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Velykas švęskime
stiprindami šviesias
viltis ir darykime
viską, kad ateityje
jos išsipildytų!

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Užsk. 838

Šventinis savaitgalis – be toliau
SVARBU!
gyvenančių artimųjų
Eglė KVIESULAITIENĖ

Susirgimams koronavirusu artėjant prie tūkstantinės ribos, Vyriausybė priėmė nutarimą šventinį savaitgalį riboti gyventojų judėjimą. Taigi nuo šiandien, 20 val., iki pirmadienio, 20 val., išvykti iš
savo savivaldybės ribų galima tik dėl svarios priežasties. Taip pat
nuo šiandien visiems be išimties išeinant iš namų būtina dėvėti
kaukes.
Nauji draudimai

Kadangi dalis mūsų šalies gyventojų nėra pakankamai sąmoningi ir vis dar nesuvokia realios koronaviruso grėsmės, Vyriausybė šventinį savaitgalį ėmėsi riboti piliečių
judėjimą. Visi skatinami likti namuose ir
nevykti pas tėvus, senelius ar giminaičius
kituose miestuose, nesant neatidėliotinai
būtinybei.
Trečiadienį Vyriausybės pakeistose karantino sąlygose numatyta, kad ribojimai
vykti į kitas savivaldybes nebus taikomi,
kai vykstama dėl artimų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, darbo
reikalais, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, teikiant būtinąją medicinos pagalbą.
Taip pat draudimai negalios gyventojams, jei jie vyksta į kitą, nei savo gyvenamąją savivaldybę, kai toje savivaldybėje

turi nekilnojamojo turto. Judėjimas ribojamas tik į miestus ir miestelius kitose
savivaldybėse, nei asmenys gyvena. Taigi
švęsti Velykų kitur susirengę mūsų rajono
gyventojai, taip pat pas juos atvykti iš kitų
savivaldybių susiruošę giminaičiai turėtų
žinoti, kad dėl karantino keliai bus blokuojami, tad kelionė gali baigtis prie policijos
posto.

Apsaugoti gyventojus

Vilkaviškio rajono policijos komisariato viršininkas Edvardas Gruzdys informavo, jog šventinį savaitgalį dirbs išskirtinai
gausios policijos pajėgos. Keliuose patruliuos ne tik Reagavimo skyriaus pareigūnai, bet ir paprastai kabinetuose dirbantys tyrėjai, komisariato vadovai.
Rajono pareigūnai nedraus išvykti iš
mūsų savivaldybės teritorijos, nes jų už-

davinys – apsaugoti savo gyventojus nuo
atvykstančiųjų. Taigi kiekvieno rajono
pareigūnai patruliuos ties savo miestų teritorijų ribomis ir stengsis, kad į juos be
reikalo nepatektų nė vienas neatsakingas
pilietis, nesilaikantis Vyriausybės nurodyto karantino. Policijos išplatintas šūkis
argumentuoja: „Nevažiuosiu pas artimuosius per šv. Velykas, nes noriu su jais sutikti Kalėdas!“
E. Gruzdys įspėjo, jog draudžiamaisiais ženklais bus blokuoti įvažiavimai
į Vilkaviškį iš Rimgaudo, Kapų ir J. Basanavičiaus gatvių, t. y. pietinio įvažiavimo
į rajono centrą. Patruliuojantys policijos
ekipažai griežtai kontroliuos, ar laikomasi
draudžiamųjų kelio ženklų reikalavimų.
Pažeidėjai bus griežtai baudžiami.

Patikra užtruks

Keturiuose nuolatiniuose policijos postuose tris paras nepertraukiamai budės
policijos pareigūnų ekipažai. Postai veiks
įvažiavimuose į Vilkaviškį nuo Marijampolės, Kybartų, Pilviškių ir Kudirkos Naumiesčio pusių.
Mažesniuose keliukuose, kuriais galima patekti į rajono centrą, budės mobilūs
policijos ekipažai.

] Nukelta į 16 p.

TRUMPAI
] RINKIMAI
Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pasirašė dekretą dėl Seimo rinkimų datos
nustatymo. Kaip numato Konstitucija,
rinkimai į šalies parlamentą vyks šiemet antrąjį spalio sekmadienį, t. y. spalio
11 d. Antrasis turas numatomas spalio
25 d. Naujos kadencijos parlamentarai
į pirmą posėdį susirinks iki lapkričio
vidurio, o Vyriausybė turėtų būti suformuota ir darbą pradėti gruodį.

] EGZAMINAI
Vakar premjeras Saulius Skvernelis
pasidalijo naujiena, aktualia abiturientams. Po susitikimo su ministrais Vyriausybės vadovas pranešė, kad šiais
mokslo metais brandos egzaminų sesija bus organizuojama. Ji planuojama
nuo birželio 22 d., kad, anot S. Skvernelio, abiturientai galėtų stoti į aukštąsias
mokyklas.

] SPROGMENYS
Nuo balandžio 2 d. iki 8 d. rajone 6 kartus darbavosi išminuotojai. Net keturi
sprogmenys rasti Bartninkų seniūnijos
Skroblų, Šeškinių, Lakštučių ir Vartų
kaimuose, dar du – Gudelių kaime (Šeimenos sen.) ir Keturvalakiuose.

Kitas „Santakos“
numeris išeis penktadienį,
balandžio 17 dieną.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Vilkaviškio vyskupo
Rimanto Norvilos velykinis laiškas
Mielieji,

Mano brangieji,
gali atrodyti, kad pasaulis sustingo
naktyje – skausmo, nevilties, baimės,
kančios... Tačiau šiame kontekste Jėzaus Prisikėlimas įgauna dar gilesnę
prasmę. Net po juodžiausio Kančios
penktadienio ir Kapo šeštadienio išaušo Pergalės prieš mirtį rytas. Priimkite
šią viltingą Žinią tarsi pirmą kartą girdėtumėte, nes šios Velykos atveria dar
gilesnius jos klodus.
„Tegul neišsigąsta jūsų širdys“
(Jn 14,1).
Jus myliu.
Prel. Vytautas GUSTAITIS
Vilkaviškio dekanas

Religinių bendruomenių
dėmesiui!
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia religines bendruomenes teikti projektų paraiškas ir dalyvauti Religinių bendruomenių rėmimo
projektų finansavimo konkurse.
Paraiškos priimamos iki balandžio
28 d., 17 val.
Daugiau informacijos rasite www.
vilkaviskis.lt.
Užsk. 834

šiemet Velykas švenčiame kitaip – be didžiojo Tridienio liturgijos Dievo namuose, be choro giedamo skambaus „Aleliuja“, nuaidinčio bažnyčių skliautuose,
be iškilmingos eucharistinės procesijos
šventą Prisikėlimo rytą. Bet ar dėl to netekome Velykų?
Kas Velykų šventime svarbiausia?
Be abejo, Kristaus Prisikėlimas. O jis juk
nepriklauso nuo virusų plitimo ar nenumatytų aplinkybių poveikio. Šie dalykai
iš mūsų negali atimti Prisikėlimo dovanos.
Mus nelauktai užklupęs negandos
laikas dar labiau išryškina tai, kad svarbiausias Velykų įvykio asmuo yra mūsų Atpirkėjas Jėzus Kristus. Be jo apskritai
nebūtų Prisikėlimo ir žmonijos atpirkimo.
Maža to, evangelistas Jonas sako: „Visa per
jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas
tik yra atsiradę“ (Jn 1,3). Taigi be Kristaus
nebūtų nei mūsų, nei pasaulio. Tad Jis yra
svarbiausia mūsų atrama sunkumuose, negandose.
Žiniasklaidoje sekdami su pandemija susijusių įvykių raidą kol kas girdime
mažai gerų naujienų. Šiame fone Velykos
pas mus ateina kaip ypatinga geroji žinia,
skelbianti pergalingą Kristaus Prisikėlimą
ir tai, jog mes visi galime tapti jo teikiamų
atpirkimo malonių dalininkais.
Kita gera žinia – Prisikėlimo rytą nesame vieni. Dievas pasilieka su mumis visada
ir visur, visomis aplinkybėmis: šventiškai
nusiteikusios šeimos rate, nelengvoje tarnyboje teikiant pagalbą kitiems, vienumoje
ar ligos patale. Būtent išbandymų ir sunkumų metu Dievas mus apdovanoja ypatingu

artumu, leidžia tapti jautresniems, leidžia
atpažinti Jo malonės veikimą.
Dėl šiuo metu paplitusio viruso žmonės
priversti vieni nuo kitų atsiskirti. Gyvename karantino sąlygomis, atsiribodami vieni nuo kitų. Didėjant grėsmei užsikrėsti ar
užkrėsti kitus, ribojamas ligonių lankymas,
artimieji negali jų paguosti, padrąsinti. Net
su mirusiaisiais, ypač labiausiai šio viruso
paliestuose kraštuose, negalima pagarbiai
atsisveikinti. Suvaržymai, žmonių bendravimo bei judėjimo ribojimai paliečia daugelį gyvenimo sričių.
Šioje situacijoje geriausias mūsų atsakas – solidarumas, vienybė, vieni kitų palaikymas. Šią stiprinančią vienybę galime
išgyventi bendraudami šeimose, pokalbiais telefonu, žinutėmis, laiškais, naudodamiesi įvairiomis naujųjų technologijų
galimybėmis.
Mus ypač suvienija, drąsina ir stiprina
vienas tikėjimas, solidari malda. Ne be rei-

kalo apaštalas Jokūbas drąsina: „Daug
gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16).
Būtent malda, dvasinė bendrystė šiuo
laiku yra ypač svarbi stiprybės versmė.
Šią vienybę liudija ir mūsų švenčiama Velykų pergalė. Juk vienaip ar kitaip
Velykų šventę vieningai išgyvename visi
drauge, nors ir būdami namie. Kristaus
Prisikėlimo šventė mus suvienija, neleidžia pasiduoti sumaišties ar baimės
nuotaikoms, skatina viltį, apdovanoja
džiaugsmu, gydo nusiminimo ir liūdesio
žaizdas. Visa tai kyla iš Dievo gerumo ir
teikiama dovanai. Tai nenuskurdina,
bet praturtina.
Šv. Velykos tampa ypatinga dovana,
leidžiančia vienybėje su prisikėlusiu
Kristumi pakilti virš visų sunkumų,
drauge geriau atsirenkant, kas mums gyvenime svarbiausia. Nuo mūsų pačių daugiausia priklauso, ar šios malonės dovanos mus
pasieks, ar jų nepagrobs išorinės negandos.
Dievas pasilieka su mumis ir sunkiausiais
momentais. Atraskime tai iš naujo.
O Viešpats, matydamas mūsų tikėjimo
vienybę, maldos nuoširdumą, apdovanos
mus dar gausiau. Artima vienybė su Viešpačiu galiausiai išsipildys amžinoje Dangaus
tėvynėje, kur nebus liūdesio, nerimo, pasimetimo, nevilties. Ten amžinai išliks tai,
kas mus sutelkia dvasinėje vienybėje, kas
skatina dalytis gerumu, meile.
Melsdamasis už Jus visus šiuo išbandymų metu drauge linkiu palaimingų,
vienybėje su Kristumi išgyvenamų šventų
Velykų. Jų proga visus Jus nuoširdžiausiai
sveikinu.

Brangieji,

Mielieji,
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atgimimas, nauja viltis ir tikėjimas – tai žodžiai, kurie mus paguodžia bei nuramina sunkią
valandą. Šv. Velykos – Kristaus Prisikėlimo – Didžiosios paslapties šventė – geriausias
metas apmąstyti tikrąsias vertybes. Šiemet šv. Velykas švęsime kitaip – be pamaldų
bažnyčioje, be šventinių procesijų, be artimųjų. Šiemet šv. Velykas švęsime savo širdyse. Tegul sunkūs išbandymai, tekę visam pasauliui, išmoko mus būti stipresnius, užjausti
vieni kitus, lai bendra malda, nors ir skambanti ne šventovėje, o namuose, sutelkia visus
naujai pradžiai. Susikaupimo valandėlę palinkėkime vieni kitiems ramybės, gerumo, sveikatos.
Nematyti savo brangiausių žmonių prie šventinio stalo, neapkabinti jų bus labai sunku, tačiau dar kartą kviečiu visus likti namuose. Tai – mažiausia, ką galime padaryti ne tik
dėl savęs, savo artimųjų, bet ir dėl lengvesnio medikų darbo. Parodykime savo meilę ir
atjautą pasirūpindami vieni kitų saugumu.
Vilties ir tikėjimo! Šviesių šv. Velykų!
Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras
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Užsk. 825

Užsk. 816

Mieli Šeimenos seniūnijos žmonės,
sveikinu Jus su šv. Velykomis – pavasario atgimimo švente.
Tegul Velykų varpai, skelbiantys prisikėlimą, kviečia džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai jį
gyventi. Tegul ragina džiaugtis mums suteiktomis gyvenimo dovanomis, kiekviena diena,
kiekvienu mums duotu žmogumi.
Linkiu daugiau šviesos, daugiau džiugesio, pakilios pavasarinės nuotaikos! Šv. Velykų
proga Jus sveikina
Gintas BAKŪNAS
Šeimenos seniūnijos seniūnas
Užsk. 818

Mieli Klausučių seniūnijos gyventojai,
šv. Velykos – pati džiugiausia ir prasmingiausia pavasario šventė. Bundančiai gamtai paskelbus apie šios gražios šventės atėjimą, atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams,
nepamirškime dalyti žmonėms gerumą, šypsenas, meilę. Juk Velykos mus visus suartina,
žadina bendrystės ir gerumo jausmą, įkvepia tikėjimo savimi, noro dirbti ir kurti.
Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimų narius Šv. Velykų – Kristaus prisikėlimo, gamtos
atgimimo, atsinaujinimo šventės – proga. Pasitikime ją šviesesnėmis mintimis, naujais užmojais ir ryžtingais darbais!
Judita SKYSTIMIENĖ
Klausučių seniūnijos seniūnė
Užsk. 817

Užsk. 827
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Skrydžių palydovės bagažas –
žinios ir atsakomybė
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SVEIKINAME

Toma BIRŠTONĖ

Dubajuje gyvenanti Rūta Gražulytė prieš kelerius metus pradėjo dirbti skrydžių palydove. Per
šitą laikotarpį ji yra apkeliavusi
apie 60 šalių, o šiandien šis skaičius būtų dar didesnis, bet visus
planus sujaukė pasaulyje pasklidęs koronavirusas.

Miela Mamyte, patikėk,
neturime nieko brangesnio už tave.
Tegul prabėgusių metų našta
neišsekina tavo gerosios širdies,
neužgesina akių šviesos,
tegul niekada nepavargsta
tavo darbščiosios rankos,
rūpesčių kasdienybėje nenuvysta
šypsena ant tavo lūpų,
o gyvenimo kelias tegul būna ilgas
ir šviesus.

Netikėtas sprendimas

Aldoną GRIGALEVIČIENĘ,

Vilkaviškietė Rūta Gražulytė baigusi
gimnaziją pasirinko politikos studijas Vilniaus universitete ir įsivaizdavo save dirbančią diplomatijos srityje.
„Studijų metais mane finansiškai rėmė
tėvai, bet visada stengiausi dirbti, nes norėjau turėti papildomų pinigų. Taip atsitiko,
jog gana spontaniškai išėjau iš darbo. Tą
pačią dieną pamačiau, jog skelbiamas konkursas orlaivio palydovės pozicijai užimti.
Nusprendžiau surizikuoti“, – pasakojo Rūta.
Išsiuntusi gyvenimo aprašymą mergina
sulaukė skambučio iš aviakompanijos atstovų ir pateko į atranką. Nuo to laiko Rūtos
gyvenimas visiškai pasikeitė – sezoninis
darbas tapo nuolatiniu, o namais – įvairios
pasaulio šalys.

Privalo atitikti reikalavimus

Rūta pasakojo, jog pretendentams į šį
darbą keliami tam tikri kriterijai: asmuo
privalo būti ne žemesnis nei 160 cm ūgio,
turėti vidurinį išsilavinimą bei puikiai
mokėti anglų kalbą. Dauguma skrydžių
kompanijų turi savo mokymų centrus, kuriuose būsimi skrydžių palydovai išklauso
parengiamuosius mokymus ir gavę pažymėjimus pradeda dirbti.
„Prieš pirmąją atranką nieko nežinojau, nuėjau spontaniškai, nes man tai buvo nuotykis. Kadangi turėjau politologijos
mokslų diplomą, planavau dirbti „rimtą“
darbą, tačiau... likau sužavėta ir manau,
jog tai didžiulė gyvenimiška patirtis, kurią turiu išnaudoti“, – pasakojo stiuardesė
Rūta.
Dabar ji dirba jau kitoje aviakompanijoje, žinias tenka nuolatos atnaujinti mokymuose.
„Kursuose mokomės, kaip elgtis ekstremaliose situacijose, dalyvaujame simulia-

gyvenančią Vilkupių kaime,

70-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
2 dukros ir 3 sūnūs su šeimomis.
Užsk. 809

Susikaupė širdy ir išmintis,
ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys.

