
Vilkaviškio li go ni nė įver tin ta 
„Kriš to li niu ka mi nu“
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kio li go ni nė ga vo 
gar bin gą ap do va no ji mą 
– „Kriš to li nio ka mi no“ no-
mi na ci ją. Lie tu vos ap lin kos 
ap sau gos in ves ti ci jų fon das 
ją sky rė už tai, kad įstai ga 
įdie gė dau giau siai ap lin kai 
drau giš kų tech no lo gi jų.

Ne ti kė ta ži nia
Ant ra die nį li go ni nės va do vas 

Li nas Bla žai tis ir pro jek tų koor di na-
to rius Min dau gas Len kas vy ko į Lie-
tu vos ap lin kos ap sau gos in ves ti ci jų 
fon do (LAAIF) 20 me tų ju bi lie jaus 
pro ga su reng tą kon fe ren ci ją. Ren-
gi ny je vil ka viš kie čiai ne tik klau sė 
nau din gų pra ne ši mų apie ap lin kos 
tar šą, kli ma to kai tą, at si nau ji nan-
čius ener ge ti kos iš tek lius, bet ir da-
ly va vo kaip „Kriš to li nio ka mi no“ no-
mi na ci jų lau rea tai.

Vil ka viš kio li go ni nei ap do va-
no ji mas skir tas už tai, kad iš vie šo jo sek-
to riaus įstai gų vil ka viš kie čiai la biau siai 
su ma ži no ener gi jos są nau das, dieg da mi 
eko lo gi nes tech no lo gi jas. Pas vei kin ti no-
mi nan tų bu vo at vy kęs ir ra jo no me ras 
Al gir das Nei ber ka bei Sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos di rek to rius Vi tas Ga vė nas.

L. Bla žai tis sa kė, kad ap do va no ji mas 
bu vo tik rai ne ti kė tas, ir pa si džiau gė, kad 
jų įstai ga su lau kė tokio gar bin go įver ti ni-
mo. Mat pa te ko tarp še šių Lie tu vos įmo-
nių, ku rias „Kriš to li nio ka mi no“ eks per tų 
ko mi si ja at rin ko už di džiu lį in dė lį į at mos-
fe ros tar šos ir kli ma to at ši li mo ma ži ni mą. 
Be je, vil ka viš kie čiai bu vo vie nin te lė to kio 
pro fi lio įstai ga ir dėl no mi na ci jos var žė si 
drau ge su di džiu lė mis pra mo nės įmo nė-
mis bei Kau no tech ni kos uni ver si te tu.

– Kai su lau kė me LAAIF va do vo skam-
bu čio ir iš gir do me pa gy rų už pui kius ener-
ge ti nius pro jek tus, pir miau sia pa ma nė me, 

kad ste buk lin gai at si ra do lė šų mū sų li go ni-
nės pa sta to šil ti ni mui, mat esa me pa tei kę 
ne vie ną pa raiš ką, – pa sa ko jo Vilkaviškio 
li go ni nės pro jek tų koor di na to rius M. Len-
kas. – Gai la, kad ši mū sų sva jo nė kol kas 
neiš si pil dė. Ta čiau ne ma žiau mus nu džiu-
gi no ir aukš tas įver ti ni mas už jau įgy ven-
din tus pro jek tus.

Per po rą die nų – tiek lai ko te tu rė jo pa-
si ruoš ti kon fe ren ci jai – li go ni nės at sto vai 
pa ren gė trum pą pre zen ta ci ją ir pri sta tė 
sa vo įstai gą bei jos įgy ven din tą pro jek tą 
„Li go ni nės ener ge ti nio ūkio mo der ni za vi-
mas, pa nau do jant sau lės ir geo ter mi nes 
ener gi jas“, ku rio ver tė – 409 498 eu rai.

Pro jek tą vyk dė eta pais
Iš tie sų šį pro jek tą su da rė tar si ke tu-

rios at ski ros da lys. Pir miau sia ant li go ni-
nės sto go bu vo su mon tuo ta 16 plokš čių jų 
ver ti ka lių jų sau lės ko lek to rių, ku rių ga lin-

gu mas – 16-42 kW. Šie ši lu mi nę ener gi ją 
ga mi nan tys ko lek to riai šil do 70 m3 tal pos 
li go ni nės ba sei ną, o per tek li nę ener gi ją su-
kau pia 750 l tū rio aku mu lia ci nė je tal pyk-
lo je.

Ant ra me eta pe ant li go ni nės sto go bu-
vo su mon tuo ti du sau lės ko lek to rių lau kai 
iš 56 sau lės ko lek to rių, ku rių bend ras ga-
lin gu mas – 90 kW. Šiais ko lek to riais sau lė-
tą die ną iki 55 °C tem pe ra tū ros pa šil do ma 
8–13 m³ van dens. Pa pil do mai karš tą van-
de nį li go ni nės reik mėms ruo šia du po 30 
kW ga lin gu mo ši lu mi niai siurb liai „oras-
van duo“.

Tre čia me eta pe su mon tuo ti du po 31 
kW ga lin gu mo siurb liai, 
ku rie ga mi na ši lu mi nę 
ener gi ją pa grin di niam li-
go ni nės pa sta tui šil dy ti.
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Že mės ūkio mi nis te ri jo je pa tvir tin-
tos ga lu ti nės tie sio gi nių iš mo kų su-
mos už šiais me tais dek la ruo tus plo-
tus. Pag rin di nė iš mo ka sieks 62,78 
eu rus už ha, iš mo ka už pir muo sius 
hek ta rus – 56,25 Eur/ha, iš mo ka 
jau na jam ūki nin kui – 45,82 Eur/ha, 
ža li ni mo iš mo ka – 49,22 Eur/ha, su-
sie to ji iš mo ka už bal ty mi nių au ga lų 
plo tus – 41,99 Eur/ha, su sie to ji iš mo-
ka už ser ti fi kuo ta sėk la ap sė tus ja vų 
plo tus – 17,86 Eur/ha, o su sie to ji iš-

mo ka už plo tus, ku riuo se au gi na mi 
cuk ri niai run ke liai, – 81,17 Eur/ha.

Jei pa reiš kė jui bend ra pri skai-
čiuo ta pa grin di nės iš mo kos, taip 
pat iš mo kų už pir muo sius hek ta rus, 
jau na jam ūki nin kui, ža li ni mo, su sie-
to sios pa ra mos už gy vu lius ir plo tus 
su ma vir ši ja 2 tūkst. eu rų, bend ros 
pri skai čiuo tos su mos da lis, ku ri vir-
ši ja 2 tūkst. eu rų ri bą, ma ži na ma 
1,39 pro c.

Lie tu vai pa tvir tin ta bend ra tie-

sio gi nių iš mo kų už plo tus ir gy vu-
lius 2017 me tams su ma sie kia 467,07 
mln. eu rų. 2016 m. šiai pa ra mai bu-
vo nu ma ty ta 442,51 mln. eu rų.

Avan sus, ku rie mo ka mi nuo šių 
me tų spa lio 16 d. iki lapk ri čio 30 
d., gaus 126 tūkst. ša lies žem dir bių. 
Jiems bus iš mo kė ta 214 mln. eu rų.

Avan sai ne mo ka mi tiems pa reiš-
kė jams, ku rių įsi pa rei go ji mų vyk dy-
mo ter mi nai dar nė ra pa si bai gę, taip 
pat tais at ve jais, kai pa reiš kė jai nė ra 
pa tei kę vi sų rei ka lin gų do ku men tų. 
Da lis iš mo kų ne ga lė jo bū ti iš mo kė tos 
dėl to, kad ūki nin kai nu ro dė ne tei sin-
gus sa vo ban ko są skai tų nu me rius.

„San ta kos“ inf.

Pat vir tin ti ga lu ti niai iš mo kų dy džiai
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EG LU TĖS ŠVEN TĖ
„Lai kas, kai su šy la šir dys“ – taip pa va-
din ta šie me ti nė ka lė di nės eg lu tės įžie-
bi mo šven tė Vil ka viš ky je. Gruo džio 
1 die ną J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je vyk-
sian tis ren gi nys pra si dės šven ti niu ker-
mo šiu mi 14 val., o pa ti eg lu tė su spin-
dės 17 val. 

Or ga ni za to riai kvie čia vi sus at si-
neš ti į aikš tę po švies tu ką: ži bin tu vė lį, 
švie čian tį žais liu ką, iš ma nų jį te le fo ną 
ar ki tą švie čian čią prie mo nę ir kar tu 
kur ti jau kią šven ti nę nuo tai ką.

JUR GE LIS
Šian dien, lapk ri čio 18 d., į Kau no spor-
to ha lė je or ga ni zuo ja mą tra di ci nę kai-
mo ka pe lų šven tę „Grok, Jur ge li“ jau ne 
pir mą kar tą vyks ta Vil ka viš kio vai kų ir 
jau ni mo cent ro „Vy že lės“ stu di jos šo kė-
jai. Jau ni mas kar tu su kul tū ros cent ro 
ka pe la „Vin gis“ rep re zen tuos Su val ki-
jos kraš tą ir sa vo nuo tai kin gais šo kiais 
puoš jau penk tą de šimt me tį vyks tan tį 
ren gi nį.

BA SA NA VI ČY NĖ JE
J. Ba sa na vi čiaus gim ti nė kvie čia re gist-
ruo tis į nau ją edu ka ci nę pro gra mą 
„Šei mi nin ke, dėk ko pūs tų, kad pil vai 
mūs iš si pūs tų“. Jo je bus kal ba ma apie  
Ad ven to pa sny ko ypa tu mus, su ži no si-
te, ko kia dar žo vė šiuo lai ko tar piu bu-
vo po pu lia riau sia, iš mok si te raug ti ko-
pūs tus. Už siė mi mai vyks iki gruo džio 
23 dienos.

KAI MUI
Nuo pir ma die nio star ta vo pa ra mos 
eko no mi nės veik los pra džiai kai mo 
vie to vė se programa. Šiais me tais pa-
raiš kas ga li teik ti ne tik fi zi niai ir 
pri va tūs ju ri di niai as me nys – nau jai 
įsteig tos ir kai mo vie to vė je re gist ruo-
tos la bai ma žos įmo nės, bet ir vie šie ji 
ju ri di niai as me nys – vie šo sios įstai gos 
so cia li niam vers lui vyk dy ti. 

Pa raiš kos prii ma mos tik per Že mės 
ūkio mi nis te ri jos in for ma ci nę sis te mą 
ad re su www.zu mis.lt iki gruo džio 15 d.
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Šiais me tais Lie tu vai pa tvir tin ta tie sio gi nių iš mo kų pa ra-
mos už dek la ruo tus plo tus su ma – be veik 25 mln. eu rų 
di des nė nei praė ju siais me tais.
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Su ga vo va gis
Nak tį į ket vir ta die nį po li ci ja su ga vo dy-
ze li no va gis.

Omen tiš kių kai me (Pil viš kių sen.) 
pa tru lia vę pa rei gū nai apie 4 val. ry to 
pa ste bė jo įtar ti ną au to mo bi lį „Au di 
A4“. Ma ši ną vai ra vo 28-erių vie ti nis gy-
ven to jas. Drau ge va žia vo de šimt me čiu 
jau nes nis vai ki nas, taip pat gy ve nan tis 
Pil viš kių se niū ni jo je.

Ma ši no je pa rei gū nai ra do apie 150 
lit rų že mė to dy ze li no ir ke le tą tuš čių 
ka nist rų. Su įkal čiais su čiup ti vy rai pri-
si pa ži no, jog iš lau žė trak to riaus „Mas-
sey Fer gu son 6495“, sto vė ju sio Opš rū tų 
kai me (Pil viš kių sen.), de ga lų ba ką ir 
iš trau kė iš jo dy ze li ną. Trak to riaus sa vi-
nin kas pa ty rė apie 170 eu rų nuo sto lį.

Dy ze li no va gis pa rei gū nai su lai kė. 
Jie po li ci jai ži no mi jau iš anks čiau. Vai-
ki nams gre sia bau da, areš tas, lais vės 
ap ri bo ji mas ar ba lais vės atė mi mas iki 
še še rių me tų.
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ĮVYKIAI Į Vers lo die nos kon fe ren ci ją 
kvie čia mi ne vi si vers li nin kai

Re dak ci ja apie šį ren gi nį taip pat iš gir do 
tik at si tik ti nai, nes in for ma ci jos apie tai 
nie kur nė ra – net pa ties or ga ni za to riaus in-
ter ne to sve tai nės ren gi nių ka len do riu je.

Vil ka viš kio TVIC tu riz mo ir vers lo va-
dy bi nin kė Li na Ver by lie nė, lai ki nai ei nan-
ti di rek to riaus pa rei gas, pa tvir ti no, kad 
toks ren gi nys tik rai vyks ir da ly viai į jį jau 
su kvies ti. Su vi sais su si siek ta, kvie ti mai iš-
siųs ti as me niš kai.

– Mū sų sa lė ne di de lė, tie siog ne tel pa-
me, – pa klaus ta, ko dėl apie ren gi nį nie kur 
ne skelb ta ir apie jį ži no ne vi si vers li nin-
kai, sa vo spren di mą kvies ti tik kai ku riuos 
mo ty va vo lai ki no ji di rek to rė. – Kvie tė me 
tuos vers lo su bjek tus, ku rie da ly vau ja 
mū sų or ga ni zuo ja muo se ren gi niuo se ir 
se mi na ruo se, ku rie įsteig ti pa si nau do jant 
mū sų pa gal ba, taip pat tie, ku rie tei kia 
pa ra mą cent rui, pil do pa raiš kas pa ra mai 
gau ti ir t.t.

Toks po žiū ris kiek nu ste bi no. Ne jau gi 
ne vi si vers li nin kai ver ti pa kvie ti mo ir 
ne gi mies te ne ga li ma ras ti Sa vi val dy bei 
pri klau san čių pa tal pų, ku rio se tilp tų dau-
giau žmo nių. Juo lab, kad kon fe ren ci jo je 
sa vo įžval go mis da ly sis ga na įdo mūs lek to-
riai, ku rių pa si klau sy ti bū tų įdo mu ir pra-
var tu ne vie nam vers lo at sto vui.

Į šį ren gi nį yra pa kvies tas ir ra jo no Sa-
vi val dy bės me ras Al gir das Nei ber ka. Iš gir-
dęs, kad kon fe ren ci ja apie vers lą skir ta tik 
iš rink tie siems, jis sa kė esąs nu ste bin tas.

– Di de lių erd vių Vil ka viš ky je tik rai yra, 
ir bu vo ga li ma į ren gi nį pa kvies ti dau giau 
no rin čių jų. Anks čiau Vers lo die nos ren gi-
niai vyk da vo ne tik cent ro pa tal po se, bū da-
vo gau su sve čių. Ne ži nau, ko dėl lai ki no ji 
di rek to rė priė mė to kį spren di mą. Pa si kal-
bė siu su ja, – sa kė me ras.

Pak laus tas, ko dėl taip il gai ne spren-
džia ma nuo sto lin gai dir ban čio TVI cent ro 
va do vo pro ble ma ir sep tin tas mė nuo ne-
skel bia mas kon kur sas šioms pa rei goms 
užim ti, A. Nei ber ka pri pa ži no, kad rei ka-
las iš tie sų už si tę sė ir rei kia šią pro ble mą 
spręs ti. Jo tei gi mu, Sa vi val dy bės or ga ni-
zuo ja mi kon kur sai pa sta ruo ju me tu su lau-
kia ma žai pre ten den tų ar ba jų ir vi sai 
ne su lau kia, tad ras ti tin ka mą spe cia lis tą 
tam pa vis sun kiau.

– Tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent-
ras yra rei ka lin ga įstai ga. Ban dy si me 
ar ti miau siu me tu skelb ti kon kur są ir ti-
kė si mės, kad at si ras šių pa rei gų ver tas 
žmo gus. Ant raip teks įstai gą reor ga ni zuo-
ti, vie ną jos da lį – tu riz mą – pri ski riant 
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent rui-

mu zie jui, o vers lo kon sul ta vi mo funk ci ją 
per duo dant Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai, 
– jau ne pir mą kar tą ža dė jo me ras.

Pri min si me, ši dar ne se niai kles tė ju si 
Sa vi val dy bei pa val di įstai ga praė ju siais 
me tais pa ty rė be veik 14 tūkst. eu rų nuo-
sto lį, ku rį rei kė jo pa deng ti iš Sa vi val dy bės 
biu dže to lė šų. Tuo met bu vo paaiš kin ta, 
kad se niau TVIC pa pil do mų pa ja mų už si-
dirb da vo iš Vil ka viš kio kraš to vie tos veik-
los gru pės pro jek tų ad mi nist ra vi mo, lė šų 
gau da vo iš įmo nių stei gi mo ir bend ra dar-
bia vi mo su vers lo at sto vais. Da bar mi nė-
ta veik la ap mi ru si, nes to kiems dar bams 
rei ka lin ga pa tir tis, iš ma ny mas ir di de lis 
no ras dirb ti. Di džią ją praė ju sių me tų da lį 
Tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ras dir-
bo be di rek to riaus, nes bu vu si va do vė As-
ta Rūš ky tė, iš bu vu si vos ke tu ris mė ne sius, 
iš pa rei gų pa si trau kė.

Vis dėl to taip ir lie ka neaiš ku, ko dėl 
taip il gai del sia ma spręs ti įsi se nė ju sią pro-
ble mą, dėl ku rios, ti kė ti na, ir šie met Sa vi-
val dy bė pa tirs nuo sto lių, o vers li nin kai ir 
to liau pa si ges ak ty ves nės TVIC veik los.

Kai my nai ša kie čiai jau pa mi nė jo Vers-
lo die ną. Šio ra jo no vers li nin kai šį met 
bu vo pa gerb ti ypač gra žiai. Ket vir ta die nį 
Ša kių vers lo in for ma ci jos cent ras vi sus su-
kvie tė į Sin tau tus. Vers li nin kams skir to je 
šven tė je bu vo pri sta ty ta Ša kių ra jo no vers-
lo plėt ros stra te gi ja, su reng ta dis ku si ja 
apie atei ties per spek ty vas ir ap do va no tas 
kon kur so „Su kur ta Ša kių kraš te“ nu ga lė to-
jas, restoranas „Kuchmistrai“. Jam įteik ta 
ša kie čio skulp to riaus Kęs tu čio Do vy dai čio 
su kur ta no mi na ci ja „Skruz dė“. Šven tės da-
ly viams kon cer ta vo cho ras „Li tua ni ca“.

Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Ki tą ket vir ta die nį, lapk ri čio 23 d., Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in-
for ma ci jos cent ras (TVIC) or ga ni zuo ja kon fe ren ci ją, skir tą Vers lo 
die nai pa mi nė ti. Ta čiau dau ge lis ra jo no vers li nin kų apie ją net nė ra 
gir dė ję.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė 
skel bia kon kur są Vil ka viš kio 
„Ąžuo lo“ pro gim na zi jos di rek to-
riaus pa rei goms užim ti.
At ran ka vyks 2018 m. sau sio 11 d. Pag-
rin di nis kon kur so skel bi mas pa skelb-
tas 2017 m. lapk ri čio 16 d. Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės in ter ne to sve tai nė-
je www.vil ka vis kis.lt

Vi tas GA VĖ NAS
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 

di rek to rius
Užsk. 4468

Vil ka viš ky je įsi kū ru si es te ti nės odon-
to lo gi jos ir imp lan to lo gi jos kli ni ka 
„Neo den ta“ šven čia tre čią jį gim ta die-
nį. Kli ni kos „Neo den ta“ va do vė Eg lė 
Kun čiu vie nė tei gia, jog pa ts gim ta-
die nis – ge riau sia do va na, ku ri iš reiš-
kia kli ni kos pa cien tų pa si ti kė ji mą ir 
jo je dir ban čių gy dy to jų pri pa ži ni mą.

Ko dėl vie ni ge riau sių Lie tu vos 
odon to lo gų dir ba Vi la viš ky je?
Nors Vil ka viš kį nuo Kau no ski ria 80 ki-

lo met rų, Kau ne įsi kū ru si kli ni ka „Neo den-
ta“ su lauk da vo daug pa cien tų bū tent iš šio 
mies to. At siž vel giant į vis au gan tį pa cien-
tų skai čių ir jų po rei kius, kli ni kos va do vė 
priė mė spren di mą nau ją kli ni ką ati da ry ti 
bū tent Vil ka viš ky je. Tai bu vo pir mo ji aukš-
čiau sio ly gio odon to lo gi jos ir imp lan to lo gi-
jos kli ni ka šia me mies te.

Nuo pir mų jų die nų jo je pra dė jo dirb ti 
il ga me tę pa tir tį tu rin tys gy dy to jai, sta ža vę-
si pa sau li nio ly gio sta žuo tė se Šiau rės ir Pie-
tų Ame ri ko je bei Eu ro po je. Odon to lo gai 
ir imp lan to lo gai, tarp tau ti nių kon kur sų 
da ly viai, pel nę dau gy bę pres ti ži nių ap do-
va no ji mų, į šį mies tą at si ve žė di de lį ži nių 
bei pro fe si nių įgū džių ba ga žą. Vil ka viš ky je 
įsi kū ru si kli ni ka „Neo den ta“ pa cien tams 
įro dė sa vo gy dy to jų ko man dos meist riš ku-
mą ir nuo šir du mą, o pa cien tai at si dė ko jo 
gy dy to jų su grą žin to mis šyp se no mis.

Vi sos odon to lo gi jos ir imp lan to lo gi jos 
pa slau gos po vie nu sto gu
Vil ka viš ky je ir jo apy lin kė se gy ve nan tys 

pa cien tai džiau gia si, kad vi sos odon to lo gi-
jos ir imp lan to lo gi jos pa slau gos su tei kia mos 
vie no je vie to je: nuo pra di nės kon sul ta ci jos 
ir gy dy mo pla no su da ry mo iki su dė tin gų 
chi rur gi nių ope ra ci jų ar pa žan gių imp lan ta-
ci jų. Dėl šios prie žas ties pa cien tai su tau po 
ir lai ko, ir pi ni gų.

Kli ni ko je įsi kū ru sio je dan tų tech ni kos 
la bo ra to ri jo je pa ruo šia mi vi si odon to lo gi jai, 
or to don ti jai ir imp lan to lo gi jai rei ka lin gi ga-
mi niai: tiek pa pras ti me ta lo ke ra mi kos vai ni-

kė liai, tiek itin su dė tin gi CAD/CAM tech no-
lo gi ja ga mi na mi pro te zai. Pre ci ziš kai dan tų 
tech ni kų la bo ra to ri jo je pa ga min ti ga mi niai 

yra in di vi dua liai pri tai ko mi pa gal kiek vie no 
pa cien to po rei kius, pa si žy mi tvir tu mu bei 
pui kio mis es te ti nė mis sa vy bė mis. Nau do ja-
mas mo der nus, aukš čiau sio tiks lu mo ir ma-
žiau sios spin du liuo tės kom piu te ri nis 3 D 
to mog ra fas tam, kad gy dy to jai pa ma ty tų ir 
kuo tiks liau įver tin tų au di nių sa vy bes, po ky-
čius ir pa rink tų pa tį ge riau sią gy dy mo bū dą. 
Dėl šių kli ni kos „Neodenta“ pri va lu mų ir 
se da ci jos – dan tų gy dy mo be skaus mo – pa-
cien tai kli ni kai tei kia prio ri te tą ir įvar di ja 
kaip sa vo šei mos odon to lo gi jos kli ni ką.

To li mes ni kli ni kos „Neo den ta“ 
sie kiai ir dar bai
„Neo den tos“ ko lek ty vas įsi ti ki nęs, kad 

pa ti ki mos ir pro fe sio na lios kli ni kos var dą 
pa tei si na jų pa čių pro fe sio na lu mu pa si žy-
min tys dar bai. Ge riau sias to įro dy mas – su-
grįž tan tys pa cien tai bei jų re ko men da ci jos 
drau gams bei ar ti mie siems. Gy dy to jai sa ko, 
kad „be ga lo džiu gu su tik ti pla čiai be si šyp-
san čius žmo nes, ku rie pir mo vi zi to me tu 
slėp da vo sa vo šyp se nas bei iš gy ven da vo dėl 
pra stos dan tų būk lės. Sug rįž tan tys pa cien-
tai ska ti na mus nuo lat to bu lė ti bei tai ky ti 
pa žan giau sias, pa sau ly je pri žin tas tech no lo-
gi jas, kad jiems su grą žin tu me pra ras tą kom-
for tą ir su teik tu me gy ve ni mo džiaugs mą.“

Užsk. 4469

Tre jų me tų gim ta die nis – ge riau sia pa cien tų 
do va na kli ni kai „Neo den ta“

Klinikoje „Neodenta“ dirbantys patyrę savo srities specialistai įsitikinę, kad 
sugrįžtantys pacientai skatina nuolat tobulėti bei taikyti pažangiausias tech-
nologijas, kurios sugrąžina jiems prarastą komfortą ir gyvenimo džiaugsmą.

S
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Vil ka viš ky je iš rink tas Lie tu vos me tų triu šis
And rius GRY GE LAI TIS

Į Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo 
cent rą už su kę lankytojai bent 
trum pam ga lė jo pa si jus ti tar si 
at vy kę į kai mą. Šie nas, šiau-
dai, nar vai, o juo se – gau sy bė 
triu šių. Bū tent taip ke le tą 
die nų at ro dė cent ro pa tal pos, 
ku rio se vy ko tarp tau ti nė veis li-
nių triu šių pa ro da.

Tai – jau ket vir to ji to kio ti po pa ro da. 
Kas met Lie tu vos veis li nių triu šių au-
gin to jų aso cia ci jos (LVTAA) na riai kar-
tu su sve čiais iš už sie nio ren ka si vis 
ki ta me Lie tu vos mies te ir su si rin ku sie-
siems de monst ruo ja sa vo il gaau sius au-
gin ti nius. Anks čiau pa ro dos vy ko Ši lu-
tė je, Telšiuose bei Anykš čiuo se. Pa sak 
or ga ni za to rių, nė vie na iki šiol bu vu si 
pa ro da šie me ti niam ren gi niui ne pri ly-
go nei da ly vių, nei jų au gin ti nių, nei 
lan ky to jų skai čiu mi.

Į Vil ka viš kį su va žia vo ne tik triu šių 
au gin to jai iš įvai rių Lie tu vos mies tų, 
bet ir sve čiai iš Lat vi jos, Slo va ki jos. 
Aš tuo nio li ka triu šių sa vi nin kų de monst-
ra vo apie 130 gy vū nų. Jų veis lių įvai ro vė 
– pla ti. Po pu lia riau si tarp il gaau sių bu vo 
Ka li for ni jos, Ze lan di jos, Bur gun di jos, An-
go ros, pran cū zų avi nų bei bel gų mil ži nų 
veis lių gy vū nai. Iš vi so pa ro do je bu vo pri-
sta ty ta 20 veis lių triu šiai.

Pa ma ty ti juos sku bė jo ma ži ir di de li. 
Pa tys ma žiau sie ji drą siai glos tė švel nia kai-

lius gy vū nus, fo tog ra fa vo si su jais. Vy res-
nie ji šven tės lan ky to jai rin ko si į se mi na rą, 
ku ria me sa vo pa tir ti mi da li jo si il ga me čiai 
ša lies veis li nių triu šių au gin to jai.

Pa ro do je ap si lan kė šim tai vil ka viš kie-
čių bei mies to sve čių. Kai ku rie pa si žiū rė ti 
il gaau sių gy vū nų ėjo net ke lis kar tus. Kaip 
sa kė vie nas iš ren gi nio or ga ni za to rių, LV-
TAA pir mi nin kas Ed mun das Rei me rys, ši 

pa ro da vir ši jo vi sus lū kes čius.
Ren gi ny je ge ros nuo tai kos ne trū ko nie-

kam. Už su ku sius į VVJC mu zi ki niais kū ri-
niais svei ki no iš Pil viš kių se niū ni jos at vy-
kęs due tas Ro mas ir Li nu tė Skrins kai. Dar 
prieš ren gi nį Vil ka viš kio lopšelių–darželių 
„Pa sa ka“, „Eg lu tė“ ir „Bu ra ti nas“ ug dy ti-
niai pie šė sa vo sva jo nių triu šius, o jų pie ši-
niais bu vo pa puoš tos VVJC sie nos.

Pa ro do je su si rin ku sie ji tu rė jo ga li my-
bę sa vo bal są ati duo ti už pa tį sim pa tiš-
kiau sią il gaau sį. Dau giau siai pa lai ky mo 

su lau kė An go ros veis lės il ga kai lis triu-
šis. Pa ro dos lan ky to jams bu vo siū lo ma 
įsi gy ti šių il ga kai lių vil nos mez gi nių. 
Sve čiai tu rė jo ga li my bę nu si pirk ti eko-
lo giš kų kre mų su triu šio tau kais.

Pa ro dos da ly vius ir lan ky to jus svei-
ki no ra jo no me ras Al gir das Nei ber ka, 
Sei mo na rys Kęs tu tis Smir no vas, ke le-
tas ki tų sve čių. Už or ga ni za ci nį dar bą 
me ras pa dė kos raš tą įtei kė E. Rei me-
riui. LVTAA pir mi nin kui ati te ko ir dar 
vie na do va na. Jo užau gin tas bel gų mil-
ži nas ta po Lie tu vos me tų triu šiu. To kį 
pa tį pri zą E. Rei me rys bu vo iš ko vo jęs 
ir praė ju siais me tais.

Bel gų mil ži nai – di džiau sia ir stam-
biau sia triu šių veis lė pa sau ly je. Jie 
užau ga iki 8–10 kg svo rio, to dėl yra itin 
pa trauk lūs ko mer ci niam vei si mui bei 
mė sai. Tie sa, anot E. Rei me rio, užau gin-
ti šios veis lės triu šius nė ra taip leng va, 
kaip ga li pa si ro dy ti iš pir mo žvilgs nio. 
Jiems rei ka lin ga ypa tin ga prie žiū ra.

„Triu šius au gi nu gal dvi de šimt me-
tų. Šiuo me tu jų tu riu apie 400. Ma no 
gar duo se – še šių veis lių au gin ti niai. Rei-
kia pri pa žin ti, kad triu ši nin kys tė Lie tu-
vo je kol kas dar nė ra la bai po pu lia ri. Tai 
la biau bran gus ma lo nu mas nei vers las. 
Ket vir tus me tus gy vuo jan ti mū sų aso cia-

ci ja sten gia si, kad tai pa si keis tų“, – sa kė LV-
TAA pir mi nin kas.

Šiuo me tu jo va do vau ja ma or ga ni za ci-
ja vie ni ja 34 na rius. Dau giau siai triu šių 
au gin to jų yra iš Ma ri jam po lės, Pa ne vė žio 
bei Uk mer gės. Per pa ro dą Vil ka viš ky je 
prie LVTAA pri si jun gė ir du mū sų kraš to 
at sto vai. Jiems do va nų E. Rei me rys įtei kė 
po triu šių po re lę.

„Ti ki mės, jog ki tais me tais vyk sian čio-
je pa ro do je jau ir jie pri sta tys sa vo au gin-
ti nius. Šie du nau ji na riai yra vie nin te liai 

vil ka viš kie čiai mū sų or ga ni za-
ci jo je. Se niau tu rė jo me ir dau-
giau Vil ka viš kio ra jo no at sto vų, 
ta čiau lai kui bė gant jie pa si trau-
kė iš mū sų gre tų“, – ap gai les ta-
vo E. Rei me rys.

Ne vien jis iš pa ro dos iš vy ko 
su ap do va no ji mu. Ge riau siam 
už sie nio triu šiui skir tą pri zą lai-
mė jo sve čiai iš Lat vi jos.

Triu ši nin kys tė iki šiol po pu-
lia ri ne bu vo ne tik Lie tu vo je, 
bet ir mū sų ra jo ne. Šie met sa vo 
il gaau sius dek la ra vo vos 12 ra jo-
no gy ven to jų, ku rie kar tu su dė-
jus lai ko 212 triu šių. Tie sa, ne ma-
žai šių gy vū nų žmo nės lai ko jų 
ne dek la ra vę.

Renginio organizatoriaus Edmundo Reimerio rankose – parodos nugalėtoju tapęs 
belgų milžinas. Au to riaus nuo tr.

S

Simpatijų prizas atiteko Angoros veislės 
ilgaausiui.

S
Vilkaviškiečiai drąsiai apžiūrinėjo parodoje pristatytus triušius.S

Onu te,
Bran gin ki te kiek vie ną gy ve ni mo 
 aki mir ką, nes jos ne grįž ta.
Bran gin ki te kiek vie ną ša lia esan tį, 
 nes jie išei na.
Bran gin ki te pri si mi ni mus, nes jie 
 su tei kia gy ve ni mui pil nat vės.
Sau go ki te sa vo vil tis ir sva jo nes, 
 nes jos pa de da gy ven ti.
Sau go ki te pa ti sa ve, nes esa te 
 la bai rei ka lin ga ir svar bi.
Bū kit lai min ga!

80 me tų ju bi lie jaus pro ga
Onu tę DID VA LIE NĘ,
gy ve nan čią So dė nų kai me, svei ki na

Bi ru tė, Kęs tas ir Da nu tė.
Užsk. 4397

SVEIKINAME

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info

Atkelta iš 1 p.

Ket vir ta me eta pe su mon tuo ta 30 kW ga lios 
fo to vol ti nė elekt ri nė su 144 kWh ener gi jos 
kau pi mo blo ku. Fo to vol ti nė je jė gai nė je pa-
ga min ta elekt ros ener gi ja kau pia ma aku mu-
lia to riuo se. Ener gi ja nau do ja ma li go ni nės 
reik mėms, o įvy kus ava ri jai ir nu trū kus 
elekt ros tie ki mui, li go ni nės ope ra ci nė, la bo-
ra to ri ja, Rea ni ma ci jos, Aku še ri jos-gi ne ko lo-
gi jos, Priė mi mo ir sku bios pa gal bos sky riai 
elekt ra ap rū pi na mi iš ener gi jos kau pi mo 
blo kų.

Vis dėl to tai tik ne di de lė da lis elekt ros 
ener gi jos, ku rios rei kia li go ni nei. Tad jos 
va do vas L. Bla žai tis ne pra ran da vil ties, 
jog da ly vau da mi ki tuo se pro jek tuo se jie 
su ge bės įgy ti to kią fo to vol ti nę elekt ri nę, 
ku rios pa ga mi na mos ener gi jos ne tik pa-
kak tų li go ni nės reik mėms, bet ją bū tų ga-
li ma tiek ti ir į bend rą tink lą.

Sun ki pra džia
L. Bla žai tis sa ko, kad da bar be lie ka pa-

si džiaug ti pui kiais re zul ta tais, ta čiau pro-
jek to pra džia bu vo sun ki ir kai na vo daug 

]

ner vų. Tuo met, kai pro jek tai bu vo pa reng-
ti ir gau tas fi nan sa vi mas, vis kas at ro dė pa-
pras ta: te rei kė jo pa sta ty ti sau lės ba te ri jas 
ir į že mę su leis ti ši lu mi nius siurb lius. Vis 
dėl to ne tru kus pra si dė jo bė dos, mat po pir-
mo jo geo ter mi nio šil dy mo grę ži nio ban dy-
mo paaiš kė jo, kad pa gal pro jek tą pla nuo to 
gy lio grę ži nio ne pa kan ka. To kiam gy liui, 
koks bū tų rei ka lin gas, kad ši lu mos siurb lys 
duo tų efek tą, rei kia pa pil do mų pi ni gų. O 
jie tik rai ne ma ži. 

Tuo me tu at ro dė, kad vis kas už strigs, 
pro jek to ne be pa vyks įgy ven din ti. Ta čiau 
tuo met vil ka viš kie čiai su lau kė pa ties LA-

AIF ge ra no riš kos pa gal bos. Fon das lei do 
sku biai keis ti pro jek tą ir vie to je ši lu mi nių 
siurb lių „že mė-van duo“ pro jek te at si ra do 
„oras-van duo“. Ge ra no riš ka vil ka viš kie-
čiams bu vo ir Vie šų jų pir ki mų tar ny ba, 
lei du si ko re guo ti jau nu pirk tą pro jek tą, o 
vie nai pro jek to da liai or ga ni zuo ti nau ją 
vie šų jų pir ki mų kon kur są.

Ta čiau da bar re zul ta tai kal ba pa tys 
už sa ve. Pro jek to dė ka li go ni nė sau lės ir 
geo ter mi nę ener gi ją pa ver tė 278,4 MWh 
ši lu mos ener gi jos, kas su da ro 32 pro c. me-
ti nio li go ni nės su nau do ja mo ši lu mos ener-
gi jos kie kio. Nau do da mi „šva rią“ ener gi ją 
li go ni nės me di kai į at mos fe rą „ne pa lei do“ 
153 to nų šilt na mio efek tą su ke lian čių du jų. 
Ver ti nant pi ni gi ne iš raiš ka, va sa ros se zo no 
me tu li go ni nės iš lai dos karš tam van de niui 
su ma žė jo net 10 kar tų.

