
Ug dy mo įstai gos pra de da 
mo ky mą nuo to li niu bū du
And rius GRY GE LAI TIS

Jau nuo pir ma die nio ra jo ne, kaip 
ir vi so je ša ly je, pra de da mas mo-
ky mas nuo to li niu bū du. Spe cia lis-
tai neat me ta ga li my bės, kad vi sa 
tai ga li už si tęs ti iki pat šių moks-
lo me tų pa bai gos.

Ne tu ri ga li my bės
Pas ta rą sias dvi sa vai tes di džio ji da lis 

mo ki nių ra miai lei do lai ką na muo se, o 
švie ti mo dar buo to jams šis lai ko tar pis bu-
vo ne pap ras tai įtemp tas. Ug dy mo įstai gų 
va do vams, jų pa va duo to jams bei pe da go-
gams te ko sku biai dė lio ti pla nus, kaip bus 
dir ba ma ar ti miau siu me tu. Ka dan gi dėl 
ko ro na vi ru so grės mės ei ti į mo kyk las bei 
vaikų dar že lius drau džia ma, Lie tu vo je 
pra de da mas mo ky mas nuo to li niu bū du. 
Tai reiš kia, kad nuo pir ma die nio mo ki niai 
su pe da go gais bend raus in ter ne tu. Ug dy-
mo įstai gos pa čios tu rė jo ap si spręs ti, ko-
kiu prin ci pu vyks pa mo kos.

Vie nas iš di džiau sių iš šū kių vyk dant 
mo ky mą nuo to li niu bū du – tech no lo gi jų 
trū ku mas. Skai čiuo ja ma, kad vi so je ša ly je 
yra maž daug 35 tūkst. moks lei vių, ku rie 
ne tu ri ga li my bės mo ky tis iš na mų. Juos 
Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nis te ri ja pa-
ža dė jo ap rū pin ti kom piu te riais, plan še-
tė mis ar ki tais iš ma niai siais įren gi niais. 
Tam bus skir ta 9,2 mln. eu rų. Į šią su mą 
įtrauk tos ir in ter ne to ry šio iš lai dos.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti-
mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė ja Al-
ma Fi na gė je vie nė sa kė, kad mū sų ra jo ne 
taip pat yra moks lei vių, ku rie kol kas ne-
tu ri ga li my bės mo ky tis iš na mų. Priei gos 
prie in ter ne to ar ba rei kia mos įran gos ne tu-
ri 301 bend ro jo, 49 iki mo kyk li nio ir 20 ne-
for ma lio jo ug dy mo įstai go se be si mo kan čių 
mo ki nių.

„Sten gia mės kuo ope ra ty viau iš spręs ti 
vi sas pro ble mas. Da lis mo kyk lų tu ri pa kan-
ka mai plan še čių ir kom piu te rių, to dėl jais 
ap rū pi no sa vo mo ki nius. Kiek vie na ug dy-
mo įstai ga pa ren gė sa vo pla nus, kaip bus 
dir ba ma ar ti miau siu me tu. Ne ga lė jo me 

vi soms joms nu ro dy ti dirb ti pa gal vie ną 
prin ci pą, nes ga li my bės yra skir tin gos“, 
– sa kė A. Fi na gė je vie nė.

Anot jos, dirb ti nuo to li niu bū du rei kės 
ne tik bend ro jo, bet ir ne for ma lio jo ug dy-
mo spe cia lis tams bei iki mo kyk li nu kų pe da-
go gams. Ug dy mui nuo to li niu bū du ruo šia si 
spor to mo kyk los tre ne riai, mu zi kos, dai lės 
bei ki tų sri čių mo ky to jai. Ne pa mirš ti bus 
ir spe cia lių jų ugdymosi po rei kių tu rin tys 
vai kai.

Ge ra re pe ti ci ja
Be ne leng viau sia pri si tai ky ti prie lau-

kian čių po ky čių bu vo Pil viš kių „San ta kos“ 
gim na zi jos bend ruo me nei. Ši mo kyk la ir 
taip nuo 2023 m. pla nuo ja teik ti nuo to li-
nio mo ky mo pa slau gas, tad įstai gos di rek-
to rė Da nu tė Va liū nie nė, jos pa va duo to jas 
Do na tas Zda nai tis bei ma te ma ti kos mo ky-
to jas And rius Štri mai tis dar prieš ku rį lai-
ką iš klau sė kur sus, skir tus iš mok ti dirb ti 
su nuo to li nio mo ky mo „Mood le“ sis te ma. 
Su ja bu vo su pa žin din ta ir ne ma ža da lis 

gim na zi jos pe da go gų. 
Ša ly je įve dus ka ran ti ną, be li ko su šia 

sis te ma su pa žin din ti li ku sius mo ky to jus 
bei mo ki nius. Įs tai gos di rek to rė jiems pa-
ren gė mo ko mą ją me džia gą.

„Į atei tį žiū ri me ga na op ti mis tiš kai ir 
ti ki mės, kad vis kas klos ty sis sklan džiai. 
Aiš ku, tam tik ro ne ri mo yra, bet, ma nau, 
su si tvar ky si me. Mo ky to jai yra in for muo ti, 
kad dėl ga li mų trik džių vie nu me tu veng tų 
ke lių rea liu lai ku vyks tan čių vaiz do kon-
fe ren ci jų. At siž velg da mi į tai ir dė lio jo me 
sa vo tvar ka raš čius. Di džią ją da lį už duo čių 
vai kai ga lės at lik ti jiems pa to giu me tu. Vi si 
mū sų mo ki niai tu ri priei gą prie in ter ne to. 
Yra ke le tas gausiose šei mo se gy ve nan čių 
mo ki nių, ku riems ga li pri stig ti kom piu te-
rių ar plan še čių. Jiems pa sko lin si me mo-
kyk los įran gą“, – tei gė D. Va liū nie nė.

Ji tvir ti no, kad ne ti kė ta bū ti ny bė ves ti 
mo ky mus nuo to li niu bū du bus ge ra re pe-
ti ci ja, ren gian tis 2023 m. lau kian tiems po-
ky čiams.

Nukelta į 3 p.]

Bent jau ar ti miau siu me tu vai kai su sa vo mo ky to jais bend raus in ter ne tu. 
Au to riaus nuo tr.

S

Tik gy dy to jo siun ti mu
Ket vir ta die nį ra jo no li go ni nė je pra-

dė ju si veik ti karš čia vi mo kli ni ka vakar 
priė mė tris pir muo sius pa cien tus. Karš čia-
vi mo kli ni kos įsteig tos vi suo se ra jo nuo se 
Vy riau sy bės spren di mu. Jo se vir šu ti nių 
kvė pa vi mo ta kų in fek ci jos simp to mų tu-
rin tiems pa cien tams bus at lie ka mi iš sa-

mes ni ty ri mai, įta riant ko ro na vi ru si nę 
in fek ci ją (CO VID-19).

Vilkaviškio li go ni nės vyr. gy dy to jas Li-
nas Bla žai tis paaiš ki no, jog tai am bu la to ri-
nė pa slau ga, ku ri bus tei kia ma 18–60 me tų 
am žiaus pa cien tams, at vy ku siems šei mos 
gy dy to jo siun ti mu. Pa cien tai tu ri bū ti iš 
anks to už si re gist ra vę.

Pa si reiš kus bent vie nam ūmiai kvė pa vi-
mo ta kų in fek ci jai bū din gam simp to mui – 
stai ga pra dė jus karš čiuo ti, ko sė ti, atsiradus 
du su liui pa cien tas vi sų pir ma tu ri kreip tis į 
sa vo šei mos gy dy to ją. Šis prii ma spren di mą, 
ar pa cien tą nu kreip ti į karš čia vi mo kli ni ką, 
siun ti mą už pil do elekt ro ni niu bū du. Tuo-
met karš čia vi mo kli ni kos koor di na to rius 
ne dels da mas su si sie kia su karš čiuo jan čiu 
pa cien tu jo nu ro dy tu te le fo nu ir pra ne ša, 
kur ir kaip at vyk ti, vi zi to lai ką, iš siaiš ki na, 
ar karš čiuo jan tis pa cien tas ga li į karš čia vi-
mo kli ni ką at vyk ti pa ts sa vo au to mo bi liu, 
ar turi bū ti at vež tas ki to žmo gaus.

Nukelta į 2 p.]
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TRUMPAI

VA SA ROS LAI KAS
Šį sek ma die nį, ko vo 29 d., 3 val. nak ties, 
bus įves tas va sa ros lai kas. Tai gi, laik ro-
džių ro dyk les pa suk si me vie na va lan da 
į prie kį, to dėl pir ma die nio ry tą teks kel-
tis vie na va lan da anks čiau, o švie sūs va-
ka rai pa ste bi mai pail gės. Nuo 2021 m. 
ES ša lys pa čios spręs, ar rink tis se zo ni-
nę lai ko kai tą. Tad ga li bū ti, kad po ryt 
laik ro džius su ksi me pa sku ti nį kar tą.

NE TI KĖ TA
Ko vo 24-osios ry tą vi so je Lie tu vo je bu-
vo apie 6–9 laips nius šal čio, o Va rė no-
je – be veik iki 12 laips nių. Ne ti kė tas 
fak tas: tai že miau sia šio šal to jo se zo no 
tem pe ra tū ra, nes per vi są žie mą Lie tu-
vo je ne su ge bė ta iš spaus ti dau giau nei 
-9 laips nių.
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Svarbi informacija: 

straips
ny je „Gin ta ri nė se vais ti nė se“ – ne mo-
ka mos vais ti nin kų pa skai tos svar biais 
svei ka tos klau si mais“ ap ra šo mi ren gi-
niai ka ran ti no me tu yra su stab dy ti ir 
ne vyks. Kai vi sų bend ro mis pa stan go-
mis vi ru sas bus įveik tas ir bus ga li ma 
už tik rin ti pa cien tų sau gu mą, pa skai tų 
cik las „Gin ta ri nės vais ti nės“ vais ti nė se 
bus at nau jin tas.
Sau go ki me sa ve ir sa vo ar ti muo sius

Nuo šir džiai Jū sų – 
„Gin ta ri nė vais ti nė“

Užsk. 741

Nes tip rus piet ry čių vė jas šian dien at-
pūs ma lo nios ši lu mos: ter mo met rai 
įdie no jus ro dys 9–14 laips nių. De be suo-
sis, bet ne lis.

Šeš ta die nio nak tį dan gus vi sai iš-
gied rės. Vė jas kai ta lios kryp tį ir silps. 
Nak tį tem pe ra tū ra svy ruos apie 2 laips-
nius ši lu mos, die ną dan gus bus gied ras, 
le pins 10–15 laips nių ši lu ma.

Sek ma die nį orai ža da stai giai keis-
tis: dan gus niauk sis, vie to mis ga li pa-
si ro dy ti kri tu lių. At šals: nak tį tem pe ra-
tū ra kris že miau 0, die ną kils iki 2–6 
laips nių ši lu mos.

Gra žiau sias oras 
– šeš ta die nį

ORAI 14 /  2

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Avinas (03 20–04 20)

Jaunatis iki kovo 30 d.

06:05
18:45
12:40

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Už sik rė tu sių jų ko ro na vi ru su ne nu mal do mai dau gė jant, prii ma mi 
griež tes ni ap ri bo ji mai gy ven to jams, o li go nių po rei kiams ra jo ne pra-
dė jo veik ti pirmoji šalyje karš čia vi mo kli ni ka.
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Nu žu dė su gė ro vą
Ant ra die nį po li ci jai pra neš ta apie Ke-
tur va la kiuo se ras tą ne gy vą vy rą su dur-
ti ne žaiz da.