Mylimą dėdę
Gediminą VEKEROTĄ,
gyvenantį Vilkaviškyje,

S Pasak Rūtos Gražulytės, stiuardesės darbas – vienas iš įsimintiniausių gyvenimo etapų.
Asmeninio albumo nuotr.
cijose. Šiuo metu dirbu oro linijose, kurios
skraido ypač ilgus skrydžius, tad teko susipažinti ir su gimdymo priėmimu. Statistiškai bent vienas mažylis per metus pasaulį
išvysta lėktuve, todėl turime būti pasiruošę viskam“, – kalbėjo mergina.

Įnoringi keleiviai

Kaip pasakojo Rūta, viena iš didžiausių
vertybių kompanijoje – pasaulietiškumas.
Tačiau tam tikrų tautybių žmonės reikalauja daugiau dėmesio nei kiti. Vieni tokių
– indai. „Vykstant keleivių laipinimui jie iš
karto užsisako vandens, taip pat pageidauja specialių vegetariškų patiekalų. Deja,
neužsakius šių valgių iš anksto, negalime
jų pristatyti. Sužinoję tai, šie keleiviai lieka labai nepatenkinti, o jeigu dar pamiršti
atnešti vandens, tai jie gali parašyti skun-

dą. Todėl nuolat turiu užrašų knygelę ir
stengiuosi visus pageidavimus užsirašyti“,
– pasakojo Rūta.
Smagiausia Rūtai aptarnauti ir bendrauti su europiečiais. Tarp keliaujančiųjų
beveik nebūna lietuvių, tačiau tenka daug
bendrauti su kaimynais lenkais, nes bendrovė dažnai keleivius skraidina į Varšuvą.
Rūta juokauja, kad skrydžio metu kaimyninės šalies atstovams tenka sumaišyti
nemažai kokteilių ir dažniausiai jie būna
puikios nuotaikos bei labai mandagūs.
Mergina pasakojo, kad pirmąja bei
verslo klasėmis skrendantys keleiviai gali
pamiršti, jog yra danguje, nes bet kuriuo
metu turi sąlygas pasinaudoti dušu ar praleisti laiką žiūrėdami tiesiogines sporto
transliacijas.
] Nukelta į 8 p.

Šilumos tiekėjai įdiegė papildomas priemones,
kad per pandemiją procesai vyktų sklandžiai
Centralizuotas šilumos ir karšto vandens
tiekėjas UAB „Litesko“, priklausanti „Veolia“ grupei, COVID-19 viruso pandemijos
akivaizdoje ėmėsi papildomų priemonių
nenutrūkstamam šilumos ir karšto vandens tiekimo užtikrinimui.
„Nenutrūkstamas ir patikimas mūsų
paslaugų teikimas šiomis dienomis yra
svarbesnis nei bet kada anksčiau – ne tik
šalies gyventojams, bet ir sveikatos organizacijoms. Šiuo metu gyventojai dažniausiai būna namuose, todėl jiems reikalingas
maksimalus komfortas. Tam užtikrinti
mūsų bendrovė visuose šalies miestuose,
kuriuose veikia, įdiegė papildomų priemonių“, – sakė Rimantas Germanas, „Litesko“
komercijos direktorius.
Pasak jo, bendrovės darbuotojams suteiktos visos reikalingos apsauginės priemonės, sukauptas jų rezervas ateičiai bei
sudarytas naujas darbo grafikas, pagal ku-

rį operatyvinis personalas dirbs izoliacijos
sąlygomis ir bus keičiamas kas 2 savaites.
Pamainą pradedantiems darbuotojams
bus atliekamas COVID-19 testas.
Tai daroma, kad būtų užtikrintas specialistų sveikatos saugumas ir nenutrūkstamas darbas. Darbuotojai dviejų savaičių
pamainos metu apsistos įmonės suteiktuose nameliuose ant ratų. Visą šį laikotarpį
jiems bus teikiamas maitinimas. Šiuo metu nameliai jau stovi daugumos bendrovių
prižiūrimų katilinių teritorijose įvairiuose
šalies miestuose. Keliuose miestuose yra
galimybė darbuotojams suteikti patalpas
ir pastatų viduje.
„Litesko“ taip pat įsigijo būtinų medžiagų, remonto detalių bei sukaupė avarinių
atsargų 9–12 mėnesių laikotarpiui, taip
siekdama ateityje minimalizuoti įvestų apribojimų įtaką bei apsisaugoti nuo galimų
tiekimo sutrikimų.

80-ies metų jubiliejaus
proga sveikina ir sveikatos
linki
brolio Juozo vaikai Česė, Laimutė,
Jūratė, Kęstutis.
Užsk. 808

Auksinės vestuvės!
Ši laimė aplanko tik tuos,
Kurie gyvenime buvo kartu.
Už negandų kančią,
Už begalę vargo,
Lemtis dovanojo Jums meilę vaikų.

Danguolę ir Vitą
MICKEVIČIUS,
gyvenančius Bartninkuose,

gražios vestuvių sukakties
proga sveikina
krikšto dukra Jūratė su šeima ir
dukterėčia Jurgita su šeima.
Užsk. 811

Bendrovės klientai aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu. Taip pat iki atskiro pranešimo sustabdyti visi karšto vandens
skaitiklių įrengimo, keitimo ir plombavimo darbai gyventojų namuose.
„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį daugiau nei
35 tūkstančiams vartotojų Marijampolėje, Telšiuose, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Biržuose, Kelmėje ir šių savivaldybių
miesto tipo gyvenvietėse bei keliems tūkstančiams privačių įmonių, organizacijų,
pramonės įmonių bei valdžios įstaigų.
Sėkmingai perėmusi pasaulinę įmonių
grupės „Veolia“ praktiką, bendrovė „Litesko“ nuolat investuoja į nuomojamus šilumos ūkius. Iki 2020 m. „Litesko“ Lietuvoje
jau investavo 122 mln. Eur.

UAB „Litesko“ inf.
Užsk. 833

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot,
O Jūs vis einat vienas šalia kito
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota,
Jau 50 metų Jūs kartu!

Auksinių vestuvių proga
nuoširdžiai sveikiname tėvelius

Virginiją ir Juozą
DAUGĖLUS,

gyvenančius Bartninkuose.

Dukros Jurgita ir Jūratė
su šeimomis.
Užsk. 810

„Santaką“ galite
skaityti ir internete
www.santaka.info
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Žinoti šeimos gydytojo kontaktus – privalu
Eglė KVIESULAITIENĖ

gauti paskambinę registratūros tel. (8 342)
30 535. Įstaigos vadovė Dženita Sabašinskienė priminė, kad Kybartų poliklinikos medikai karantino metu dirba ir šeštadieniais,
nuo 8 iki 12 val. Konsultacijos teikiamos tel.
8 603 27 534.

Pasikeitusi sveikatos priežiūros
įstaigų darbo tvarka pacientams
kelia daug neaiškumų. Žmonės
nebežino, dėl kokių negalavimų
privalu kreiptis į šeimos gydytojus, o kada vykti į ligoninę, skambinti skubios pagalbos telefonu
112, koronos karštąja linija 1808.
Kitiems nerimo kelia tai, kad jie
nežino savo šeimos gydytojo
kontaktų.

Tiriami karščiuojantys žmonės

Kyla klausimų

Kaimyninę Marijampolę ištikęs koronaviruso protrūkis suklusti privertė ir tuos,
kurie iki šiol jautėsi ramūs. Smagiai juokavę, kad Suvalkijos tokia krizė neištiks, nes
suvalkiečiai nesidalytų net virusais, žmonės pagaliau susirūpino, kad infekcija – visai greta mūsų, tad suskubo aiškintis, kaip
reikėtų elgtis sunegalavus.
Į redakciją skambinę skaitytojai prašė
paaiškinti, kaip galima sužinoti šeimos gydytojo kontaktus, mat iki šiol buvę sveiki
pas medikus nesilankė daugybę metų. Kai
kurie apsižiūrėjo net nežiną, kokioje sveikatos priežiūros įstaigoje yra prisirašę ir kas
jų šeimos gydytojas. Redakcija sulaukė ir
tokių klausimų: kokius pacientus pandemijos metu priima mūsų rajono ligoninė, ar
guldant į stacionarą visada reikalaujama
atlikti COVID-19 testą, kur kreiptis, jei patyrei traumą, reikalinga skubi medicininė
pagalba.

Turėti po ranka

Rajono sveikatos priežiūros įstaigų medikai labai stebėjosi, kad dar yra žmonių,
kurie nežino, kas jų šeimos gydytojas. Tačiau pripažino, kad tokia problema egzistuoja, ypač tarp jaunimo, kuris serga retai
ir gydytojų pagalbos neieško. Visgi tie jaunuoliai, kurie nežino, pas ką yra prisirašę,
turėtų prisiminti bent jau gydymo įstaigą,
kurioje lankėsi iki pilnametystės. Labai tikėtina, kad jos pacientu liko ir sukakus 18
metų. Tad vertėtų susirasti tos įstaigos telefono numerį ir sužinoti savo šeimos gydytojo kontaktus, nes dabartinėje situacijoje jų
gali prireikti bet kuriuo momentu.
Taip pat gydytojai ragintų vilkaviškie-

S Apie karantino metu pasikeitusias gydytojų darbo sąlygas įspėja ir Vilkaviškio
ligoninės vizitine kortele tapusi skulptūra.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
čius, turinčius solidaus amžiaus tėvus, pasirūpintų jų šeimos gydytojų kontaktais ir
visada juos turėti po ranka.
Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Danguolė Almonaitienė
pripažino, kad dabartinė situacija nėra
lengva nei medikams, nei pacientams, nes
kyla daug įtampos, neaiškumų. Poliklinikos vadovė patikino, kad sunegalavęs pacientas bet kokiu atveju pirmiausia turėtų
skambinti savo šeimos gydytojui. Poliklinika savo įstaigos gydytojų, tarp jų – ir odontologų, chirurgų, ginekologų, pediatrų ir
kt., kontaktus ir darbo laiką skelbia savo
interneto svetainėje www.pspcvilkaviskis.
lt. Taip pat visa informacija karantino metu iškabinta ant įstaigos pagrindinio įėjimo
durų, o norintieji ją sužinoti telefonu gali
skambinti registratūros tel.: (8 342) 53 463,
(8 342) 60 111.

Ieškoti kontaktų

Vilkaviškio šeimos medicinos centro vadovė Birutė Kažemėkaitė patikino, kad jų
įstaigos pacientai žino savo šeimos gydytojų kontaktus. Visi gydytojai turi tarnybinius
mobiliuosius telefonus, kurių numerius
davę pacientams. Tie, kurie nežino savo šeimos gydytojo telefono, gali kreiptis registratūros tel. (8 342) 60 440 ir bus nurodyta,
kaip susisiekti su gydytoju.

Vilkaviškio šeimos klinikos vadovė Rimanta Sruoginienė įsitikinusi, kad jų pacientams nekyla problemų, norint susisiekti su šeimos gydytoju. Kai kurie iš pacientų
turi savo gydytojų mobiliųjų telefonų numerius, kiti visuomet sujungiami pokalbiui
per registratūros tel. (8 342) 20 192.
„Aušros“ klinikos vadovė Vilija Radionova taip pat neabejojo, kad pacientai be
problemų prisiskambins bet kuriam iš trijų
šios klinikos šeimos gydytojų, kurie aprūpinti tarnybiniais mobiliaisiais telefonais.
Tie, kuriems iki šiol neprireikė gydytojų
kontaktų, juos sužinos paskambinę registratūros tel. (8 342) 20 073. Be to, visi kontaktai
iškabinti ant klinikos durų.
Nuosavą kliniką turinti gydytoja Vilija
Lekešienė sakė, jog savo pacientams yra
davusi mobiliojo telefono numerį, tad jie
gali kreiptis net savaitgaliais, nes karantino
metu gydytoja dirba nuotoliniu būdu. Taip
pat su klinika galima susisiekti tel. (8 342)
56 633 per registratūrą. Po darbo valandų
registratūros telefonas tiesiogiai perjungiamas į klinikos vadovės mobilųjį, tad pacientai be pagalbos nelieka bet kuriuo metu.
Kybartų pirminės sveikatos priežiūros
centro pacientai taip pat visą reikiamą informaciją gali rasti įstaigos interneto svetainėje www.kybartupspc.lt, kontaktiniai
numeriai iškabinti ant įstaigos durų, ją gali

ĮVYKIAI

Reikia įvertinti

Ligoninės vyr. gydytojas Linas Blažaitis nuramino vilkaviškiečius, kad gydymo
įstaigoje pagalba teikiama visais ūmiais atvejais, kai žmogui reikalinga skubi pagalba.
Ir toliau atliekamos būtinosios operacijos
– traumatologinės, chirurginės, priimami
gimdymai ir kt. Tik, anot L. Blažaičio, viskas
vyksta lėčiau, mat kiekvieną atvykstantį pacientą medikai vertina kaip galimai užsikrėtusį koronavirusu, todėl pasiruošti jį priimti užtrunka ilgiau.
– Pacientai lai nesibaimina – pagalba
jiems tikrai teikiama, tik nereikėtų be reikalo apkrauti medikus ir patiems rizikuoti
savo sveikata. Nes ligoninėje visada išlieka
didesnė rizika susidurti su sergančiais žmonėmis, – vilkaviškiečius įspėjo L. Blažaitis. –
Todėl karantino metu kreipiantis į gydymo
įstaigą reikia įvertinti, ar gydytojo pagalba
tikrai būtina ir neatidėliotina.
transporto priemonė žiede apvirto.
Stresą patyręs vairuotojas pasijuto blogai, todėl buvo iškviesti medikai. Jie konstatavo, kad bendrovės „Sūduvos betonas“
darbuotojas jokių sužalojimų nepatyrė.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai
gelbėtojai, nes iš apvirtusio betonvežio į
griovį tekėjo degalai, kilo grėsmė, jog gali
kilti gaisras. Ugniagesiai gelbėtojai atjungė
du transporto priemonės akumuliatorius ir
iš griovio išsėmė apie 150 l dyzelino. Kelio
valymo darbus padėjo atlikti kelių tarnyba.
Sunkiasvorei transporto priemonei atversti
prireikė krano. Jam atvykus kelias buvo atlaisvintas.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vairavo neblaivūs
Savaitės pradžioje sulaikyti du neblaivūs
vairuotojai.
Antradienį, apie 20.30 val., policija gavo
pranešimą, kad visiškai girtas vilkaviškietis
sėdo prie vairo ir važiuoja J. Basanavičiaus
gatve. Pareigūnai nuskubėjo į nurodytą
vietą ir automobilį „Peugeot 206“ sustabdė
gretimoje P. Cvirkos gatvėje. Prie mašinos
vairo sėdėjo akivaizdžiai neblaivus vyras.
Policija išsiaiškino, jog „Peugeot 206“ vairavo 54-erių vilkaviškietis Zigmas Kirša. Jam
nustatytas sunkus girtumas (3,29 prom.).
Vairuotojas sulaikytas. Jo automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę.
Pirmadienį policijai pranešta apie neblaivų jaunuolį, Stulgelių kaime (Kybartų
sen.) siaučiantį su motoroleriu. Apie 20 val.
nuvykę į nurodytą kaimą pareigūnai sustabdė šėliojantį motorolerininką. Paaiškėjo,
kad neregistruotą, nedraustą ir techninės
apžiūros nepraėjusią transporto priemonę
buvo „pasibalnojęs“ teisės vairuoti neturintis Virginijus Jucaitis. Jaunuoliui nustatytas
vidutinis (1,62 prom.) girtumas.