Da bar li go ni nės va do vai pla nuo ja, kaip 
gau ti lė šų, kad vi si įstai gos kor pu sai bū tų 
šil do mi ši lu mi nių siurb lių pa ga min ta ener-
gi ja. Ap mau du, kai pa ga min ta ener gi ja, ku-
ri leis tų su tau py ti di džiu lius pi ni gus, iš lei-
džia ma per sie nas. Ar ti miau siu me tu lė šų 
pa sta to šil ti ni mui nie kas ne ža da.

Vilkaviškio li go ni nė įver tin ta „Kriš to li niu ka mi nu“

Trečdalį per metus 
sunaudojamos 
šiluminės energijos 
ligoninei pagamina 
saulės kolektoriai ir 
šiluminiai siurbliai.
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Puslapį re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

4  /  Kybartai: čia prasideda Lietuva

Parodoje – jaut rus žvilgs nis į lais vės ko vas
Ne se niai Kė dai niuo se pri sta ty-
ta iš Ky bar tų ki lu sio Vy tau to 
Ma čiu lai čio fo tog ra fi jų pa ro da. 
Kė dai nie tę ve dęs V. Ma čiu lai tis 
įgy ven di no sa vo se ną sva jo nę 
– fo tog ra fi jo mis pa dė ko ti ko vo-
ju siems už Nep rik lau so my bę, 
už lais vę. Da li ja mės laik raš ty-
je „Kė dai nių mu gė“ spaus din to 
straips nio frag men tais.

Kry žiai – ne bau gi na
Ko ne vi sų ke tu rias de šim ties fo tog ra-

fi jų pa grin di niai „vei kė jai“ – kry žiai. Ta-
čiau šie kry žiai – ne pap ras ti. Tai iki šiol 
sto vin tys at mi ni mo mo nu men tai žu vu-
siems ko vo se už lais vę at mi nti.

„Šios fo tog ra fi jų pa ro dos tiks las 
– pa mi nė ti Lie tu vos vals ty bės šimt me-
tį. Kaip pi lie tis, no rė jau pa ts as me niš-
kai nors ma ža da le le pri si dė ti prie šios 
da tos mi nė ji mo ir įpras mi ni mo. Ko dėl 
bū tent sa va no rių ka pai? Pag rin di nė 
prie žas tis yra ta, kad ma no se ne lis Ma-
tas ir jo bro lis Jur gis Ma čiu lai čiai bu vo 
sa va no riai, ku rie ko vo jo už Lie tu vos 
lais vę 1918–1920 me tais“, – at vi ra vo vy-
ras, čia pat pri si mi nęs, kaip jo se ne lis 
Ma tas sa vo sū nui, Vy tau to tė ve liui, pa-
sa ko jo, kad ko vo ti už vi sai ne se niai lais-
vę pa skel bu sią Lie tu vos vals ty bę juos 
ska ti no ne tur tų, ne že mių troš ki mas. 
„Mums ne že mė rū pė jo, o kad de vy ni 
gra mai į gal vą ne pa tai ky tų“, – tą syk pa-
sa ky tus se ne lio žo džius sū nui at kar to jo 
vai kai tis V. Ma čiu lai tis.

Pa ro dos au to rius pri si pa ži no, kad 
šia fo tog ra fi jų pa ro da sten gė si bent to-
kiu bū du ei ti sa vo mi ru sių pro tė vių ko-
vų ke liais, sek ti jų įspaus to mis į že mę 
pė do mis.

Ku pi nas nau jų idė jų
Jau nas, pa trio tiš ku mo ir mei lės tė-

vy nei jaus mą be si ne šio jan tis krū ti nė je 
vy ras yra ku pi nas idė jų, kaip ko vo to jų už 
lais vę pa lai do ji mo vie tas įpras min ti dar 
la biau.

„To se vie to se, ma no ma ny mu, reik tų pa-
sta ty ti stie bus su vė lia vo mis. Ka pi nių, kur 
pa lai do ti žu vu sie ji už lais vę, Lie tu vo je yra 
tūks tan čiai – vie nos vie tos gal būt yra įžy-
mes nės, ki tos – ne to kios ži no mos. Ti kiu, 
kad žmo gus, pa ma tęs vė lia vą, su stos, su si-
mąs tys, pa skui gal ir pa si do mės šia vie ta. 
Aš pa ts kur nors va žiuo da mas ir pa ste bė jęs 
ple vė suo jan čią tris pal vę su sto ju, nuei nu pa-
si žiū rė ti. Yra „Mi si ja Si bi ras“, kuo met jau ni-
mas vyks ta į to li mą ją Ru si ją, ly giai taip ga li 
bū ti „Mi si ja par ti za nai“ čia, Lie tu vo je“, – en-

tu zias tin gai kal bė jo pa šne ko vas ir pri dū rė 
tu rin tis dar ir ki tų pa čių įvai riau sių idė jų.

Į prie kį ve da ti kė ji mas
Toms idė joms rea li zuo ti rei kia stip raus 

ti kė ji mo. O bū tent šis jaus mas, pa sak V. Ma-
čiu lai čio, jį gy ve ni me ir ve da į prie kį.

„Jei ne bū čiau ti kė jęs tuo, ką da rau, ne-
bū tų at si ra du si ir ši pa ro da. Iš pat pra džių 
net ne tu rė jau erd vės, kur šios nuo trau kos 
ga lė tų bū ti eks po nuo ja mos. Ta čiau, lai mei, 
ši pa ro da bu vo eks po nuo ja ma jau net ke tu-
rio se vie to se, ir ti kiu, kad ka bės dar dau ge-
ly je ki tų. O gal iš lei siu ir ko kią kny gą. Juk 
svar biau sia – ti kė ti ir da ry ti“, – sa vo min ti-
mis da li jo si V. Ma čiu lai tis.

Pa lai ko ar ti miau si 
žmo nės

Po kiek vie na nuo trau ka 
yra prie ra šas, ku ria me įra šy-
tos au ten tiš kos sa va no rių min-
tys ar ba is to ri niai fak tai.

Pa da ry tų fo to nuot rau kų 
pa ren gi mas pa ro dai rei ka-
lavo ne ma žai lė šų, ta čiau jau-
no vy ro en tu ziaz mą pa lai kė ir 
ar ti mie ji. „Am ži ną atil sį ma no 
krikš to tė ve lis bu vo vie ni šas 
ir sa vo san tau pų da lį pa li ko 
man, kar tu ir pa drą sin da mas 

or ga ni zuo ti pa ro dą. Iš rink ti rei kia mus teks-
tus, ku rie pub li kuo ja mi po nuo trau ko mis, 
ir juos su rink ti pa dė jo ma no bro liai. Ma no 
žmo na kė dai nie tė la bai ma ne pa lai kė ir vi-
so ke rio pai ska ti no“, – sa kė V. Ma čiu lai tis. Be 
to, jis tei gė nuo pat vai kys tės au gęs pa trio tiš-
ko je šei mo je, ku rio je bu vo ger bia ma tau tos, 
lie tu vy bės at min tis, bu vo stip rus lais vės 
troš ki mas. Aki vaiz du, kad vi sa tai per si da-
vė ir pa ro dos au to riui.

Emig ra ci jo je at si vė rė akys
Lai mės ir ge res nio gy ve ni mo paieš kos 

V. Ma čiu lai tį bei jo žmo ną bu vo iš gi nę į už-
sie nį. Ten po ra sun kiai ir daug dir bo, kad 
ga lė tų už si tik rin ti sa vo atei ties ge ro vę.

„Pa ju tus pi ni gų sko nį, bu vo ki lu sių pa-
čių įvai riau sių min čių – gal vo jo me Ang li jo-
je, kur tuo me tu už dar bia vo me, ir pa si lik-
ti. Ta čiau su ži no ję, kad ne tru kus į pa sau lį 
tu ri pa si bels ti mū sų vai ke lis, pra dė jo me 
gal vo ti, ar iš tie sų no rė tu me, kad jis tu rė tų 
ki tos ša lies pi lie ty bę.

Dar vie nu im pul su grįž ti bu vo ne ti kė-

tas ra di nys in ter ne te – re zis ten ci nės ko vos 
da ly vio pri si mi ni mai, iš nie kin tų kū nų fo-
tog ra fi jos. Tai ma ne la bai su krė tė, pra dė-
jau verk ti, o gal vo je pra dė jo su ktis min tys: 
„Vy ti, ką čia, Ang li jo je, vei ki? Juk ta vo se ne-
lis ėjo į mir tį, taip pat ir ta vo se ne lio bro lis 
bei tūks tan čiai ki tų žmo nių, ku rie ko vo jo 
už ne prik lau so mą Lie tu vą“. Ta da pa gal vo-
jau, kad ga na „kal ti“ tuos pi ni gus. Ir mes 
grį žo me. Iš kar to po to man ir ki lo min tis 
kaž kaip įpras min ti sa vo se ne lio, jo bro lio 
bei ki tų ko vo to jų at mi ni mą“, – į pri si mi ni-
mus pa ni ro pa ro dos au to rius. Tai gi, jau 
ket ve ri me tai, kai šei ma sa vo gy ve ni mą 
ku ria Lie tu vo je ir apie emig ra ci ją, kaip pa-
tys ti ki na, ne tu ri jo kių min čių.

Nu si šyp so ki me vie nas ki tam
Pak laus tas, ar ne bau gu bū da vo vaikš-

čio ti ka pi nė se, fo tog ra fuo ti kry žius, vy ras 
pur to gal vą. 

„Taip, kai ku rie ste bi si, kad fo tog ra fuo-
ju kry žius, bai mi na si jų. Ta čiau man jie 
– tar si lais vės sim bo lis. Kar tais ka pi nė se 
su tik da vau pa vie nių žmo nių, ku rie pa-
pa sa ko da vo apie pa lai do tus sa va no rius, 
ne to li vy ku sias ko vas. Į ka pi nes vi sa da 
ei nu su min ti mi, kad čia pa lai do ti žmo-
nės žu vo tam, kad gy ven tu me mes. Man 
kiek vie nas žmo gus yra lo bis, kiek vie nas 
žmo gus yra ge ras. Tik gal jam tuo me tu ne-
kaip su si klos tė ap lin ky bės. Ti kiu, kad kiek-
vie nas ga li me pa da ry ti ką nors gra žaus. 
Na, bent jau nu si šyp so ki me vie nas ki tam. 
Lie tu vo je ta da tik rai bus gra žiau“, – sa kė 
V. Ma čiu lai tis. Ir sun ku su tuo ne su tik ti.

Vai da MA SI LIO NY TĖ

Len ki jo je, Olec ko mies te, vy ko šios ša lies Nep rik-
lau so my bės die nos pro ga su reng tas vai kų fut bo-
lo tur ny ras Olec ko bur mist ro tau rei lai mė ti.

Var žy bo se da ly va vo ke tu rios Len ki jos ir aš tuo nios Lie tu vos ko-
man dos. Iš mū sų vals ty bės į kai my ni nę ša lį vy ko eki pos iš Pa ne-
vė žio, Klai pė dos, Drus ki nin kų, Tel šių, Kau no ir mes, „Ky bar tų Jau-
nys tės“ eki pa.

De ja, lie tu viams lai mė ti pri zi nių vie tų ne pa vy ko. Vi są nu ga lė-
to jų pa ky lą užė mė šei mi nin kai len kai. Tarp lie tu vių mū sų eki pa 
pa si ro dė ge riau siai – užė mė me ket vir tą vie tą.

Vi sos ko man dos ap do va no tos at mi ni mo tau rė mis, pri zi nin kai 
– me da liais. Or ga ni za to riai ge rai įver ti no vai kų pa si ro dy mą tur ny-
re ir pa kvie tė vi sus at vyk ti į bū si mas var žy bas.

 Iš vy ko je vai kai su si pa ži no su sa vo bend raam žiais iš Olec ko, 
lais va lai kiu plau kio jo ba sei ne. Džiau gia mės tu rė da mi ga li my bę 
iš vyk ti į pa na šaus po bū džio tur ny rus. Šį kart mums la bai pa dė jo 
ko man dos rė mė jai Ri mas Sa ba liaus kas ir Jo lan ta Ka že mė kai tė.

Vy tau tas VA LIO KAS,
Spor to klu bo „Ky bar tų jau nys tė“ pir mi nin kas

Tarp lie tu vių Len ki jo je – ge riau si ky bar tie čiai

Išvyką į Olecką „Kybartų jaunystės“ futbolininkams pri-
mins atminimo taurė.

S

Iš Ky bar tų ki lęs Vy tau tas Ma čiu lai tis įgy ven di no 
sa vo se ną sva jo nę – fo tog ra fi jo mis pa dė ko ti ko vo-
ju siems už Nep rik lau so my bę ir lais vę.

S

Daugumos fotografijų pagrindiniai „veikėjai“ – kryžiai.
Autorės nuotr.

S

Nusišypsokime 
vienas kitam, tada 
Lietuvoje bus gražiau...

TRUMPAI

TUR NY RAS
Šian dien Ky bar tų mies to bend ruo me-
nės na muo se (bu vu sia me po li ci jos nuo-
va dos pa sta te) vyks ta šaš kių tur ny ras. 
Ja me da ly vau ja vi si no rin tys, da ly viai į 
ren gi nį re gist ruo tis ne pri va lo. Tur ny ro 
pra džia – 11 va lan dą.

KNY GA
Ne se niai Pa sau lio ky bar tie čių drau gi jos 
iš leis tą kny gą „Ky bar tų kraš to žmo nės“ 
Ky bar tuo se ga li ma įsi gy ti pa šte, pas Jo-
li tą Ra ma naus kie nę. Ki tuo se mies tuo se 
lei di nį ga li ma įsi gy ti su si sie kus el. paš-
tu kybartietis@gmail.com.

]

]

Skelbimai į „Santaką“ ir 
„Reklamos gidą“ priimami ir 
Kybartuose, Vištyčio g. 40, 
„Senukų“ prekybos centre, II a.
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Kar pi nius įkvė pė tau ti nio kos tiu mo mo ty vai
Lai ma VAV BA LIE NĖ

Dar ke le tą die nų Vil ka viš-
kio kul tū ros cent ro pir mo 
aukš to fo jė ga li ma gė rė tis 
kar pi nių pa ro dos ažū ru. 
Kū ry bi nės gru pės „Sė ji nis“ 
na rių dar bai bus eks po nuo-
ja mi iki lapk ri čio 21 d.
„Po pie riaus kar pi niai yra ne ma to-
mo ji ir jaut ri gi ja, jun gian ti ma ne 
su Lie tu va, kvie čian ti ne pa mirš ti, 
kur yra ma no šak nys, ir ska ti nan ti 
apie tai daug gi liau mąs ty ti. Šių me-
tų ma no kar pi nių mo ty vai įkvėp ti 
lie tu viš kų au di mo, siu vi nė ji mo ir 
nė ri nių raš tų. O jų yra dau gy bė. 
Tik rei kia juos at ras ti, pa ma ty ti 
tuos šir džiai mie lus mo ty vus ir or-
na men tus. Ta da jau ga li pra dė ti 
kal bin ti po pie rių. Ir ta da raš tai 
gu la vie nas po ki to ant šva raus po-
pie riaus la po ir pa sa ko ja ma žą, šil-
tą kar py to jo šir dies is to ri ją“, – tai 
ei lu tės iš Ang li jo je gy ve nan čios 
„Sė ji nio“ gru pės na rės Vil mos Ans-
kai tie nės laiš ko, per skai ty to per 
kar pi nių pa ro dos pri sta ty mą.

Aki mis ke liau jant nuo kar pi nio prie 
kar pi nio sa vas „šir dies is to ri jas“ pa sa ko jo 
ir „Sė ji nio“ va do vė Vir gi ni ja Ar ma na vi čie-
nė, ir kitos darbų au to rės: Li na Ba kai tie-
nė, Aud ro nė Ra daus kie nė, Ok sa na Krai pa-
vi čie nė, Smil tė Krai pa vi čiū tė... 

Pa ro do je pa teik ti de vy nių mo te rų kar-
pi niai, įkvėp ti lie tu viš ko tau ti nio dra bu žio 
raš tų sim bo lių, jų reikš mių. Kiek vie na kar-
py to ja kū ry biš kai in terp re ta vo tą tau ti nės 

teks ti lės or na men ti ką – lelijos, tul pe lės, 
kri pu tės, sau le lės, kry žiu kai, rom bai ir ki-
ti ženk lai į kar pi nius atė jo iš pri juos čių, 
del mo nų, marš ki nių siu vi nė tų apy kak lių, 
rie ši nių... 

Mo te rys sa vaip į vie ną der mę su lie jo 
dvi tau to dai lės sri tis – teks ti lę ir po pie-
riaus kar pi nius.

„Šio je juo dai bal to je dė lio nė je, rit miš-
kai iš dė lio to je, mes su di džiau sia mei le ir 

pa gar ba kal ba me apie pa čius bran giau sius 
mū sų tau tai sim bo lius. Kal ba me ty liai, pa-
pras tai, įsi my lė ju siai... Tau ti nis kos tiu mas 
– tai mū sų pa gar ba, pa si di džia vi mas, tai 
– vals ty bės at pa ži ni mo sim bo lis“, – kar pi-
nių pa ro dos es mę ga li ma nu sa ky ti šiais V. 
Ar ma na vi čie nės žo džiais.

Vil ka viš kio ra jo no po pie riaus kar pi nių 
meist rus jun gian čios kū ry bi nės gru pės 
„Sė ji nis“ pa ro da „Tau ti nis kos tiu mas po pie-

riaus kar pi niuo se“ pa va sa rį bu vo 
pri sta ty ta Sei mo rū muo se. Kol pa-
sie kė Vil ka viš kį, Tau ti nio kos tiu mo 
me tams skir ta pa ro da ke lia vo po 
įvai rias erd ves. Dvi gru pės na rės 
L. Ba kai tie nė ir V. Ans kai tie nė už 
kar pi nius liau dies dai lės pa ro dos 
„Auk so vai ni kas“ re gio ni nia me 
eta pe bu vo įver tin tos tre čio sio mis 
vie to mis.

Su pa si di džia vi mu ren gi ny je 
bu vo mi ni ma tai, kad da lies gru-
pės na rių kar pi niai sau go mi Lie-
tu vos na cio na li nio mu zie jaus fon-
duo se, puo šia įvai rius lei di nius, 
ka ta lo gus, žmo nių na mus. Pa ro da 
pa si džiau gu si ra jo no li te ra tų klu-
bo „Sek ly čia“ na rė Ja ni na Kur ti nai-
tie nė ran ko se lai kė sa vo poe zi jos 
rin ki nį, iliust ruo tą V. Ar mana vi čie-
nės kar pi niais, o jau na me ni nin kė 
Ie va Vo ro nec ky tė pa sa ko jo, kaip 
šios tau to dai li nin kės kar pi nys ją 
įkvė pė gy vy bės me dį „išau gin ti“ 
ant dau gia bu čio na mo sie nos Ma-
ri jam po lė je.