Kad du ta me pa čia me na me gy ve nę 
vy rai nuo lat gir tau ja, vie ti niams ne bu-
vo pa slap tis. Ke tur va la kie čių ap kal bų 
su lauk da vo tik keis ti vy rų „gi mi nys tės“ 
ry šiai. Mat abu bu vo tos pa čios mo ters 
vy rai – vie nas bu vęs ofi cia lus su tuok-
ti nis, ki tas – su gy ven ti nis. Tie sa, tri se 
šiuo me tu „šei ma“ ne be gy ve no – neap-
si ken tu si vy rų gir ta vi mo mo te ris prieš 
ke le rius me tus iš vy ko už dar biau ti į už-
sie nį.

Kaip ro do pir mi niai ty ri mo duo me-
nys, 63-ejų vy ras bu vo nu žu dy tas jau 
iš va ka ro, nes 64-erių įta ria ma sis pa sa-
ko jo jį ry te ra dęs gu lin tį ant že mės. Tik 
tuo met nie ko blo go neį ta ręs, nes dėl gir-
tu mo ne pri si mi nė, kas vy ko iš va ka ro.

Išė jęs už si dirb ti eu rą ki tą bu te liui, 
iš ūki nin kų V. G. grį žo apie 10 val. Ra-
dęs su gė ro vą vis dar gu lin tį ant grin dų, 
vy ras iš bė go pas kai my nus rėk da mas, 
kad žmo nos su gy ven ti niui kaž kas ne ge-
rai. Kai my nai pa ta rė kvies ti pagalbą.

At vy kę me di kai kons ta ta vo, kad 63-
ejų ke tur va la kie tis ne be gy vas. Įta ria ma-
sis bu vo suim tas ir iš vež tas į areš ti nę.

Pa rei gū nams V. G. tvir ti no ne pri si-
me nąs, kas įvy ko, ta čiau pa gal ap tal žy-
tą įta ria mo jo vei dą aki vaiz du, kad tarp 
vy rų vy ko konf lik tas ir pei lio ga lė jo 
bū ti grieb ta si sa vi gy nai. Mat įta ria mą-
jį ap lin ki niai api bū di na kaip ra mes nį 
žmo gų, daž nai ken tė ju sį nuo žmo nos 
su gy ven ti nio. 

Įsi lau žė va gys
Tre čia die nį į po li ci ją krei pė si nuo va-
gių nu ken tė jęs vil ka viš kie tis.

Apie 17 val. po li ci jai pra neš ta, kad 
V. Mont vi los gat vė je, išė mus me di nio 
lan go stik lą, įsi lauž ta į ūki nį pa sta tą. 
49-erių šei mi nin kas skun dė si, kad va-
gys iš ne šė ben zi ni nį pjūk lą. Nuos to lis 
– 300 eu rų.

Nau do ja si su kčiai
Pareigūnai įspė ja, kad pa skelb tu ka ran-
ti nu jau nau do ja si su kčiai.

Po li ci ja su lau kia se no lių skam bu-
čių, kad pri si sta tę ne va se niū ni jų dar-
buo to jais į na mus ban do pa tek ti neaiš-
kių kės lų tu rin tys žmo nės. 

Pa rei gū nai įspė ja sen jo rus neį si-
leis ti į na mus ne pa žįs ta mų žmo nių, jei 
pa tys ne si krei pė te pa gal bos į mais tą 
ar vais tus pri sta tan čius sa va no rius ar 
so cia li nius dar buo to jus. Pa tys se niū ni-
jų dar buo to jai po na mus ne vaikš čio ja, 
juo lab ka ran ti no są ly go mis ne ban do 
pa tek ti į būstus.

Bū ki te pi lie tiš ki
Po li ci ja ska ti na gy ven to jus bū ti pi lie tiš-
kus ir pra neš ti apie sa vii zo lia ci jos ne si-
lai kan čius as me nis.

Po li ci ja gau na vis dau giau pra ne ši-
mų apie tai, kad iš už sie nio grį žę ra jo-
no gy ven to jai ne si lai ko sa vii zo lia ci jos.

Vi si at ve jai ti ria mi, pa rei gū nai 
skam bi na ne tin ka mai be siel gian tiems 
as me nims, vyks ta į jų gy ve na mą sias 
vie tas. Sa vii zo lia ci jos ne si lai kan tys as-
me nys įspė ja mi apie gre sian čią at sa ko-
my bę ir prie var ti nę izo lia ci ją.

Pa si tai ko ir ne vi sai tiks lios in for ma-
ci jos, kai paaiš kė ja, kad iš už sie nio grį-
žę žmo nės įta ria mi be pa grin do, nes iš 
ke lio nės par vy ko anks čiau.

Ta čiau pa rei gū nai ra gi na vi sus bū-
ti pi lie tiš kus ir ne si taiks ty ti su pa žei-
di mais, net to kiu at ve ju, jei juos da ro 
ar ti mas kai my nas ar drau gas. Žmo nės, 
ku rie ne ser ga, bet ga li bū ti už si krė tę ko-
ro navi ru su, ke lia mir ti ną grės mę mū sų 
vi sų svei ka tai. To dėl su ži no ję apie sa vii-
zo lia ci jos pa žei di mą bū ti nai skam bin ki-
te sku bios pa gal bos tel. 112.

ĮVYKIAI Ka ran ti nas ri bo ja lais ves, bet 
sau go mū sų svei ka tą

Atkelta iš 1 p.

Pir mie ji pa cien tai
At vy kusiems į karš čia vi mo kli-

ni ką žmo nėms nelei džia ma iš lip ti 
iš au to mo bi lio ir ati da ry ti lan go, 
kol ne bus nu ro dy ta ki taip. Kar tu su 
sa vi mi žmo gus tu ri tu rė ti asmens 
ta pa ty bę pa tvir ti nan tį do ku men tą 
bei A4 for ma to la pą su už ra šy tu mo-
bi liojo te le fo no nu me riu, ku rį, at vy-
kus į karš čia vi mo kli ni ką, rei kės 
pa dė ti koor di na to riaus nu ro dy to je 
vie to je au to mo bi lio sa lo no vi du je. 
Šiuo nu me riu bus su si sie kia ma ir 
su tik ri na mi at vy ku sio žmo gaus 
duo me nys.

Karš čia vi mo kli ni ko je, nuo li-
go ni nės sky rių griež tai izo liuo to je 
pa tal po je, vie no je pa mai no je dirba 
ke tu ri dar buo to jai: gy dy to jas, slau-
gy to ja, me di ci nos tech no lo gas rent-
ge no ty ri mui at lik ti ir slau gė-pa dė-
jė ja pa tal pų de zin fek ci jai.

Kli ni ko je bus at lik ti rei kia mi 
ty ri mai, rent ge no nuo trau ka, rei-
ka lui esant – CO VID-19 mė gi nys. 
Jei pa cien to būk lė sta bi li, jis vyks 
na mo sa vii zo lia ci jo je lauk ti ty ri mo 
at sa ky mo. Jei rei ka lin ga sta cio na-
ri pa gal ba, pa cien tas gul do mas į 
spe cia liai to kiai pa gal bai pri tai ky-
tą li go ni nės sky rių. Karš čia vi mo 
kli ni ka pa cien tus am bu la to riš kai 
prii mi nės tik dar bo die no mis. Jau 
pa čią pir mą die ną kli ni kos me di kams te ko 
priim ti tris li go nius, ku riems pa si reiš kė į 
ko ro na vi ru są pa na šūs simp to mai. Visi po 
tyrimų išsiųsti izoliuotis. Ėmi nių re zul ta tus 
pa cien tams pra neš šei mos gy dy to jas.

Li go ni nės vyr. gy dy to jas L. Bla žai tis sa-
kė, kad me di kai są mo nin gai žvel gia į su si-
klos čiu sią si tua ci ją, blai viai ver ti na juos už-
griu vu sią pa rei gą ir at sa ko my bę. Tad tik rai 
ne rei kė jo kaž ką įkal bi nė ti dirb ti karš čia vi-
mo kli ni ko je, kur akis į akį ga lima su si dur ti 
su dar ma žai pa žįs ta ma li ga ir grės me sa vo 
svei ka tai.

Mo bi lusis punk tas
Nuo ant ra die nio Ma ri jam po lė je pra dė-

jęs veik ti mo bi lusis ko ro na vi ru so pa tik ros 
punk tas per tris pir mą sias die nas pa tik ri no 
114 pa cien tų. Punk te dviem pa mai no mis 
dir ba tri jų spe cia lis tų ko man dos, ku rių su-
dė ty je ne tik me di kai, bet ir vi suo me nės 
svei ka tos biu ro sa va no riai. Pir mo sios dar-
bo die nos re zul ta tai nu džiu gi no: iš 30 paim-
tų mė gi nių, tarp ku rių bu vo ir 3 iš mū sų ra-
jo no gy ven to jų, nė vie nas įtar tas CO VID-19 
at ve jis ne pa sit vir ti no. Tre čia die nį paim ta 
40 ėmi nių, iš ku rių 4 – mū sų ra jo no gy ven-
to jų. Ket vir ta die nio ėmi nių re zul ta tai paaiš-
kės tik šian dien. Punk tas dirbs ir sa vait ga lį. 
Kol kas nei rea gen tų, nei spe cia lių ap ran gų 
me di kams ne trūks ta.

Iki ket vir ta die nio po pie tės bu vo už fik-
suo tas vie nin te lis ko ro na vi ru su su si rgęs 
vil ka viš kie tis. Šis vy ras jo kių kon tak tų mū-
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sų ra jo ne ne tu rė jo, nes nuo Lie tu vos sie nos 
bu vo nu ga ben tas į gy dy mo įstai gą. Ra jo ne 
dir ban tiems grei to sios pa gal bos tarnybos 
me di kams te ko į gy dy mo įstai gas ga ben ti 
ke lis CO VID-19 įtar tus as me nis, ta čiau jų 
ėmi niai bu vo nei gia mi.

Pri me na me, kad Ma ri jam po lės mo bi lia-
jame ko ro na vi ru so pa tik ros punk te iš si tir ti 
ga li tik iš anks to „Karš tą ja ko ro na vi ru so li ni-
ja 1808“ už si re gist ra vę ir jos siųs ti as me nys. 
Tie, ku rie ne tu ri ga li my bių nu vyk ti sa vo au-
to mo bi liu, tu ri kreip tis vi są pa rą vei kian čia 
Ekst re ma lių si tua ci jų ope ra ci jų cent ro karš-
tą ja li ni ja tel. 8 611 37 177.

Pa reng ta sa vii zo lia ci jai
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek-

to rius Vi tas Ga vė nas pra ne šė, kad mū sų 
ra jo ne iš už sie nio grį žu sių gy ven to jų sa vii-
zo lia ci jai pa ruoš tos ke tu rios pa tal pos. Be 
jau mi nė tų Ky bar tų „Ra sos“ spe cia lio sios 
mo kyk los, Ky bar tų vai kų glo bos na mų ir 
Ka ra lių bend ruo me nės na mų, žmo nės bus 
ap gy ven di na mi ir „Šir vin tos“ vieš bu ty je, 
Vil ka viš ky je. Ket vir ta die nio ry tą ja me jau 
bu vo ap gy ven din ta 17 as me nų, ku riuo se 
Sa vi val dy bė sa vo trans por tu par si ve žė iš 
Kau no, Vil niaus bei Klai pė dos. Žmo nių per-
ve ži mui Sa vi val dy bė pa ren gu si ke tu rias 
trans por to prie mo nes. Dėl iš už sie nio grį žu-
sių gy ven to jų par ve ži mo koo pe ruo jama si 
su kai my ni nė mis Ma ri jam po lės ir Kal va ri-
jos sa vi val dy bė mis.