Jei šeimos gydytojas tuo metu nedirba, tačiau žmogui būtina skubi pagalba
ar siuntimas į karščiavimo kliniką, jį gali
išrašyti kitas tos pačios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas. Primename, jog į
karščiavimo kliniką nukreipiami tik 18–60
amžiaus grupei priklausantys, karščiuojantys ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
simptomų turintys žmonės. Dėl pacientų,
nepatenkančių į minėto amžiaus kategoriją, gydymo sprendimus priima jų šeimos
gydytojas.
Jei pacientas grįžo iš užsienio, turėjo
kontaktų su grįžusiaisiais ar koronavirusu
užsikrėtusiais asmenimis, turėtų kreiptis
Koronos karštąja linija 1808. Prie telefonų
kiaurą parą budintys specialistai suteiks visą reikalingą informaciją, kaip toliau elgtis.
Greitąją medicinos pagalbą žmonės turėtų kviesti tik išskirtiniais atvejais – kai reikalinga skubi pagalba, ištikus ūmiai būklei,
patyrus traumą ar pan. Pirmiausia, ką patikrina atvykę greitosios pagalbos medikai
– ar ligonis nekarščiuoja. Karščiuojantys pacientai, turintys viršutinių kvėpavimo takų
infekcijai būdingų simptomų, pervežami į
Kauno klinikinę ligoninę.

Išleido degalus
S Betonvežiui užblokavus dalį kelio, eismą žiede reguliavo policijos pareigūnai.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Apvirto žiede
Pirmadienį prie Vilkaviškio esančiame žiede apvirto betoną gabenantis sunkiasvoris
automobilis.
Apie 14.30 val. skubios pagalbos telefonu gautas pranešimas, kad kelių Vilkaviškis–Gražiškiai ir Marijampolė–Kybartai–

Kaliningradas sankryžoje esančiame žiede
apvirtęs betonvežis sustabdė automobilių
eismą. Magistraliniame kelyje esančioje
sankryžoje nutįso automobilių eilė.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad nuo
Kybartų atriedėjusio sunkiasvorio MAN
vairuotojas tinkamai neįvertino situacijos,
nepasirinko saugaus greičio ir pakrauta

Pirmadienį Medininkų kaime (Kybartų
sen.) pavogti degalai.
Kelio darbus atlikusios bendrovės technika savaitgaliui buvo palikta sodyboje
Medininkų kaime, suderinus su valdos savininku. Tačiau pirmadienį į darbą atvykę
darbininkai pastebėjo, kad iš sunkvežimio
MAN ir dviejų sunkiasvorių „Iveco“ degalų talpyklų pavogti degalai. Iš sodybos taip
pat pavogtas ir jos savininkui priklausęs
benzininis oro kompresorius, kurio vertė
200 eurų. Kelių darbus atlikusi bendrovė
nuostolius dar skaičiuoja.
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Dronų specialistas priverstas ieškoti
naujų veiklos galimybių

TECHNOLOGIJOS

Buvo pradingęs

Andrius GRYGELAITIS

Povilas pasakojo, jog su vienu
dronu kartais tenka dirbti net keVilkaviškiečio Povilo
liems asmenims. Jam pačiam teko
Stankūno pažintis su droprisidėti prie projekto, per kurį
buvo filmuojamas muzikinis klinais trunka daugiau nei
pas, o su viena skraidykle dirbo
trejus metus. Prieš kurį
net penki žmonės. Kartais filmavilaiką vaikinas šį pomėgį
mo aikštelėse neapsieinama ir be
netikėtumų. Vilkaviškietis iki šiol
pavertė pragyvenimo
pamena, kaip filmuojant vienos
šaltiniu ir įsteigė mažąją
transporto priemonės reklamą
bendriją „Dangaus katės“.
dėl šalimai buvusios stiprios ryšio
antenos prarado ryšį su dronu ir
Anksčiau klientams jis
vėliau šio teko ieškoti net kelias
daugiausiai teikdavo iš oro
dienas.
atliekamas filmavimo ir
„Keliavome paskui iš oro filmuojamą transporto priemonę,
fotografavimo paslaugas,
kai staiga su skraidykle nutrūko
tačiau dabar tenka keisti
ryšys. Įprastai dronas, praradęs ryveiklos pobūdį.
šį su valdymo pultu, grįžta į tą vietą, iš kurios pakilo. Deja, mes jau
Įvairios galimybės
buvome nuo jos nutolę daugiau
Dar iki pažinties su dronais Ponei 7 kilometrus. Greičiausiai bevilas dažnai laisvalaikiu mėgdavo
skrendant atgal baterija išseko ir
filmuoti ir vėliau sukauptą medžiaskraidyklė pradėjo leistis žemyn.
gą specialiomis kompiuterinėmis
Kadangi ji buvo virš aukštos eglės,
programomis montuoti. Filmavitad besileisdama pakibo jos viršūmas ant žemės vaikinui teikė dide- S Povilo Stankūno teigimu, dronus galima pritaikyti patiems įvairiausiems tikslams.
nėje. Bandėme sekti drono „pėdoAsmeninio albumo nuotr. mis“, ieškojome porą dienų, tačiau
lį malonumą, tačiau vedinas smalsumo jis nusprendė įsigyti droną
nesėkmingai. Laimei, vienas praeibei į viską pažvelgti iš viršaus. Pakilus į sėsaugos institucijomis, Vilniaus miesto sa- žai tų, kurie dronus prilygina vaikiškiems vis ant žemės pastebėjo nukritusią nedideorą atsivėrė dar nematyti vaizdai. Jie taip vivaldybe, įvairiomis organizacijomis. Kri- žaislams. Anot vilkaviškiečio, ši skraidyklė lę propelerio detalę ir pakėlęs akis į viršų
sužavėjo šiuo metu Vilniuje gyvenantį vil- tiniu pasauliui laikotarpiu dronai gali būti yra toks pat darbo įrankis kaip plaktukas ar pamatė pačią skraidyklę. Jis apie savo rakaviškietį, kad jis stengėsi su dronu praleis- naudojami labai įvairiai. Jais galima gaben- automobilis.
dinį informavo mus. Pasikvietėme aukštati kone kiekvieną laisvą akimirką. Jau po ti tam tikrus daiktus, naudoti juos visuomePovilo dronai į dangų kyla ne vien dar- lipį, kuris ir iškėlė mūsų prietaisą. Tikras
pusmečio P. Stankūnas nesunkiai su savo nės informavimo tikslams, pasitelkti ieš- bo tikslais. Bent porą kartų per savaitę jis stebuklas, kad jis po tokio incidento išliko
skraidykle galėjo praskristi po suoliukais, kant dingusių žmonių ir pan. Pavyzdžiui, tai daro ir savo malonumui. Labiausiai vai- visiškai sveikas“, – prisiminė Povilas.
tiltais ar laviruoti tarp pačių tankiausių Dubajuje dėl karantino kasdien įvedama kinui patinka iš aukštai stebėti bundančią
Dirbančiam su įvairiais projektais vilmedžių. Vaikinas labai greitai suprato, kad komendanto valanda. Kai žmonių nelieka gamtą tekant saulei, kai dar nuo augalų ne- kaviškiečiui kartais tenka patirti nemažai
šis pomėgis galėtų tapti jo pragyvenimo šal- gatvėse, dronai jas dezinfekuoja. Pasauly- būna nukritusi rasa, o aplinka vis dar sken- streso. Siekdamas jį suvaldyti vaikinas nuo
tiniu. Pasinaudojęs tuometės Darbo biržos je šie prietaisai naudojami seniai. Norėtų- di rūke. Anot jo, net ir kelis kartus keliant praėjusių metų pabaigos savo kasdienybėsiūloma savarankiško užimtumo rėmimo si, kad ir Lietuvoje taip būtų“, – kalbėjo P. droną iš tos pačios vietos, vaizdai kaskart je pradėjo naudoti „Wim hof“ metodą. Tai
programa jis gavo lėšų įrangai įsigyti ir įkū- Stankūnas.
gali skirtis kardinaliai. Be to, jis mėgaujasi – specialūs kvėpavimo pratimai ir meditarė mažąją bendriją „Dangaus katės“.
tomis akimirkomis, kai pavyksta užfiksuoti cija lediniame vandenyje, stiprinantys fiziPamažu vilkaviškiečio paslaugomis
Mėgaujasi bundančia gamta
kokių nors gyvūnų. Dažniausiai į jo „rada- nes bei emocines žmogaus savybes.
ėmė naudotis vis daugiau šalies gyventojų.
Norint atlikti skirtingas funkcijas, daž- rą“ patenka stirnos, lapės bei kiškiai.
„Man tai išties padeda. Pastebiu, kad
Iš oro vykdomi filmavimai bei fotografavi- niausiai reikia įvairaus dydžio dronų. Pats
P. Stankūnas su savo skraidyklėmis jau dabar daug ramiau reaguoju į tas situacimai tapo vaikino kasdienybe. Deja, šalyje Povilas turi dvi skraidykles, tačiau jis taip yra apkeliavęs didžiąją dalį Lietuvos. Jis jas, kurios anksčiau keldavo šiokią tokią
įvedus karantiną, įprastų užsakymų be- pat bendradarbiauja su oficialiu pasaulinio neužmiršta ir savo gimtojo rajono. Labiau- įtampą. Beveik neabejoju, kad savo ateitį
veik nebeliko. Vis dėlto Povilas labai grei- lygio šių prietaisų gamintojo atstovu Lietu- siai jam patinka stebėti Vilkaviškį pakilus iš siesiu su dronais. Norėtųsi dar labiau ištai sugebėjo persiorientuoti ir šiuo metu voje, tad, reikalui esant, į pagalbą gali pasi- Jono Basanavičiaus aikštės ar iš pačių mies- plėsti „Dangaus kačių“ veiklą, su dronais
klientams siūlo naujas paslaugas.
telkti ir daugiau dronų.
to pakraščių. Vilniuje gyvenantis kraštietis pasižvalgyti ne tik po gražiausius Lietuvos,
„Dabar rengiu prezentacijas apie kitas
Pagrindinis vaikino tikslas yra ne tik po truputį kaupia savo užfiksuotus gamtos bet ir pasaulio kampelius. Tikiu, kad sunsritis, kuriose galima pritaikyti dronus. plėsti paslaugų sferą, bet ir keisti žmonių vaizdus ir neatmeta galimybės ateityje su- kiai dirbant viskas įmanoma“, – šypsojosi
Tenka bendradarbiauti su kai kuriomis tei- požiūrį. Jo teigimu, vis dar atsiranda nema- rengti autorinę nuotraukų parodą.
pašnekovas.

Brangūs Vilkaviškio krašto žmonės!

Šventinės pamaldos vyks be iškilmių

Ši neįprasta pandemijos situacija paliečia mus visus. Gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai. Aplink labai daug
baimės, nusivylimo, nežinios... Tačiau
mus vienija bendras tikslas – įveikti šį
laikotarpį su kuo mažesniais nuostoliais. Pamažu išmokstame saugoti save
ir kitus, pasirūpinti tais, kurie negali
išeiti iš namų. Dar nežinome, kaip „išlaviruosime“ su finansais, tačiau negalime pamiršti ir tų, kurie gyveno iš
mūsų gerumo ir aukų. Tai – parapijų
kunigai, seserys vienuolės ir bažnyčios
tarnautojai (zakristijonai, vargonininkai, valytojos). Jie aktyviai darbuojasi
toliau, tačiau tuščiose bažnyčiose, nes
mes visi persikėlėme į virtualų gyvenimą.
Klausantieji „Marijos radijo“ turbūt atkreipė dėmesį į tikinčiųjų dažnai
užduodamą klausimą, kaip per karantiną būtų galima paaukoti Bažnyčios
reikmėms. Šio rūpesčio paskatinti norime pakviesti visus žmones pasirūpin-

Velykų rytą varpai skambės visose bažnyčiose, bet šv. Mišios bus aukojamos už uždarų
durų. Jos vyks be žmonių, be procesijų, be
įprasto šventinio šurmulio ir iškilmingumo.
Dvasininkai ragina tikinčiuosius likti namuose, susikaupus pasimelsti, o tiesioginę pamaldų transliaciją stebėti per televiziją, internetu, klausytis per radiją.
Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis, siekdamas mieste palaikyti bent kiek
šventiškesnę nuotaiką, subūrė bendruomenę
gaminti dekoratyvinius margučius ir jais pagyvinti katedros šventorių.
Verbų sekmadienį puikią dovaną bendruomenei įteikė bažnyčios pagalbininkė vilkaviškietė Ina Striokienė. Iš žalumynų ji pagamino
gražią įspūdingo dydžio verbą, kuri papuošė
pagrindinį šventovės įėjimą.
Kiekvienas savo verba, kadagio šakele prisilietęs prie šios didžiosios pašventintos verbos į namus parsinešė simboliškai pašventintus žalumynus, kurie, tikima, šeimos narius,
artimuosius saugos nuo nuo galimų nelaimių
ir blogio.
„Santakos“ inf.

ti mūsų parapijų reikmėmis (mokesčiais už elektrą ir kitus komunalinius
patarnavimus). Tai galite padaryti
keliais būdais: nunešti auką į kleboniją; paprašyti, kad auką nuneštų kitas
žmogus: kaimynas, vaikai, savanoris;
pervesti pinigus į parapijos sąskaitą.
Taip pat galite užsakyti šv. Mišias įprastomis intencijomis: mirties metinių,
prašydami sveikatos, Dievo palaimos
sau, kitiems.
„Auka parapijai ar šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų
palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su
palaikančiais parapijiečiais“, – rašoma
Vilkaviškio vyskupijos kurijos aplinkraštyje.
Būkime tikra Dievo tauta, kurioje tikintieji rūpinasi vieni kitais.

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo parapijos
pastoracinė taryba

S Sekmadienį šv. Velykų mišios vyks
už uždarų Vilkaviškio katedros durų,
kurias puošia Inos Striokienės sukurta verba.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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6 / Kybartai: čia prasideda Lietuva

Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Prabangaus ir pasiturinčio kybartiečių
gyvenimo praeities aidai
Kybartų miestelis trečiajame
praėjusio amžiaus dešimtmetyje „žydėjo kaip pinavija“.
Knibždėjo vienuolika tūkstančių gyventojų. Kiekviename
name buvo po dvi, tris krautuves. Žmonės prekiavo viskuo,
ką tik buvo galima parduoti.
Kas ketvirtą namą puošė restorano reklaminės afišos.
Šaltiniuose teigiama, kad kybartiečiai
vaikščiojo užsienietiškais kostiumais
ir vokiškais šilkais pasidabinę. Gerdavo aukščiausios kokybės kavą, likerį
ir konjaką. Švaistydavosi šimtinėmis
kaip Paryžiaus aristokratai. O savaitgalių vakarais traukdavo į Eitkūnus. Dažniausiai apsistodavo vokiečio Mentalio
S Kybartų geležinkelio stotyje 1918 metais.
užeigoje.
Deja, po dešimtmečio Kybartuose
liko jau tik šeši tūkstančiai gyventojų. Links- davo į vokietes iš Eitkūnų“ – dalydavo savo
mosios dienelės paskendo užmarštyje, o li- gyvenimą į dvi dalis: pusė – Kybartuose, putas pasidarė laukiamas svečias. Ir viskas dėl sė – Prūsijoje. Atėjus į valdžią Adolfui, galto, kad Kybartuose nebeliko garsiosios mui- vas į viršų pradėjo kelti nacionalistai. Jeigu
tinės, „užtrūko“ mažasis pasienio susisieki- kybartiečio žmona priimdavo Lietuvos pimas. Kaip ta karvutė močiutės sodyboje...
lietybę, vokiečiai jos reikalaudavo išsikrausTie, kurie buvo šiek tiek pasitaupę, pa- tyti į Kybartus. Jeigu moteris vis dar jausdabėgo į Kauną. Deja, ne visiems taip pasisekė vosi vokietė, rasistai pasiūlydavo išsižadėti
– daugelis dejavo likę Kybartuose. Anksčiau lietuvio ir „grįžti į doros kelią“.
žmonės dirbo artelėse ir pelnėsi iš prekyKybartų miestą apėmusi krizė griovė
bos, tačiau paskutinį nepriklausomybės de- šeimų gyvenimus. Įsimylėjusi vokietė likvišimtmetį sėdėjo rankas sudėję. Turėjo savo duodavo visą turtą Eitkūnuose ir skubėdasklypą, namus ir daržą, kuris padėjo išgy- vo pas vyrą į Kybartus. Bet kartais meilę
venti, bet nuolatinis pinigų šaltinis išseko.
nusverdavo arijų rasės kraujas – žmona
Buvo siunčiamos ištisos delegacijos į lietuviui liepdavo niekada jos nelankyti.
laikinąją sostinę Kauną. Su šūkiais ir doku- Vargšas vyras, netekęs šeimos, raudavosi
mentais, kurie maldaute maldavo grąžinti plaukus ir linksniuodavo prakeiktą Adolfą.
muitinę atgal į Kybartus. Kaunas tokio gėKontrabanda buvo visų likusių Kybarrio atiduoti nenorėjo. Kybartiečiai dar ilgai tuose ramstis. Bet ir ji labai sumenko, nunegalėjo patikėti, kad iš praeities šlovės liko skurdo, nes siena tapo akylai saugoma.
tik pelenai.
Pasienio vyrai stebėdavo kiekvieno artėjanTokia padėtis paskatino įvairius nuoty- čio link riboženklio žingsnį. Tapo labai rizikius. Senais gerais laikais lietuviai „nespjau- kinga ne tik šilko gabalą, bet ir vieną kitą