Pa ro dos pri sta ty mą Vil ka viš kio 
kul tū ros cent re ly dė jo miš raus ka-
me ri nio cho ro „Uo si ja“ dai nos.

Iš Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
„Sė ji nio“ pa ro da iš ke liaus į Ša kius. 

Za na vy kų mu zie ju je Zyp lių dva re ji bus 
pri sta ty ta lapk ri čio 23 d. Po pri sta ty mo V. 
Ar ma na vi čie nė, L. Ba kai tie nė ir A. Ra daus-
kie nė su rengs ne mo ka mą edu ka ci nę kar pi-
nių pa mo ką.

Ke lio nė je per kar pi nių pa sau lį su si rin ku siuo sius ly dė jo „Sė ji nio“ gru pės va do vė Vir gi ni ja Ar ma-
na vi čie nė (dešinėje). Jo no JUŠ KE VI ČIAUS nuo tr.

S

Projektą „Lietuva – širdy“ 
remia Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas

Eleo no ra ŠAM BA RA VI ČIE NĖ
(1942–2017)

Vė jas dras ko nuo me džio la pus,
Mir ties šo kiui įnir šęs skrai di na.
Šie lyg paukš čiai su glau džia spar nus,
Kren ta že mėn ir am žiams už min ga.

E. Šam ba ra vi čie nė

Lapk ri čio 14 die ną po sun kios li gos 
mi rė il ga me tė Vir ba lio vi du ri nės mo-
kyk los mo ky to ja Eleo no ra Šam ba ra vi-
čie nė.

E. Šam ba ra vi čie nė gi mė 1942 me-
tais bir že lio 26 die ną Vir ba ly je. Čia bai-
gė vi du ri nę mo kyk lą. Nuo 1960 me tų 
Vil ka viš kio ra jo ne ji dir bo pe da go gi nį 
dar bą. Nuo 1972 me tų pedagogė gim to-
jo Vir ba lio vi du ri nė je mo kyk lo je dės tė 
lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą.

Mo ky to ja Eleo no ra bu vo reik li, su-
ma ni ir iš ra din ga. Ne vie na vir ba lie čių 
kar ta yra bu vę jos mo ki niai. Mo ky to ja 
sėk min gai ruo šė mo ki nius įvai riems 
me ni nio skai ty mo kon kur sams, jau nų-
jų li te ra tų ap žiū roms. Jos va do vau ja mi 
moks lei viai rin ko tau to sa ką, už ra ši nė-
jo Vir ba lio is to ri ją. Daug ener gi jos ir 
šir dies mo ky to ja įdė jo ra šy da ma įvai-
rių ren gi nių sce na ri jus, kur da ma mon-
ta žus.

Eleo no ra bu vo la bai kū ry bin ga as-
me ny bė. Ei les ra šė dar be si mo ky da ma 
mo kyk lo je. Į sa vo pir mą ją kny ge lę „Dai-
na ma na – šir dies rau da“ ei lė raš čius su-
dė lio jo pa ti au to rė. 

Skai tant la pe iš si lie ju sias min tis, 
už gau na mos jaut riau sios sie los sty gos, 
kiek vie nas žo dis smin ga tie siai į šir dį. 

Kai ku rios ei lės vir to dai no mis. Ei lė raš-
tis „Ma žas mies te lis prie di de lio ke lio“ 
ta po Vir ba lio him nu. Ei lia vi mo me no 
mo kė ir ki tus. 

Mo ky to ja mie lai kon sul ta vo vir ba-
lie čių kū ry bos kny ge lės „Pra bi lę ei lė-
mis...“ kū rė jus.

E. Šam ba ra vi čie nė kar tu su vy ru 
Pet ru užau gi no sū nų Ri man tą. Liū di me 
kar tu su ar ti mai siais ir reiš kia me jiems 
nuo šir džią užuo jau tą.

Mo ky to jos švie sus pa veiks las – dva-
sios stip ry bė, kū ry biš ku mas, šmaikš tūs 
po sa kiai – iš liks mo ki nių, ko le gų, vi sų ją 
pa ži no ju sių at min ty je.

Vir ba lio pa grin di nės mo kyk los 
bend ruo me nė

Užsk. 4451

Išė jo su ru de nio la pais
IN MEMORIAM

Vals ty bės įmo nė „Re git ra“ pri sta-
to trum pų vaiz do įra šų cik lą apie 
pa gei dau ja mą vai ruo to jų el ge sį 
prie vai ro.

Tai tar si nuo to li nės vai ra vi mo pa mo kos 
ne tik pra de dan tiems, bet ir di de lę vai ra-
vi mo pa tir tį tu rin tiems vai ruo to jams. Juk 
net ir jiems ke ly je ga li su si klos ty ti ne ti kė tų 
si tua ci jų, kai spren di mus rei kia priim ti aki-
mirks niu.

Vai ra vi mas nė ra tik bend rų jų tai syk lių 
ži no ji mas. Tai sy kiu ir ko mu ni ka ci ja tarp 
eis mo da ly vių, kai pa grin di nė mis ver ty-
bė mis tam pa at sa kin gas el ge sys ke ly je ir 
pa gar ba ki tiems. VĮ „Re git ra“ siū lo muo se 
vaiz do įra šuo se esa ma pra kti nių pa ta ri-
mų, kaip nu spė ti ki tų eis mo da ly vių el ge-
sį, kaip rea guo ti į jų da ro mas klai das.

„Šiais trum pais vaiz do įra šais no ri me 
pa sa ky ti, koks el ge sys už vai ro yra sie kia-
ma ver ty bė, kas yra pa gar bus ir at sar gus 
vai ra vi mas, ko dėl rei kia pai sy ti ki tų eis mo 
da ly vių in te re sų“, – sa ko VĮ „Re git ra“ ge ne-

ra li nio di rek to riaus pa va duo to jas Sau lius 
Šu mi nas.

Žiū rė da mi edu ka ci nius vaiz do įra šus 
vi si vai ruo to jai ga lės pa si sem ti nau jų ži-
nių bei kri tiš kai įver tin ti sa vo el ge sį ke ly je. 
Nuo to li nės pa mo kos pra vers ir vai ra vi mo 
mo kyk lų inst ruk to riams.

„Ska ti na me šia at min ti ne pa si nau do ti 
ir esa mus, ir bū si mus vai ruo to jus. Pas ta-
rie siems tai ga li bū ti tam tik ras mo ky mo 
va do vas, ku ris pa dės pa si reng ti pra kti kos 
eg za mi nui. Juk per jį rei kia pa de monst ruo-
ti ne tik pui kų tai syk lių iš ma ny mą, bet ir ge-
bė ji mą rea guo ti į įvai rias su dė tin gas si tua-
ci jas, ki tų eis mo da ly vių da ro mas klai das ir 
pan.“, – tei gia S. Šu mi nas.

Vir tua lios pa mo kos vai ruo to jams pa si-
ro dys kiek vie ną ant ra die nį „Re git ros“ You-
tu be bei Fa ce book pa sky ro se. Pla nuo ja ma 
pa ro dy ti 15 edu ka ci nių vaiz do įra šų.

Pir mą jį – apie trans por to prie mo nės pa-
ruo ši mą va žiuo ti – jau ga li ma ras ti ad re su 
http://bit.ly/2jpyijE.

Pa gal VĮ „Re git ra“ pra ne ši mą 
spau dai

„Re git ra“ pri sta to vir tua lias 
pa mo kas vai ruo to jams

2017 m. lapk ri čio 10 d. neei li nia me Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po-
sė dy je nu spręs ta 50 pro cen tų su ma žin ti 
2017 me tų že mės mo kes tį ir vals ty bi nės 
že mės nuo mos mo kes tį už že mės ūkio pa-
skir ties skly pus, esan čius Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bė je.

Iki šių me tų pa bai gos Vals ty bi nė mo-
kes čių ins pek ci ja že mės sa vi nin kams 
per skai čiuos že mės mo kes tį, o Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci ja – vals ty bi nės že mės 

nuo mos mo kes tį.
As me nims, ku rie jau su mo kė jo mo-

kes čius, jie ga li bū ti už skai ty ti už 2018 
m. ar ba su grą žin ti.

Dėl iš sa mes nės in for ma ci jos ga li ma 
kreip tis tel. (8 342) 60 078 (dėl vals ty bi nės 
že mės nuo mos mo kes čio) ir (8 342) 60 219 
(dėl že mės mo kes čio).

Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracija

Užsk. 4463

Ak tua li in for ma ci ja dėl že mės mo kes čio
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Vai kų mi ty bos pa pro čiai su si for muo ja dar iki mo kyk los
Svei ka tos spe cia lis tai šau kia, kad bul vių 
traš ku čiai, pi cos, sal dai niai, sau sai niai, ban-
de lės ir ki ti daug cuk raus, drus kos, iš da lies 
hid rin tų rie ba lų ir ma žai skai du li nių me-
džia gų, vi ta mi nų tu rin tys pro duk tai nė ra 
pa lan kūs vai kų svei ka tai. Ta čiau vi sa tai 
ant vai kų sta lo ta po kas die ny be. Mo kyk los 
val gyk lo se ruo šia mas šil tas, švie žiai ga mi-
na mas mais tas. Jis ne ga li bū ti per sū rus, 
per sal dus, ne ga li bū ti nau do ja mi iš da lies 
hid rin ti rie ba lai, mais tas gruz di na mas, 
skru di na mas, bet yra vai kų, ku rie šį mais tą 
vis dar val go re tai. Ko dėl?

„Ste bė tis nė ra ko. Kas die nė je veik lo je 
su si du ria me su tuo, kad vie ni tė ve liai pik ti-
na si, jog mais tas val gyk lo je ne ska nus, ant ri 
– pra šo iš vir ti deš re lių, su tep ti su muš ti nių, 
o tre ti – sa ko, kad vi sa tai ne svei ka, nors 
dau ge lis iš tė ve lių na muo se net kot le tų ne-
be ga mi na, jau ne kal ba me apie svei kes nių 
pa tie ka lų, dar žo vių sa lo tų val gy mo ir ga mi-
ni mo tra di ci jas, šei mos val gy mo kul tū ros 
for ma vi mą“, – tei gė VšĮ „Kre tin gos mais tas“ 
Mi ty bos sky riaus va do vė Al do na Bly žie nė.

Mo kyk los val gyk lo je ne ra si te sal dai nių, 
tor tų, li mo na do, ka vos, bul vių traš ku čių, 
gruz din tų bul vy čių, spur gų, sū dy tų laz de-
lių, ki tų men ka ver čių pro duk tų. Ta čiau 
tė vai at ža loms to duo da na muo se. Vai kai 
val go ne re gu lia riai, daž nas iš jų ne val go 
pus ry čių, o atė jęs į mo kyk lą nuo lat už kan-
džiau ja net iš na mų at si neš tais men ka ver-
čiais pro duk tais. Jų gau su ir ša lia mo kyk lų 
esan čio se už kan di nė se, pre ky bos cent ruo-
se, mo kyk lo se esan čiuo se pro duk tų au to ma-
tuo se. Mo kyk los val gyk lo je su da ry tos vi sos 
są ly gos pa si rink ti su ba lan suo tą, įvai rų, svei-
ka tai pa lan kų mais tą, ta čiau daž nas, ypač 
vy res nių kla sių moks lei vis ren ka si ne tai.

„Vyk do me vai kams skir tus edu ka ci-
nius pro jek tus, kon kur sus, or ga ni zuo ja me 
ren gi nius svei kos mi ty bos kul tū ros te ma. 
Už mo kyk los ri bų ne tu ri me ga lių įti kin ti 
vai kus rink tis tik svei ką mais tą. Mi ty bos 
įpro čiai for muo ja mi dar vai kys tė je, to dėl 
jau nuo šių me tų pra džios kar tu su VšĮ 
„Svei ka tai pa lan kus“ vyk do me įvai rių ra-
jo no tė ve liams, mo kyk lų bend ruo me nėms 
skir tą edu ka ci nį pro jek tą „Svei ka tai pa lan-
ki vai kų mi ty ba“, – pa sa ko jo VšĮ „Kre tin gos 
mais tas“ at sto vė A. Bly žie nė.

„Vai kai ne tu ri pa tir ties, ko kią įta ką jų 
svei ka tai da ro mais tas. Tai – la biau siai pa-
žei džia ma var to to jų gru pė. Vai kams nė ra 
pa trauk lu šil tas pie tų pa tie ka las, pa vyz-
džiui, viš tie nos kot le tas su mor kų sa lo to mis 
ir gri kiais. Jiems daug pa trauk liau bliz gan-
tis bul vių traš ku čių pa ke lis. Tai ma din ga, 
nes traš ku čius rek la mo se val go tur tin gi, 
lai min gi ir sėk min gi žmo nės. Ne toks bliz-
gan tis val gyk los mais tas mo ki nių vi sai ne-
vi lio ja.

Re tas vai kas ir na muo se gau na šil to ir 
švie žiai ruoš to mais to, o ne pus fab ri ka čių, 
to dėl mo kyk lai pa keis ti jų mai ti ni mo si įpro-
čių neį ma no ma. Juk ir par duo tu vė je tė vas, 
užuo t pa sa kęs „Ne, ne pirk si me bul vių traš-
ku čių – ne svei ka“, pa ts siū lo: „Gal tau nu-
pirk ti traš ku čių?“

„Tik komp lek si nis vai kų ir juos su pan-
čių suau gu sių jų mi ty bos raš tin gu mo di di-
ni mas ir svei ka tai pa lan kios mi ty bos įpro-
čių for ma vi mas ga li pri si dė ti prie val gy mo 
kul tū ros po ky čių Lie tu vo je. Tai tu ri vyk ti 
ir na muo se, ir mokykloje“, – kal bė jo ini cia-

ty vos „Svei ka tai palankus“ įkū rė ja ir mi ty-
bos spe cia lis tė Ra min ta Bo gu šie nė.

Tė vai, se ne liai ir ki ti vai kus su pan tys 
suau gu sie ji tu ri su da ry ti tin ka mas są ly-
gas, kad vai kas kas dien ga lė tų rink tis tik 
svei kus pa tie ka lus ar pro duk tus. Ži no ma, 
vai kai tu ri tu rė ti pa vyz dį: jei suau gu sie ji 
kas die nė je mi ty bo je yra pri klau so mi nuo 
tor to ga ba liu ko ar bul vių traš ku čių pa ke-

lio, tai ne si ste bė ki me, kad ir vai kui bus (o 
gal ne bus?) svar bu, ką dės į sa vo lėkš tę.

„Tė ve lių po žiū ris, su pra ti mas ir val gy-
mo kul tū ros for ma vi mas tu ri di džiau sią 
įta ką vai kų mi ty bos įpro čiams. Tą pa tį tvir-
ti na ir ug dy mo įstai gų, ku rio se tei kia me 
mai ti ni mo pa slau gas, va do vai, pe da go gai“, 
– tei gė VšĮ „Kre tin gos mais to“ Mi ty bos sky-
riaus va do vė A. Bly žie nė. Užsk. 4404

„Mo kyk los val gyk lo je su da ry tos 
vi sos są ly gos pa si rink ti svei ką mais-
tą“, – sako Al do na Bly žie nė.

S

Pasak Ra min tos Bo gu šie nės, suau gu sie ji tu ri pasirūpinti, kad vai kas kas dien 
ga lė tų rink tis tik svei katai palankius pa tie ka lus ir pro duk tus.

S

KO MEN TA RAS

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los di rek to rė Dai na JUŠ KAUS KIE NĖ:

 – Vi suo me nės svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tė 5–10 kla sių mū sų mo kyk los mo ki niams 
ve da pa mo kas svei kos gy ven se nos te ma.

Pas te bi me, kad 5–6 kla sių mo ki niai, bu vę pra di nu kai, dar pie tau ja mo kyk los val gyk lo je, o 
vy res nie ji ren ka si pre ky bos cent rus, ša lia mo kyk los esan čias ke ba bi nes. Mes, pe da go gai, 
ska ti na me vai kus rink tis švie žią mo kyk los val gyk los mais tą, bet yra moks lei vių, ku rie tei-
gia, kad tė ve liai lei džia val gy ti ke ba bus, pi cas, ban de les, ki tus už kan džius, nes tai ska niau. 
Ne to le ruo ja me to, bet pui kiai su pran ta me, kad mo kyk lai var gu ar pa si seks pa keis ti mi ty-
bos įpro čius, jei šei mo je ne bus ug do mi svei kos mi ty bos įpro čiai.

Pla nuo ja mos ūki nės veik los 
(PŪV) or ga ni za to rius: Vals ty bės 
įmo nės „Ke lių prie žiū ra“ Ma ri-
jam po lės pa da li nys (Ga myk lų g. 
12, LT-68108 Ma ri jam po lė, www.
ke liup rie ziu ra.lt, el. pa štas ma-
rijampole@keliuprieziura.lt, tel. 
(8 343) 97 070).

PAV do ku men tų ren gė jas: 
UAB „Inf rap la nas“ (K. Do ne lai čio 
g. 55-2, LT-44245 Kau nas, www.
inf rap la nas.lt, el. pa štas info@inf-
raplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48).

PŪV pa va di ni mas: Vil ka viš-
kio ra jo no Grau ži nių smė lio ir 
žvy ro tel ki nio iš tek lių nau do ji-
mas.

PŪV vie ta: Grau ži nių kai mas, 
Gra žiš kių se niū ni ja, Vil ka viš kio 
ra jo nas, Ma ri jam po lės ap skri tis.

PAV su bjek tai, ku rie pa gal 
kom pe ten ci ją teiks iš va das dėl 
pro gra mos: Na cio na li nio vi suo-
me nės svei ka tos cent ro prie 
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos 

Ma ri jam po lės de par ta men tas, 
Kul tū ros pa vel do de par ta men to 
prie Kul tū ros mi nis te ri jos Ma ri-
jam po lės te ri to ri nis pa da li nys, 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė, 
Ma ri jam po lės ap skri ties prieš-
gais ri nė gel bė ji mo val dy ba, Vals-
ty bi nė sau go mų te ri to ri jų tar ny-
ba prie Ap lin kos mi nis te ri jos.

Prog ra mą tvir tins at sa kin go-
ji ins ti tu ci ja – Ap lin kos ap sau gos 
agen tū ra.

Pa siū ly mus ga li ma teik ti 
PAV do ku men tų ren gė jui „Inf-
rap la nas“ aukš čiau nu ro dy tais 
kon tak tais, 10 dar bo die nų nuo 
in for ma ci jos pa skel bi mo die nos, 
ter mi ną skai čiuo jant nuo ki tos 
die nos po pa skel bi mo.