Dar 3 ra jo no gy ven to jai ap gy ven din ti Ky-

bar tų „Ra sos“ spe cia lio jo je mo kyk-
lo je. Vie nas jų pir ma die nį jau baigs 
sa vii zo lia ci ją ir ga lės vyk ti na mo. 
Be to, pa si kei tus Vy riau sy bės nu ta-
ri mui da lis pri vers ti nai izo liuo tų 
as me nų ga lės iš vyk ti na mo, jei tu ri 
tin ka mas są ly gas sa vii zo lia ci jai. Jie 
iš lei džia mi tik pa si ra šę do ku men-
tus apie gre sian čią at sa ko my bę, jei 
ne si lai kys sa vii zo lia ci jos.

Ky bar tų glo bos na mų pa tal pos 
kol kas neap gy ven din tos. Jos lai ko-
mos re zer ve, jei izo liuo ti rei kė tų 
vai kų tu rin čias šei mas.

Griež ta at sa ko my bė
Pri me na me, kad pa žei du-

siesiems sa vii zo lia ci jos re ži mą 
griež ti na ma at sa ko my bė. Iš už sie-
nio grį žu siems žmo nėms, ne si lai-
kan tiems ka ran ti no są ly gų, grės 
nuo 500 iki 1500 eu rų bau da, įmo-
nėms, pa žei du sioms ka ran ti no re ži-
mą, – nuo 1500 iki 6 tūkst. eu rų.

Bau džia mo jo ko dek so pa tai sos 
nu ma to bau džia mą ją at sa ko my bę 
žmo nėms, ku rie pa žeis raš tiš ką 
nu ro dy mą neiš vyk ti iš na mų. Už to-
kį nu si kal ti mą teis mas ga lės skir ti 
lais vės atė mi mą iki vie nų me tų.

Ka ran ti no re ži mas
Ka ran ti no są ly go mis vi siems 

gy ven to jams re ko men duo ja ma, 
jei yra ga li my bė, dirb ti nuo to li niu 

bū du, ma žiau lan ky tis vie šo se vie to se. Jei 
yra bū ti ny bė ten lan ky tis, re ko men duo ja-
ma dė vė ti me di ci ni nes kau kes (iš sky rus 
vai ruo jant mo to ri nes trans por to prie mo-
nes). Ne sant ga li my bės dė vė ti me di ci ni nę 
kau kę, ga li ma nau do ti me džia gi nę kau kę, 
den gian čią no sį ir bur ną. Taip pat re ko-
men duo ja ma vie šo se vie to se, kur lie čia mi 
daik tai, dė vė ti vien kar ti nes pirš ti nes.

Vi si žmo nės įpa rei go ja mi veng ti tie-
sio gi nio fi zi nio kon tak to, lai ky tis sau gaus 
at stu mo (ne ma žiau kaip 2 met rai ir ne il-
giau kaip 15 min.), griež tai lai ky tis as mens 
hi gie nos rei ka la vi mų (ran kų hi gie nos, ko-
sė ji mo, čiau dė ji mo eti ke to).

Par kuo se ir ki to se at vi ro se vie šo sio se 
vie to se pra šo ma lan ky tis ir bū ti ne di des-
nė mis nei 2 as me nų gru pė mis (iš sky rus tos 
pa čios šei mos na rius), lai ky tis sau gaus kon-
tak to (di des nio nei 2 met rų at stu mo ir trum-
pes nio nei 15 mi nu čių kon tak to), hi gie nos 
rei ka la vi mų. Pre ky bos ir pa slau gų vie to se 
ga li lan ky tis tik vie nas šei mos na rys.

Kol ša ly je ga lio ja ka ran ti nas, pre ky bos 
vie to se, prie įė ji mo, lan ky to jams tu ri bū ti 
su da ry ta ga li my bė de zin fe kuo ti ran kas, o 
ap si pir ki mui nau do ja mi ve ži mė liai ir krep-
šiai tu ri bū ti va lo mi ir de zin fe kuo ja mi po 
kiek vie no jų pa nau do ji mo.

Me di kai ra gi na lai ky tis ka ran ti no re ži-
mo ir taip sau go ti sa vo, ki tų žmo nių bei dėl 
mū sų vi sų be siau ko jan čių me di kų, vais ti-
nin kų, par da vė jų svei ka tą, ku ri vi sai vi suo-
me nei šiuo me tu yra itin bran gi.

Pirmąjį karščiavimo klinikos pacientą pasirengu-
sios priimti Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus  
gydytoja Erika Tamaliūnaitė ir bendrosios praktikos 
slaugytoja Zena Grėbliūnienė. Lino BLAŽAIČIO nuotr.
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Ūki nin kams yra pir mi nių ži nių 
dėl praei to pa va sa rio šal nų 
pa da ry tų nuo sto lių kom pen-
sa vi mo. Informacija pasidalijo 
Žemės ūkio rūmai. 
Per nai ge gu žę 20 ūkininkų krei pė si į Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
Že mės ūkių sky rių, kad bū tų už fik suo ti jų 
so dams ar uo gy nams šal nų pa da ry ti nuo-
sto liai, pra šė juos kom pen suo ti. 

Vi sų pa reiš kė jų ūkiuo se ap si lan kė ko mi-
si ja, ku ri ak tuo se už fik sa vo si tua ci jas konk-
re čiuo se uo gy nuo se, so duo se, in for ma ci ją 
per da vė Že mės ūkio mi nis te ri jai (ŽŪM). 
Tuo me tis že mės ūkio mi nist ras sa kė, kad 
bus ieš ko ma ga li my bių pa dė ti ūkininkams, 
ku riems šal nos pa da rė di de lės ža los.

Po rą kar tų krei pu sis į Fi nan sų mi nis te-
ri ją, sy kį – į Vy riau sy bę ir nė vie nu at ve ju 
ne ga vu si lė šų kom pen suo ti per nykš čių šal-
nų pa da ry tiems nuo sto liams, ŽŪM pa ti priė-
mė spren di mą, kaip pa dė ti so di nin kams ir 

uo gi nin kams. 
Mi nis te ri ja, siek da ma pri si dė ti prie so-

di nin kys tės ir uo gi nin kys tės sek to riaus 
eko no mi nio gy vy bin gu mo iš sau go ji mo, nu-
spren dė per skirs ty ti lė šas iš ki tų pa ra mos 
prie mo nių ir dėl šal nų pa tir tiems nuo sto-
liams kom pen suo ti skir ti 4 mln. Eur. Iš jų 
2,5 mln. Eur skir ti fi nan si nei prie mo nei, 
pa gal ku rią bū tų tei kia mos leng va ti nės pa-
slau gos, įgy ven din ti, 1,5 mln. Eur – su bsi di-
joms.

„San ta kos“ inf.

Žada kompensuoti pernykščių šalnų nuostolius

PANDEMIJA
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Sen jo rus sau go gra žio mis ini cia ty vo mis
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Jau ant ra sa vai tė ra jo no 
sen jo rai vi sais įma no mais 
bū dais agi tuo ja mi lik ti 
na muo se, o jais rū pi na si gra-
žias ini cia ty vas skel bian čios 
or ga ni za ci jos. Sa va no riai 
sen jo rams at ne ša mais to, 
vais tų ir tam pa pa ta rė jais 
bei psi cho lo gais.

Prašoma lik ti na muo se
„San ta ko je“ ra šė me, kad ko ro-

na vi ru sui pra dė jus siau tė ti mū sų 
ša ly je gra žios so cia li nės ini cia ty vos 
ėmė si Vil ka viš kio „Lions“ klu bas ir 
ra jo no Kai mo bend ruo me nių są jun-
ga. Jie ini ci ja vo so cia li nę ak ci ją „Vil-
ka viš kio sen jo rai, li ki te na muo se!“ 
ir pa tys ki bo į dar bą. Mat ak ci ja ir 
lik tų tik skam biais žo džiais, jei gu ne-
su ži no tų tie, kam ji skir ta.

To dėl pir miau sia „liū tai“ su kū-
rė pla ka tus, ku rių net 140 iš ka bi no 
vi sų dau gia bu čių laip ti nė se, pa skel-
bė so cia li niuo se tink luo se. Į sen jo-
rus „Lions“ klu bas per so cia li nius 
tink lus krei pė si jaut riais žo džiais: 
„Mie li Vil ka viš kio kraš to sen jo rai, 
Jūs mums esa te la bai svar būs, to dėl 
pra šo me – li ki te na muo se. Į tur gų, 
par duo tu vę, baž ny čią, pas kai my ną 
spė si te nuei ti ta da, kai baig sis ka ran-
ti nas. Jei gu jums rei kia mais to ar 
vais tų – pa pra šy ki te sa vo ar ti mų jų, 
vai kų ar kai my nų. Jei gu nė ra kas pa si rū pi-
na – skam bin ki te, ra šy ki te mums.“

„Liū tai“ kvie tė vi suo me nę pa gal vo ti 
apie didesnės ri zi ko s grupėje esan čius se-
ny vo am žiaus žmo nes ir jais pa si rū pin ti: 
par vež ti bent jau bū ti niau sių mais to pro-
duk tų.

Skam bi na pa si tei rau ti
Įpu sė jus ant rai ka ran ti no sa vai tei ak ci-

jos or ga ni za to riai jau ga li pa si džiaug ti pir-

mais re zul ta tais.
Prie „Lions“ sa va no rių te le fo no bu din ti 

da bar ti nė klu bo pre zi den tė Rai mon da Ku-
raus kie nė sa kė, kad skelb ti to kią ak ci ją su-
gal vo jo Žil vi nas Gel go ta, o pa lai kė ir da bar 
pri si de da vi si „liū tai“. R. Ku raus kie nė pri pa-
ži no, kad kol kas sen jo rai gan ne drą siai nau-
do ja si sa va no rių pa slau go mis.

– Daž niau siai žmo nės skam bi na pa si tei-
rau ti, ar tik rai vei kia to kia pa gal ba ir ar ja 
ga lės pa si nau do ti atei ty je, kai mais to pro-

duk tų at sar gos bus iš se ku sios, – pa sa-
ko jo „Lions“ klubo pre zi den tė. – Žmo-
nės pa dė ko ja, kad ėmė mės to kios 
ini cia ty vos, ta čiau kar tais net su ke lia 
šyp se ną, kai mus ra mi na, kad mais to 
na muo se dar tu ri.

Ta čiau yra žmo nių, ku riems jau 
pri rei kė sa va no rių pa gal bos. Ke liems 
pa si bai gė iš ra šy ti vais tai, ki ti pri trū-
ko mais to pro duk tų. Tad sa va no riai 
sku bė jo į pa gal bą.

– Su re gist ruo ju, ko kių pre kių ar 
vais tų rei kia žmo gui, ko kiu ad re su 
juos pri sta ty ti. Sten gia mės tu rė ti 
kuo ma žiau fi zi nių kon tak tų, to dėl 
pa skam bi na me žmo nėms, kai at vyks-
ta me, tad jie prie du rų pa lie ka pi ni gė-
lius už pre kes. Kar tais pa tys su ra šo, 
ko jiems rei kia, ir są ra šą pa lie ka už 
du rų, – aiš ki no R. Ku raus kie nė.

„Lions“ klu bo pre zi den tė sa kė, 
kad jų „karš tą ja li ni ja“ skam bi nan-
tiems sen jo rams la bai rei kia ir psi cho-
lo gi nės pa gal bos. Daž nai jie krei pia si 
tie siog no rė da mi pa si kal bė ti, pa si-
guos ti ar pa klaus ti. Vie nų vai kai gy ve-
na už sie ny je, tad su si da riu si si tua ci ja 
la bai ne ra mi na. Ki tų, nors ir neiš vy-
kę iš Lie tu vos, ta čiau gy ve na sos ti nė-
je, tad pa gel bė ti se niems tė vams kas-
die niuo se rei ka luo se ne ga li.