apelsiną po skvernu persinešti. Na, kartais
žiebtuvėlį pavykdavo „prašmugeliuoti“.
Garsūs Kybartų kontrabandininkai tapo tik
agentų iš Eitkūnų pasiuntinukais. Rizikavo
uždraustais į Lietuvą įvežti vaisiais ir savo
galva atsakydavo už pasekmes. „Tegul šimtas velnių tą Hitlerį“, – skambėjo keiksmai
miesto gatvėse.
Vietiniai, anksčiau norėdavę truputį
užsidirbti, versdavosi apelsinų prekyba.
Nueidavo į Eitkūnus ir legaliai parsinešdavo po tris apelsinus. Po to pardavinėjo Kybartuose uždirbdami po dešimt centų nuo
kiekvieno vaisiaus. Per dieną daugybę kartų įveikdami tą patį maršrutą, sugebėdavo
užsidirbti keletą litų.
Senųjų „verslo“ ryšių tarp vokiečių ir
lietuvių neišardė net Adolfas. Buvo praktikuojama labai įdomi žvejyba. Kybartietis
nusipirkdavo keletą svarų sviesto, dešros,
lašinių ir traukdavo prie Lieponos upelio
žvejoti. Ramiai sau pakrantėje atsisėsdavo,
užmesdavo meškerę. O anapus upelio, rei-

cho pusėje, sėdėdavo toks pats meškeriotojas, gerai pažįstamas lietuviui.
Staiga žvejys išvyniodavo virvutę,
prie vieno galo pririšdavo sviesto svarą ir mesdavo į Prūsijos pusę. Tokiu
būdu vokiečiai gaudydavo lietuviškus
taukus ir sviestą, o kybartiečiui netikėtai „užkibdavo“ keletas markių. Prieškario Kybartuose tai buvo paskutinis
kontrabandos pasispardymas.
Visais laikais Kybartus nuo Eitkūnų skyrė tiltas per Lieponos upelį.
Kartais vokiečiai per tiltą atvarydavo
į Kybartų pasienio punktą „nežinomos kilmės pilietį“ ir palikdavo. Štai,
sakydavo, – lietuvis, pasiimkite. Paaiškėdavo, kad tas nežinomasis „gimęs
Lomžoje, gyvenęs Olandijoje, atvykęs
iš Prancūzijos“. Kybartų pasieniečiai
žmogelį vesdavo atgal į reicho teritoriją. Vokiečiai nepriimdavo – atvesdavo
ant tilto vėl. Taip „kabėdavo“ žmogus
tarp dangaus ir žemės. Buvo juokaujama, kad atostogauja niekieno žemėje.
Trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Kybartai garsėjo azartiniais žaidimais. Ant kortų stalo gulėjo stambios
sumos, o miesto valdžia net lošimų ruletę
buvo įtaisiusi. Ketvirtajame dešimtmetyje,
per krizę, apie tai buvo nepadoru net kalbėti. Tik piktų žmonų priekaištai primindavo
vyrams skaudžią jų praeitį.
Labai pesimistiška buvo 1939 metų Kybartų panorama. Turtinga miesto praeitis
buvo dingusi be žinios, bet prisiminti ją
norėjosi. O ateitis? Ateitis paskutiniais pirmos Lietuvos Respublikos metais kybartiečius vertė krūpčioti. Antrojo pasaulinio
karo aidai vis labiau artėjo prie lietuviškų
pasienio miestų ir miestelių.

Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Romams karantinas nerūpi – būriuojasi be apsaugos priemonių ir „verslauja“
Toma BIRŠTONĖ

ten plaukia kontrabanda – pagrindinis jų
pragyvenimo šaltinis“, – pasakojo V. Katkevičius.
Seniūnaitis V. Šidiškis mano, kad romai naudojasi tuo, jog mieste nėra nuolat
patruliuojančių bei tvarką užtikrinančių
pareigūnų. Policijos nuovada Kybartuose
uždaryta prieš keletą metų, o kol atvyksta
pareigūnai iš Vilkaviškio, romai išsiskirsto
ir lieka nenubausti.
Kita vertus, dauguma romų tautybės
žmonių oficialiai neturi darbo bei nekilnojamojo turto, todėl išieškoti pinigų iš nubaustųjų beveik neįmanoma.

Kasdien su liūdesiu žvelgiame
į vis didėjantį užsikrėtusiųjų
COVID-19 skaičių. Žmonės
bando išgyventi šį sunkų laikotarpį. Tačiau tam tikras visuomenės sluoksnis ignoruoja rekomendacijas bei draudimus.
Nesilaiko karantino

Nors šalies gyventojų visais žiniasklaidos kanalais prašoma sėdėti namuose, o apsipirkti eiti tik kartą per savaitę
ir būtinai su asmens apsaugos priemonėmis, tačiau atrodo, kad Kybartuose
gyvenantys romų tautybės žmonės apie
S
tokius dalykus nieko negirdėjo.
Neapsikentęs tokio jų elgesio Kybartų feisbuko grupėje pratrūko ir Č.
Darvino seniūnaitijos seniūnaitis Vitalius
Šidiškis.
„Siekiant išvengti koronaviruso sveikatos specialistai ragina visus likti namuose, dėvėti apsaugines kaukes, nesibūriuoti. Tačiau Kybartų „pažiboms“ visa tai nė
motais. Dienos metu jie ne tik prekiauja
cigaretėmis, bet ir girtuokliauja viešoje
vietoje. Ar ilgai tai tęsis?“ – socialiniame
tinkle rašė V. Šidiškis.

Neišsprendžiama bėda

Romų tautybės gyventojai nevengia būriuotis ir vartoti alkoholį viešose vietose.

Vieša paslaptis

Tačiau romų būriavimasis nėra vienintelė problema. Kad iš jų galima lengvai
įsigyti kontrabandinių cigarečių ar kitų
prekių – žino visi Kybartai. Tą patvirtino
ir seniūnaitis, buvęs policijos pareigūnas
V. Šidiškis. „Pagrindinis romų „verslas“
– prekyba kontrabandinėmis cigaretėmis.
Dažniausiai jas pardavinėja moterys“, – sakė kybartietis.
Kybartų bendruomenės pirmininkas

Vitas Katkevičius teigė ne kartą bandęs sudrausminti netinkamai besielgiančius romų tautybės žmones, bet visuomet sulaukdavo agresyvaus atsako bei grasinimų.
„Turbūt ne be reikalo čigonai vadinami
klajokliais. Jie mėgsta keisti gyvenamąją
vietą. Ne išimtis ir čia gyvenantieji. Dažnai
tenka pamatyti atvykėlių, o kai kurie iš jų
net lietuviškai kalbėti nemoka. Manau, kad
šiame pasienio miestelyje jiems gyventi labai patogu – arti Kaliningrado sritis, o iš

Pasak Kybartų seniūno Romo Šunoko,
bėdų su mieste gyvenančiais kitataučiais
kyla dažnai. Jam pačiam ne kartą teko
vaikyti į aikšteles besirenkančius romų
tautybės jaunuolius ir kviesti policiją. Seniūnas taip pat neišvengė grasinimų bei
keiksmų.
„Romus suvaldyti yra sunku. Jie laikosi
savo tradicijų, įsitikinimų, todėl dažniausiai diskusijos su jais nueina perniek. Bijau,
kad laikui bėgant su jais susitarti bus dar
sunkiau“, – kalbėjo seniūnas.
Seniūnijos vadovas yra informavęs romus apie šalyje paskelbtą karantiną ir minėjo, kad akcentuos, jog nuo šiandien viešose
vietose privaloma būti tik su apsauginėmis
kaukėmis.
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Stambias ir žaliąsias atliekas prašo
pasilaikyti iki karantino pabaigos
Eglė MIČIULIENĖ

Visos atliekų priėmimo aikštelės
vartus gyventojams šiuo metu
atkelia tik esant didelei būtinybei
ir tik iš anksto susitarus. Tačiau
to nežinodami šiukšles atvežę
klientai nenori pilnomis priekabomis važiuoti atgal.
Pasiūlė atvykti po kelių dienų

Kiekvieną pavasarį žmonės puola tvarkytis kiemus, kuopti garažus ir sandėliukus.
Šį pavasarį tokie aplinkos tvarkymai dar labiau suintensyvėjo, mat nemažai gyventojų
nebevaikšto į darbą, tad lieka namuose ar
važiuoja į sodus, kur paprastai atsiranda nebenaudojamų senų daiktų, susikaupia augalinių atliekų.
Tačiau viruso keliamas pavojus į namus išvijo ir atliekų priėmimo aikštelių
darbuotojus: jie dirba nuotoliniu būdu.
Šiuo metu ant didžiųjų gabaritų atliekų
bei žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių vartų kabo įspėjantys užrašai, kad karantino
metu UAB Marijampolės atliekų tvarkymo
centro (MAATC) klientų klausimai sprendžiami telefonu.
„Esant neatidėliotinai būtinybei interesantai susisiekia su MAATC darbuotoju
telefonu ir susitaria dėl susitikimo iš anksto, laikantis visų būtinųjų sveikatos apsaugos karantino laikotarpiu reikalavimų“,
– rašoma ant vartų pakabintame rašte.
Tokia tvarka suprantama ne visiems gyventojams.
„Pasiskolinome priekabaitę, atvežėme
šiukšles į aikštelę, o ji nedirba. Susiskambinus liepė atvežti už kelių dienų, bet mums
priekabą ištuštinti reikia. Suprantu darbuotoją, ji nekalta, kad taip įsakyta, bet sprendimas uždaryti aikšteles atrodo keistai. Manau, kad nuėjus į prekybos centrą yra kur
kas didesnė tikimybė užsikrėsti nei atvežus
atliekas į aikštelę, kur darbas vyksta lauke,
gryname ore. Mes šiaip taip savo problemą

S Per karantiną paprastai užrakinti Vilkaviškio didžiųjų gabaritų atliekų aikštelės
vartai ką tik buvo atkelti: šiukšles į Šiaurės gatvę atvežė iš anksto su darbuotojais susitaręs klientas.
Autorės nuotr.
išsprendėme, bet kitas stabtelės pakelėje ir
išvers ten savo „turtus“. Patys rašote, kad
pamiškėse šiukšlių daugėja. O dabar vairuotojai dar padangas pradeda keisti – juk automobilių dirbtuvės veikia, skirtingai nei jas
priimančios aikštelės“, – stebėjosi į redakciją paskambinusi laikraščio skaitytoja.

Rašosi į eilę

Nuvykę į Šiaurės gatvėje esančią Vilkaviškio didžiųjų gabaritų atliekų aikštelę,
vartus radome atkeltus: kaip tik tuo metu
atvažiavęs žmogus šiukšles iš priekabos
krovė į konteinerį.
Atliekų priėmėja Raminta Astrauskienė patvirtino, kad laikantis Aplinkos ministerijos nurodymų aikštelė nuolatos nedirba.
„Jei gyventojai skambina ir jiems būtiniausiai reikia išvežti šiukšles, susitariame dieną, valandą ir atvažiavę įleidžiame.
Dėl vieno žmogaus tikrai nevažiuojame.
Paprastai atvykstame dukart į savaitę ir

per dieną priimame iki dešimties iš anksto užsirašiusių žmonių. Vis dėlto dauguma
supranta ir pas mus nesiveržia, sako, kad
atvažiuos pasibaigus karantinui“, – aiškino R. Astrauskienė.
Atvežantys atliekas žmonės surašomi
į eilę pagal valandas, nes vienu metu į
aikštelę neįleidžiama daugiau nei vienas
klientas.
Tiesa, tiems, kurie nori atgabenti daiktų į aikštelėje veikiančią atiduotuvę, šiuo
metu tikrai teks palaukti. Kol nesibaigė
karantinas, naudoti dar tinkami daiktai
nei priimami, nei dalijami jų norintiems
žmonėms.

Visoje Lietuvoje tas pats

MAATC prevencinės veiklos organizatorė Liucija Burbienė aiškino, kad tokia
atliekų priėmimo aikštelių darbo tvarka
galioja visoje Lietuvoje.
„Toks nurodymas duotas iš Aplinkos
ministerijos. Gyventojų prašoma susilaiky-

Gaisras šiukšlyne kėlė grėsmę statiniams
Balandžio 7 d. popietę į Bendrosios pagalbos centrą paskambinę žmonės pranešė, kad Vilkaviškyje, Vysk. A. Karoso gatvėje,
šalia medinių ūkio pastatų dega
didelis plotas pievos.
Atvykę ugniagesiai už daugiabučio pastato, vadinamojo Napoleono dvaro, rado
pleškant prišiukšlintą plotą. Aplink stūksojo daugybė sublokuotų sandėliukų.
Žolė su šiukšlynu gana greitai buvo užgesinta. Išdegė maždaug 2–3 arai ploto. Tačiau, anot pačių ugniagesių, jei vėjas būtų
pūtęs į priešingą pusę, ugnis greičiausiai
būtų įsisukusi ir į medinius statinius.
Pareigūnų teigimu, gaisras galėjo kilti
dėl kažkieno neatsargaus elgesio su ugnimi. Galbūt į visokių šiukšlių bei senų rakandų priverstą plotą buvo numesta nuorūka ar degtukas.
„Santakos“ inf.

ti ir kol kas nevežti didžiųjų atliekų, bet ne
visi tai nori suprasti. Kaip tik Vilkaviškyje
buvo tokia situacija: kai buvo pranešta,
kad valdininkai dirba nuotoliniu būdu,
vienas aukštas „ponas“ vos ne antrą dieną
atvykęs į uždarytą žaliųjų atliekų aikštelę pakėlė triukšmą, kad išsivalė sodą, kur
nuo pernai buvo negrėbti lapai. Pasirodo,
jo nuotolinis darbas buvo susigrėbti lapus
sode...“ – kalbėjo L. Burbienė.
MAATC atstovė priminė, kad net ir susitarę su aikštelės darbuotojais klientai privalo atvykti dėvėdami apsaugos priemones
(kaukes, vienkartines pirštines), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus
atstumo ir asmens higienos.
L. Burbienė teigė, jog atliekų rūšiavimo
linija veikia ir žmonės prie jos dirba. Patalpos nuolat dezinfekuojamos, laikomasi saugos reikalavimų.
„Aplinkos ministerija reikalauja, kad
saviizoliacijoje būnantys žmonės visas savo atliekas tris dienas palaikytų lauke ar
balkone, tik tada mestų į konteinerius. Bet
tikrai labai abejoju, ar daug kas tokio reikalavimo laikosi. O visos atliekos suvažiuoja
pas mus ir yra rūšiuojamos. Labai bijome,
kad mūsų darbuotojai nesusirgtų, kitaip visus tektų uždaryti keturiolikai dienų“, – kalbėjo bendrovės atstovė.

Vieniems draudžia, kitiems – ne

Tad atliekų tvarkytojų pozicija aiški
– ministerija dirbti neleido.
Tačiau gyventojų klausimas tebelieka
atviras: kodėl draudžiama dirbti atviroje
teritorijoje, kur kontaktas su žmonėmis
– minimaliausias, kai tuo pat metu visu
pajėgumu dirba ne tik didieji prekybos
centrai, bet ir kelininkai, statybininkai,
gamyklos, fabrikai, kur žmonių susirenka
ir po kelis šimtus. Nors uždaryti nedideli
gėlininkų kioskeliai, kur už stiklo stovi po
vieną žmogų...
Kita vertus, jei jau ministerija neleido
dirbti, koks tuomet yra nuotolinis atliekų
tvarkytojų darbas, už kurį, kaip ir už valdininkų darbą, sumoka mokesčių mokėtojai?

Ugniagesiai įspėja
apie pavojus
Jau antra savaitė ugniagesiai
visoje Lietuvoje rengia reidus.