Su PAV pro gra ma su si pa žin-
ti ga li ma PAV do ku men to ren-
gė jo in ter ne to sve tai nė je www.
inf rap la nas.lt (http://infraplanas.

lt/wp-content/uploads/2017/11/
Programa2.pdf). Užsk. 4462

In for ma ci ja apie pa reng tą Vil ka viš kio ra jo no Grau ži nių 
smė lio ir žvy ro tel ki nio iš tek lių nau do ji mo po vei kio 
ap lin kai ver ti ni mo (PAV) pro gra mą

Atkelta iš 2 p.

Din go ma ši na
Nak tį į ket vir ta die nį pa vog tas au-
to mo bi lis.

Ry te, apie 7.30 val., į kie mą 
išė jęs vers li nin kas, gy ve nan tis 
gre ta Vil ka viš kio esan čia me Var-
pi nin kų kai me, kie me pa si ge do 
au to mo bi lio. 2005 m. ga min tas 
BMW 525 ne se niai bu vo nu pirk-
tas, su re mon tuo tas ir tik iš va-
ka ro ap draus tas pri va lo muo ju 
ci vi li nės at sa ko my bės drau di mu. 
Ta čiau nak tį ma ši na iš kie mo din-
go. Nuos to lis – 5000 eu rų.

Pa vo gė kom piu te rį
Ket vir ta die nį vil ka viš kie tė pa si-
ge do kom piu te rio.

Vie na me Vil ka viš kio Auš ros 
gat vės dau gia bu čių gy ve nan ti 45-
erių mo te ris, išei da ma į dar bą, 

]

pa mir šo už ra kin ti du ris. Grį žu si 
va ka re į bu tą šei mi nin kė ne be-
ra do ne šio ja mo jo kom piu te rio. 
Nuos to lis – 350 eu rų.

Pra šo pa gal bos
Po li ci ja pra šo pa gal bos su ras ti 
din gu sius žmo nes.

Ant ra die nį, 
lapk ri čio 14 d., 
iš na mų išė jo 
ir ne grį žo 63-
ejų ky bar tie tis 
Ro mu tis Vac lo-
vas Auš ro tas. 
Su ne ri mę ar ti-
mie ji krei pė si į 
po li ci ją, ta čiau din gu sio žmo gaus 
ne pa jė gė ras ti nei te ri to ri ją šu ka-
vę pa rei gū nai, nei ki no lo gas su 
šu ni mi.

Tre čia die nį din gu sio žmo-
gaus paieš kai į orą bu vo pa kel tas 
sraig tas par nis, ta čiau ir tai re zul-
ta tų ne da vė. 

Penk ta die nį ap lin ki niuo se 

van dens tel ki niuo se dir bo na rai.
Din gęs ky bar tie tis – 1,73 m 

ūgio, stam baus kū no su dė ji mo, 
ži lais, trum pai kirp tais plau kais, 
vil kė jo lan guo tus marš ki nius, 
tam siai mė ly nas spor ti nio ti po 
kel nes, ga lė jo bū ti ba sas.

***
Taip pat po-

lici ja ieš ko ne pil-
na me čio Man to 
Ma čiu lio. Še šio-
lik me tis iš vy ko 
į mo kyk lą Vil ka-
viš ky je ir po pa-
mo kų ne grį žo į 
Al vi to šv. Ka zi-
mie ros na mus, ku riuo se gy ve no.

Paaug lys – 1,70 m ūgio, stam-
baus kū no su dė ji mo, tam sių plau-
kų, vil kė jo mė ly ną bliu zo ną, tam-
sias spor ti nes kel nes ir spor ti nius 
ba te lius.

Ką nors ži nan čių apie din gu-
sių as me nų bu vi mo vie tą po li ci-
ja pra šo in for muo ti tel. 8 655 47 
280, 8 700 63 430 ar ba 112.

ĮVYKIAI



2017 m. lapkričio 18 d.TV programa
LIETUVOS TELEVIZIJA NUO LAPKRIČIO 20 D. IKI LAPKRIČIO 26 D.

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

TV3
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

BALTIJOS TELEVIZIJA
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS ŠEŠTADIENIS 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Ser. „Senis“. 192 s.
10.05 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
3 d. 7 s.

10.55 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 4 d. 4 s.

11.40 Savaitė (kart.).
12.40, 18.00 „Kas ir kodėl?“
13.05, 18.30 Klauskite 

daktaro.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 180 s.
19.30 „Gimę tą pačią dieną“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.25 Dok. f. „Istorijos 

perimetrai. Vasario 
16-oji“. 2 d.

23.20 Ser. „Medičiai, Floren-
cijos valdovai“. 3 s.

0.15 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 7 d. 10 s.

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Ser. „Senis“. 193 s.
10.05 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
3 d. 8 s.

10.55 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 4 d. 5 s.

11.40 Beatos virtuvė 
(kart.).

12.40, 18.00 „Kas ir kodėl?“
13.05, 18.30 Klauskite 

daktaro.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 181 s.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Ser. „Tvin Pyksas“. 

3 d. 13 s.
0.15 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 7 d. 11 s.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Ser. „Senis“. 194 s.
10.05 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
3 d. 9 s.

10.55 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 4 d. 6 s.

11.40 Emigrantai (kart.).
12.40, 18.00 „Kas ir kodėl?“
13.05, 18.30 Klauskite 

daktaro.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 

182 s.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Ser. „Po vienu 

dangum“. 5 s.
0.15 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 7 d. 12 s.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Ser. „Senis“. 195 s.
10.05 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
3 d. 10 s.

10.55 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 4 d. 7 s.

11.40 Klausimėlis.lt (kart.).
12.00 Lietuvos kariuome-

nės dienai. Iškilminga 
rikiuotė Katedros 
aikštėje ir paradas 
Gedimino prospekte.

12.40, 18.00 „Kas ir kodėl?“
13.05, 18.30 Klauskite 

daktaro.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 183 s.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Svarbios detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Gotardo 

tunelis“. 1 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Ser. „Senis“. 196 s.
10.05 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
3 d. 11 s.

10.55 Ser. „Detektyvas 
Monkas“. 4 d. 8 s.

11.40 Stilius (kart.).
12.40, 18.00 „Kas ir kodėl?“
13.05, 18.30 Klauskite 

daktaro.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 

184 s.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 V. f. „Enderio žai-

dimas“. Fantastinis 
nuotykių filmas. JAV. 
2013 m. Rež. Gavin 
Hood.

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė 

(kart.).
7.00 Animac. ser.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Dok. f. „Sulaukėjęs 

šuo dingas“.
12.45 Dok. ser. „Ypatingi 

gyvūnų tėvai“. 1 d.
13.40 Ser. „Mįslingos 

žmogžudystės“. 8 s.
15.15 Dok. ser. „Mes 

nugalėjom“.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Sveikinimų 

koncertas.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Muzikinis šeštadienio 

šou „Dainuoju 
Lietuvą“.

23.20 V. f. „Įsibrovėlė“. 
Romantinė komedija. 
JAV. 1992 m. Rež. 
Frank Oz.

1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Dok. ser. „Mes 

nugalėjom“ (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų pasa-

kos. Mėlyna švieselė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio 

dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 10 d. 3 s.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Auksinis protas (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 „Editos šou“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 9 s.
21.55 V. f. „Gražuolė ir 

pabaisa“. 2 s.
23.40 Ser. „Drakula“. 9, 10 s.
1.10 Kartojimai.

6.25 „INOprogresas“ 
(kart.).

6.55, 13.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Moderni šeima“. 

6, 7 s.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 2717 s.
10.00, 20.00 „Legendinės 

legendos“.
10.55 Ser. „Tėvelio 

dukrytės“. 31–34 s.
14.30 Ser. „Pažadėtoji“. 

2129 s.
15.30 Ser. „Pamilti vėl“. 

138 s.
16.30 TV Pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

44 s.
21.00 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 
44 s.

21.30 Vakaro žinios.
22.30 Ser. „Kobra 11“. 

10 s.
23.35 Ser. „Gaudynės“. 

10 s.
0.35 Ser. „Kaulai“. 15 s.
1.30 Ser. „Gražuolė ir 

pabaisa“. 9 s.
2.20 Ser. „Hubertas ir 

Staleris“. 16 s.

6.25, 13.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Moderni šeima“. 

8, 9 s.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 2718 s.
10.00 Ser. „Moterys meluoja 

geriau“. 44 s. (kart.).
10.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

44 s. (kart.).
10.55 Ser. „Tėvelio 

dukrytės“. 35–38 s.
14.30 Ser. „Pažadėtoji“. 

2130, 2131 s.
15.30 Ser. „Pamilti vėl“. 

139 s.
16.30 TV Pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

45 s.
20.00 „Prieš srovę“.
21.00 Ser. „Moterys me-

luoja geriau“. 45 s.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Penkiasdešimt 

juodų atspalvių“. JAV, 
komedija, 2016.

0.15 Ser. „Kaulai“. 16 s.
1.15 Ser. „Gražuolė ir 

pabaisa“. 10 s.
2.05 Ser. „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“. 
18 s.

6.25, 13.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Moderni šeima“. 

10, 11 s.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 2719 s.
10.00 Ser. „Moterys meluoja 

geriau“. 45 s. (kart.).
10.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

45 s. (kart.).
10.55 Ser. „Tėvelio dukrytės“.
14.30 Ser. „Pažadėtoji“. 

2132, 2133 s.
15.30 Ser. „Pamilti vėl“. 

140 s.
16.30 TV Pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

46 s.
20.00 „Gero vakaro šou“.
21.00 Ser. „Moterys me-

luoja geriau“. 46 s.
21.30 Vakaro žinios.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 V. f. „Šaulys“. JAV, 

veiksmo filmas, 
2015.

0.50 Ser. „Kaulai“. 17 s.
1.40 Ser. „Gražuolė ir 

pabaisa“. 11 s.
2.30 Ser. „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“. 
19 s.

6.25, 13.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Moderni šeima“. 

12, 13 s.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 2720 s.
10.00 Ser. „Moterys meluoja 

geriau“. 46 s. (kart.).
10.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

46 s. (kart.).
10.55 Ser. „Tėvelio 

dukrytės“. 3–6 s.
14.30 Ser. „Pažadėtoji“. 

2134, 2135 s.
15.30 Ser. „Pamilti vėl“. 

141 s.
16.30 TV Pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

47 s.
20.00 „Farai“.
21.00 Ser. „Moterys me-

luoja geriau“. 47 s.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Pamergė pagal 

užsakymą“. JAV, 
romantinė komedija, 
2008.

0.50 Ser. „Kaulai“. 18 s.
1.40 Ser. „Gražuolė ir 

pabaisa“. 12 s.
2.30 Ser. „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“. 
20 s.

6.25, 13.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Moderni šeima“. 

14, 15 s.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 2721 s.
10.00 Ser. „Moterys meluoja 

geriau“. 47 s. (kart.).
10.30 Ser. „Bruto ir Neto“. 

47 s. (kart.).
10.55 Ser. „Tėvelio 

dukrytės“. 7–10 s.
14.30 Ser. „Pažadėtoji“. 

2136, 2137 s.
15.30 Ser. „Pamilti vėl“. 

142 s.
16.30 TV Pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Slibinai. 

Nakties tamsumų 
dovana“. JAV, 2011. 

20.00 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Kosovas – Lietuva.

22.00 V. f. „Kapitonas Ame-
rika. Žiemos karys“. 
JAV, fantastinis veiks-
mo filmas, 2014.

0.50 V. f. „Poseidonas 
Reks“. JAV, veiksmo 
filmas, 2013.

2.15 V. f. „Šaulys“ (kart.).

6.30 Animac. ser.
8.30 „Kur giria žaliuoja“.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Gardu Gardu“.
10.00 „Misija: dirbame sau“.
10.30 „Svajonių ūkis“.
11.00 V. f. „Bibliotekininkas 

3. Judo taurės 
prakeiksmas“.

12.55 V. f. „Išsinuomokit 
vaiką!“ JAV, filmas 
šeimai, 1995.

14.50 V. f. „Išrinktasis. Blogio 
imperijos iškilimas“.
Fantastinis nuotykių 
filmas, 2007.

16.50 Animac. ser. 
„Simpsonai“. 8 s.

17.20 „Ekstrasensai 
detektyvai“.

18.30 Žinios.
19.25 Loterija „Eurojackpot“.
19.30 V. f. „Pi gyvenimas“. 

JAV, nuotykių drama, 
2012. Rež. Ang Lee.

22.00 V. f. „Mano ištakos“. 
JAV, fantastinė 
drama, 2014.

0.15 V. f. „Diatlovo perėja: 
dingusi ekspedicija“. 
Mistinė drama, 2013. 

2.05 V. f. „Kapitonas Ame-
rika. Žiemos karys“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 V. f. „Kosmoso 

kariai“. JAV, nuotykių 
filmas, 2013.

13.20 V. f. „Žvėrelių 
maištas“. JAV, 
komedija, 2010.

15.10 V. f. „Daktaras 
Dolitlis 4. Prezidento 
šuo“. JAV, Kanada, 
komedija, 2008.

16.55 „Ekstrasensai 
detektyvai“.

18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 Žinios.
19.30 Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva – Lenkija.

21.30 V. f. „Paskutinė 
tvirtovė“. JAV, 
trileris, 2013.

23.40 V. f. „Debesų žemė-
lapis“. JAV, Vokietija, 
fantastinė mistinė 
drama, 2012.

6.40 Ser. „Diagnozė – 
žmogžudystė“.

7.35, 13.45 Ser. „Farų karai“.
8.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas“.
9.30, 15.50 Ser. 

„Voratinklis“.
10.30, 16.55 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“.
11.35, 19.30 Ser. „Asmens 

sargybinis“.
12.40, 18.25 Ser. „Stoties 

policija“.
18.00 Info diena.
20.30, 2.55 Farai.
21.00 V. f. „Roninas“. 1998 

m. Kriminalinis trileris.
23.25 V. f. „Anakonda 2. 

Kruvinosios orchidė-
jos beieškant“ (kart.).

1.10 Ser. „Sostų karai“.
2.10 Ser. „Džeikas, Storulis 

ir šuo“.
3.15 Dok. ser. „Amūras – 

Azijos Amazonė“.
4.05 „Reali mistika“.

6.40 Ser. „Diagnozė – 
žmogžudystė“.

7.35, 13.45 Ser. „Farų 
karai“.

8.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 
sugrįžimas“.

9.30, 15.50 Ser. 
„Voratinklis“.

10.30, 16.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

11.35, 19.30 Ser. „Asmens 
sargybinis“.

12.40, 18.25 Ser. „Stoties 
policija“.

18.00 Info diena.
20.30, 3.10 Farai.
21.00 V. f. „Rūkas“. 2005 

m. Mistikos trileris. 
JAV, Prancūzija.

23.05 V. f. „Roninas“ (kart.).
1.25 Ser. „Begėdis“.
2.25 Ser. „Džeikas, Storulis 

ir šuo“.
3.30 Dok. f. „Debesų upė“ 

(kart.).
4.20 „Pragaro katytė“.

6.40 Ser. „Diagnozė – 
žmogžudystė“.

7.35, 13.45 Ser. „Farų 
karai“.

8.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 
sugrįžimas“.

9.30, 15.50 Ser. 
„Voratinklis“.

10.30, 16.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

11.35, 19.30 Ser. „Asmens 
sargybinis“.

12.40, 18.25 Ser. „Stoties 
policija“.

18.00 Info diena.
20.30, 2.40 Farai.
21.00 V. f. „Nėra kur 

slėptis“. 1992 m. 
Trileris. JAV.

23.00 V. f. „Rūkas“ (kart.).
1.00 Ser. „Begėdis“.
1.55 Ser. „Džeikas, Storulis 

ir šuo“.
3.05 „Pragaro katytė“.
3.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.

6.40 Ser. „Diagnozė – 
žmogžudystė“.

7.35, 13.45 Ser. „Farų karai“.
8.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas“.
9.30, 15.50 Ser. „Voratinklis“.
10.30, 16.55 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“.
11.35, 19.30 Ser. „Asmens 

sargybinis“.
12.40, 18.25 Ser. „Stoties 

policija“.
18.00 Info diena.
20.30, 2.30 Savaitės 

kriminalai.
21.00 V. f. „Netikėta sėk-

mė“. 1998 m. Veiks-
mo komedija. JAV.

22.50 V. f. „Nėra kur 
slėptis“ (kart.).

0.45 Ser. „Begėdis“.
1.40 Ser. „Džeikas, Storulis 

ir šuo“.
2.55 Dok. f. „Moterys, 

pakeitusios pasaulį. 
Karalienė Luizė“.

6.40, 11.35 Ser. „Diagnozė 
– žmogžudystė“.

7.35, 13.45 Ser. „Farų 
karai“.

8.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 
sugrįžimas“.

9.30, 15.50 Ser. 
„Voratinklis“.

10.30, 16.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

12.40, 18.25 Ser. „Stoties 
policija“.

18.00 Info diena.
19.30 „Ekstrasensų 

mūšis“.
21.55, 3.25 V. f. „Grėsmin-

ga žemė“. 1994 m. 
Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Steven 
Seagal.

0.00 V. f. „Netikėta 
sėkmė“ (kart.).

1.40 Ser. „Begėdis“.
2.40 Ser. „Džeikas, 

Storulis ir šuo“.

6.00 Ser. „Diagnozė – 
žmogžudystė“.

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00, 17.05 „Nutrūkę nuo 

grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 Dok. ser. „Žemė – 

dykumų planeta“.
12.40 „Reali mistika“.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
14.50 „Kas žudikas?“
17.40 V. f. „Katastrofos 

diena“. 1 d. 2004 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

19.30, 3.45 Muzikinė 
kaukė.

22.05 V. f. „Taikinių 
žymėtojas“. 2005 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

0.00 V. f. „Bepročiai“. 2010 
m. Siaubo trileris. JAV.

1.50 Ser. „Begėdis“.

6.30 Galiūnų čempionų 
lygos etapas Suomi-
joje. II d. (kart.).

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Čempionų 

lyga.
10.00, 17.05 „Nutrūkę nuo 

grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 Dok. ser. „Žemė – 

dykumų planeta“.
12.40 „Vandenyno paslap-

tys su Džefu Korvinu“.
13.40 Sveikinimai.
16.05 Ser. „Policijos 

akademija“.
17.40 V. f. „Katastrofos 

diena“. 2 d. 2004 m. 
19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
21.30 Ser. „Juodasis 

sąrašas“.
22.30 Ser. „Sostų karai“.
23.50 V. f. „Taikinių žymė-

tojas“ (kart.).
1.35 „Ekstrasensų mūšis“.
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6.35 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (135, 136).
9.50, 11.35, 17.35 

24 valandos.
10.35 Yra kaip yra.
12.35 Bus visko (kart.).
13.25 Ser. „Rožių karas“ 

(33).
14.25 Ser. „Dvi širdys“ 

(318–320).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Ser. „Meilė gydo“ 

(33).
20.30 Nuo... Iki...
22.30 V. f. „Įkaitų krizė“. 