Siu va kau kes
Kol kas „liū tams“ pa kan ka sa vo 

klu bo na rių ran kų, ta čiau jei jų pri-
trūks, į pa gal bą ža da pa si telk ti sa va-
no rius. Juo lab kad klu bas vyk do ir ki-
tą pro jek tą – „Sa va no riauk. At jausk. 
Pa dėk“. „Liū tai“ jau tu ri su bū rę 16 

sa va no rių ko man dą, ku ri teiks pa gal bą 
na muo se so cia li nę at skir tį pa ti rian tiems 
Vil ka viš kio mies to gy ven to jams. Dėl su si-
klos čiu sios si tua ci jos šiuo me tu sa va no riai 
ga lės vyk dy ti ne vi sas su pla nuo tas veik las, 
ta čiau iš Eu ro pos so cia li nio fon do gau ta lė-
šų ir pro jek tui įgy ven din ti nu ma ty ta įran-
ga šią sa vai tę jau pa sie kė Vil ka viš kį.

Užk lu pus ka ran ti nui grieb ta si ir dar 
vie nos gra žios ini cia ty vos – „Pa siū ki me 
2000 mar li nių kau kių“. Į šią ak ci ją at si lie-

pė 6 siu vė jos, ku rios jau pa siu vo ke lis šim-
tus kau kių ir „liū tai“ ap sau gos prie mo nes 
iš da li jo žmo nėms, ku riems jų la biau siai 
rei kia. Šios ak ci jos koor di na to rius – Vil-
man tas Šle kys, ku ris rū pi na si, kad siu vė-
joms lai ku bū tų pri sta ty ta me džia ga ir jos 
ga lė tų kuo spar čiau dirb ti.

No rin tieji pri si dė ti prie sa va no riš kos 
veik los jė go mis ar fi nan siš kai tu rė tų su si-
siek ti su „Lions“ klu bo pre zi den te R. Ku-
raus kie ne (tel. 8 652 50 502 ).

Krei pia si senjorų vai kai
Vil ka viš kio ra jo no kai mo bend ruo me-

nių są jun gos pir mi nin kė Li na Kru ži naus-
kie nė (tel. 8 615 75 907) pa ste bė jo, jog į ją 
dėl pro duk tų ir vais tų dau giau siai krei pė-
si ky bar tie čių. Ta čiau pa gal bos su lau kė 
ir ato kes nių vietovių gy ven to jai. Daž niau-
siai jais pa si rū pi na jų kai mų bend ruo me-
nių na riai.

Kar tais ra dę in for ma ci ją apie tei kia mą 
pa gal bą L. Kru ži naus kie nei pa skam bi na 
ki tuo se mies tuo se gy ve nan tys sen jo rų vai-
kai. Jie pra šo pa si rū pin ti vie ni šais tė vais, 
ku rie pa tys pra šy ti pa gal bos ne si ryž ta. Ki-
tur gy ve nan tys vai kai už pre kes su sa va no-
riais at si skai to in ter ne tu.

Anot L. Kru ži naus kie nės, sen jo rai pa-
gal bos krei pia si ne drą siai. Jiems ne pa to-
gu truk dy ti ir taip už siė mu sių sa va no rių. 
Ta čiau su lauk ta ir pa juo kau ti no rin čių jų 
skam bu čių. Vie nas vy riš kis tei ra vo si, ar sa-
va no riai at vež tų alaus ar šam pa no, jei to pa-
gei dau tų sen jo rai.

Prie „Lions“ klu bo ir Kai mo bend ruo-
me nių są jun gos ini cia ty vos pri si de da ir ra-
jo no Sa vi val dy bė bei So cia li nės pa gal bos 
cent ras. Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos So-
cia li nės pa ra mos sky riaus ve dė ja Si mo na 
Bi kai tė (tel. 8 673 97 417) sa kė, kad jie ren-
ka in for ma ci ją, kam rei ka lin ga pa gal ba, 
ir ją koor di nuo ja. Tie sa, ka ran ti no me tu 
vie ni ši se ne liai bai mi na si už kra to, tad kai 
ku rie pra šė so cia li nių dar buo to jų lan ky tis 
re čiau – pra šo pri sta ty ti tik pro duk tus ir 
vais tus. 

Be to, gy ven to jų lan ky mas ri bo ja mas 
ir svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa ky mu, 
tad tei kia ma tik bū ti niau sia pa gal ba.

„Lions“ klubo savanoriai pirkinius senjorams 
palieka už durų. Autorės nuotr.
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Ne ri mas dėl abiturientų
Di džiau sia ra jo no ug dy mo įstai ga – Vil-

ka viš kio „Auš ros“ gim na zi ja – taip pat bai-
gia ko re guo ti sa vo ug dy mo pla nus. Kaip 
pa sa ko jo šios įstai gos di rek to rius Arū nas 
Ser nec kas, at sa kin gai ruo šia ma si ne tik pa-
grin di nių dis cip li nų mo ky mui nuo to li niu 
bū du, bet ir psi cho lo gi nės ar so cia li nės pa-
gal bos tei ki mui, ki tų, kas die nių, ug dy mo 
įstai gos funk ci jų už tik ri ni mui.

„Iš pra džių tvar ka raš čių ne kei si me, 
nes no ri me, kad vai kams bū tų kuo ma-
žiau ne ži no my bės. Vė liau, aiš ku, juos ga li 
tek ti ko re guo ti pa gal si tua ci ją. Su tam tik-
rais iš šū kiais su si du ria vi sų da ly kų spe cia-
lis tai. Juk rei kės kaž kaip iš pa dė ties su ktis 
ir dai lės, tech no lo gi jų, mu zi kos ar kū no 
kul tū ros mo ky to jams. Jie taip pat pri va lo 
at si žvelg ti į mi nis te ri jos re ko men da ci jas 
ir pa gal jas nuo to li niu bū du vyk dy ti ug dy-
mo pro gra mas. Daug kas pri klau sys ne tik 
nuo pe da go gų, bet ir nuo mo ki nių. Tik rai 
ne vi si iš jų tu ri sa va ran kiš ko mo ky mo si 
įgū džių. Iš 563 mū sų mo ki nių tik 3 ne tu ri 
ga li my bės mo ky tis iš na mų. Ma nau, jog 
iki pir ma die nio šią pro ble mą iš sprę si me“, 
– kal bė jo A. Ser nec kas.

Sa vai tės pra džio je mi nis te ri ja jau pa-
skel bė, kad šiais moks lo me tais pa grin-
di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mas 
(PUPP) de šim to kams ne vyks. Jiems bus pa-
siū ly ta sa va ran kiš kai at lik ti PUPP lie tu vių 

] kal bos ir li te ra tū ros, ma te ma ti kos už duo-
tis nuo to li niu bū du bei įsi ver tin ti sa vo pa-
sie ki mus. Pag rin di nio ug dy mo pa sie ki mų 
pa žy mė ji mas bus iš duo da mas įra šant me-
ti nius įver ti ni mus. Di rek to riui di džiau sią 
ne ri mą ke lia pa čių vy riau sių gim na zis tų 
si tua ci ja. Ne ži nia, kaip bus su abi tu rien tų 
bran dos eg za mi nų se si ja.

„Gir di me įvai rius va rian tus. Vie nas iš 
jų – dvy lik to kams vie to je eg za mi nų siū lo-
ma įskai ty ti jų me ti nių pa žy mių re zul ta tus. 
Spė ju, kad ši abi tu rien tų kar ta eg za mi nų 
ne lai kys. Tu ri me ne stan dar ti nę si tua ci ją, 
tad rei kia ir ne stan dar ti nių spren di mų. 
Ki ta ver tus, da bar prio ri te tas ir ne tu rė tų 
bū ti eg za mi nai. Svar biau sia – vai kų sau gu-
mas“, – pa brė žė A. Ser nec kas.

Ban dy mai pa vy ko
Bū ti ny bę ap sau go ti mo ki nių svei ka tą 

ak cen ta vo ir 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. Jos va do vau ja mas ko lek ty vas 
pa sta rą sias dvi sa vai tes sun kiai dir bo, kad 
bū tų kuo ge riau pa si ruoš ta dar bui iš na-
mų. Pe da go gai bend ra vi mui su mo ki niais 
pa si rin ko „Zoom“ plat for mą, ku rią šią sa-
vai tę sėk min gai iš ban dė.

„Per šią sis te mą or ga ni za vo me vir tua-
lų vi sų įstai gos pe da go gų po sė dį. Vie nu 
me tu bu vo pri si jun gę 63 as me nys. Ku rį 
lai ką vis kas vy ko sklan džiai, ta čiau maž-
daug po 40 mi nu čių sis te ma iš si jun gė. Po 
ku rio lai ko dar kar tą vi si pri si jun gė me ir 

dau giau ne sklan du mų ne ki lo“, – pa sa ko jo 
D. Juš kaus kie nė.

Ji tei gė su sa vo va do vau ja mu ko lek ty-
vu įvai rio mis elekt ro ni nė mis prie mo nė-
mis kon tak tuo jan ti kas dien. Da lis pe da go-
gų na muo se ne tu rė jo dar bui rei ka lin gos 
įran gos, to dėl ji bu vo su teik ta iš mo kyk los 
re sur sų.

„Kar tu su Pae že rių sky riu mi tu ri me 21 
mo ki nį, ku rie na muo se ne tu ri kom piu te-
rių ar plan še čių. Tie sa, 12 iš jų tu ri iš ma-
niuo sius te le fo nus ir tik 9 ap skri tai ne tu ri 
ga li my bės mo ky tis iš na mų. Iki pir ma die-
nio juos tik rai ap rū pin si me trūks ta ma 
įran ga“, – pa ža dė jo di rek to rė.

No rė jo pa jus ti
In ten sy viai bū si miems po ky čiams ruo-

šė si ir ki tos mo kyk los. Al vi to mo kyk los-
dau gia funk cio cent ro di rek to rius Ro lan das 
Bul kaus kas spė jo, kad pri vers ti nai įgy ta 
nuo to li nio mo ky mo pra kti ka pe da go gams 
pravers atei ty je.

„Juk bū na, kad vai kai su ser ga ar il ges-
niam lai kui iš vyks ta į už sie nį. Tuo met 
ten ka su kti gal vą, kaip to liau juos mo ky ti. 
Da bar jau tu rė si me rei kia mos pra kti kos. 
Ma nau, kad pir mą sa vai tę bus la bai sun ku, 
ta čiau nea be jo ju, kad su vis kuo su si tvar ky-
si me“, – tei gė R. Bul kaus kas.

Jam ant ri no ir Ke tur va la kių mo kyk los-
dau gia funk cio cent ro di rek to rė Vio le ta 
Šaukš čiu vie nė. Įs tai gos va do vė pa sa ko jo 
ati džiai ste bė ju si, kaip jos va do vau ja mam 

ko lek ty vui se ka si ruoš tis bū si miems po ky-
čiams.

„Pas kel bus ka ran ti ną ėmė me dirb ti 
iš na mų. Skam bi nau vi siems mo kyk los 
pe da go gams, no rė da ma iš girs ti jų bal są, 
pa jus ti emo ci jas, nuo tai kas. Pas te bė jau, 
kad pir mos dvi die nos mo ky to jams bu vo 
la bai sun kios. Juos kaus tė ne ri mas, ne ži-
no my bė. Po to vis kas sto jo į sa vo vė žes. 
Da bar svar biau sia iš lik ti ra miems bei svei-
kiems“, – kal bė jo V. Šaukš čiu vie nė.