S Šiukšlyne įsiplieskusi ugnis galėjo nusiaubti ir šalia stūksančius medinius
sandėliukus.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/santaka.info

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai patruliuoja lengvaisiais automobiliais ir įspėja gyventojus apie žolės
deginimo pavojus, taip pat per garsiakalbius primena apie karantino sąlygų
laikymąsi.
Vien balandžio 7 d. šalies ugniagesiai gelbėtojai net 83 kartus vyko gesinti degančios žolės ir nuo jos užsidegusių
pastatų – per vieną dieną jų supleškėjo
net 12.
Vilkaviškio rajono ugniagesiai
džiaugiasi, kad vietiniai žmonės, ypač
lyginant su Rytų Lietuvos gyventojais,
gana tvarkingi, ir žolės gaisrų užfiksuojama nedaug. Nuo metų pradžios
gelbėtojai į degančias atviras teritorijas buvo iškviesti 7 kartus. Didžiausias
2 ha plotas išdegė Kybartuose, kai ugnis persimetė nuo Rusijos pusėje deginamų pievų.
Visos šalies atvirose teritorijose šiemet kilo apie 850 gaisrų. Išdegė netoli
600 ha pievų, ražienų ir miškų.

„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Lietuvos valstybės nepriklausomybę
įtvirtinusiam Steigiamajam Seimui – 100 metų
2020-ieji yra paskelbti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais. Taip siekiama
priminti pirmojo moderniųjų
laikų Lietuvos parlamento
nuopelnus valstybingumui
Būtent ši institucija įstatymais įtvirtino Lietuvos valstybės nepriklausomybę.
Įpareigojo Vasario 16-osios
aktas

Šiemet minime reikšmingą istorinę datą – gegužės 15 d. sukanka 100
metų, kai 1920 m. darbą pradėjo visos
tautos balsais išrinktas Steigiamasis
Seimas.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Seimą rinkdavo tik bajoriškoji diduomenė.
Vasario 16-osios aktas skelbė, kad
„Lietuvos valstybės pamatus ir jos
santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima S
greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu jos gyventojų išrinktas.“
Taigi Steigiamąjį Seimą rinko visi Lietuvos gyventojai, tarp jų moterys ir tautinės
mažumos: žydai, vokiečiai, lenkai. Nustatytas rinkėjų amžius – nuo 21 metų. Tai buvo
pirmieji tikrai demokratiški, laisvi ir slapti
rinkimai, kuriuose dalyvavo Lietuvos gyventojai.
Įvairiais skaičiavimais rinkimuose dalyvavo 90 proc. rinkėjų. Balsavo 682 291
asmuo. Aišku, kad dėl netikslių rinkėjų sąrašų nežinoma, kiek gyventojų į balsuotojų
sąrašus nepateko. Marijampolės rinkimų
apygardos dokumentuose prie rinkėjų skaičiaus yra pastaba, kad „žinios netikslios,
nes ne visi valsčiai pateikė žinias, skirtumas
didelis nebus“. Marijampolės apskrityje rin-

Atėjusiam į rinkimų būstinę rinkėjui buvo įteikiamas vokas ir balsavimo biuletenis.

Lyderis – Krikščionių
demokratų blokas

Į Steigiamąjį Seimą buvo išrinkta
112 atstovų. Lietuviai gavo 91 proc.,
žydai – 5,9 proc., lenkai – 2,6 proc. balsų. Suskaičiavus balsus išaiškėjo, kad
rinkimus laimėjo Krikščionių demokratų blokas (KDB), kurį sudarė Krikščionių demokratų partija, Lietuvos
ūkininkų sąjunga ir Lietuvos darbo
federacija. Gavęs daugumą balsų KDB
laimėjo 59 vietas. Antroje pozicijoje
buvo Valstiečių liaudininkų blokas
(29 vietos), trečioje – Lietuvos socialdemokratų partija (14 vietų), tautinės
mažumos gavo 10 vietų.
Steigiamajame Seime (jis dirbo
28 mėnesius) posėdžiavo 17 iš Vilkaviškio krašto kilusių atstovų, išrinktų
Marijampolės, Vilkaviškio ir Kauno
rinkimų apygardose.
Iš 5 į Steigiamąjį Seimą išrinktų
Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai prie paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę Karo mumoterų – 2 mūsų kraštietės. Tai Magziejaus sodelyje (Kaunas, 1922 m. gegužės 15 d.). Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondo nuotr. dalena Draugelytė-Galdikienė (beje,
buvo išrinktas ir jos brolis Eliziejus)
valstybė kovėsi su Raudonosios armijos, iš Bardauskų kaimo ir mokytoja Ona Murašbermontininkų ir lenkų kariniais dali- kaitė-Račiukaitienė, kilusi iš Kybartų. Ji išPirmieji demokratiški,
niais.
rinkta Marijampolės rinkimų apygardoje.
Surengti rinkimus, kai nėra tikslios
Per pusę metų pasikeitė net 38 nariai,
laisvi ir slapti rinkimai
teritorijos, stiprios vietinės valdžios, ne- tad iš viso Steigiamajame Seime dirbo 150
Lietuvoje įvyko 1920 m.
turint tikslių rinkėjų sąrašų, buvo sudė- tautos atstovų.
balandžio 14–16 d.
tinga. Be radijo laidų, be laikraščių, tik
plakatais ir gyvu žodžiu buvo skleidžiaVadovavo suvalkiečiai
mos būsimo Seimo idėjos ir į jį renkamų
Kaune susirinkę Steigiamojo Seimo nakimai vyko problemiškai, mat į jos rinkimų politinių partijų programos.
riai posėdį pradėjo iškilmėmis, eitynėmis
apygardą įėjo lenkų okupuotos Seinų ir SuSuteikus balsavimo teises moterims su- į Karo muziejaus kiemelį. Gėlėmis apdovavalkų apskritys.
laukti jų balsų tikėjosi konservatyvesnių notus Seimo narius minios kauniečių džiupartijų, ūkininkų atstovai.
giais šūkiais palydėjo į Muzikinį teatrą.
Agitavo plakatais ir gyvu žodžiu
Partijų kandidatai rinkdavosi prie bažPirmąjį posėdį pradėjo vyriausia amPriešrinkiminė agitacija, taip pat patys nyčių ir miestelių aikštėse ar turgavietėse, žiumi Steigiamojo Seimo narė rašytoja
rinkimai vyko aršios kovos su išorės ir vi- ten rėždavo prakalbas „nuo bačkos“.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
daus priešais sąlygomis. Jauna besikurianti
Balsavimas vyko balandžio 14–16 d.
] Nukelta į 10 p.

Skrydžių palydovės bagažas – žinios ir atsakomybė
] Atkelta iš 3 p.

Griežta tvarka

Nors skrydžių grafikas sudaromas mėnesiui į priekį, bet nutinka taip, jog paskutinę akimirką gali pasikeisti skrydžio kryptis. Taip kartą nutiko ir Rūtai. Atvykusi į
oro uostą stiuardesė sužinojo, jog vietoje
skrydžio į Nigeriją (Afrika), ji turės keliauti
į Kuala Lumpurą (Malaizija).
„Stiuardesė turi būti pasiruošusi viskam, ir niekam nesvarbu, kad nesi nusiteikusi tolimesniam skrydžiui ir neturi įsidėjusi pagrindinių daiktų“, – pasakojo Rūta.
Nors skrydžių palydovų gyvenimo tempas itin intensyvus, tačiau darbo laikas
griežtai reguliuojamas. Yra numatyta, kiek
valandų per mėnesį privaloma praleisti
ore. O jeigu suteikiamos 4–5 laisvos dienos,
po jų laukia itin tolimas skrydis.
„Kartą sugalvojau nuvykti į Japoniją
dviem dienoms. Tačiau iš karto buvau įspėta, kad turiu grįžti keliomis dienomis anksčiau, jog spėčiau pailsėti prieš būsimą skrydį“, – pasakojo Rūta.

Stabdė skrydžius

Dirbdama stiuardese mergina aplankė
nemažai pasaulio šalių ir priprato prie aktyvaus gyvenimo būdo. Tačiau šiuo metu ji
priversta gyventi sėsliau ir laikytis beveik

visame pasaulyje paskelbto karantino.
Rūta dirba vienoje didžiausių oro linijų,
kuri jungia 85 pasaulio šalis. Tačiau pandemija palietė ir ją – skrydžių bendrovei staiga teko stabdyti savo darbą.
„Pirmieji pasikeitimai mus pasiekė labai greitai. Tuo metu koronavirusas buvo
nustatytas keliems žmonėms Kinijoje, o
mes kaip tik turėjome suplanuotą skrydį į
šią šalį. Įgulos nariai nenorėjo skristi. Žinoma, buvo imtasi papildomų saugos priemonių: galėjome dėvėti apsaugines kaukes bei
pirštines. Buvome informuoti, jog turime
atkreipti dėmesį į keleivių sveikatą ir stebėti, ar skrendantieji neturi viruso požymių“,
– pasakojo R. Gražulytė.
Pasak jos, vasarį visi keleiviai, skridę iš
Pekino, buvo išsamiai tikrinami. Žmonės
turėjo atvykti į oro uostą bent 8 valandas
prieš skrydį, jiems buvo atliekami testai, ir
tik tada, jeigu keleivis būdavo sveikas, buvo
leidžiama skristi.

Netikėtas skambutis

Šiuo sudėtingu laikotarpiu Rūta neišvengė kelionės į Kiniją. „Turėjau vadinamąjį budėjimą namuose. Lagaminai buvo sukrauti
ir ruošiausi miegoti, bet staiga pamačiau
pakeitimus grafike – vos prašvitus manęs
laukė skrydis į Pekiną. Apėmė dvejopi jausmai. Norėjau imti telefoną į rankas bei pra-

nešti, kad sergu, tačiau susilaikiau. Įgulos
nariai prieš skrydį buvo slogios nuotaikos.
Dalis iš jų turi šeimas, vaikus, tėvus, todėl
labiausiai baiminosi ne dėl savęs, bet dėl artimųjų“, – pasakojo Rūta.
Po kurio laiko oro linijų bendrovė sustabdė skrydžius į Kiniją, ir šiuo sprendimu
džiaugėsi visi darbuotojai. Tačiau, kai virusas pasiekė Italiją ir kitas Europos šalis,
daugelis vėl sunerimo. Kasdien keisdavosi
stiuardesių skrydžių grafikai ir situacija
tapo sudėtinga. Vis daugiau šalių pranešė
apie judėjimo apribojimus, ir kovo pabaigoje kompanija oficialiai pranešė, jog sustabdo visus skrydžius.
Nuo kovo vidurio visi įgulos nariai buvo testuojami ir tik sulaukę neigiamo testo
atsakymo galėjo tęsti savo darbą. Rūtai taip
pat buvo atliktas koronaviruso testas. Nors
tyrimo rezultatas buvo neigiamas, tačiau
Dubajuje gyvenanti mergina privalo laikytis saviizoliacijos, priešingu atveju jai tektų
susimokėti 50 000 dirhamų (beveik 12 tūkst.
eurų) baudą. Aviakompanija kasdien pateikia informacijos apie situaciją pasaulyje bei
ragina darbuotojus užsiimti saviugda.
Rūta laukė į Dubajų turėjusių atvykti artimųjų, tačiau suplanuotas atostogas pakeitė saviizoliacija namuose. Ji dėl to neliūdi,
džiaugiasi, kad gali bendrauti telefonu su
artimaisiais, ir žino, kad šie saugūs.

Užsiprenumeruoti „Santaką“, užsisakyti skelbimą galite neišeidami iš namų – internetu

www.santaka.info, pasirinkę rubriką „Prenumerata“ arba „Reklama“.

Poezija džiaugsimės
gegužę

Vilkaviškio krašto literatai
kviečiami nekeisti tradicijos ir,
kaip kasmet, jungtis į didįjį kūrėjų sambūrį – Mažąjį poezijos
pavasarį, kuris šiemet mini
savo gyvavimo 30-metį.
Gegužės mėnesį „Santakos“ laikraštis
Mažojo poezijos pavasario dalyvių kūrybai paskirs visą atlanką. Gal situacija
ir neleis susiburti į didesnį renginį, bet
galimybė visiems pasidžiaugti eiliuotu
žodžiu spaudoje tikrai bus.
Norinčiųjų dalyvauti jubiliejiniame sambūryje kūrybos laukiama iki
balandžio 25 dienos. Po 1–3 eilėraščius
reikia siųsti į „Santakos“ redakciją adresu: Vilniaus g. 23, Vilkaviškis, kūrybą
galima pateikti el. p. laimavbl@gmail.
com arba redakcija@santaka.info.
Organizatorių inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Popiežiaus Pranciškaus pamokslas
Evangelija pagal Morkų
(Mk 4, 35-41)
Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis
valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra,
ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį
jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį,
šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad
mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“
Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie
bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“
Juos pagavo didi baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toks? Net vėjas ir
marios jo klauso!“

Šventojo Tėvo homilija
„Atėjus vakarui“ (Mk 4, 35) – taip
prasideda Evangelija, kurios ką tik klausėmės. Atrodo, kad jau ištisas savaites
tęsiasi vakaras. Tirštos sutemos dengia
mūsų aikštes, gatves ir miestus; jos užvaldė mūsų gyvenimus ir viską pripildė
spengiančios tylos ir slegiančios tuštumos, kuri viską stingdo: jaučiame ją ore,
matome žmonių gestuose ir žvilgsniuose. Esame išsigandę ir pasimetę. Kaip mokinius Evangelijoje, ir mus staiga užklupo nelaukta šėlstanti audra. Supratome,
kad visi plaukiame viena valtimi, esame
pažeidžiami ir pasimetę, tačiau tuo pat
metu – svarbūs ir reikalingi, visi turime
irkluoti kartu, vieni kitus guosti. Visi
esame šioje valtyje. Kaip anie mokiniai,
kurie išsigandę vienu balsu šaukė: „Žūvame“ (Mk 4, 38), taip ir mes supratome,
kad negalime kiekvienas eiti kas sau, bet
turime eiti visi kartu.
Nesunku save atpažinti šiame pasakojime, bet sunku suprasti Jėzaus laikyseną. Kai mokiniai išsigandę puola į neviltį, jis tuo metu yra skęstančios valties
gale. Ir ką gi jis daro? Nepaisydamas visų
šurmulio jis ramiai sau miega, visiškai
pasitikėdamas Tėvu. Tai, beje, vienintelis kartas, kai Evangelija kalba apie miegantį Jėzų. Kai pažadintas jis nuramina
vėją ir vandenį, kreipiasi į mokinius su
priekaišto gaida balse: „Kodėl jūs tokie
bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“
(Mk 4, 40). Pabandykime tai suprasti. Kas
gi yra ta tikėjimo stoka, taip labai nesuderinama su Jėzaus pasitikėjimu? Mokiniai
nebuvo liovęsi juo tikėti, nes jo šaukėsi.
Pasižiūrėkime, kaip šaukėsi. „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ (Mk
4, 38). „Nerūpi“. Jie mano, kad Jėzus jais
nesirūpina, kad jie jam nesvarbūs. Taip
pat mums, mūsų šeimose skauda, kai girdime sakant: „Kodėl gi tau nerūpi?“ Šis
sakinys žeidžia ir sukelia audras. Jis tikriausiai sukrėtė ir Jėzų. Nes juk niekas
kitas taip mumis nesirūpina, kaip Jėzus.
Ir iš tiesų, kai pasitikėjimą prarandantys
mokiniai ėmė šauktis pagalbos, jis juos
išgelbėjo.
Audra nuplėšia kaukę, atidengia mūsų pažeidžiamumą, apnuogina mūsų
netikrą ir paviršutinišką saugumą, su
kuriuo kūrėme savo planus, projektus,
santykius ir prioritetus. Parodo, kaip
buvome užmigę ir palikę tai, kas mus
maitina, palaiko, kas duoda jėgų mūsų
gyvenimui ir mūsų bendruomenei. Audra iškelia į dienos šviesą visas mūsų pastangas paslėpti ir užmiršti tai, kas maitino mūsų tautų sielą, visus bandymus
save nuskausminti tariamai išganingais
būdais, nenorą sugrįžti prie savo šaknų
ir semtis protėvių išminties – o tai iš mū-