2014 m. Kriminalinis 
trileris. JAV. Rež. Brian 
Clyde.

0.20 Ser. „Juodasis sąrašas“ 
(21).

1.10 Ser. „Vampyro 
dienoraščiai“ (7).

1.55 V. f. „Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas“ 
(kart.).

6.35 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(137, 138).

9.50, 11.35 
24 valandos.

10.35, 17.35 Yra kaip yra.
12.35 Nuo... Iki... (kart.).
13.25 Ser. „Rožių karas“ 

(34).
14.25 Ser. „Dvi širdys“ 

(321–324).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Ser. „Meilė gydo“ 

(34).
20.30 Kitu kampu.
22.30 V. f. „Aukšta 

įtampa“. 2015 m. 
Veiksmo drama. JAV. 
Rež. David Hackl.

0.25 Ser. „Juodasis 
sąrašas“ (22).

1.15 Ser. „Vampyro 
dienoraščiai“ (8).

2.00 V. f. „Įkaitų krizė“ 
(kart.).

6.35 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (139, 140).
9.50 24 valandos.
10.35, 11.35, 17.35 

Yra kaip yra.
12.30 Anapus 

nežinomybės.
13.25 Ser. „Rožių karas“ 

(35).
14.25 Ser. „Dvi širdys“ 

(325–328).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Ser. „Meilė gydo“ 

(35).
20.30 Moterys prieš vyrus.
22.30 V. f. „Nusikaltėlių 

šalis“. 2014 m. 
Kriminalinis veiksmo 
filmas. JAV.

0.35 Ser. „Juodasis 
sąrašas“ (23).

1.25 Ser. „Vampyro 
dienoraščiai“ (9).

2.10 V. f. „Aukšta įtampa“ 
(kart.).

6.35 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (141, 142).
9.50 24 valandos.
10.35, 11.35, 17.35 

Yra kaip yra.
12.35, 13.00, 19.30 KK2.
13.25 Ser. „Rožių karas“ 

(36).
14.25 Ser. „Dvi širdys“ 

(329–332).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Pašėlę vyrukai 

2“. 2003 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

1.25 Ser. „Vampyro 
dienoraščiai“ (10).

2.10 Alchemija. Švietimo 
amžius.

2.40 „Menininkų portretai“.

6.35 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (143, 144).
9.50, 17.35 24 valandos.
10.35, 11.35 Yra kaip yra.
12.35, 13.00 KK2 (kart.).
13.25 Ser. „Rožių karas“ (37).
14.25 Ser. „Dvi širdys“ 

(333–336).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Titanų susi-

dūrimas“. 2010 m. 
Fantastinis nuotykių 
filmas. JAV. 

23.05 V. f. „Kitas pasaulis. 
Vilkolakių prisikė-
limas“. 2009 m. 
Veiksmo filmas.

0.55 V. f. „Pašėlę vyrukai 2“.

6.30 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Sniego 

karalienė“. 2012 m. 
Rusija.

11.40 V. f. „Mano naujas 
geriausias draugas“. 
2015 m. Filmas 
šeimai. Kanada.

13.30 V. f. „12 mėnesių. 
Nauja pasaka“. 2015 
m. Filmas šeimai. 
Rusija.

15.20 „Pričiupom!“
15.50 V. f. „Policijos 

akademija 6. Miesto 
apgultis“. 1989 m. 
Komedija. JAV.

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Mega-

maindas“. 2010 m.
21.20 V. f. „Paskutinis 

jaunikio išbandymas“. 
2000 m. Romantinė 
komedija. JAV.

23.35 V. f. „Tai mergina ar 
vaikinas?“ 2006 m. 
Romantinė komedija. 

1.25 V. f. „Titanų susidūri-
mas“ (kart.).

6.30 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Krimina-

linė raudonkepurai-
tės istorija 2“.

11.45 V. f. „Staiga trisde-
šimties“. 2004 m.

13.50 „Pričiupom!“
14.20 V. f. „Mirtinas ginklas 

2“. 1989 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.00 V. f. „Kapitonas 

Filipsas“. 2013 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 

0.35 V. f. „Tango ir Kešas“. 
1989 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

2.35 V. f. „Paskutinis jaunikio 
išbandymas“ (kart.).

6.50, 0.45 Šiandien kimba.
7.50 „24/7“.
8.50 „4 kampai“.
9.20 Ser. „Likimo 

melodija“.
10.25 Ser. „Taip toli ir taip 

arti“.
11.30, 3.25, 5.45 

Ser. „Albanas“.
12.35 Ser. „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Ser. „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
15.00, 18.55 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30, 1.45 
Reporteris.

16.50, 4.10 Ser. „Rojus“.
18.40, 23.15, 2.25 

Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rytojus prasideda 

nuo mažų dalykų.
20.30 Nuoga tiesa.
23.45 Gyvenimo būdas.
2.40 Ser. „Moterų 

daktaras“.
5.00 Ser. „Bitininkas“.

6.50 „Vantos lapas“.
7.20 Muzikinės kovos.
9.20 Ser. „Likimo 

melodija“.
10.25 Ser. „Taip toli ir taip 

arti“.
11.30, 3.25, 5.45 

Ser. „Albanas“.
12.35 Ser. „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Ser. „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
15.00, 18.55 

Ser. „Vienišas 
vilkas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30, 1.45 
Reporteris.

16.50, 4.10 Ser. „Rojus“.
18.40, 23.15, 2.25 

Lietuva tiesiogiai.
18.52 „Sauganti Lietuva“.
20.25 Ser. „Krikšto tėvas“.
21.30 Patriotai.
23.45 Nuoga tiesa.
2.40 Ser. „Moterų 

daktaras“.
5.00 Ser. „Bitininkas“.

6.50 „Skinsiu raudoną rožę“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 Ser. „Likimo melodija“.
10.25 Ser. „Taip toli ir taip 

arti“.
11.30, 3.25, 5.45 

Ser. „Albanas“.
12.35 Ser. „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Ser. „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
15.00, 18.55 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30, 

1.45 Reporteris.
16.50, 4.10 Ser. „Rojus“.
18.40, 23.15, 2.25 

Lietuva tiesiogiai.
18.52 „Sauganti Lietuva“.
20.25 Ser. „Krikšto tėvas“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
23.45 Patriotai.
0.45 MMA „King of the 

Cage“ II tarptautinis 
turnyras. Lietuva – 
Amerika (2).

2.40 Ser. „Moterų 
daktaras“.

5.00 Ser. „Bitininkas“.

6.50 Kaimo akademija.
7.20 Muzikiniai sveikinimai.
8.20 Patriotai.
9.20 Ser. „Likimo melodija“.
10.25 Ser. „Taip toli ir taip 

arti“.
11.30, 3.25, 5.45 

Ser. „Albanas“.
12.35 Ser. „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Ser. „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
15.00, 18.55 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30, 1.45 
Reporteris.

16.50, 4.10 Ser. „Rojus“.
18.40, 23.15, 2.25 

Lietuva tiesiogiai.
18.52 „Sauganti Lietuva“.
20.25 Ser. „Krikšto tėvas“.
21.30 Gyvenimo būdas.
23.45 Ser. „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
2.40 Ser. „Moterų 

daktaras“.
5.00 Ser. „Bitininkas“.

6.50 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

7.20 Moterų balsas. Dabar.
8.20 Gyvenimo būdas.
9.20 Ser. „Likimo 

melodija“.
10.25 Ser. „Taip toli ir taip 

arti“.
11.30 Ser. „Albanas“.
12.35, 23.00 Ser. 

„Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Ser. „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
15.00, 18.55 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.50, 4.10 Ser. „Rojus“.
18.50 „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
20.30 Muzikinės kovos.
1.05 Ser. „Delta“.
2.50 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“.
5.00 Ser. „Bitininkas“.
5.45 Dok. ser. „Slaptas 

augalų gyvenimas“.
6.35 Dok. ser. „Jaunikliai“.

7.25, 18.30, 6.20 
Dokumentika.

8.00 Auginantiems savo 
kraštą.

8.30, 16.20 „4 kampai“.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
11.00, 23.00, 4.10 Ser. 

„Detektyvas Morsas“.
13.00, 2.40 Ser. „Vera. 

Paslėptos gelmės“.
15.00 MMA „King of the 

Cage“ II tarptautinis 
turnyras. Lietuva – 
Amerika (3).

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios.

16.50 Ser. „Pražūtingi 
smaragdai“.

18.27, 20.27 „Sauganti 
Lietuva“.

19.00, 5.40 Muzikiniai 
sveikinimai.

20.30 Ser. „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“.

1.00 Ser. „Merdoko 
paslaptys“.

7.25 Dok. ser. „Laukinė 
Australija“.

8.00 Darbščios rankos, 
atviros širdys.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00, 18.25 Dok. ser. 

„Geriausios nardymo 
vietos“.

10.35, 0.00, 3.30 
Ser. „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“.

12.45 Ser. „Tarp meilės ir 
neapykantos“.

14.55, 2.00, 5.00 Dok. 
ser. „Slaptas augalų 
gyvenimas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios.

16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

16.50 Ser. „Pražūtingi 
smaragdai“.

18.22 „Sauganti Lietuva“.
18.55 Ser. „Baudėjas“.
21.30, 2.50, 5.50 „24/7“.
23.00 MMA „King of the 

Cage“ II tarptautinis 
turnyras. Lietuva – 
Amerika (3).

6.00 LR himnas.
6.05 Bliuzo vakaras (kart.).
7.10, 15.15 Animac. ser.
7.50 ARTS21 (kart.).
8.20 Atspindžiai (kart.).
8.50, 16.05 Dok. ser. 

„Nuo gamyklos 
konvejerio“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 23.55 DW naujienos 

rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro.
12.35 V. f. „Auklė Makfi“.
14.20 Dok. f. „Vadimas. 

Misteris Šaunusis“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 Euromaxx.
19.35 Ser. „Šlovės dienos. 

Sukilimas“. 2 s.
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 Dok. f. „1917-ųjų Ru-

sija. Ant revoliucijos 
slenksčio“.

22.20 V. f. „Neįtikėtinos 
istorijos 5“. JAV. 
1984–1986 m.

0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos 

vakaras.
2.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 „Vilnius Mama Jazz“ 

paraštės (kart.).
7.10, 15.15 Animac. ser.
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno 

dienos (kart.).
8.50, 16.05 Dok. ser. „Nuo 

gamyklos konvejerio“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 23.45 DW naujienos 

rusų kalba.
12.10 Euromaxx (kart.).
12.45 Istorijos detektyvai.
13.30 Nes man tai rūpi.
14.15 Dok. f. „1917-ųjų Ru-

sija. Ant revoliucijos 
slenksčio“ (kart.).

16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.05 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Ser. „Šlovės dienos. 

Sukilimas“. 3 s.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.20 Dok. f. „Alezija. 

Paskutinis mūšis“.
22.15 Ser. „Šerlokas“. 

2 d. 3 s.
23.55 Dabar pasaulyje.
0.25 Mėnuo Juodaragis 

2017.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 „Vilnius Mama Jazz“ 

paraštės (kart.).
7.10, 15.15 Animac. ser.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.25 Nacionalinis turtas.
8.50, 16.05 Dok. ser. „Nuo 

gamyklos konvejerio“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 23.35 DW naujienos 

rusų kalba.
12.10 „Skonio pasaka“. 10 d.
12.40 Misija. Vilnija (kart.).
13.05 Linija, spalva, forma.
13.30 Kultūros teismas.
14.15 Dok. f. „Alezija. 

Paskutinis mūšis“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.35 Ser. „Šlovės dienos. 

Sukilimas“. 4 s.
20.25 „Lietuvos kolumbai“.
21.20 Dok. ser. „Hablo kosmi-

nis teleskopas. Misija 
– Visata“. 5 d. 5 s.

22.10 Elito kinas. V. f. „Šei-
mos šventė“. Drama. 
Vengrija. 2016 m.

23.45 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras (kart.).
7.20, 15.15 Animac. ser.
7.55 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50, 16.05, 14.20, 21.30 

Dokumentika.
9.15 Nes man tai rūpi.
10.00 Lietuvos kariuo-

menės diena. Šv. 
Mišios iš Šv. Ignoto 
bažnyčios Vilniuje.

11.05 Anapus čia ir dabar.
12.00, 23.30 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Maistas ir aistros.
12.45 Stambiu planu.
13.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 Ser. „Šlovės dienos. 

Sukilimas“. 5 s.
20.30 Legendos.
21.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“. 1 s.
22.00 Iškilminga statulėlės 

„Lietuvos karžygys“ 
įteikimo ceremonija.

23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Bliuzo vakaras.

6.00 LR himnas.
6.05 Bliuzo vakaras (kart.).
6.45, 15.15 Animac. ser.
7.50 Skrendam (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip (kart.).
8.50, 16.05 Dok. ser. „Nuo 

gamyklos konvejerio“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.10 Stop juosta (kart.).
12.40 Kalbantys tekstai.
13.30 Legendos (kart.).
14.15 Dok. f. „Lietuvos 

menininkų portretai. 
Sodininkas“ (kart.).

14.45 Atspindžiai (kart.).
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
19.35 Ser. „Šlovės dienos. 

Sukilimas“. 6 s.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Europos kinas. V. f. 

„Vieni metai po 
rytojaus“. Drama. 
Vokietija. 2012 m. 

22.45 Orkestro muzikos 
koncertas.

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos 

vakaras.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.05 Misija. Vilnija (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 XII tarptautinio 

projekto „Gražiausiu 
taku“ programa „Lai 
dainuos baltų širdys“.

11.40 „Margarita“. Juozo 
Miltinio dramos 
teatro spektaklis.

13.30 TV šou „60 akimirkų“.
15.00 Ser. „Giminės“. 30 s.
16.00 Projektas Pi.
16.25 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Dok. ser. „Keliaukime 

kartu“.
18.30 Dok. f. „Warrenas 

Beatty. Holivudo 
ambicijos“.

19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 V. f. „Apsnigti kedrai“.
22.45 LRT Opus ore. Gru-

pė „Makchu Pikchu“.
23.50 Prisiminkime.
24.00 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Opus ore (kart.).
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx (kart.).
9.30 „Skonio pasaka“. 11 d.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Teatras.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus (kart.).
13.30 Festivalis „Midsum-

mer Vilnius 2017“.
14.35 Nacionalinis turtas.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
18.00 Dokumentika.
19.15 „Martyno Liuterio gy-

venimas“. 1 s. (kart.).
19.30 V. f. „Auklė Makfi ir 

didysis sprogimas“.
21.20 Legendos.
22.10 Aktualiosios muzikos 

festivalis „Gaida“.
23.45 Stambiu planu.
0.30 Dabar pasaulyje.



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Užsk. 4270

Užsk. 4359

Pilviškių sandėliuose parduoda:
• medžio granules,
• anglių granules,
• medžio briketus,
• baltarusiškus durpių briketus,
• akmens anglis.

Gali pristatyti. 
             Tel. 8 620 44 940. 

Užsk. 477

Užsk. 4284

Užsk. 3769

Rie šo ka na lo en dos ko pi nės ope ra ci jos – 
tik Me di ci nos diag nos ti kos ir gy dy mo cent re

En dos ko pi nės ope ra ci jos yra 
pa žan giau sias rie šo ka na lo sind-
ro mo gy dy mo me to das. Ope ra ci ja 
at lie ka ma tai kant vie ti nę ne jaut-
rą. Ties rie šo ka na lo pra džia, sker-
si nė je rie šo raukš lė je, pa da ro mas 
ma žas pjū vis, į ka na lą įki ša ma 
mik ro vaiz do ka me ra ir pei liu-
kas. Ka na lu ka me ra nu ve da ma iki 
sker si nio rie šo raiš čio ir jis per-
pjau na mas. Ki ti plaš ta kos au di niai 
lie ka ne pa žeis ti, to dėl poo pe ra ci-
nis gi ji mo pro ce sas yra grei tes nis, 
o komp li ka ci jų ti ki my bė ma žes-
nė nei at lie kant at vi rą ope ra ci ją. 
„Nors ga lu ti nis re zul ta tas at lie-
kant at vi rą ope ra ci ją ir en dos ko-
pi ją bū na tas pa ts – per pjau na mas 
raiš tis ir at lais vi na mas vi du ri nis 

ner vas, en dos ko pi ne ope ra ci-
ja la biau tau so ja mas žmo gaus 
or ga niz mas. Ma žas pjū vis da-
ro mas rie šo raukš lė je, o ne del-
ne, ku ris yra daug jaut res nė, 
kar tu ir skaus min ges nė vie ta. 
Žiū rint iš es te ti nės pu sės, ran-
de lis rie še lie ka be veik ne pas-
te bi mas, o del ne įrė žia ma dar 
vie na li ni ja“, – sa ko Me di ci nos 
diag nos ti kos ir gy dy mo cent ro 
or to pe das-trau ma to lo gas S. Se rei-
ka. Po en dos ko pi nių rie šo ka na-
lo ope ra ci jų pa cien tas vėl tam pa 
dar bin gas maž daug 2 sa vai tė mis 
grei čiau nei po at vi ros ope ra ci jos, 
ka da žmo gus prie įpras ti nių dar-
bų ga li grįž ti ne anks čiau kaip po 
6 sa vai čių.