Už tik rins mai ti ni mą
Už da rius ug dy mo įstai gas, da lis mo ki-

nių li ko be kas die nių mais to da vi nių. Šią 
sa vai tę kai ku rio se ra jo no ug dy mo įstai go-
se mai ti ni mas bu vo at nau jin tas. 

Pa vyz džiui, Al vi te mais tas vai kams iš 
ma žiau pa si tu rin čių šei mų iš da ly tas šios 
sa vai tės vi du ry je, o Ke tur va la kiuo se jis 
bus da li ja mas šian dien, nuo 10 iki 12 va-
lan dos.

Vie to je kas die nių pie tų vai kams ski ria-
mi supa kuo ti sau so mais to da vi niai. Vie nu 
me tu mo ki niams ati duo da mos vie nai ar ba 
dviem sa vai tėms skir tos mais to po rci jos.

„Mū sų mo ki niams mais to da vi niai bus 
da li ja mi mo kyk los priean gy je ar ba lau ke. 
Kiek ži nau, ki to se mo kyk lo se da ro ma pa-
na šiai“, – tei gė V. Šaukš čiu vie nė.

Vai kams skir tų pro duk tų į mo kyk lą 
tu rės at vyk ti tė vai, ta čiau da liai mo ki nių 
ug dy mo įstai gos pa čios pri va lės pri sta ty ti 
mais tą į na mus.

Ug dy mo įstai gos pra de da mo ky mą nuo to li niu bū du
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Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga-
ny to jo baž ny čio je vy ko III 
res pub li ki nis vo ka li nės mu-
zi kos fes ti va lis „Dai nuo jam 
Lie tu vai“.
Sak ra lio je erd vė je ren gi nys pra si-
dė jo kla si ki nės mu zi kos kū ri niais, 
ku riuos do va no jo dai ni nin kas 
Mar ty nas Bei na ris ir jo žmo na 
Skais tė. Svei ki ni mo žo džius su si rin-
ku siesiems ta rė Vil ka viš kio sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Vi tas Ga vė nas, ku ris įtei kė me ro pa-
dė kas Vir ba lio neį ga lių jų gru pės va-
do vei Bi ru tei Ado mai tie nei ir Ky bar-
tų kul tū ros cent ro kul tū ri nės veik los 
va dy bi nin kei, pa ro dų eks po zi ci jų ku-
ra to rei An dže li kai Mi cu tie nei.

Prie gra žių svei ki ni mų pri si dė jo 
Ky bar tų se niū nas Ro mas Šu no kas 
ir Sei mo na rys Kęs tu tis Smir no vas, 
ku ris įtei kė pa dė ką Ky bar tų pa ra pi-
jos kle bo nui Vai do tui La ba šaus kui. 
Sei mo na rys ku ni gui dė ko jo už at si-
da vi mą Ky bar tų bend ruo me nės žmo nių 
la bui, pri si dė ji mą or ga ni zuo jant įvai rius 
kultūrinius ren gi nius.

Festivalyje ap do va no ti fo tog ra fi jų kon-
kur so „Kaip aš my liu Lie tu vą“ da ly viai ir 
dau giau sia pa ro dos lan ky to jų su lau kęs 

Lais vės švie sos ži bin to au to rius. Vi siems 
da ly viams įteik tos pa dė kos, o dip lo mais ir 
at mi ni mo do va no mis pa gerb ti fo tog ra fi jų 

kon kur so-pa ro dos lau rea tai. Fo tog ra fi jų 
kon kur są or ga ni za vu si Ky bar tų kul tū ros 
cent ro bend ruo me nė džiau gia si, kad šis su-
ma ny mas su lau kė itin daug dė me sio.

Dar vie na gra ži ir spal vin ga ren gi nio 
da lis buvo skir ta jau tra di ci ja ta pu siam III 
res pub li ki niam vo ka li nės mu zi kos fes ti va-
liui „Dai nuo jam Lie tu vai“. Fes ti va ly je da ly-
va vo miš rūs vo ka li niai an samb liai iš įvai-
rių Lie tu vos vietų. Jie at li ko po dvi dai nas. 
Daug gra žių kū ri nių skam bė jo Tė vy nei ir 
Lie tu vai, nes renginys vyko valstybės ne-
priklausomybės atkūrimo dieną.

Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga ny to jo baž-
ny čio je su si rin ku siems žmonėms gra žiau-
sius kū ri nius do va no jo sve čiai iš Sas na vos, 
Prie nų, Rum šiš kių, Šiau lių, Tau ra gės, Pa je-
vo nio bei Ky bar tų. Vo ka li nės mu zi kos fes ti-
va lis ren gi nio pa bai go je su vie ni jo vi sus an-
samb lius, ku rie kar tu at li ko fi na li nę dai ną. 
Kle bo nas V. La ba šaus kas džiau gė si pui kiu 
ren gi niu ir nea be jo jo, kad vi siems mu zi ki-
niams kū ri niams sak ra lu mo ir neap sa ko-
mo skam be sio su tei kė baž ny čios erd vė.

Kris ti na RA DZE VI ČIE NĖ

Neap sa ko mo skam be sio muzikai su tei kė sak ra li erd vė

Vokaliniai ansambliai Kybartų bažnyčioje dainavo apie Lietuvą ir meilę jai. 
Do vi lės ŠU MI NIE NĖS nuo tr.

S

Ko ro na vi ru su gąsdina vil ki kų vai ruo to jai
To ma BIRŠ TO NĖ

Siek da ma su val dy ti ko ro na vi ru-
so pli ti mą Lie tu va gy ve na ka ran-
ti no re ži mu. Užd raus tos ne bū ti-
nos ke lio nės į už sie nį, ri bo ja mas 
tarp mies ti nis su si sie ki mas. Taip 
pat drau džia ma ka vi nių, ba rų, 
ne mais to prekių par duo tu vių, 
įvai rių pa slau gų tei kė jų veik la, 
vi si ma si niai ren gi niai. Gy ven-
to jai ra gi na mi, jei tik įma no ma, 
rink tis dar bą nuo to li niu bū du 
ir kuo ma žiau bend rau ti tar pu-
sa vy je. Bet ne vi si žmo nės ga li 
dirb ti na muo se, tarp jų – ir sunk-
ve ži mių vai ruo to jai.

Bi jo vi ru so
Į „San ta kos“ laik raš čio re dak ci ją krei-

pė si ky bar tie tė So na ta, ku ri pik ti no si, kad 
Ky bar tų pa sie nio kont ro lės punk to trans-
por to prie mo nių pa lau ki mo aikš te lė je, 
va di na ma ja me ter mi na le, ap si sto jan tys 
sunk ve ži mių vai ruo to jai ne pai so Lie tu vo-
je pa skelb to ka ran ti no drau di mų ir vaikš-
čio ja po vie ti nes par duo tu ves, taip ga li mai 
provokuodami ko ro na vi ru so pro trū kį.

„Ter mi na le sto vi sunk ve ži miai, lau kian-
tys įva žia vi mo į Ka li ning ra do sri tį. Ne ma-
žai vai ruo to jų vaikš to po par duo tu ves, gal 
jie ne ži no, kad Lie tu vo je pa skelb tas ka ran-
ti nas? Sup ran ta me, kad jiems rei kia mais to 
ir ki tų pre kių, bet ar šiuo me tu ap si pirk ti 
yra sau gu? Šie vy rai ga li bū ti vi ru so ne šio to-
jai ir ap krės ti ki tus. Vai ruo to jai tu rė tų lai ky-
tis ap ri bo ji mų, ne vaikš čio ti po mies tą ir ne-
si bū riuo ti“, – kal bė jo su si rū pi nu si mo te ris.

Pa sak ky bar tie tės, pro ble ma yra vi siems 
ži no ma, bet ne spren džia ma. Pre ky bi nin kai 
pa ten kin ti, nes sunk ve ži mių vai ruo to jai 
ke lia apy var tą, ta čiau jie ne su si mąs to apie 
sa vo ir ar ti mų jų svei ka tą. Pa ra dok sa lu, kad 
rei kia sau go tis iš už sie nio grį žu sių tau tie-
čių, kai čia pat grės mę ap krės ti ke lia tran-
zi tu per Lie tu vą va žiuo jan tys kai my ni nės 
vals ty bės sunk ve ži mių vai ruo to jai.

Vai ruo to jai in for muo ti
Pa si do mė jo me, ką apie šią keb lią si tua ci-

ją ma no sto vė ji mo aikš te lės dar buo to jai.

„Bū ti niau sių mais to pro duk tų vai ruo to-
jai at si ve ža, o jei gu kaž ko pri trūks ta, daž-
niau siai ei na į ne to lie se esan čią „Sro vės“ 
par duo tu vę. Di de liuo se pre ky bos cent ruo se 
lan ko si re tai, nes jie yra to li nuo sto vė ji mo 
aikš te lės“, – kal bė jo ter mi na lo dar buo to jas 
Sta sys Fe ren cas.

Pa sak vy ro, vai ruo to jai be veik ne si bū-
riuo ja, daž nai lai ką pra lei džia sunk ve ži mių 
ka bi no se, žiū ri fil mus, nes aikš te lė je yra in-
ter ne to ry šys. Da lis vil ki kų vai ruo to jų dė vi 
me di ci ni nes kau kes ir lai ko si nu ro dy mų.

„Sunk ve ži mių vai ruo to jai šį dar bą dir-
ba ne pir mi me tai, to dėl ži no tai syk les ir 
sten gia si jų lai ky tis. Ži no ma, vi sų ne su kont-
ro liuo si me“, – tei gė dar buo to jas.

Pa sak jo, pa čia me ter mi na le mak si ma-
liai sie kia ma ap ri bo ti dar buo to jo ir klien to 
kon tak tą: juos ski ria plas ti ki nė už dan ga, 
at si skai ty ti už sto vė ji mo aikš te lę vai ruo to-
jai ra gi na mi ban ko kor te lė mis, o ne gry nai-
siais pi ni gais.

Prie mo kes čių su rin ki mo po sto yra iš ka-
ba, ku ri in for muo ja, kad dėl ša ly je pa skelb-
to ka ran ti no as me nims, lau kian tiems ei lė je 
iš vyk ti į Ru si jos te ri to ri ją, drau džia ma išei ti 
už ter mi na lo ri bų.

Ter mi na lo dar buo to jai ke lis kar tus per 
die ną per gar sia kal bį pra ne ša vai ruo to-
jams, kad iš te ri to ri jos drau džia ma išei ti.

Pa rei gū nai ne su si kal ba
Ky bar tų ter mi na lui va do vau jan ti Ri ma 

Si ma na vi čie nė tei gė, kad dar buo to jams su-
draus min ti išei nan čius žmo nes yra su dė tin-
ga, to dėl į pa gal bą kvie čia si po li ci jos pa rei-
gū nus.

„Prob le ma ta, kad at vy kę į aikš te lę pa-
rei gū nai ne ga li su si kal bė ti su ru sa kal biais 
vai ruo to jais, nes ne mo ka jų kal bos. Pa sak 
po li ci nin kų, jei gu vil ki kų vai ruo to jai dė vi 
ap sau gi nes kau kes ir pirš ti nes, išei ti iš sau-
go mos te ri to ri jos ga li. O ką da ry ti, jei gu aikš-
te lė je sto vin tis vai ruo to jas neišgali maitintis 
kavinėje? Siū lo te jo neiš leis ti iš te ri to ri jos? 
Ma nau, šio je si tua ci jo je rei kia tu rė ti ir žmo-
giš ku mo“, – kal bė jo R. Si ma na vi čie nė.