S Šventasis Tėvas pamokslą pasakė ypatingojo palaiminimo „Urbi et Orbi“ (liet. „Miestui ir pasauliui“) metu kovo 27 dieną.
vaticannews.va nuotr.
sų atėmė atsparumą, reikalingą, kad ištvertume negandas.
Audros metu nukrito grimas, visi stereotipai, kuriais dangstėme savąjį ego,
baimindamiesi dėl savo įvaizdžio. Dar
kartą buvo atidengta ta palaiminta mūsų visų priklausomybė, nuo kurios neįmanoma pabėgti, – mūsų kaip brolių ir
seserų savitarpio priklausomybė.
„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ Viešpatie, tavo žodis
šį vakarą skirtas mums visiems. Šiame
pasaulyje, kurį tu myli labiau už mus,
mes visu greičiu skubėjome pirmyn,
jausdamiesi galingi ir visagaliai. Trokšdami naudos, leidome, kad mus pavergtų
daiktai ir svaigintų greitis. Nekreipėme
dėmesio į tavo įspėjimus, nesustojome,
matydami karus ir pasaulinio masto neteisingumą, neklausėme vargstančiųjų ir
sunkiai sergančios mūsų planetos šauksmo. Bebaimiai skverbėmės pirmyn, manydami, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki. Dabar, plaukdami audringa
jūra, maldaujame tave: „Pabusk, Viešpatie!“
„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ Tu, Viešpatie, mus
prašai, kad tikėtume. Ne tik prašai tikėti,
kad tu esi, bet prašai, kad pas tave ateitume ir tavimi pasitikėtume. Gavėnios
metu skamba tavo karštas raginimas:
„Atsiverskite“, „Grįžkite pas mane visa
savo širdimi“ (Jl 2, 12). Tu nori, kad šis
išbandymų metas mums būtų pasirinkimo metas. Tai ne tavo teisimo, bet mūsų
pasirinkimo metas – metas rinktis tarp
to, kas svarbu ir kas praeina, atskirti
tai, kas būtina ir kas ne. Tai metas nustatyti kursą į tave, Viešpatie, ir į kitus
žmones. Matome daugybę pavyzdingų
bendrakeleivių, kurie, nors ir baimės
slegiami, reagavo aukodami savo gyvybes. Šventosios Dvasios jėga veikia per
drąsų ir dosnų pasiaukojimą. Šventosios Dvasios gyvybė atperka ir padaro
vertingas mūsų gyvybes, parodo, kaip
jos susijusios su kitais žmonėmis ir kaip
yra priklausomos nuo paprastų žmonių,
dažnai nežinomų, neminimų laikraščių

ir žurnalų antraštėse. Jie nepatenka į
naujausių šou sceną, tačiau, be jokios
abejonės, lemtingus mūsų istorijos puslapius rašo jie: gydytojai, slaugės ir slaugai, maisto parduotuvių darbuotojai,
sergančių žmonių prižiūrėtojai, transporto darbuotojai, policininkai, savanoriai, kunigai, vienuolės ir daugybė kitų,
supratusių, kad niekas negali išsigelbėti
vien savo jėgomis.
Matydami žmonių kančią, kuri yra
tikros mūsų tautų pažangos matas, iš
naujo atrandame ir suprantame Jėzaus
kunigiškosios maldos prasmę: „Kad visi
būtų viena“ (Jn 17, 21). Kiek daug žmonių nesėdami panikos savo kantriu ir
atsakingu darbu mus moko vilties. Kiek
tėvų, motinų, senelių, mokytojų mažais
kasdieniniais gestais padeda vaikams
iškęsti dabartinę krizę, priderinti prie
reikalavimų kai kuriuos įpročius, drąsina nenuleisti akių ir moko maldos. Kiek
žmonių meldžiasi, padeda kitiems ir aukojasi visų labui. Malda ir tylus tarnavimas yra mūsų galingi ginklai.
„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ Tikėjimo pradžia –
tai suprasti, kad mums reikia išganymo.
Nesame visiškai savarankiški, jei esame
vieni – skęstame. Mums reikia Viešpaties, kaip senų laikų jūreiviams reikėjo
žvaigždžių. Pasikvieskime Jėzų į savo gyvenimo valtis. Sudėkime jam po kojų savo baimes, kad jis jas sunaikintų. Ir mes,
kaip tie mokiniai, buvę valtyje, suprasime, kad su juo nenuskęsime. Tokia yra
Dievo galia: ji pakreipia į gera visa, kas
mums nutinka, net ir blogus dalykus. Jis
nuramina mūsų audras, nes su Dievu gyvybė niekada nemiršta.
Viešpats kreipiasi į mus, ištiktus audros, ir ragina pabusti, imtis solidarumo,
gyventi su tvirta viltimi, kuri mus palaiko ir suteikia prasmę šiomis valandomis, kai atrodo, kad viskas aplinkui
skęsta. Viešpats mus žadina, kad mes
pažadintume ir atgaivintume savo velykinį tikėjimą. Turime inkarą – jo kryžius
mus išgelbėjo. Turime vairą – jo kryžiumi esame atpirkti. Turime viltį – jo kry-

žius mus pagydė ir apkabino, kad niekas
mūsų neatskirtų nuo jo išganingosios
meilės. Gyvendami atskirti nuo kitų, negalėdami su kitais susitikti ir pasidalyti
jausmais, stokodami daugybės dalykų,
dar kartą įsiklausykime į gelbstinčią
žinią: jis prisikėlė ir gyvena su mumis.
Viešpats nuo kryžiaus mus prašo atrasti
mūsų laukiantį gyvenimą, žiūrėti į tuos,
kurie mūsų šaukiasi, atpažinti, stiprinti
ir dauginti malonę, kuri yra mumyse.
Negesinkime nusilpusios ugnelės (plg.
Iz 42, 3). Leiskime, kad ji suliepsnotų viltimi.
Apkabinti kryžių reiškia turėti drąsos
stoti akistaton su visais dabartinio meto
prieštaravimais, užmiršti troškimą būti
visagaliais ir visko daug turėti, suteikti
daugiau vietos Šventosios Dvasios skatinamam kūrybingumui. Tai reiškia turėti
drąsos atverti naujas erdves, kuriose visi
jaustųsi laukiami, kurti naują svetingumą, brolybę ir solidarumą. Buvome išgelbėti jo kryžiumi, kad priimtume viltį ir
leistume, kad ji palaikytų mūsų pastangas, tiestų naujus kelius, kad galėtume
vis labiau rūpintis savo ir kitų gerove.
Apkabinti Viešpatį, kad apkabintume viltį, – štai kur tikėjimo jėga, kuri išvaduoja
iš baimės ir apdovanoja viltimi.
„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ Brangieji broliai ir
seserys, iš šios vietos, bylojančios apie
tvirtą kaip uola Petro tikėjimą, trokštu
šį vakarą jus visus patikėti Viešpačiui ir
prašyti jums Švenčiausiosios Mergelės,
Dievo tautos sveikatos ir per audringą jūrą vedančios žvaigždės, užtarimo. Iš šios
vietos, kurią juosia Romos miestą ir pasaulį apkabinanti kolonada, tepasiekia
jus kaip guodžiantis apkabinimas Dievo
palaiminimas. Viešpatie, laimink pasaulį, suteik sveikatą kūnams ir paguodą
širdims. Tu mus prašai nebijoti, tačiau
mūsų tikėjimas silpnas ir mes išsigandę.
Nepalik mūsų, Viešpatie, vienų audroje.
Vėl mums sakyk: „Jūs nebijokite!“ O mes,
kartu su Petru, paveskime tau visus savo
rūpesčius, nes tu mumis rūpiniesi (plg. 1
Pt 5, 7).

2020 m. balandžio 10 d.

10

Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Lietuvos valstybės nepriklausomybę
įtvirtinusiam Steigiamajam Seimui – 100 metų
] Atkelta iš 8 p.
Įdomi detalė: Seimo vadovybės priekyje
buvo beveik vien suvalkiečiai, išskyrus išrinktąjį Seimo Pirmininką Aleksandrą Stulginskį. Pirmasis Seimo vicepirmininkas Justinas Staugaitis – iš Šakių krašto, antrasis
vicepirmininkas Jonas Staugaitis – iš Paežerių valsčiaus, Seimo sekretorė Ona Muraškaitė-Račiukaitienė (beje, jauniausia Seimo
narė) buvo kilusi iš Kybartų, mokytojavo
Marijampolėje.

Linkėjimai Lietuvai

Savo linkėjime Lietuvai O. MuraškaitėRačiukaitienė rašė: „Laisva moteris, laisva
tauta. Padėkite moteriai įgyvendinti norą,
pasieksite dangų ant žemės.“
Gražia lietuvių kalba parašęs žydų frakcijos narys Ozeris Finkelšteinas Lietuvai
palinkėjo: „Kaipo žydas, aš didžiuojuosi,
kad priklausau tautai, kuri niekuomet nieko neslėgdavo, kaipo lietuvis, aš norėčiau
priklausyti valstybei, kuri niekuomet nieko
neslėgs.“
Seimo narys iš Vilkaviškio Kazys Gencevičius linkėjo: „Per kovą ir šviesą įgysime
savąją tiesą.“ Jonas Staugaitis iš Paežerių
valsčiaus rašė: „Lietuvių tauta niekuomet
nesutiks vergauti ir savo laisvės bei nepriklausomybės išsižadėti.“
Iš Seimo pasitraukusį Juozą Vailokaitį
1922 m. kovą pakeitė valstietis iš Alvito valsčiaus Vincas Grajauskas. Jis dirbo komisijoje, rengusioje laikinąją, vėliau – nuolatinę
Konstitucijas, plenariniuose posėdžiuose
nekalbėjo.

Dėl esminių klausimų sutardavo

Seimo socialdemokratai pasiskelbė opozicija ir į renkamus organus atstovų nede-

legavo. Ryškiais ir dažnais pasisakymais,
replikomis pasižymėjo socialdemokratas
vilkaviškietis Jeronimas Plečkaitis. Tai jis
po Trečiojo Seimo paleidimo, Antanui Smetonai tapus vienvaldžiu Prezidentu, sukėlė
sukilimus Tauragėje ir Alytuje, siekdamas
atkurti demokratinę respubliką. J. Plečkaitis
ir bendraminčiai iš Steigiamojo Seimo laikų
vėliau turėjo palikti Lietuvą, o kiti pateko į
lietuviškąsias koncentracijos stovyklas.
Steigiamasis Seimas atliko didžiulį darbą, teisiškai tautos vardu atkūręs valstybę
ir įtvirtinęs jos nepriklausomybę. Priimta
Konstitucija, labai radikalus Žemės reformos įstatymas, sudaryta Vyriausybė.
Akivaizdaus pavojaus akivaizdoje Seimas, nežiūrėdamas ideologinių skirtybių,
sutardavo esminiais klausimais, ypač dėl
nepriklausomybės gynimo ir santykių su
Lenkija, šiai okupavus Vilnių. Čia neprieštaravo nei tautinės mažumos (išskyrus
lenkus), nei opozicijoje buvę socialdemokratai.
Valdančioji dauguma sutiko patvirtinti
1920 m. birželio 23 d. Kazio Griniaus (valstiečio liaudininko, taip pat suvalkiečio) iš
mišrių frakcijų sudarytą Vyriausybę.
Joje vidaus reikalų ministro postą užėmė E. Draugelis. Jo sesuo M. Draugelytė-Galdikienė daug nuveikė kurdama Lietuvos

švietimo sistemą bei gindama moterų teises. Tai jos nuopelnas, kad Seimo nutarimu
pirmasis gegužės mėnesio sekmadienis skirtas pagerbti Lietuvos motinas.
Vis dėlto Seime buvo gvildenami ir
smulkmeniški, vietinės reikšmės įvykiai.
Pavyzdžiui, svarstytas Elijaus Goldino įpėdinių žemės sklypo dalies Vilkaviškyje nusavinimo Vilkaviškio evangelikų liuteronų
parapijos kapinyno reikmėms įstatymo
projektas. Kybartų vokiečių rinkėjų sąraše
Seimo nariu išrinktas vokietis Rudolfas Kinderis. Taip pat svarstytas klausimas dėl Pilviškių vokiečių mokyklos negrąžinimo.
Seimo dauguma (KDB) vertybėmis laikė
katalikybę ir lietuviškumą, daugelį įstatymų priimdavo valdančiosios daugumos balsais. Pavyzdžiui, nuolatinė Lietuvos Konstitucija priimta 59 katalikų Seimo narių ir 6
žydų frakcijos atstovų balsais.

Prisiėmė atsakomybę
už valstybę

1920–1921 m. Lietuvos valstybingumui
iškilo grėsmė, kai Lenkija siekė susaistyti
mūsų šalį federaciniais unijiniais ryšiais. Tada Steigiamojo Seimo nariai prisiėmė atsakomybę už Lietuvos likimą ir ėmėsi priemonių, siekdami apginti valstybę. Steigiamasis
Seimas nutarė sudaryti Mažąjį Seimą, kuris

Pajamų deklaravimas vyks kiek kitaip
Gyventojai, turintys deklaruoti pajamas, šiemet tai
galės pradėti skirtingu metu. Numatytos dvi datos,
kada bus galima imti pildyti deklaracijas. Jas pateikti ir, jei reikės, sumokėti mokestį, gyventojai turės
iki liepos 1 d.
Nuo balandžio 15 d. gyventojų pajamų deklaraciją Elektroninio deklaravimo sistemoje
(EDS) jau galės pateikti asmenys, vykdantys individualią
veiklą su verslo liudijimu ir pagal pažymą. Tokių žmonių šalyje yra apie 205 tūkst.
Balandžio 22 d. prasidės visuotinis pajamų deklaravimas
pagal VMI pateikiamus duomenis EDS, taigi pildyti deklaracijas galės visi.
„Siekiant užtikrinti sklandų
pajamų deklaravimą, nenutrūkstamą sistemų veikimą bei
kokybišką klientų konsultavimą
nuotoliniu būdu, deklaravimą
šiemet įgyvendinsime segmentuotai. Pirmiausiai deklaruoti
pajamas galės tie gyventojai,
kurie šiuo metu vykdo indivi-

dualią veiklą, nes jiems pajamų
deklaraciją privaloma pateikti
norint gauti socialinio draudimo išmokas nedarbingumo atveju“, – sakė Valstybinės mokesčių
inspekcijos (VMI) Mokestinių
prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pažymėdama, jog po savaitės prie
pirmosios grupės prisijungs ir
kiti gyventojai.
Šiemet gyventojų pajamų
mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas yra nukeltas
į liepos 1 d. Iki tos datos bus
galima teikti prašymus skirti
pajamų mokesčio dalį organizacijoms, politinėms partijoms,
profsąjungoms.
Deklaracijoms pateikti bus
daugiau laiko, o permokų grąžinimo terminas nesikeičia.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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.

Per sovietinę okupaciją nukentėjo daugiau kaip pusė Seimo narių. Į Sibiro lagerius
išvežta 16 žmonių, 7 ištremti su šeimomis,
26 karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, 2
nužudyti Lietuvoje, 7 sušaudyti Rusijos kalėjimuose.
Vilkaviškio krašte palaidoti keturi Steigiamojo Seimo nariai: L. Brokas – Alvito
kapinėse, Jonas Andziulis – Paežeriuose (Pilviškių sen.), V. Grajauskas palaidotas Žaliojoje, J. Plečkaitis – Vilkaviškyje.
Su kai kurių Steigiamojo Seimo narių
biografijomis galima susipažinti Lietuvos
Respublikos Seimo tinklalapyje (https://
www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35535&p_
k=1).
Antanas ŽILINSKAS
Istorikas, muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

skelbia KONKURSĄ

AKTUALU
Gyventojams, teisingai ir laiku
pateikusiems deklaraciją, permokos bus grąžintos iki liepos
31 d., kaip būdavo ir anksčiau.
VMI paskelbė papildomą
sąrašą konsultantų telefonu gyventojams ir įmonėms pagal
aptarnavimo teritorijas. Vilkaviškio rajono savivaldybės
gyventojai pasikonsultuoti su
mokesčių specialistais gali telefonu (8 342) 60 214. Juridiniams
asmenims konsultacijos teikiamos telefonu (8 342) 60 218. Visą
sąrašą galima rasti VMI interneto svetainėje (htps://www.vmi.
lt/cms/aptarnavimo-skyriai).
Karantino laikotarpiu visos
VMI paslaugos yra teikiamos ir
konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali
gauti paskambinę tel. 1882 arba
pateikę paklausimą elektroniniu
būdu per portalą Mano VMI.
Valstybinės mokesčių
inspekcijos inf.

„SENŲ NAMŲ ISTORIJOS“.
Jūsų užrašytų istorijų apie KYBARTŲ miesto senus
namus, jų nuotraukų (arba kopijų), audiopasakojimų
iki birželio 15 d. lauksime adresu:
Kalvarijų 276–21, 08316 Vilnius,
Konkursui „Senų namų istorijos“
arba
el. paštu kybartieciai@gmail.com.
Kybartuose darbus galite atnešti į Vaikų
dienos centrą (Darvino g. 4, tel. 8676 79 636).