Klas tin ga li ga, ga lin ti 
su kel ti in va li du mą
Rie šo ka na lo sind ro mu daž-

niau siai ser ga vy res nio am žiaus 
žmo nės. Pag rin di nis li gos po žy mis 
– plaš ta kų ir pirš tų skaus mas, ypač 
nak ti mis, kai pra de da skaus min-
gai tirp ti pirš tai. Daž nai žmo nės iš 
skaus mo ne ga li mie go ti, ma sa žuo-
ja plaš ta kas, ban dy da mi su ma žin ti 
mau di mą. Ry te pirš tai bū na su stin-
gę, ne jud rūs. Li gai pro gre suo jant, 
pirš tai lie ka nuo lat nu tir pę. „Nuo-
la ti nis pirš tų tir pi mas – tai ženk-
las, kad rei kia kreip tis dėl pro fe-
sio na lios pa gal bos. Pirš tai tirps ta, 

kai už spau džia mas ner vas, vė les-
nė je li gos sta di jo je pra de da nyk ti 
rau me nys. Žmo nės ne pas te bi, kad 
ma žė ja jų plaš ta kų rau me nų jė ga, 
nes tai neat si tin ka stai ga“, – sa ko 
or to pe das-trau ma to lo gas S. Se rei-
ka. Anot gy dy to jo, ši li ga yra klas-
tin ga, nes jei žmo gus il gai ken tės, 
po ku rio lai ko skaus mas iš nyks. 
Ta čiau tai ne pa svei ki mo po žy mis, 
at virkš čiai – tai reiš kia, kad ner vas 
jau yra smar kiai pa žeis tas, to liau 
se ka rau me nų at ro fi ja ir vi siš kas 
pirš tų ne jaut ru mas. Rie šo ka na lo 
sind ro mą rei kia gy dy ti ne del siant, 
kai žmo gus pa ste bi, kad pirš tai už-
tir pę. Kuo ma žiau pa žeis tas ner vas 
ir plaš ta kos rau me nys, tuo di des nė 
ti ki my bė, kad žmo gus bus dar bin-
gas.

Pa žei džia miau si – 
dar ži nin kai ir mez gė jos
Rie šo ka na lo sind ro mą daž-

niau siai su ke lia fi zi nis dar bas, ku-

riam bū din gi pa si kar to jan tys 
mo no to niš ki rie šo ju de siai, 
už de gi mi nės li gos, to kios kaip 
už de gi mi nis art ri tas, ar ba trau-
mos. Rie šo ka na lo sind ro mas 
daž niau siai pa si reiš kia po sun-
kes nių, in ten sy ves nių fi zi nių 
dar bų – bul via ka sio ru de nį, 
sė jos pa va sa rį ir pan. Dėl šios 
li gos ken čian čios ka si nin kės ne-
be ga li su rink ti mo ne tų grą žai, o 
mez gė jos bū na pri vers tos pa dė-
ti į ša lį vir ba lus. Rei kė tų su si rū-
pin ti, jei gu ne be ga li te už si seg ti 
sa gų, už trauk tu ko ar ne ti kė tai 
te le fo nas iš slys ta iš ran kų. Ser-
gant už de gi mi nė mis li go mis, 
rie šo ka na le pa burks ta saus-
gys lės, jos už spau džia ner vą ir 
su ke lia skaus mą bei pirš tų tir-
pi mą. Esant rie šo trau moms, 
pa kin ta jo ana to mi ja, ati tin ka-
mai ji pa vei kia ir ner vą. Rie-
šo ka na lo sind ro mas daž niau 

api ma di des nę ap kro vą gau nan čią 
plaš ta ką, ta čiau gy dy to jas S. Se rei-
ka pa ste bė jo, kad po ke le rių me tų 
pa cien tai grįž ta ope ruo tis ir ki tos 
ran kos.

Ope ra ci ja iš va duo ja nuo 
skaus mo
„At li kus rie šo ka na lo sind ro mo 

ope ra ci ją, tą pa čią die ną žmo gus 
vi siš kai ne be jau čia nak ti nio pirš-
tų skaus mo ir pa ga liau ga li ge rai 
iš si mie go ti. Bū tent skaus mas ir jo 
su ke lia ma ne mi ga pri ver čia dau-
gu mą pa cien tų kreip tis pa gal bos į 
or to pe dus. Pirš tų tir pi mas dar bus 
jau čia mas ku rį lai ką po ope ra ci jos. 
Per ope ra ci ją per pjau na me rie šo 
raiš tį, at pa lai duo ja me ner vą, bet 
jam at si sta ty ti rei kia lai ko. Kas dien 
jis atau ga po 1 mm, o vi siš kai – po 
2–3 mėn. Pa cien tas at gau na dar-
bin gu mą ir be jo kių ap ri bo ji mų 
ga li už siim ti dar bu ar mėgs ta ma 
veik la, net jei tai ir tas pa ts mo-

no to niš kas fi zi nis ju de sys, su kė lęs 
rie šo ka na lo sind ro mą“, – sa ko gy-
dy to jas S. Se rei ka. Jis pa brė žia, kad 
dėl už leis to rie šo ka na lo sind ro mo 
at ro fa vę si rau me nys ga li ir neat-
sis ta ty ti, to dėl svar bu tik pra si dė-
jus li gai kreip tis į or to pe dus.

Gy dy mo tak ti ka 
pa ren ka ma at si žvel giant 
į diag nos ti nių ty ri mų 
re zul ta tus
„Mo der nus, or ga niz mą tau-

so jan tis gy dy mas vi suo met pra si-
de da nuo iš sa mios diag nos ti kos. 
Svar bu įver tin ti li gos sta di ją, ner vo 
pa žei di mą, rau me nų būk lę, taip 
pat at mes ti ki tas li gas. Pa cien tams, 
ken čian tiems nuo rie šo ka na lo 
sind ro mo, at lie ka me elekt ro neu-
rog ra fi jos ty ri mą“, – sa ko or to pe-
das-trau ma to lo gas S. Se rei ka. Esant 
pra di nei li gos sta di jai, ga li ma gy dy-
ti prie šuž de gi mi niais vais tais, rie šo 
įtva rais, spe cia lio mis pro ce dū ro-
mis. „Vis dėl to ope ra ci ja yra pa ts 
efek ty viau sias gy dy mo bū das. At-
li kęs en dos ko pi nę ope ra ci ją, aš esu 
tik ras, kad ner vas yra pa kan ka mai 
at lais vin tas ir tu ri erd vės ataug ti. 
Jei gu ner vo spau di mas ma ži na mas 
prie šuž de gi mi niais vais tais, nie ka-
da ne si tik ras, ar jis tu rės pa kan ka-
mai vie tos ataug ti. Jei pa cien to rau-
me nys jau pra dė ję nyk ti, ne bė ra 
ka da lauk ti, rei kia sku biai ope ruo ti 
ir gel bė ti plaš ta ką“, – sa ko Me di ci-
nos diag nos ti kos ir gy dy mo cent ro 
or to pe das-trau ma to lo gas Si mo nas 
Se rei ka. Anot gy dy to jo, kar tą at lais-
vi nus rie šo ka na lą, pa kar to ti nės 
ope ra ci jos pa pras tai ne pri rei kia, 
li ga neat si nau ji na.

Me di ci nos diag nos ti kos 
ir gy dy mo cent ras

V. Gry bo g. 32, 10318 Vil nius
Tel. (8 5) 2 33 30 00, 8 698 00 000

www.med cent ras.lt 
Užsk. 4403

 S Gydytojas, ortopedas-
traumatologas Simonas Sereika.

Daž niau sia plaš ta kos chi rur gų at lie ka ma ope ra ci ja 
– rie šo ka na lo at lais vi ni mas. To kių ope ra ci jų kas met 
pa da ro ma tūks tan čiai. Gy dy to jas or to pe das-trau-
ma to lo gas Si mo nas Se rei ka, dir ban tis Me di ci nos 
diag nos ti kos ir gy dy mo cent re, V. Gry bo g., Vil niu-
je, vie nin te lis Lie tu vo je at lie ka en dos ko pi nes rie šo 
ka na lo ope ra ci jas, po ku rių pa cien tai grei čiau gy-
ja, o gi ji mo pro ce sas ma žiau var gi nan tis ir ne toks 
skaus min gas.

 S Riešo kanalo endoskopinės 
operacijos schema.



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas 
alksnines, beržines, uosines 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
(pakais) juodalksnio atraižas. 
Pristato nemokamai.
Tel. 8 699 40 234. 3854

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

Malkas – alksnines, beržines 
(skaldytas, kaladėmis ir 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais), juodalksnio 
atraižas. Pristato nemokamai.
Tel. 8 602 09 301. 3855

Geromis kainomis – skaldytas 
juodalksnines ir beržines malkas, 
juodalksnio atraižas pakais ir 
supjautas, alksnines ir beržines 
malkas rąsteliais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 690 27 280, 
8 645 34 667. 1519

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

Malkas geriausiomis kainomis! 
AKCIJA! Alksninės ir beržinės 
malkos rąsteliais, supjautos 
ir nesupjautos juodalksninės 
atraižos pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 645 34 667, 
8 610 45 504. 1012

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemę, sodybas. 
Tel. 8 651 39 039. 6862

Traktorių MTZ arba T40, T25, 
traktorinę priekabą. 
Tel. 8 691 57 155. 118

Traktorius MTZ, T-40, grūdų 
rusišką grūdų sėjamąją SZ-3,6.
Tel. 8 689 82 054. 4410

Automobilį (gali būti su defektu). 
Tel. 8 691 57 155. 117

Brangiausiai – naudotus, neva-
žiuojančius, angliškus, po eismo 
įvykio ar tiesiog pabodusius Jums 
automobilius. Pasiima patys.
Tel. 8 636 96 699. 3669

VW, AUDI, OPEL, BMW, MERCE-
DES BENZ ir kitų markių automo-
bilius. Gali būti su defektais. Pasi-
ima patys. Tel. 8 633 46 616. 3670

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486. 4434

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616. 4435

Įvairių markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po avarijos. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 25 066. 4436

IPHONE 6 (prižiūrėtas, naudojosi 
mergina, tik 209 Eur).
Tel. 8 636 66 056. 4456

Kalėdines žalias, sidabrines, 
serbines eglutes, kėnius 
(vazonuose ir nukirstus), tujas 
ir kitus dekoratyvinius augalus 
Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413. 4347

Reklaminius ir vilkikų tentus 
geromis kainomis. Yra įvairių 
matmenų (3x6 m, 4x8 m, 
12x6 m, 10x20 m) ir spalvų. 
Tinka priekaboms, trąšoms, 
grūdams, malkoms, pavėsinėms, 
kombainams uždengti.
Tel. 8 650 55 556. 3146

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus.
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 4340

Maistines ir pašarines bulves.
Tel. 8 670 81 991. 4348

Pašarinius žirnius.
Tel. 8 616 04 882. 4465

Avis skersti.
Tel. 8 618 66 878. 4439

Paršelius Piliakalnių kaime.
Tel. 8 686 68 337. 4441

Paršelius (3 vnt.).
Tel. 8 671 83 114. 4444

Mėsinius paršelius Bartninkų 
seniūnijoje.
Tel. 8 689 89 038. 4455

Mėsinius paršelius.
Tel. 8 609 33 469. 4471

Paršelius.
Tel. 8 619 57 641. 4473

Supjautą ir išdžiovintą statybinę 
medieną.
Tel. 8 686 42 082. 4477

AKCIJA. Pigiai ir nuolat – sausas 
alksnines ir beržines skaldytas 
malkas, stambias sausas 
juodalksnines supjautas ir 
nesupjautas atraižas, smulkias 
atraižas prakurams. Taiko 
nuolaidas. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 610 45 504, 
8 645 34 667. 1013

Malkas geriausiomis kainomis! 
Beržines, alksnines malkas, 
skaldytas arba kaladėmis, 
stambias supjautas atraižas 
(ir pakais), smulkias atraižas 
prakurams. Greitai ir nemokamai 
pristato. 
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262. 4321

PIGIAUSIAI! Malkas (skaldytas, 
kaladėmis, rąsteliais). Atraižas 
(supjautas ir nesupjautas, pakais), 
stambias alksnines atraižas, 
atraižas prakurams. Nuolatiniams 
klientams taikomos nuolaidos. 
Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 609 73 915, 8 690 27 
280. 1014

Pigiausiai – supjautas stambias 
mišrias atraižas (ir pakais), 
smulkias atraižas prakurams, 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas. 
Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001. 4322

Akmens anglis, lapuočių pjuvenų 
briketus, baltarusiškus durpių 
briketus. Atveža.
Tel. 8 674 24 111. 669

Medinį namą Kybartuose 
(0,228 ha sklypas, yra ūkiniai 
pastatai, garažas, sodas, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, 
šulinys).
Tel. 8 600 12 251. 4458

3 kambarių butą Nepriklauso-
mybės g., Vilkaviškyje (V a., 61 
m²).
Tel. 8 614 15 426. 4440

2 kambarių tvarkingą butą 
patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV 
a., 50 m², yra balkonas, vonia 
ir tualetas atskirai, erdvi 10 m² 
virtuvė, langai iš abiejų namo 
pusių, netoli yra miesto centras, 
šalia vaikų daželis, mokykla, 
prekybos centrai „Iki“, „Maxima“). 
Tel. 8 685 69 145. 3533

2 kambarių butą su patogumais 
Tarybų g. 7-3, Kybartuose.
Tel. 8 657 85 171. 4341

9,9 ha žemės sklypą Griebčių 
kaime (prie pagrindinio asfaltuoto 
kelio, atlikti geodeziniai 
matavimai, 52,1 našumo balas). 
Tel.: 8 679 80 815, 
8 671 01 355. 4339

OPEL MERIVA A CDTI (2008 
m. liepos mėn., 1,7 l, 74 kW, 
dyzelis, 196 000 km rida, 
mėlynos spalvos, Lietuvoje 
neeksploatuotas).
Tel. 8 656 19 069. 4448

VW SHARAN (dujos, daug 
privalumų, labai geros būklės, TA 
iki 2018 m. liepos mėn., 900 Eur).
Tel. 8 672 47 158. 4452

VW SHARAN (2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, visi ratai varantieji), 
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l, 
dyzelis), OPEL ZAFIRA (2007 m., 
1,9 l, dyzelis), OPEL ASTRA (2006 
m., 1,9 l, dyzelis).
Tel. 8 695 26 207. 4453

Įvairias naudotas ir naujas 
rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kauptuvus, 
bulviakases (vienvages ir 
dvivages), trąšų barstytuvus, 
įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, noragus, kultivatorius ir 
jų volus, žnyples ritiniams krauti, 
kaušus, šakes, naujas kabinas ir jų 
sėdynes traktoriams MTZ ir T-25, 
rankines daržovių sėjamąsias ir 
kauptukus, elektrinius gyvulių 
aptvarus bei kuoliukus, laidus, 
tinklą, izoliatorių, taip pat įvairias 
lenkiškų padargų atsargines dalis. 
Tel. 8 687 57 187, www.
parduodutechnika.lt. 3778

Danišką 3 m noraginį skutiklį 
(7 stovai, 6 išlyginimo diskai, 
atraminis tankinimo volas).
Tel. 8 650 14 335. 4454

Diskinę sėjamąją SPU-4, plūgą 
OVERUM-3.
Tel. 8 620 36 034. 4470

Srutvežį, 4,5 m kultivatorių 
KONGSKILDE, trąšų barstytuvą 
AMAZONE (12–24 m), 3 m 
skutiklį, 14 t traktorinę priekabą.
Tel. 8 656 19 852. 4474

Metalo tekinimo stakles, 4 kW ir 
5,5 kW grūdų kapokles.
Tel. 8 682 24 128. 4432

Labai gerą pianiną.
Tel. 8 686 42 082. 4478

PARDUODA

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Omnitel“), 

8 614 44 299 („Bitė“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7

Parduoda 
• akmens anglis 
(didmaišiuose, palaidas 
ir sufasuotas po 25 kg) 

• durpių briketus
Vilkaviškio geležinkelio stotyje.

 

Užsk. 35

Tel.: (8 342) 52 218, 
      8 614 45 410.

Taikomos
nuolaidos!

Užsk. 3866

Užsk. 4251

PERKA

Užsk. 4252

Užsk. 55

tel.: (8 441) 43 220, 
8 655 95 556, 
8 699 94 808. Užsk. 4380

Perka veršelius nuo 
2 savaičių iki 3 mėn.

UAB „Galvijų centras“

Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto.

Dėl veršelių kainų teirautis

Lapk ri čio 20 d. Vil ka viš-
kio šei mos me di ci nos cent-
re, Mai ro nio g. 30, Vil ka viš-
ky je, krau ja gys lių chi rur gas 
kon sul tuos dėl įvai rios ar te-
ri jų ir ve nų pa to lo gi jos. 

Bus at lie ka mas dop le ri-
nis ty ri mas. 

Bū ti na užsire gist ruoti te-
lefonu 8 612 67 461.  

Užsk. 4449



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Mini ekskavatoriaus ir 
savivarčio paslaugos. Kasa 
griovius (tranšėjas) pamatams, 
nuotekoms, vandentiekiui, 
drenažui, elektros linijoms, 
valymo įrenginiams. Formuoja 
sklypo reljefą, tvarko aplinką, 
šalina kelmus, krūmynus ir kt. 
Gali pervežti gruntą. 
Tel. 8 643 42 034. 2964

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

Ilgalaikis antakių, akių vokų, lūpų 
makiažas visą gruodžio mėnesį su 
10 proc. nuolaida. 
Registruotis tel. 8 607 47 887. 4431

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ 
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. Registracija vyks 
lapkričio 18, 22, 25 d. 
Registruotis nurodytais telefonais 
arba atvykti. El. p. brazaitis@
gmail.com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 4307

Nuomoja gyvulių pervežimo 
priekabą. Gali pervežti ir patys.
Tel. 8 653 89 146. 4363

Valo kaminus ir jų įdėklus.
Tel. 8 631 91 211. 4445

Įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į kaminus, stato pristatomus 
dvisienius apšiltintus kaminus 
visoje Lietuvoje.
Tel. 8 674 55 064. 3244

Gamina ir įstato į kaminus 
nerūdijančio plieno įdėklus, stato 
dvisienius apšiltintus kaminus.
Tel. 8 602 36 970. 2786

Statybinių ir apdailos medžiagų 
tiekimo lyderis Suvalkijoje 
skelbia AKCIJAS: lietuviški akyto 
betono blokeliai „AirStone“ 
240x200x600 (55 Eur už m³), 
50 proc. nuolaida vokiškiems 
„Schiedel Rondo Plus“ 
kaminams, spalvota 0,5 mm 
skarda (nuo 4,2 Eur už m²), 
šiferis (nuo 3,5 Eur už m²), 
plieninis latakas (nuo 2,07 Eur 
už m), lietvamzdis (nuo 2,65 
Eur už m), difuzinė plėvelė (nuo 
0,45 Eur už m²), gipso kartono 
plokštė „Knauf“ (tik 1,35 Eur už 
m²), mozaikinis tinkas (nuo 6,6 
Eur už m²), betono maišyklės 
(nuo 145 Eur). 
Mus rasite adresu: Giedrių g. 
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už 
Giedrių pervažos „Regitros“ link), 
tel. 8 671 33 635. 878

Taiso ir gamina avalynę. Keičia 
padus, gamina ir pritaiko 
modelius pagal Jūsų koją. 
Parduoda avalynę gamintojo 
kainomis. Avalynė gaminama 
iš natūralios odos bei natūralių 
pamušalų. Kokybiškomis 
medžiagomis taiso kuprines, 
rankines ir kt. odinius gaminius. 
Suteikia garantiją. 
Vytauto g. 95, Vilkaviškis (pirties 
patalpose), tel.: (8 342) 51 364, 
8 685 85 231. 2589

Gamina įvairius skardos 
lankstinius (stogo detales, 
palanges), žaliuzines tvoras.
Tel. 8 677 26 956. 2178

Brangiai – įvairaus svorio kiaules, 
paršavedes. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 614 08 224. 4476

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

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 612 34 503. 7761

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės.
Tel. 8 624 12 402. 4457

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną kliento namuose.
Tel. 8 687 61 513. 4459

Pagal užsakymus išpjauna ir 
parduoda statybinę medieną. 
Parduoda supjautas atraižas ir 
įvairias malkas. 
Tel.: 8 614 09 390, 
8 654 74 140. 830

Teikia vidaus apdailos darbus 
prieinamomis kainomis! Mus 
rasite internete adresu apdailos-
darbai.eu.
Tel. 8 652 62 240. 4460

Pjauna pavojingus medžius prie 
namų, elektros laidų. 
Tel. 8 656 11 318, Eugenijus.