Ga li ap si pirk ti ka vi nė je
Ky bar tų ter mi na lo aikš te lė je yra ka vi nė 

„Eu ro kus ta“, ku rio je vil ki kų vai ruo to jai ga-
li įsi gy ti už kan džių, gė ri mų bei šil to mais to. 
Ka vi nė dir ba įpras tu gra fi ku, bet su griež tin-
to mis są ly go mis.

„Lai ko mės vi sų tai syk lių ir rei ka la vi mų. 
Žmo nės įei na tik po vie ną, mais tą tei kia me 
tik iš si neš ti. Pra džio je, kai bu vo pa skelb tas 
ka ran ti nas, vy rai bu vo ne pa ten kin ti ir pik-
ti no si dėl su griež tin tų tai syk lių, bet da bar 
si tua ci ja kei čia si“, – kal bė jo ka vi nės dar buo-
to ja.

Čia dir ban ti mo te ris mi nė jo, kad lan ky-
to jų srau tas tik rai ma žes nis nei anks čiau, o 
dar buo to jos daž nai vė di na ir de zin fe kuo ja 
pa tal pas bei lai ko si ki tų sau gos rei ka la vi-
mų.

Pa sak ter mi na lo va do vės, aikš te lė je 
esan ti par duo tu vė dir ba iki 20 val., to dėl 
pa val gy ti dau gu ma vai ruo to jų spė ja. Dėl 
vai ruo to jų pa to gu mo ir žmo nių sau gu mo 
R. Si ma na vi čie nė svars to ga li my bę ati da ry-
ti par duo tu vę „ant ra tų“, ku ri veik tų il giau 
ne gu iki 20 val.

Spren džia pro ble mą
Ky bar tie čiams su si da riu sią si tua ci ją pa-

de da spręs ti Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bės me ras Al gir das Nei ber ka.

„Di džiau sia pro ble ma ta, kad sunk ve-
ži mių vai ruo to jai va žiuo ja per Lie tu vą be 
po li ci jos pa ly dos. No rė da mas iš spręs ti su-
si da riu sią si tua ci ją krei piau si į Vi daus rei-
ka lų mi nis te ri jos vi ce mi nist rą, bet mums 
bu vo paaiš kin ta, kad vi so je Eu ro po je vai-
ruo to jai va žiuo ja be kon vo jaus pa ly dos“, 
– kal bė jo A. Nei ber ka. Sa vi val dy bės va-
do vas dėl šios pro ble mos raš tu krei pė si į 
Vals ty bės ekst re ma lių si tua ci jų cent rą, bet 
at sa ky mo dar nebuvo ga vęs.

Pa sak me ro, vil ki kų vai ruo to jai tu rė tų 
ne pa žei di nė ti ir lai ky tis nu sta ty tų tai syk lių, 
o tai už tik rin ti pa dės daž niau pa tru liuo jan-
tys po li ci jos bei Vals ty bės sie nos ap sau gos 
tar ny bos pa rei gū nai.

Me ras ra gi na ky bar tie čius, ku rie ma to 
pa žei di mus, skam bin ti sku bios pa gal bos 
nu me riu 112 ir pra neš ti apie ka ran ti no ne-
si lai kan čius as me nis.

Šiuo metu vairuotojai laiką leidžia sunkvežimių kabinose. Autorės nuotr.S Informacija apie draudimą išeiti iš 
teritorijos pateikta ir rusų kalba.

S

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 2 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 23 s.

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

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 1 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 7 Kauno dienos.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Naujasis 

popiežius“. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 3 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 24 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 11 d. 12 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 2 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Paskutinė 

karalystė“. 3 d. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 4 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 1 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 1 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 3 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 

4 d. 6 s.
23.45 Prisikėlimo liudytojai.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 5 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 2 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 2 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 4 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 „Čia kinas“.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji 

draugė“. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 6 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 3 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 3 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 5 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Liusi“. Fantas-

tinis trileris. 2014 m.
0.20 V. f. „Vyrai ir viščiukai“. 

Komedija. 2015 m.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00, 9.00, 10.00, 11.00 

LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.35 V. f. „Sunkus vaikas“. 

Komedija. 1990 m.
9.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė.
11.05 Dok. ser. „Legendiniai 

megastatiniai“. 2 d.
12.00 Dok. f. „Dramblių 

belaukiant“.
12.55 Dok. ser. „Laukinės 

Arkties gamtos 
įdomybės“. 1 d.

13.50 Ser. „Džesika 
Flečer“. 11 d. 10, 11 s.

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

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 V. f. „Tomo Krauno 

afera“. Kriminalinė 
komedija. 1999 m.

0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00, 8.00, 10.00 LRT 

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

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 16 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 6 d. 3 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai (kart.).
18.00 Duokim garo!
19.30 Svajonių šalis. 3, 4 d.
20.25 Loterijos „Keno 

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

žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga 

mergaitė“. 58, 59 s
22.30 V. f. „Laiko tiltas“.
0.30 V. f. „Brexitas“. Karas 

be taisyklių“.
2.05 Kartojimai.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „La Maistas“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Animac. f. „Karališka 

drąsa“. JAV, 2012.
11.55, 5.30 Ser. „Tarp 

mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Visi mes žmonės“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Hitmanas. 

Agentas 47“. Vokie-
tija, JAV, kriminalinis 
veiksmo trileris, 2015.

23.55, 3.25 Ser. „Kaulai“.

0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „X mutantai“.
2.35 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Animac. f. „Gerasis 

dinozauras“. JAV, 
2015.

11.55, 5.30 Ser. „Tarp 
mūsų, mergaičių“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Rytoj viskas 

prasideda iš naujo“. 
Prancūzija, komiška 
drama, 2016. Rež. 
Hugo Gélin.

0.25, 3.55 Ser. „Kaulai“.
1.20 Ser. „Makgaiveris“.
2.10 Ser. „X mutantai“.
3.00 Ser. „Amerikiečiai“.
4.45 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

10.00 V. f. „Arlo – kalbantis 
paršelis“. JAV, 2016.

11.55, 5.25 Ser. „Tarp 
mūsų, mergaičių“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Auksiniai svogūnai“.
22.30 V. f. „Vienas šūvis. 

Dvi kulkos“. JAV, 
komedija, 2013. Rež. 
Paul Feig.

Pertraukoje – 22.45 
„Vikinglotto“.

1.00, 3.25 Ser. 
„Makgaiveris“.

1.50 Ser. „X mutantai“.
2.40 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Nimės sala“. 

JAV, nuotykių 
komedija, 2008.

11.55, 5.25 Ser. „Tarp 
mūsų, mergaičių“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

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

smūgis“. JAV, Veiks-
mo trileris, 2018.

23.55, 3.25 Ser. „Kaulai“.
0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „X mutantai“.
2.35 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Animac. f. 
11.55 Ser. „Tai bent 

giminaičiai“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.55 „Namų idėja su 

IKEA“.
19.30 Animac. f. „Zootro-

polis“. JAV, 2016.
21.45 V. f. „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“. JAV, 
fantastinis veiksmo 
ir nuotykių filmas, 
2003.

0.35 V. f. „Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“. Kanada, 
Vokietija, JAV, 
fantastinis veiksmo 
ir nuotykių filmas, 
2007. Rež. Uwe Boll.

2.45 V. f. „Vienas šūvis. 
Dvi kulkos“ (kart.).

4.50 V. f. „Atsakomasis 
smūgis“ (kart.).

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 V. f. „Nauji Džonio 

Kapahalos nuotykiai“.
13.55 V. f. „Sugrįžimas į 

Nimės salą“.
15.40, 4.25 

Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 V. f. „Persis Džekso-

nas ir Olimpo dievai. 
Žaibo vagis“. Kanada, 
JAV, fantastinis nuo-
tykių filmas, 2010.

21.55 V. f. „Aukštuomenės 
klubas“. JAV, komiš-
ka drama, 2016.

23.50 V. f. „Kodėl būtent 
jis?“ Kambodža, JAV, 
komedija, 2016.

2.00 V. f. „Hitmanas. 
Agentas 47“ (kart.).

3.40 Ser. „Makgaiveris“.

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

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Ričis 

Didysis“.
13.45 V. f. „Daktaras 

Dolitlis 3“. JAV, 
komedija, 2006.

15.35 V. f. „Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo“. JAV, komiška 
melodrama, 2008.

17.25, 4.30 Ser. „Įrodytas 
nekaltumas“.

18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai. 

Supervaikai“.
21.30 V. f. „Šaltas kraujas“. 

Kanada, Prancūzija, 
Vokietija, Norvegija, 
JAV, kriminalinė 
veiksmo drama, 
2019.

23.50 V. f. „Karibų piratai. 
„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“ (kart.).

2.25 V. f. „Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“ (kart.).

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
12.35, 3.05 Ser. 

„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Džonas 

Vikas 2“. 2017 m. 
Kriminalinis trileris.

23.25 V. f. „Aeon Flux“ 
(kart.).

1.15 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

2.10 Ser. „Antrininkas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.35, 2.15 Ser. 

„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Paskutinis 

laivas“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Kruvini pinigai“. 

2012 m. Veiksmo 
trileris. Australija. 

23.10 V. f. „Džonas Vikas 
2“ (kart.).

1.25 „Nusikaltimų 
miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 Ser. 
„Paskutinis laivas“.

12.35, 1.45 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

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

gyvybę“. 1995 m. 
Kriminalinis trileris. 
JAV.

22.50 V. f. „Kruvini pinigai“ 
(kart.).

0.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 Ser. 
„Paskutinis laivas“.

12.35, 2.00 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

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

kronikos“. 2004 m. 
Fantastinis veiksmo 
filmas. JAV. Rež. 
David Twohy.

23.20 V. f. „Mirtis už 
gyvybę“ (kart.).

1.10 „Nusikaltimų miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

12.35, 1.30 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Absoliutus 
blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“. 2010 m. 
Veiksmo filmas. 

23.25 V. f. „Rydiko 
kronikos“ (kart.).

6.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 14.35 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

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

žydrynė“.
11.35 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
15.30 „Nusikaltimų tyrėjai“.
16.40 „Kas žudikas?“
17.40 V. f. „Išmesk mamą 

iš traukinio“. 1987 m. 
Komedija. JAV.

19.30 Lietuvos balsas.
21.55 V. f. „Pranaši 

pozicija“. 2008 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 

23.45 V. f. „Legionas“. 
2010 m. Veiksmo 
trileris. JAV.

1.35 Kartojimai.

6.30 „Ultimate 
Strongman“ (kart.).

7.30, 14.40 Ser. „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio taurė.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Didžioji 

žydrynė“.
11.35 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
15.40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 V. f. „Mes ne 

šventieji“. 1989 m. 
Komedija. JAV.

19.10 V. f. „Žvaigždžių 
kelias. Į begalybę“. 
2016 m. Fantastinis 
veiksmo filmas.

21.30 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

22.40 Ser. „Antrininkas“.
23.50 Kartojimai.
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6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 KK2 penktadienis 

(kart.).
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.40 Ser. „Paveldėtoja 3“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Šalutinis 

efektas“. 2011 m. 
Trileris. JAV.

0.40 Ser. „Tabula Rasa“.
1.40 V. f. „Susikaupk“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00 

Ser. „Monikai reikia 
meilės“.

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

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Savas 

žmogus“. 2006 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Spike Lee.

1.05 Ser. „Tabula Rasa“.
2.10 V. f. „Šalutinis 

efektas“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00 

Ser. „Monikai reikia 
meilės“.

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

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
22.30 V. f. „Diktatorius“. 

2012 m. Komedija. 
JAV. Rež. Larry 
Charles.