Dalyvių amžius neribojamas.
Nugalėtojus apdovanosime PKD ir rėmėjų įsteigtais
piniginiais bei daiktiniais prizais, diplomais.
Konkurso rezultatus skelbsime tinklalapyje www.kybartai.lt.
Apie baigiamąjį renginį konkurso dalyvius ir nugalėtojus
informuosime dalyvių nurodytais adresais.

Išsamesnė informacija – www.kybartai.lt
ir tel.8 613 63 120.
Užsk. 837

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

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),

Patyrė represijas

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD)

KORESPONDENTAI:

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info

priimtų būtiniausius įstatymus. Dauguma
išvažiavo į apygardas burti žmones kovoti
už nepriklausomybę, kiti vyko į frontą. Jonas Valaitis iš Paežerių k. seimūnus kvietė
su ginklu stoti į kovą.
Steigiamojo Seimo nariai neturėjo politinio darbo, diplomatinės veiklos įgūdžių. Jie
dirbo ir mokėsi, dažnai atsisakydami atlyginimo, kaip darė J. Vailokaitis, ar aukodami
santaupas, vertingus daiktus, pvz., carinių
apdovanojimų ordinus.
Jonas Staugaitis su delegacija vyko į Varšuvą ir bandė spręsti aštriausius Lenkijos
ir Lietuvos ginčus. Alvitietis amatininkas
Liudas Brokas dirbo Lietuvos valstybės taryboje, Albinas Rimka iš Lankeliškių kaimo
– Žemės reformos komisijoje.

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.

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, 4 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Tiražas – 4204 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.
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PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Dok. ser. „Miestų
paslaptys“.
7.00 Dok. f. „Putlučiai
ir laukiniai. Žavūs
gyvūnų jaunikliai“.
8.30 Animac. f. „Smalsutis
Džordžas“.
9.55 Animac. f. „Slaptas augintinių gyvenimas“.
11.20 Žymiausių pasaulio
magų apdovanojimai
„Mandrakes d’Or
2018“.
13.00 Šventinis sveikinimų
koncertas.
14.23, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.25 V. f. „Evanas Visagalis“.
16.00 Monique. „Virš vandens“ su orkestru.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Velykos su „Dviračio
žiniomis“.
19.30 Vakaras su Edita.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 Stiprūs kartu (kart.).
23.00 Ser. „Naujasis
popiežius“. 9 s.
0.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 12 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 7 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 9 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 72 s.
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. 9 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 13 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 8 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 10 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 73 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“.
4 d. 8 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 14 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 9 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 11 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Čia kinas.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 74 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Veisenzė.
Berlyno meilės
istorija“. 1 s.
23.50 Muzikinis intarpas.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 15 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 10 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 12 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 75 s.
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. „Užmirštieji“.
Fantastinis veiksmo
filmas. 2013 m.
0.55 V. f. „Sieranevada“.
Drama. 2016 m.
3.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00, 10.00, 11.00
LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.30 V. f. „Pašėlusios
gastrolės“.
9.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė (kart.).
11.05 Dok. ser. „Legendiniai
megastatiniai“. 3 d.
12.00 Dok. ser. „Gorongozos nacionalinis
parkas“. 2 d.
12.55 Dok. ser. „Laukinės
Arkties gamtos
įdomybės“. 2 d.
13.50 Ser. „Džesika
Flečer“. 11 d. 12, 13 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. „Amžinybė“.
Fantastinė drama.
1989 m. JAV.

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“. 17 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 Pasaulio
dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 6 d. 4 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Svajonių šalis.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga
mergaitė“. 60, 61 s.
22.30 V. f. „Marija Terezė“.
0.10 V. f. „Trumanas“.
1.55 Kartojimai.
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SEKMADIENIS

6.20 Animac. ser.
6.50 Animac. f. „Vajana“
(kart.).
8.55 Animac. f.
„Karalienės korgis“.
Belgija, 2019.
10.40 V. f. „Šnipų vaikučiai.
Laiko sergėtojas“.
JAV, 2011.
12.15 V. f. „Šanchajaus
riteriai“. Honkongas,
JAV, komedija, 2003.
14.45 V. f. „Armijoje“. JAV,
komedija, 1994.
16.40 V. f. „Tūkstantis
žodžių“. JAV, komiška
drama, 2012.
18.30 Žinios.
19.30 Optimistinė laida
„#IšNamų“.
20.30 V. f. „Žalioji knyga“.
JAV, biografinė
drama, 2018. Rež.
Peter Farrelly.
23.05 V. f. „Dešimt jardų“.
JAV, komedija, 2004.
Rež. Howard Deutch.
1.05, 4.25 Ser. „Kaulai“.
1.55, 5.35 Ser.
„Makgaiveris“.
2.45 Ser. „Rouzvudas“.
3.35 Ser. „Amerikiečiai“.
5.10 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Lobių planeta“
(kart.).
11.55, 5.25 Ser. „Tai bent
giminaičiai“.
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. „Greičio įkaitai“.
Belgija, Prancūzija,
JAV, veiksmo trileris,
2017.
23.50, 3.30 Ser. „Kaulai“.
0.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių
ieškotojai“.
4.40 Ser. „Vieniši tėvai“.

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

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 V. f. „Armijoje“ (kart.).
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Kikboksininkas.
Atpildas“. JAV, veiksmo drama, 2018.
0.20, 3.50 Ser. „Kaulai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Guliverio
kelionės“ (kart.).
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
19.30 Animac. f.
„Išvirkščias
pasaulis“. JAV, 2015.
21.20 V. f. „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“.
JAV, fantastinis
veiksmo ir nuotykių
filmas, 2007.

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. „Kumba“.
Pietų Afrika, 2013.
13.40 V. f. „Maloningasis
vaiduoklis“. Čekija,
komedija, 2013.
15.40 V. f. „Gatvės šokiai
2“. Vokietija, Didžioji
Britanija, 2012.
17.25 Ser. „Tai mes“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai.
Supervaikai“.
21.30 V. f. „Tamsos
pakraštys“. Didžioji
Britanija, JAV,
kriminalinė mistinė
drama, 2010. Rež.
Martin Campbell.
23.50 V. f. „Mitas“.
Kinija, Honkongas,
komedija, 2005. Rež.
Stanley Tong.
2.05 V. f. „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“
(kart.).

TV3

10.00 Animac. f. „Brolis
lokys“ (kart.).
11.55, 5.25 Ser. „Tai bent
giminaičiai“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sugrįžimas“.
Kanada, trileris, 2017.
Pertraukoje – 22.25
„Vikinglotto“.
23.55, 3.20 Ser. „Kaulai“.
0.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
1.40 Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.10 Ser. „Grainderis“.
4.35 Ser. „Vieniši tėvai“.

1.20 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.10, 5.30 Ser.
„Rouzvudas“.
3.00 Ser. „Amerikiečiai“.
4.40 Ser. „Vieniši tėvai“.

0.50 V. f. „Kikboksininkas.
Atpildas“ (kart.).
2.50 V. f. „Kingsman.
Aukso ratas“ (kart.).
5.20 Ser. „Rouzvudas“.

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 Animac. f. „Fiksikai.
Didžioji paslaptis“.
Rusija, 2017.
13.40 V. f. „Auklių
nuotykiai“. JAV,
komedija, 2016.
15.40 Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Lietuvos talentai
#IšNamų“.
22.30 V. f. „Angelas“.
Argentina, Ispanija,
biografinė kriminalinė drama, 2018.
0.45 V. f. „Svetimas.
Covenant“. JAV,
siaubo trileris, 2017.
Rež. Ridley Scott.
2.50 V. f. „Sugrįžimas“
(kart.).
4.20 Ser. „Havajai 5.0“.
5.15 Ser. „Vieniši tėvai“.
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6.40 V. f. „Adamsų
šeimynėlė“ (kart.).
8.25 Dok. f. „Deividas
Atenboras. Kiaušinių
stebuklas“ (kart.).
9.35 Dok. ser. „Didžioji
žydrynė“.
10.50, 3.35 Ser. „Heraklis“.
12.40 V. f. „Adamsų šeimynėlės vertybės“. 1993
m. Komedija. JAV.
14.35 V. f. „Aeroplanas 2.
Tęsinys“. 1982 m. Romantinė komedija. JAV.
16.20 V. f. „Robinas Hudas.
Vyrai su triko“. 1993
m. Komedija.
18.30 V. f. „Spąstai“. 1999
m. Veiksmo filmas.
20.45 V. f. „Ugnies žiedas“.
2013 m. Veiksmo ir
nuotykių filmas.
23.15 V. f. „Įkalinti laike“
(kart.).
1.15 V. f. „Laiškai iš Ivo
Džimos“ (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, 1.10 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Paskutinis
laivas“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Smūgio
banga. Akimirka iki
katastrofos“. 2017
m. Veiksmo filmas.
JAV. Rež. Nick Lyon.
22.50 V. f. „Ugnies žiedas“
(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, 19.30 Ser.
„Paskutinis laivas“.
12.35, 1.20 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Sala“.
2005 m. Veiksmo
trileris. JAV. Rež.
Michael Bay.
23.45 V. f. „Smūgio
banga. Akimirka iki
katastrofos“ (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, 19.30
Ser. „Paskutinis
laivas“.
12.35, 1.40 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Niekada
nepasiduok“. 2008
m. Veiksmo filmas.
JAV. Rež. Jeff
Wadlow.
23.15 V. f. „Sala“ (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 Ser. „Paskutinis
laivas“.
12.35, 1.15 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Pasmerktieji 2“.
2015 m. Veiksmo
trileris. JAV. Rež. Roel
Reine.
23.15 V. f. „Niekada
nepasiduok“ (kart.).

6.30, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 12.30 „Pragaro
viešbutis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Kalnų
šventovė. Išgyventi
Alpėse“.
11.30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18.20 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 V. f. „Juodosios
mišios“. 2015 m.
Kriminalinė drama.
0.35 V. f. „12 pėdų po
vandeniu“. 2016 m.
Trileris. JAV.
2.10 V. f. „Pasmerktieji 2“
(kart.).

6.30, 9.00 Galiūnai.
7.30, 18.20 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Kalnų
šventovė. Išgyventi
Alpėse“.
11.30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 V. f. „Po kauke“.
2015 m. Veiksmo ir
nuotykių filmas. JAV.
Rež. Chad Burns.
21.35 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
22.40 Ser. „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
23.40 Kartojimai.

2020 m. balandžio 10 d.
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6.00 LR himnas.
6.05 Ievos Narkutės koncertas „Kai muzika
baigias“ (kart.).
7.30 Animac. f. „Velykų
zuikis“ (kart.).
9.00 Dok. f. „Sengirė“.
10.05 V. f. „Gražuolė“.
11.10 V. f. „Mano mažytė
žmona“.
12.30 V. f. „Vaikai iš
„Amerikos“
viešbučio“.
14.00 „Dėdės ir dėdienės“.
Vilniaus mažojo
teatro spektaklis.
15.30 V. f. „Riešutų duona“.
16.40 V. f. „Velnio nuotaka“.
17.55 Arbatvakaris
„Gyvo žalio“.
19.20 Evelina Sašenko.
Koncertas „Jausmai“.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Prieš audrą“.
2 d. 1, 2 s.
23.00 Veranda (kart.).
23.30 Linija. Spalva.
Forma (kart.).
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia kinas (kart.).
7.30, 9.10, 15.50
Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su
Nomeda (kart.).
14.00 Mūsų miesteliai.
14.55 Dok. f. „Meilė
Tėvynės nemari.
Juozas Naujalis“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 11 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 49 s.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Mes nugalėjom.
18.30 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“.
19.35 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
20.15 Prisiminkime.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Genijus.
Pikasas“. 7, 8 s.
23.05 Stambiu planu.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2014.
7.00 Tarp dalių
(ne)plojama (kart.).
7.30, 9.10, 15.50
Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu (kart.).
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės
kaina. Disidentai“.
15.05 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 12 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 50 s.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 7 Kauno dienos (kart.).
19.35 Dok. ser. „Miestų
paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Steve Jobsas.
Žmogus mašinoje“.
23.35 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2014.
7.00 Proto džiunglės.
7.30, 9.10, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.25 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“.
14.55 Pasaulio teisuoliai.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 13 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 51 s.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Stop juosta (kart.).
18.30 Ser. „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 Dok. f. „Daktaras
Jackas ir ponas
Nicholsonas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas.
V. f. „Šokėja“.
23.20 Neda. „(Ne)viena
diena rojuj“.
0.40 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2016.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 9.10, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.45 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
14.55 Dok. f. „Daktaras Jackas
ir ponas Nicholsonas“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 14 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 52 s.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Klausimėlis (kart.).
19.35 Dok. f. „Gyvenimo
simfonijos sūkuryje“.
20.20 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Stiklapūtė“.
23.00 D. Razausko ir
S. Petreikio koncertas.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės
fenomenas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Čia kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Dok. f. „Žemaitis
fizikas su etnografo
pašaukimu“.
14.00 „Du balsai viena širdis“.
15.50 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą“.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato rungtynės. 2010 m. FIFA
Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis.
Vokietija–Anglija.
23.30 „Dūšelės“. Grupės
„Skylė“ koncertas.
1.05 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Neda. „(Ne)viena
diena rojuj“ (kart.).
7.05 Mes nugalėjom (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 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Dievo Gailestingumo šventovės.
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Klausimėlis (kart.).
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Legendos.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato rungtynės. 2010 m. FIFA
Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalis.
Urugvajus–Gana.
23.00 LVSO koncertas.
0.10 V. f. „Mūsų nedaug“.
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6.10 Animac. f. „Tomas ir
Džeris svečiuose pas
Ozo šalies burtininką“.
7.10 Animac. f. „Didysis
skrydis“.
8.50 V. f. „Šarlotės
voratinklis“.
10.40 Animac. f. „Stebuklų
namai“.
12.25 V. f. „Užburtoji Ela“.
14.20 V. f. „Čarlis ir šokolado
fabrikas“.
16.40 V. f. „Medalionas“.
2003 m. Komedija.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Kongas. Kaukolės
sala“. 2017 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas.
21.55 V. f. „Tarp mūsų,
mergaičių“. 2018 m.
Komedija. Lietuva.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
23.45 V. f. „Penkiasdešimt
tamsesnių atspalvių“.
2017 m. Drama.
1.50 V. f. „Pats sau
milijonierius“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
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 Bus visko.
21.00 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
22.30 V. f. „Pagirios Las
Vegase“. 2009 m.
Komedija. Vokietija,
JAV. Rež. Todd Phillips.
0.35 Ser. „Tabula Rasa“.
1.35 V. f. „Penkiasdešimt
tamsesnių atspalvių“
(kart.).

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, 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.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
22.30 V. f. „Šeimos
susitikimas“.
2011 m. Veiksmo
filmas. JAV. Rež.
Michael Pavone.
0.35 Ser. „Kortų namelis“.
1.35 V. f. „Pagirios Las
Vegase“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Cimbelinas“.
2014 m. Drama. JAV.
0.35 Ser. „Kortų namelis“.
1.35 V. f. „Šeimos
susitikimas“ (kart.).
3.10 Alchemija XVI. Mada
yra menas.
3.40 „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. „Monikai reikia
meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“. 2015 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. Australija, JAV.
23.20 V. f. „Nesava“. 2018
m. Trileris. JAV.
1.20 V. f. „Cimbelinas“
(kart.).
3.00 V. f. „Sukrečiantis
skrydis“. 1997 m.
Veiksmo trileris. JAV.

6.45 Animac. ser.
10.00 Animac. f. „Leo da
Vinčis. Misija Mona
Liza“.
11.45 V. f. „Antroji džiunglių
knyga. Mauglis
ir Balu“. 1997 m.
Nuotykių filmas
šeimai. JAV.
13.35 V. f. „Laisvės
troškimas“. 2004 m.
Romantinė komedija.
JAV, Didžioji Britanija.
15.50 V. f. „Šokis hip-hopo
ritmu. Revoliucija“.
2012 m. Muzikinė
drama. JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f.
„Didžiapėdžio vaikis“.
21.15 V. f. „Laisvo elgesio
tėvai“. 2019 m.
Komedija. JAV.
23.10 V. f. „Atrastoji žemė“.
2009 m. Nuotykių
komedija. JAV.
1.00 V. f. „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“ (kart.).