3509

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
skaldelę ir kt. krovinius iki 
8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 4414

Veža žvyrą, smėlį, juodžemį, 
skaldą, akmenukus ir kitus kro-
vinius. Išveža gruntą, statybines 
atliekas. Gali pats pasikrauti. 
Tel. 8 658 01 358. 3508

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą. Pasikrauna. Parduoda 1 m 
skersmens šulinio žiedus.
Tel. 8 618 66 878. 4438

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
malkas, durpių briketus (iš 
Ežerėlio durpyno, gera kaina ir 
kokybė) bei kitus krovinius iki 8 
tonų. 
Tel. 8 650 31 062. 3588

Parduoda dalimis AUDI B4 (1995 
m., 1,9 l, TDI), OPEL FRONTERA 
(2000 m., 2,2 l, 85 kW), VW 
PASSAT TDI (1999 m., 1,9 l, 81 
kW), du VW PASSAT B5 (1998 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW ir 1,8 l, sedanai), 
FORD GALAXY TDI (2003 m., 1,9 
l), VW SHARAN TDI (2003 m., 
1,9 l), AUDI A4 TDI (2003 m., 1,9 
l), SEAT TOLEDO TDI (2002 m., 
1,9 l, 110 kW), AUDI A6 (2003 
m., 2,5 l), AUDI A3 (2004 m.), 
VW PASSAT TDI (2003 m., 1,9 l), 
ŠKODA OCTAVIA (2006 m., 1,9 l, 
77 kW, hečbekas), VW GOLF IV 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW PASSAT 
B6 TDI (2006 m., 2 l), VW BORA 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW SHARAN 
TDI (1998 m., 1,9 l), AUDI A6 
TDI (2000 m., 2,5 l), AUDI A4 
TDI (1998 m., 1,9 l, sedanas), 
VW PASSAT (1994 m.). Perka 
automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339. 6299

Taiso kompiuterius, praplečia WiFi 
ryšį. Dirba po darbo valandų. Gali 
atvykti į namus.
Tel. 8 658 34 483. 4364

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 630 64 004. 4437

Visų markių tvarkingus, su defek-
tais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 640 28 293. 4054

Visų markių automobilius 
(važiuojančius ir nevažiuojančius, 
gali būti su defektais). Pasiima 
patys, atsiskaito  iš karto. 
Tel. 8 608 46 989. 4378 

Įvairių markių automobilius. 
Skubiai pasiima. Atsiskaito vietoje. 
Sutvarko reikiamus dokumentus.
Tel. 8 681 20 546. 4282

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorius, priekabas ir jų 
padargus). Gali būti neveikiantys.
Tel. 8 680 77 728. 4089

Geros būklės ketaus vonias. 
Pasiima savo transportu.
Tel. 8 679 06 462. 4402

3–10 mėn. telyčią auginti.
Tel. 8 653 10 129. 4446

Mėsinių veislės veršelį ar telyčaitę 
(nuo 6 mėn. auginti).
Tel. 8 625 93 679. 4090

Gero, lieso įmitimo ir 
traumuotus galvijus bei arklius 
– AB „Krekenavos agrofirma“ 
kainomis. Tel. 8 616 43 646. 4275

Kiaules, paršavedes, prieauglį, 
pienu girdomus veršelius. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel.: 8 612 60 238, 8 640 35 
866. 4390

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

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

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. 763

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
kombinatu „Zaklady Mięsne 
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384. 132

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės eina 
ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty gyva 
išlieka.
Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Alvito Šv. 
Kazimiero namų direktorių Vytautą Kajoką ir jo artimuosius.
Alvito pagrindinės mokyklos kolektyvas 4443

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Alvito parapijos kunigą Vytautą Kajoką 
dėl brangios mamos mirties.
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė 4479

Mylimas žmogus į Amžinybę neišeina. Sunkią valandą ir 
šviesią minutę jis šalia – mintyse, prisiminimuose.
Nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Mikutėnaitę dėl brangaus tėvelio 
mirties.
Buvę klasės draugai ir auklėtojas 4466

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas, palikęs svajones, godas, 
namus. Visiems širdy gėla gili išlieka, ir skausmas, kad 
daugiau Jo nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame Iloną Kudriašovą ir jos šeimą dėl mylimo 
tėvelio mirties.
Geisteriškių punkto pieno statytojai ir supirkėja 4450

UŽJAUČIAME

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

ĮVAIRŪS

PERKA

Atlieka fasadų šiltinimo ir apdai-
los darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. Tel. 8 671 33 635. 90

Parduoda lietuviškus šiltnamius. 
Karkasas – nuo 119 Eur, 
polikarbonato šiltnamiai – nuo 
285 Eur. AKCIJA: perkantiesiems 
šiltnamį – lentynėlė dovanų! 
Teikia montavimo paslaugą. 
Tel. 8 671 33 635. 3793

Dengia stogus čerpėmis, šiferiu, 
skarda, bitumine danga. Ilgametė 
patirtis, operatyvumas, garantija, 
prieinamos kainos. Atvyksta, 
konsultuoja, matuoja, nemokamai 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas itin geromis kainomis, 
išrašo sąskaitas, reikalingus 
dokumentus paramai gauti.
Tel. 8 671 33 635. 91

Parduoda rankinę žolių sėjamąją, 
melasą, 220 V ir 380 V grūdų 
malūnus, traiškytuvus, burokų 
trintuves, pieno separatorius, 
sviestmušes, melžimo aparatus, 
bulviasodes, vagotuvus, 
šienapjoves, benzininius šakų 
smulkintuvus, didmaišius, 
hidraulinius vežimėlius padėklams 
vežti, suvirinimo elektra 
aparatus, suvirinimo aparatus 
KEMP, ventiliatorius, plastikines 
600–1000 l talpyklas, grūdų 
valomąsias, profiliuotą skardą, 
lietvamzdžius, vištų pešykles, 
grūdus, kukurūzus (traiškytus 
ir maltus), žirnius, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato. Smulkina 
šakas, atvyksta į namus. 
Tel. 8 671 52 660. 3238

Gręžia vandens gręžinius, įrengia 
geoterminį šildymą. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas. 
www.merkelita.lt. 
Tel.: 8 616 08 020 (Linas), 8 686 
83 265 (Rolandas). 231

Marijampolės pataisos namams 
reikalingi darbuotojai – vyresnieji 
prižiūrėtojai, atlyginimas 
atskaičius mokesčius 500 Eur. 
Kreiptis el. p. personalas@mpn.lt, 
tel. (8 343) 73 851. 4442

Dirbti Vilniuje reikalingi 
pagalbiniai darbininkai be žalingų 
įpročių griovimo-demontavimo 
darbams. Darbas statybos 
objektuose, apgyvendina, 
suteikia transportą. 
Atsakingai dirbančius siunčia į 
komandiruotes užsienyje.  
Tel. 8 653 21 264. 4433 

ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“ ieško 
administratorės, agronomo 
(-ės), operatoriaus dirbti 
Vilkaviškio rajone. CV siųsti: 
info@vilkaviskiogrudai.lt.
Tel. 8 683 21 266. 4430 

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas tentinio krovininio 
automobilio (iki 7,5 t) 
vairuotojas, turintis C kategorijos 
pažymėjimą. Reiso trukmė 3–4 
savaitės.
Tel. 8 698 33 217. 4289

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi tentinio-krovininio 
automobilio arba autotraukinio 
(„didžiakubės“) vairuotojas, 
turintis CE kategorijos 
pažymėjimą, važinėti maršrutu 
Lietuva-Ispanija-Lietuva. Reiso 
trukmė 2–3 savaitės. 
Tel. 8 698 33 217. 4290

Savitarnos kavinei Kaune 
reikalingos (-i) virėjos (-ai), 
barmenės-padavėjos (-ai), 
padavėjos-indų nurinkėjos (-ai). 
Darbo dienomis yra kambariai 
nakvynei. 
Tel.: 8 686 07 408, 8 686 07 
280. 4144

Statybos įmonei reikalingi 
santechnikai-montuotojai, 
apdailininkai, kvalifikuoti 
suvirintojai. 
Tel. 8 684 44 911, el.p. info@
darmina.lt. 4338

Dirbti Kazlų Rūdoje reikalingas 
(-a) transporto dispečeris 
(-ė)-vadybininkas (-ė). Darbas 
pilnu etatu. Reikalingi darbo  
kompiuteriu įgūdžiai.
Tel. 8 698 23 373. 4461

Vyriškis ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 675 93 159. 4416



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Šakas svarina uogų kraitis. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.S

„Ko fi nan sa vi mas“ ar „bend ra sis 
fi nan sa vi mas“?
Abu va rian tai – tiek tarp tau ti nis žo dis 
ko fi nan sa vi mas, tiek jun gi nys bend ra sis 
fi nan sa vi mas – ga li mi var to ti. Jun gi nys 
bend ra sis fi nan sa vi mas (angl. co-fi nan-
cing) tei kia mas Eu ro pos ter mi nų žo dy ne 
„Eu ro voc“.

KALBOS PATARIMAI

Lapkričio 18-oji – 
Latvijos nepriklausomybės diena

Lapkričio 19-oji – 
Pasaulinė diena žuvusiems eismo 
įvykiuose atminti

DIENOS

Lapkričio 18 d. 
Giniotas, Giniotė, Ginvydas, Ginvydė, 
Otonas, Romanas, Vesta, Vestina

Lapkričio 19 d. 
Audra, Audrė, Audrius, Audrys, 
Audronė, Audrūnas, Dainotas, 
Juntautas, Matilda, Rimgaudė

Lapkričio 20 d. 
Felicija, Felicijus, Feliksas, Josvydas, 
Jovyda, Jovydas, Vaidvilas, Vaidvilė

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 11-20 – 11-26
Avi nai šią sa vai tę bus itin įžval-
gūs. Ga li te su lauk ti nau jo vių 
moks lo, dar bo sfe ro je, gal būt 
pa siū ly mo keis ti dar bo po bū dį. 
Sa vait ga lį pra var tu pa bend rau ti 
su drau gais, pa spor tuo ti,

Jau čiams ver ta pa gal vo ti apie 
se nų prin ci pų ar me to dų at si-
sa ky mą, jei gu aki vaiz du, kad 
rei ka lin gos nau jo vės. Gal būt iš 
vie tos pa ju dės fi nan si niai, vers lo 
ar nuo sa vy bės rei ka lai.

Dvy niai ak ty viai bend raus 
drums ap lin ki nių ra my bę, 
ska tin da mi at kreip ti dė me sį į 
sa ve. Jū sų pa siū ly mai ne liks be 
at sa ko. Pa na šu, kad bū si te lin kę 
pri pa žin ti ir tai sy ti sa vo klai das.

Vė žiams no rė sis ak ty viau veik ti, 
siek ti kaž ko nau jo. Ti kė ti na, kad 
at si ras ga li my bė už si dirb ti pi ni-
gų, par duo ti, pa keis ti ar įsi gy ti 
no ri mą ob jek tą. Iš siaiš kin si te 
su si komp li ka vu sius san ty kius.

Liū tai į bet ko kią veik lą steng-
sis įneš ti nau ju mo. Įma no mas 
pa siū ly mas dėl ge res nio dar bo, 
kont rak to, de ry bos dėl at ly gio. 
Ver ta la biau pa si do mė ti svei ka-
ta, mi ty ba.

Mer ge lės džiaug sis kas die ny be, 
joms ne rei kės to li ieš ko ti lai min-
gų aki mir kų. Bū ki te sa vi mi ir 
ne si sten ki te nie kam pa tai kau ti. 
Net rūks ro man tiš ko po lė kio, bet 
ver ta pa gal vo ti ir apie svei ka tą.

Svars tyk lės vi so kiais bū dais 
steng si s at kreip ti į sa ve dė me sį 
bei iš peš ti nau dos. Tai duos ne-
blo gų re zul ta tų. Laukia smagus 
sa vait ga lis, bet sek ma die nį pasi-
stenkite save labiau pasaugoti.

Skor pio nams įma no mas sėk-
min gas po sū kis rei ka luo se. Ga li 
ūg tel ti au to ri te tas, pa pil nė ti 
pi ni gi nė, pa si pil dy ti ger bė jų są-
ra šas. Jū sų dė me sio ir ge ru mo 
ypač rei ka laus vai kai.

Šau liams pa stan gos pro fe si jos 
sri ty je ne tu rė tų už gož ti vi sų ki tų 
gy ve ni mo sri čių. Pro duk ty viai 
pa dir bėję lais va lai kį skir ki te ma-
lo nu mams. Be je, ne tik sa vo, o 
ir my li mo žmo gaus, vai kų.

Ožia ra gis iš girs int ri guo jan čių 
užuo mi nų, su ži nos sve ti mų 
pa slap čių bei kils ūpas iš pa sa ko-
ti ir sa vą sias. Tai la bai at pa lai-
duos. Sa vait ga lį įvai riais tiks lais 
nar šy si te in ter ne te.

Van de niams kai ku rias pro ble-
mas įveik ti šią sa vai tę iš ties 
taps įma no ma, jei at nau jins 
svar bius san ty kius ir pra plės 
pa žįs ta mų ra tą. Klau sy ki tės 
in tui ci jos.

Žu vis ga li nu džiu gin ti dar bų sėk-
mė. Ne nu vils ir mei lė, tad neat si-
sa ky ki te pa bend rau ti su mie lais 
šir džiai žmo nė mis. Sa vait ga lį 
de rė tų leis ti ven giant žmo nių su si-
bū ri mų, nes la biau kibs in fek ci jos.

ITAR-TASS-ELTA

Šeš ta die nį vie to mis ne gau siai pa lis, kai 
kur ga li pa si ro dy ti ir šlapd ri ba. Pūs vi-
du ti nio stip ru mo piet va ka rių vė jas. 
Die ną tem pe ra tū ra kils iki 2–7 laips nių 
ši lu mos.

Sek ma die nį lie tų, šlapd ri bą kai 
kur ža da keis ti snie gas. Vė jas tru pu tį 
nu rims, bet ši lu mos jau bus ma žiau. 
Nak tį ter mo met rai ro dys nuo 1 laips-
nio šal čio iki 4 laips nių ši lu mos, die ną 
sun kiai šils iki 1–6 laips nių. Vie to mis 
su si da rys plik le dis. Pir mo sio mis nau-
jos sa vai tės die no mis orai dar la biau 
pri mins žie mą. Ret kar čiais pa snigs, pa-
šals ir bus sli du.

Bus vis šal čiau

APKLAUSA
Ar mokate naudotis 
gesintuvu?

Naudojausi ir moku. 5 (9 %)

Manau, kad mokėčiau. 26 (44 %)

Nemoku. 27 (47 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Delčia iki lapkričio 18 d.

29 mėnulio diena

07:52
16:14
08:22

Lapk ri čio 21 d., 18 val., Vil ka viš kio 
kul tū ros cent re, o 19 val. Ky bar tų 
kul tū ros cent re bus ro do mas lie tu-
viš kas fil mas „Kaip su si gą žin ti ją per 
per 7 die nas“. Bi lie to kai na 3 Eur, 
per kant ren gi nio die ną – 4 Eur.

Lapk ri čio 23 d., 13 val., ra jo no gy ven-
to jai kvie čia mi da ly vau ti Lie tu vos 
ka riuo me nės die nos mi nė ji me Al vi-
to sa va no rių ka pi nė se.

Lapk ri čio 25 d., 10–12 val., Vil ka-
viš kio pa ra pi jos sa lė je ren gia ma 
Ma my čių mu gė, ku rio je bus ga li ma 
par duo ti, pirk ti, do va no ti, keis tis 
vai kų dra bu žė liais, žais lais, įvai-
riais ma žų jų reik me ni mis. No rin tie-
ji pre kiau ti re gist ruo ja mi tel. 8 631 
51 337 ar el. p.: laimjurk73@gmail.
com.

Lapkričio 25-ąją, Tarp tau ti nę ko vos 
prieš mo te rų prie var tą die ną, pa-
sau ly je pra de da ma so cia li nė ak ci ja 
„16 die nų be smur to prieš mo te ris“. 
Lie tu vos so cial de mok ra čių mo te rų 
są jun gos Vil ka viš kio sky rius šią die ną, 
11 val., or ga ni zuo ja 16 km žy gį ap link 
Pae že rių eže rą. Žy gei viai rink sis mies to 
plia že. No rin tie ji da ly vau ti ak ci jo je pra-
šo mi re gist ruo tis tel. 8 616 92 337 ar ba 
el. p. jur ka.dr@gmail.com.

Lapk ri čio 26 d., 14 val., Čyč kų kaimo 
bend ruo me nės na muo se – kon cer tas 
„Ru dens išaus ta juos ta“. Atė ju sių jų 
lauks Alks nė nų kai mo bend ruo me nės 

s

s

s

s

s

ka pe los „Alks nė“ sma gios me lo di jos, Pa-
je vo nio kaimo bend ruo me nės šo kių ko-
lek ty vo „Je vo nis“ pa si ro dy mai, Pil viš kių 
mo te rų vo ka li nio an samb lio „Šyp se na“ 
me lo din gos dai nos. Veiks fo tog ra fi jų pa-
ro da „Al vi to kraš to mu zi kan tai“.

Lapk ri čio 28 d., 18 val., Vil ka viš kio kul-
tū ros cent re „Kny gos teat ras“ pri sta tys 
spek tak lį „Pa kal nu čių me tai“ (pa gal Jur-
gos Iva naus kai tės no ve les).

s

KAS? KUR? KA DA?
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Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 58 
skaitytojai.

Dovanoja kačiukus 
ir šuniukus.

Tel. 8 640 64 466, 
www.mgma.lt
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