0.10 Ser. „Tabula Rasa“.
1.15 V. f. „Savas žmogus“ 

(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00 Ser. „Monikai 

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

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Patriotų diena“. 

2016 m. Istorinė 
drama. Honkongas, 
JAV. Rež. Peter Berg.

1.10 V. f. „Diktatorius“ (kart.).
2.35 Alchemija XVI. Mada 

yra menas.
3.05 „Menininkų portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 Ser. „Paveldėtoja 3“.
11.50 Ser. „Monikai reikia 

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

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Karalius Artūras. 

Kalavijo legenda“. 
2017 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas.

23.30 V. f. „Zūlanderis 2“. 
2016 m. Komedija.

1.35 V. f. „Demonų miškas“. 
2016 m. Siaubo 
trileris. JAV.

3.20 V. f. „Patriotų diena“ 
(kart.).

6.45 Animac. ser.
9.55 Animac. f. „Plojus“. 

2018 m. Islandija, 
Belgija.

11.40 V. f. „Vyrai juodais 
drabužiais 3“. 2012 
m. Veiksmo komedija. 
JAV.

13.45 V. f. „Dviese mes 
jėga“. 1995 m. 
Nuotykių komedija. 
JAV.

15.50 V. f. „Galaktikos 
gelbėtojai“. 1999 m. 
Nuotykių komedija. 
JAV.

17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Monstrų ratai“. 

2016 m. Veiksmo ir 
nuotykių komedija. 
JAV, Kanada.

21.35 V. f. „Būk kietas“. 
2015 m. Kriminalinė 
komedija. JAV.

23.40 V. f. „Kobra“. 1986 m. 
Veiksmo filmas. JAV.

1.20 V. f. „Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda“ 
(kart.).

6.45 Animac. ser.
08.30 Animac. f. „Tomas 

ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį“. 2016 m. 
JAV.

10.10 V. f. „Žuvelės pasaka“. 
2017 m. Filmas 
šeimai. JAV.

11.50 V. f. „Jau baigėm?“ 
2007 m. Nuotykių 
komedija. JAV, Kanada. 

13.40 V. f. „Gyvenimas 
ant ratų“. 2006 m. 
Nuotykių komedija. 
Vokietija, JAV, Didžioji 
Britanija.

15.45 V. f. „Jausmų 
vandenynas“. 2017 
m. Filmas šeimai. 
Australija.

17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.00 V. f. „Buvusioji“. 2017 

m. Trileris. JAV.
0.05 V. f. „Atlygis“. 2001 

m. Veiksmo trileris. 
Vokietija, JAV.

2.20 V. f. „Būk kietas“ 
(kart.).

6.00 Šiandien kimba.
7.00, 0.30 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi.
8.00 Apie tave.
9.00 „24/7“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Ragana“.
11.00 Ser. „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00 Ser. „Ne-

tikėtas teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.20, 4.50 Tiek žinių: 

kalba daktaras.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų pergalės.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
21.00, 0.00 Lietuvos kri-

minalinis žemėlapis.
21.30, 1.30, 5.00 

Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.

5.40 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14.20, 4.50 Tiek 

žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Laikykitės ten 

su Andriumi Tapinu.
8.00 Puikūs pralaimėjimai.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00, 15.00 

Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų 

pergalės.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
21.30, 1.30, 5.00 

Oponentai.
5.40 Kaimo akademija.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14.20, 4.50 Tiek 

žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Oponentai.
8.00 Sėkmės gylis.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00 Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų 

pergalės.
15.00 Ser. „Mentų karai: 

Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
18.25 „Renovacija iš arčiau“.
21.30, 1.30, 5.00 

Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14:20, 4.50 Tiek 

žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Gyvenimas.
8.00 Visi savi.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

11.00, 0.00 Ser. „Brangioji, 
aš perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų 

pergalės.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
20.30 Ser. „Moterų 

daktaras“.
21.30, 1.30, 5.00 

Skyrybos.
5.40 Vantos lapas.

6.00 Oponentai.
7.00, 0.30 Skyrybos.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15 Ser. 

„Mentų karai: Kijevas“.
11.00, 0.00, 6.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 Ser. „Ne-
tikėtas teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

13.30 Nauja diena.
14.20, 19.30, 4.50 Tiek 

žinių: kalba daktaras.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų pergalės.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
20.30 Ser. „Moterų 

daktaras“.
21.30, 1.30, 5.00 Kitoks 

pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.

23.00, 2.10 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
5.40 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

7.20, 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 3.15 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio pa-

saulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Tiek žinių: kalba 

daktaras.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00, 1.00 Ser. „Loch 

Neso byla“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

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

pergalės.
17.00, 5.15 Skyrybos.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi 

mano“.
20.30, 6.00 Ser. 

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

viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00 Tiek žinių: kalba 

daktaras.
8.30, 4.55 

Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
12.00 Ser. „Loch Neso byla“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15 

„24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi 

mano“.
20.30, 5.15 Oponentai.
2.50, 4.35 Dok. ser. 

„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.

6.00 LR himnas.
6.05 Kosto Smorigino 

autorinis vakaras.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00 Gamtos patriarchai.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Ser. „Dvynukės“. 

38 s. (kart.).
9.05, 17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Linija. Spalva. Forma.
13.05 Teatras (kart.).
14.00 Mano tėviškė.
14.15 Muzikos talentų lyga 

2019. 1 d. (kart.).
15.45 Poezija.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 39 s.
18.00 „Čia kinas“ (kart.).
18.30 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 5 s.
19.35 Dok. ser. „Pokyčių 

karta“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Prieš audrą“. 

7, 8 s.
23.30 Veranda (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 „Čia kinas“ (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

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

Nomeda (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 5 s.
15.00 Istorijos detektyvai.
16.40 Gustavo enciklopedija.
18.00 Linija. Spalva. Forma.
18.30 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
19.00 Mes nugalėjom.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
20.20 Smegenų paslaptys. 

Igoris Stravinskis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Genijus. 

Pikasas“. 3, 4 s.
23.05 Stambiu planu.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.05 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
14.50, 19.25 Poezija.
14.55 Dok. ser. „Pokyčių 

karta“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
18.00 7 Kauno dienos.
18.30 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 6 s.
19.35 Dok. ser. „Miestų 

paslaptys“. 1 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Interneto 

valytojai“.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo vakaras.
7.00 Proto džiunglės.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.10 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Disidentai“.
14.55 Pasaulio teisuoliai.
16.40 Gustavo 

enciklopedija.
18.00 Stop juosta (kart.).
19.20 Klausimėlis (kart.).
19.35 Dok. f. „Pokalbis su 

Romy Schneider“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas. V. f. 

„Meilė iš pirmo 
smūgio“. Drama. 
Prancūzija. 2014 m. 
Rež. Thomas Cailley.

23.10 Lilas ir Innomine.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Lilas ir Innomine.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05 Kūrybingumo 

mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 7 s.
14.50 Poezija.
14.55 Dok. f. „Pokalbis su 

Romy Schneider“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.50 Prisiminkime.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Mano tėviškė.
19.35 Dok. f. „Gyvenimas 

tarp žiedų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Orkestro repeti-

cija“. Drama. 1978 m. 
Rež. Federico Fellini.

22.45 Grupės „Lemon Joy“ 
koncertas.

0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! 

(kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
9.30 Gamtos patriarchai.
10.00 „Čia kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00 „Du balsai – viena 

širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 Ser. „Ten, kur 

namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA 

Pasaulio čempionato 
rungtynės. 1994 m. 
FIFA Pasaulio futbolo 
čempionato finalas. 
Brazilija – Italija.

23.20 Grupė „Golden 
Parazyth“. Botanika.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Grupės „Lemon Joy“ 

koncertas (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Šv. Mišių transliacija.
11.50 Prisiminkime.
12.00 Linija. Spalva. Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Stilius.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga 

2019. 2 d.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA 

Pasaulio čempionato 
rungtynės. 1998 m. 
FIFA Pasaulio futbolo 
čempionato finalas. 
Prancūzija – Brazilija.

23.00 Koncertas.
0.50 V. f. „Trys dienos“. 

Drama. 1991 m.
2.05 Kartojimai.

6  /  TV programa
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PARDUODA

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

Dalimis: OPEL ASTRA CARAVAN 
G (1998 m., 1,7 l, turbodyzelis, 
55 kW), VW SHARAN TDI (1999 
m., 1,9 l, 81 kW), VW PASSAT 
CARAVAN B4 TDI (1996 m., 1,9 l, 
66 kW), VW PASSAT CARAVAN 
B5 TDI (1998 m., 1,9 l, 81 kW), 
AUDI 80 CARAVAN B4 TDI (1994 
m., 1,9 l, 66 kW). 
Tel. 8 608 63 848.  312

Pakabinamus (400–1000 l talpos) 
ir prikabinamus (1000–4000 l 
talpos) chemikalų purkštuvus, 
sniego verstuvus, rotacines ir 
diskines šienapjoves, smulkintuvus 
(„mulčerius“), frontalinius 
krautuvus ir jų priedus, lėkštines 
akėčias (2,70, 3,15 m), lėkštinius 
ir giluminius skutiklius (2,5–6 
m), vartomuosius ir paprastus 
plūgus, frezas (1,4–4 m), 3 ir 5 
vagų kauptuvus, bulviasodes, 
bulviakases, bulvių rūšiuotuvus, 
1–2 diskų trąšų barstytuvus, 
kultivatorius, germinatorius, 
degalų kolonėles (2500–5000 l 
talpos), „kembridžo“ tipo volus 
(4,5–7,5 m), grūdų sėjamąsias, 
grūdų valomąsias, pūstuvus, 
sraiges, malūnus, traiškytuvus, 
grėblius-vartytuvus, šakų 
smulkintuvus, MTZ ir T-25 
traktorių kabinas, priekabas, 
rapsų stalus ir atpjovimo peilius, 
elektrinius aptvarus ir kuoliukus, 
lenkiškos technikos atsargines 
dalis. Išrašo sąskaitas, teikia 
komercinius pasiūlymus. Kreiptis 
adresu: Beržų g. 3, Pilviškiai. 
Tel. 8 686 73 022, info@
romudava.lt, www.romudava.lt. 824

Melasą, 200, 600, 1000 l 
talpyklas, 220V ir 380V 
malkų skaldykles, grūdų 
malūnus, traiškytuvus, 
rankinę žolių sėjamąją, burokų 
tarkas, sviestamušes, pieno 
separatorius, daugiamečių 
žolių sėklas, pašarinius grūdus, 
traiškytus mišinius, kukurūzus. 
Tel. 8 658 97 372. 122

Kiaulienos skerdieną puselėmis 
(lietuviška – 2,99 Eur už kg, 
lenkiška – 2,70 Eur už kg), 
sprandinę, nugarinę, šoninę, 
kumpį. 
Tel. 8 607 12 690. 540

Prikabinamus ir pakabinamus 
mėšlo krautuvus, traktorių T-25, 
ritininius (būgninius ir diržinius) 
presus, 4 t mėšlo kratytuvą, 4,5 
t traktorinę priekabą, vienvagį 
bulvių kombainą ANNA, traktorių 
MTZ-82, įvairios talpos srutų 
laistytuvus (traukia, pučia), 
grėblius-vartytuvus, dvivages 
bulviasodes, bulvių kauptukus, 
1,60 m žemės dirbimo frezą. 
Pristato nemokamai. 
Tel. 8 685 27 217. 638

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

VIŠTAITĖS. AB „Vilniaus 
paukštyno“ viščiukai. Priimami 
užsakymai AB Vilniaus paukštyno 
mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti. 
Parduoda 5 mėn. dedekles 
vištaites. 
Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). 734

UAB „Grupinis pirkimas“ 
AKCIJOS: akyto betono blokelis 
250x200x625 – 51 Eur už m³, 
dažyta stogo ar sienų skarda 
– nuo 4 Eur už m², vata „Paroc 
Extra“ – 26,50 Eur už m³, 
OSB plokštė – nuo 2,08 Eur 
už m², gipso kartono plokštė 
„Knauf“ 12,5x1200x2600 – 
4,2 Eur už vnt., eglinė vidaus 
dailylentė A/B r. 12,5x96x3000 
mm – 5 Eur už m², lietuviškas 
polistireninis putplastis EPS70 
– 33 Eur už m³, betonavimo 
tinklas 3,8x150x150x1200x2000 
mm – 2,5 Eur už vnt., dvipusio 
dažymo plieninė tvoralentė 
– 1,20 Eur už m, lietuviškos 
grindinio trinkelės – nuo 6,50 Eur 
už m² ir visos kitos statybinės bei 
apdailos medžiagos geriausiomis 
kainomis Lietuvoje! Mus rasite 
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų 
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių 
geležinkelio pervažos „Regitros“ 
link). 
Tel.: 8 671 33 638, 
8 671 33 635. 87

Užsk. 470 Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir 

išvenkite baudų!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Buiteka“, „Feliksnavis“, 
„Traidenis“, „Švaistė“, 

„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

10 metų garantija!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 3417

Užsk. 492

Užsk. 586

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 588

  
Vilkaviškio 
geležinkelio 

stotyje.

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

(didmaišiuose, 
palaidomis ir 
sufasuotomis po 25 kg, 
skirtomis granuliniams 
katilams)
•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  kaitriomis anglimis

G
er

a 

ka
in

a 

Užsk. 35

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

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

Užsk. 7

Užsk. 16

Užsk. 514

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

 ♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“, 

kuro bazės teritorijoje). 
Tel. 8 679 07 040. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis (prie buvusio 

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

A

I Š S I M O K Ė T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis 
(palaidos, fasuotos po 25 kg, 
500 kg, 1000 kg, skirtos 
granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus 
(baltarusiški)
Atvežame nemokamai. Visos anglys 

ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, 

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

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

KORESPONDENTAI:

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

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

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

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

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“
Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 2 sp. l. Ind. 67305, SL 083

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

Tiražas – 4408 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Sekmadieniais Kalvarijos turguje 
prekiauja karpiukais ir įvairiomis 
kitomis žuvimis tvenkiniams 
įžuvinti. 
Tel. 8 616 02 965. 554

Dvi karves.
Tel. 8 681 31 757. 739

Grūdų perkrovimo sraigtinį 
transporterį („sraigę“), kuris 
tvirtinamas ant priekabos,  
traktoriaus svorius.
Tel. 8 659 57 249. 746

Kalnų pušis (0,5–0,8 m aukščio,  
3 Eur už vnt.), raudonlapius 
lazdynus ir kitus dekoratyvinius 
augalus Marijampolėje. 
Tel. 8 610 98 306. 666

Piramidines tujas (1–1,2 m 
aukščio). 
Tel. 8 678 43 869. 658

Įvairių veislių vaismedžių, 
uogakrūmių, riešutmedžių 
sodinukus. Gali pristatyti.
Tel. 8 611 64 024. 737

Įvairių žolių sėklas ir jų mišinius. 
Konsultuoja, pristato. 
Tel. 8 676 45 411. 727

Antanave – įvairios paskirties, 
maistines bulves 'Vineta', 'Laura' 
ir 'Red Sonia' (sufasuotos 
maišeliuose po 25 kg). Yra ir 
vidutinio dydžio.
Tel.: 8 687 31 602, 
8 618 22 415. 298

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

Našlaites, svyrančių gėlių 
daigelius ir kitas gėles namams 
bei kapinėms. Yra galimybė 
pristatyti į namus.
Tel.: 8 682 04 477, 
(8 342) 55 612. 744

Sausą šieną, šienainį, šiaudus 
ritiniais (38 vnt.). Atveža.
Tel. 8 698 78 024. 743

Šienainio ritinius Opšrūtų kaime 
(yra 10 vnt., galima pirkti ir 
mažiau).
Tel. 8 642 35 990. 745

Pigiausiai – skaldytas alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas ir smulkias 
atraižas prakurams. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Pristato 
patogiu laiku nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001. 1890
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MĖSINIAI VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS! PRISTATYMAS Į NAMUS!
Kiekvieną ket vir ta die nį Vil ka viš kio ra jo ne pre kiaus UAB 
Rum šiš kių paukš ty no (Kai šia do rių r.) paaugintais 

2–4 savaičių KOBB-500 veis lės vakcinuotais mėsiniais, 
dedeklių viš čiu kais, mėsiniais didžiaisiais 

kalakutais BIG-6, ančiukais, žąsiukais, 3–6 
mėn. įvairių spalvų vištaitėmis, lesalais. 
Prii ma mi išankstiniai už sa ky mai.

Tel. 8 699 26 517. Užsk. 652
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UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046. 33

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemę, sodybas. 
Tel. 8 651 39 039. 3580

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

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

Galvijus: bulius – iki 1,60 Eur 
už kg, telyčias – iki 1,50 Eur už 
kg, karves – iki 1,30 Eur už kg, 
galvijus auginti (nuo 100 iki 400 
kg).
Tel. 8 627 45 054. 611

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

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

UAB „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

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

AB Krekenavos agrofirma 
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita). 656

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. 
iki 4 metų auginti, veršingas 
pienines telyčias.
Tel. 8 625 93 679. 427

Dezinfekuoja, valo geriamojo 
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250. 668

Parduoda lietuviškus šiltnamius 
(nuo 200 Eur), polikarbonato 
stogelius, kokybišką 
polikarbonato dangą terasoms, 
stoginėms. Teikia montavimo 
paslaugą. 
Tel. 8 671 33 638. 86

Karštuoju būdu restauruoja 
vonias. Dengia importinėmis 
medžiagomis. Spalvų įvairovė. 
Suteikiama garantija. Darbo 
patirtis – 28 m. 
Tel.: 8 617 78 494, 
8 636 79 331. 185

Šiltina sienas – užpildo oro tarpą 
(nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 532

Smulkaus remonto meistrai 
teikia paslaugas – nuo 
medvaržčio įsukimo iki elektros, 
santechnikos bei kompiuterių 
remonto.
Tel.: 8 659 75 218, 
8 674 13 172. 259

Iškala raides paminkluose 
kapinėse ir dirbtuvėse, atnaujina 
užrašus. 
Tel. 8 685 61 068. 569

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
akmenukus, malkas, durpių 
briketus iš Ežerėlio durpyno 
(gera kaina ir kokybė) bei kitus 
krovinius iki 8 t. 
Tel. 8 650 31 062. 127

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
skaldelę ir kt. krovinius iki 
8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 369

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419. 568

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

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

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

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

Dirbti Kybartuose reikalingi 
traktorininkas ir pagalbinis ūkio 
darbininkas prižiūrėti gyvulius.
Tel. 8 655 14 338. 742

Vyras, turintis B, C, E kategorijų 
vairuotojo ir visų traktorininko 
kategorijų pažymėjimus, ieško 
darbo Lietuvoje.
Tel. 8 687 38 299. 717

DARBAS
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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: drebulė, eglė – 19 Eur, 
juodalksnis – 20 Eur, beržas – 24 
Eur, ąžuolas – 27 Eur, uosis – 33 
Eur. Veža rąsteliais, kaladėmis, 
sukapotas.
Tel. 8 686 94 789. 181

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

Juodalksnines atraižas pakais ir 
supjautas, atraižas didmaišiuose, 
beržines, alksnines, malkas 
rąsteliais ir skaldytas. Atveža.
Tel.: 8 602 09 301, 
8 609 73 915. 2595

Beržines, alksnines, skroblines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines atraižas, 
beržines ir alksnines pjuvenas 
didmaišiais. 
Tel. 8 690 27 280. 1043

Išparduoda beržinius, alksninius, 
skroblinius, ąžuolinius rąstelius, 
sukapotas malkas, alksnines 
atraižas ir pjuvenas didmaišiais.
Tel. 8 699 40 234. 1044

Kokybiškas įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas pakais. Atveža, kiekį 
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667. 2596

Pigiau nerasite! Malkas, sukrau-
tas konteineriuose po 1 m³, 
beržines ir alksnines skaldytas 
malkas, supjautas stambias 
atraižas bei smulkias atraižas 
prakurams. Atraižos pakais. 
Greitai ir nemokamai pristato. 
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262. 1889

Išpardavimas! Parduoda 
alksninius, beržinius, skroblinius 
rąstelius, įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 610 45 504. 1042

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
sausas malkas ir stambias 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 94 630. 738

Malkos atpigo! Parduoda 
alksninius, beržinius, skroblinius 
rąstelius, įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 21 353. 60

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir padargus (gali būti neveikian-
tys). 
Tel. 8 680 77 728. 426

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486. 1612

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616. 1613

Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po 
avarijos. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066. 1614

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 630 64 004. 1615

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

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

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

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55 355. 245

ĮVAIRŪS

PARDUODA

Pigiai gamina iš metalo, 
remontuoja įvairią techniką. 
Kybartai, J. Basanavičiaus g. 110.
Tel. 8 614 38 902. 693

Parduoda skaldytas skroblo, 
ąžuolo, beržo, alksnio, drebulės 
malkas, įvairias atraižas. Veža 
mažais ir dideliais kiekiais. 
Padeda sunešti. Perka mišką.
Tel.: 8 699 59 135, 
8 629 62 117. 642

Atlieka visus stogo dengimo 
ir fasado šiltinimo bei apdailos 
darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. 
Tel. 8 671 33 635. 85

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

Montuoja nuotekų, valymo 
įrenginius, tiesia vidaus, lauko 
nuotekų vamzdžius, atlieka 
visus melioracijos darbus, rauna 
kelmus. 
Tel. 8 672 03 000. 3120

Kasa naujus, valo senus 
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka 
įvairius kasimo, krovimo, žemės 
lyginimo darbus. 
Tel. 8 659 45 419. 575

Nemokamai ir kokybiškai 
tvarko apleistus žemės 
sklypus bei pamiškes, iškerta 
krūmus, medžius. Išsiveža savo 
transportu. Teikia miško kirtimo 
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą 
pasiima žaliavą. Plotas – ne 
mažiau kaip 1 ha. Už didelius 
ir tankiai apaugusius plotus 
primoka. 
Tel. 8 624 47 452. 82

Greitai ir kokybiškai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879. 2018

Gręžia vandens gręžinius, įrengia 
geoterminį šildymą. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
8 686 83 265, 
www.melkerlita.lt. 844

Skardina vėjalentes, kraigus, 
palanges, kaminus, lanksto ir 
montuoja lietvamzdžius, apkala 
pakraiges. 
Tel. 8 631 66 119. 576

Gamina paminklus iš suomiško, 
indiško ir Karelijos akmens bei 
kt. priedus. Atlieka visus darbus 
kapinėse, lieja pamatus, kloja 
trinkeles, dengia įvairiomis 
dangomis, plokštėmis, 
plytelėmis. Suteikia garantiją. 
Tel. 8 653 25 305 (Jonas). 432

Lieja pamatus kapinėse, dengia 
įvairaus akmens plokštėmis, 
plytelėmis, užpila skaldele, kloja 
trinkeles, gamina paminklus, 
tvoreles, vazas.
Tel. 8 670 07 768. 572

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

PERKA

Užsk. 15

Užsk. 424

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 
tie sio giai 

per ka 

Tel. 8 635 07 197, 

Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

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