6.50 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Visa tiesa
apie ryklį“.
11.55 V. f. „Mano blogiausi
metai mokykloje“.
2016 m. Komedija.
Kambodža, JAV.
13.45 V. f. „Aš šnipas“.
2002 m. Veiksmo
komedija. JAV.
15.40 V. f. „Jaunavedžiai“.
2005 m. Komedija.
JAV.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.45 V. f. „Kodas 211.
Banko apiplėšimas“.
2018 m. Veiksmo
filmas. Bulgarija,
JAV. Rež. York Alec
Shackleton.
23.35 V. f. „Vienveidis“.
2001 m. Veiksmo
trileris. JAV. Rež.
James Wong.
1.10 V. f. „Laisvo elgesio
tėvai“ (kart.).
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5.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
6.00 Šiandien kimba.
7.00, 0.30
Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
8.00 Ser. „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
1–4 s.
12.00, 4.40
Grilio skanėstai.
13.00, 1.30
Virgilijaus Noreikos
koncertas „Ačiū už
meilę“. 2013.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 23.00
V. f. „Riešutų duona“.
Tragikomedija.
Lietuva. 1978.
18.30, 20.30
Šventinis koncertas
„Ačiū, kad liekate
namie“.
21.30, 4.00
Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

5.30, 10.30, 13.00
Nauja diena.
7.00, 1.00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu.
8.00, 15.00, 3.45
Ser. „Mentų karai.
Kijevas“.
9.00, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
12.00 Baltijos kelias.

5.30, 10.30, 13.00
Nauja diena.
7.00, 1.00 Oponentai.
8.00, 15.00, 3.45
Ser. „Mentų karai.
Kijevas“.
9.00, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
12.00 Baltijos kelias.
12.30, 19.30, 23.30, 2.40
Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
20.30, 0.00 Ser. „Moterų
daktaras“.
21.30, 2.00 Gyvenimas.

5.30, 10.30, 13.00
Nauja diena.
7.00, 1.00 Gyvenimas.
8.00, 15.00, 3.45
Ser. „Mentų karai.
Kijevas“.
9.00, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
12.00 Baltijos kelias.
12.30, 19.30, 23.30, 2.40
Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Černobylis. Juodoji gėlelė“.

5.30, 10.30, 13.00, 16.30
Nauja diena.
7.00, 1.00 Skyrybos.
8.00, 15.00, 3.45
Ser. „Mentų karai.
Kijevas“.
9.00, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės
spaudos
konferencija.
12.00, 19.30 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30
Ser. „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
20.30, 0.00 Ser. „Moterų
daktaras“.
21.30, 2.00, 5.20 Kitoks
pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
23.00, 2.40 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
6.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
7.20, 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 3.15 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio
pasaulyje su V.
Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės
ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30, 4.35 Mokslo ritmu.
16.50, 4.45 Mažos mūsų
pergalės.
17.00, 5.15 Skyrybos.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi
mano“.
20.30, 6.00
Ser. „Gluchariovas“.
2.50 Dok. ser. „Pasaulis iš
viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00 Baltijos kelias.
8.30, 4.55
Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės
ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 0.00
Ser. „Tu esi mano“.
20.30 Dekonstrukcijos.
2.50, 4.35 Dok. ser.
„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

12.30, 19.30, 23.30, 2.40
Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
21.00, 2.00 Oponentai.
0.00 Ser. „Moterų daktaras“.

20.30, 0.00 Ser. „Moterų
daktaras“.
21.30, 2.00 Skyrybos.
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Internetas kaip kiaušinis – laimi kiečiausias
Šios Velykos bus neįprastos
visiems – su artimaisiais daugelis sekmadienį bendraus,
kiaušinius margins ir daužys
naudodamiesi internetu. Ir čia
laimės ne kiečiausi ar gražiausi kiaušiniai, o kokybiškiausias
ryšys. Kalbame ne tik apie tarpusavio santykius ir pagarbą,
bet ir apie geriausią karantino
internetą. Koks jis?

namuose turi šviesolaidinį internetą, savo
apetito internetui mažinti nebūtina. Be to,
tokiu internetu su kaimynu dalytis irgi nereikės – kiekvienas „Telia“ šviesolaidinio interneto klientas turi tik jam vienam skirtą
ryšio liniją.

Mobilusis internetas –
visur ir visada

„Telia“ šviesolaidiniu internetu Lietuvoje gali naudotis net 900 tūkst. namų ūkių.
Tačiau ten, kur jo laidai nesiekia, ryšio herojumi tampa nešiojamasis, dar vadinamas
mobiliuoju, internetas.
Čia Lietuva ir vėl turi kuo didžiuotis –
net 99 proc. šalies teritorijos dengia „Telia“
mobilusis ryšys. Jis pasieks jus ir sodybose,
ir vasarnamiuose, ir saugiai (nesibūriuojant) vaikštančius miškuose.
A. Strolia pataria, kaip užtikrinti ryšio
kokybę, jeigu jūsų namuose pagrindinis internetas yra mobilusis internetas. Interneto
maršrutizatorių laikykite kuo arčiau lango. Jokiu būdu jo nestatykite už kitų elektros prietaisų, baldų, neslėpkite spintose.
Geriausia, kad šis įrenginys būtų pakeltas
aukščiau, t. y. nestovėtų ant grindų.

Namuose nepakeičiamas –
šviesolaidinis internetas

Lietuva pasaulyje garsėja ne tik savo
krepšiniu, lazeriais ar šaltibarščiais, bet ir
sparčiu internetu. Dabar kaip niekad tai yra
gyvybiškai svarbu, nes karantino metu mūsų namai tapo ne tik tvirtovėmis, bet ir mokyklomis, biurais, žaidimų aikštelėmis, kino
teatrais, koncertų arenomis ar net sporto salėmis. Kad galėtume dirbti, mokytis,
bendrauti su šeima ir pramogauti, mums
reikia gero ryšio ir neribotų gigabaitų. Galingiausias ir stabiliausias iš visų įmanomų
yra šviesolaidinis internetas.
„Telia“ tinklo vadovas Arūnas Strolia
pateikia pavyzdį: su šviesolaidiniu internetu namuose vienu metu močiutė su seneliu
galės žiūrėti aukštos raiškos filmą, vaikai –
mokytis nuotolinėse pamokose per atskirus
kompiuterius arba siųstis norimą žaidimą,
o tėvai – dalyvauti darbiniuose susitikimuose per specialią vaizdo konferencijų programėlę. Visa tai veiks sklandžiai ir be trikdžių.
Ir tai dar ne viskas: šviesolaidiniam internetui nebaisios orų sąlygos, nes jo laidai
paslėpti giliai po žeme, o sparta yra tokia
didelė, kad aprūpins stabiliu ryšiu visus jūsų turimus įrenginius – nuo kompiuterio ar
telefono iki išmaniojo siurblio ar 4K raiškos
televizoriaus.
Apetitas duomenims karantino metu

Vienas skambutis –
visi atsakymai

stipriai išaugo. „Telia“ statistika rodo, kad
labiausiai padidėjo tarptautinis interneto

srautas – piko valandomis jis į viršų šovė
daugiau kaip 40 procentų. Tačiau tiems, kas

Ką daryti, jei jūsų namo nepasiekia šviesolaidis? Kaip žinoti, kurioje vietoje kuris
internetas veikia geriausiai? Nesukite sau
dėl to galvos. Jūsų butas, namas, sodas, garažas ar mėgstamas pasivaikščiojimo maršrutas gali būti ir vieno, ir kito ryšio teritorijoje. Kurį rinktis geriausia, jums visada
patars „Telia“ specialistai.
Tik neskubėkite į „Telia“ salonus: jie karantino metu uždaryti. Jei norite sužinoti
daugiau apie „Telia“ šviesolaidinį, mobilųjį
internetą ir jų galimybes, užsukite į „Telia“
interneto svetainę www.telia.lt arba skambinkite telefonu 1817.
Likite sveiki ir daužykite kiaušinius su
savo šeima saugiai naudodami geriausią inUžsk. 832
ternetą.

Šventinių idėjų siūlo kūrybinės dirbtuvės
Vilkaviškio kultūros centre
– tylu: nevyksta repeticijos, į
renginius nesirenka žiūrovai,
dauguma darbuotojų išsiskirstę po namus. Tačiau savo
tradicijos pakviesti vilkaviškiečius į kiaušinių marginimo,
šventinių dekoracijų kūrimo
ar naujo patiekalo gaminimo
pamokėles kultūros darbuotojai net ir karantino sąlygomis
neatsisakė. Prieš Velykas jie
surengė nuotolines kūrybines
dirbtuves „Į besiskleidžiančio
pasaulio viltį“.
Tradicija tapusios kūrybinės dirbtuvės pasitikti šventes ir gražinti savo namus
kviečia jau ne pirmą kartą. Kiekvienais metais į kultūros centrą sugužėdavo būrys kūrybingų vilkaviškiečių, tačiau dėl Lietuvoje
susiklosčiusios situacijos mokymų formatą
teko pakeisti.
,,Anksčiau susitikdavome gyvai. Edukacinių užsiėmimų dalyviai galėdavo ne tik
pasimokyti įvairių dalykų, bet ir pabendrauti, pasidalyti patirtimi. Dabar tenka
bendrauti virtualioje erdvėje. Nusprendėme, kad kurti konferencijas būtų sudėtinga,
todėl parengėme trumpus mokymų vaizdo
įrašus ir sukėlėme į internetą. Visas pamokėles patogiu metu galima peržiūrėti Vilka-

viškio kultūros centro feisbuko paskyroje“,
– apie naujo formato mokymus pasakojo
Vilkaviškio kultūros centro renginių organizatorė Daiva Kasulaitienė.
Iš pirmojo užsiėmimo „Tų velykaičių
gražumėlis!“ įrašo galima pasimokyti kiaušinių dažymo paslapčių. Marginimo vašku
subtilybėmis čia dalijasi Vilkaviškio kultūros centro dailininkė-scenografė Ingrida
Bunikienė. Mokymus „Pražydusios šv. Velykos“ veda individualios įmonės „Toma“
savininkė Eglė Jočienė. Ji moko, kaip iš paprastų medžiagų pasigaminti velykinių floristinių dekoracijų. O per mokymus „Tai
skanu, tai gardu!“ kartu su „AJ Skonio namų“ savininke Jolita Andriuškevičiene Velykų stalui galima išsikepti tartą.
D. Kasulaitienė pasidžiaugė, jog pasikeitus formatui, partnerių noras bendradarbiauti nedingo ir visi maloniai sutiko puoselėti naujas idėjas. Visgi per atstumą sukurti
komunikacinį tiltą tarp kūrėjo ir auditorijos
nėra lengva. Susitikę visi dalydavosi savo
šventinėmis nuotaikomis, o dabar atgalinį
ryšį gauti sunku, apie žmonių susidomėjimą galima spręsti tik iš peržiūrų skaičiaus.
Kultūros darbuotoja teigė, jog kūrybinių
dirbtuvių internete tikslas nebuvo vien tik
padėti žmonėms šventiškai pasipuošti savo
namus. Šio sumanymo esmė – švenčių laukimo laikotarpį paversti šiltu ir kūrybingu
ryšiu su bendruomene.
,,Mokymus organizuojame jau ne vienus metus, su lankytojais įkūrėme draugystės židinį, todėl ir dabar nesinorėjo to židinio užgesinti“, – nuotolinių mokymų idėją
pakomentavo D. Kasulaitienė.

Nors Velykos šiais metais bus kiek kitokios, be giminaičių šurmulio ir vaišėmis apkrauto stalo, namus papuošti šventėms vis
tiek norisi. Tad Vilkaviškio kultūros centras

maloniai kviečia visus apsilankyti įstaigos
feisbuko paskyroje ir iš nuotolinių kūrybinių dirbtuvių pasisemti idėjų.
Rugilė AUGUSTAITYTĖ

Tarta pagal Jolitą
„AJ Skonio namų“ savininkė Jolita
Andriuškevičienė kviečia pasigaminti
tartą – trapios tešlos ir kiaušinių bei
grietinėlės užpildo pyragą.
PRODUKTAI
Tartos pagrindui:
50 g tarkuoto parmezano sūrio (galima
pakeisti „Džiugo“ sūriu),
100 g sviesto,
150 g miltų,
1 kiaušinis,
druskos.
Įdarui:
3 kiaušiniai,
200 ml grietinėlės,
100 g fermentinio sūrio,
100 g pelėsinio sūrio,
žalumynų, kumpio, saulėje džiovintų
pomidorų, slyvinių pomidoriukų, mėlynojo svogūno, druskos ir pipirų.
GAMINIMAS
Į indą sudedame tartos pagrindui skirtus produktus: miltus, tarkuotą sūrį, sviestą, įmušame kiaušinį, įberiame druskos ir
viską gera suminkome. Tešlą suvyniojame į maistinę plėvelę ir paliekame šaldy-

tuve 1 valandai. Stalviršį pabarstę miltais
tešlą iškočiojame ir ja išklojame skardą,
suformuojame neaukštus kraštelius (rekomenduojama naudoti išardomą apvalią, žemais, banguotais kraštais skardelę).
Ruošiame įdarą. Suplakame kiaušinius su grietinėle, įberiame druskos,
pipirų ir mėgstamų prieskonių. Plakinį
supilame į jau išklotą pagrindą, ant jo
paskirstome tarkuotą fermentinį sūrį, susmulkintą pelėsinį sūrį, džiovintus ir vyšninius pomidorus, žalumynus, išdėliojame kumpį, svogūnų žiedus.
Kepame iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30 min. Iškeptą pyragą galima apibarstyti moliūgų sėklomis ar mėgstamais
smulkintais riešutais, tarkuotu sūriu.
Skanaus!

2020 m. balandžio 10 d.
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AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniai viščiukai!
VIŠTAITĖS! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI!

Jūsų užsakymus saugiai pristatys į namus!
Kiekvieną ANTRADIENĮ ir PENKTADIENĮ pagal Jūsų pateiktus užsakymus
bus prekiaujama paukščiais VILKAVIŠKIO rajone.
Užsakymai priimami:
• KAIŠIADORIŲ r. paukštyno 3–5 mėn. rudoms,
raiboms, juodoms, pilkoms, baltoms vištaitėms ir 2–4 sav.
paaugintiems COOB-500 veislės mėsiniams broileriniams
viščiukams, ančiukams ir žąsiukams;
• AB ,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ mėsiniams
broileriniams vienadieniams viščiukams įsigyti.
Prekiausime pašarais. PRIIMAMI IŠANKSTINIAI
UŽSAKYMAI. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).

k

•

Vilkaviškio
geležinkelio
stotyje.

Prekiaujame

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

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

Balandžio 17 d. (penktadienį) pristatys pagal užsakymus 4–5 mėn. rudas, juodas,
raibas, baltas (leghornų veislės) dedekles vištaites, AB Vilniaus paukštyno
mėsinius broilerinius vienadienius viščiukus, lesalus. TEL. UŽSAKYMAMS:
8 611 51 770. Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose
– 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose
– 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40
val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose
– 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val.,
Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose
– 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val.,
Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45
val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val.,
Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).
Užsk. 835

Užsk. 831

Užsk. 35

Užsk. 836

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! VIŠČIUKAI! VIŠTOS, VIŠTAITĖS! VIŠČIUKAI!
AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI! SAUGUS PRISTATYMAS!

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą į Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas –
7,9 bazinio dydžio).
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus teikia
Valstybės tarnybos departamentui (VTD) prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 10 darbo dienų nuo
konkurso paskelbimo VTD svetainėje dienos (konkursas paskelbtas
2020-04-08).
Išsamesnė informacija apie konkursą paskelbta www.vilkaviskis.lt.
Administracijos direktorius
Vitas GAVĖNAS

PARDUODAME!

Vilkaviškio kredito unijos narių dėmesiui!

◊ 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

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie
2020 m. balandžio 8 d. Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio
visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas
pelnas, patvirtinta 2020 m. pajamų-išlaidų sąmata, pritarta metinių
išmokų (tantjemų) skyrimui kredito unijos vadovams už dalyvavimą
posėdžiuose, neviršijant 2020 m. pajamų-išlaidų sąmatoje nustatytos
sumos, jeigu kredito unija dirbs pelningai ir išmokų suma neviršys
einamųjų metų pelno, patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos
įstatai. Nariai su visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai
gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu: Statybininkų g. 9,
Vilkaviškis.
Vilkaviškio kredito unijos valdyba
Užsk. 830

A

Anglys,
T
OKĖ
durpių ir I Š S I M
medžio briketai

I
INA

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487.

♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
Užsk. 786

(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.

PARDUODA
2 kambarių butą Vilkaviškyje (50
m², jaukus ir šiltas, V a., įstiklintas
balkonas, geroje vietoje, draugiški
ir ramūs kaimynai, 22 000 Eur).
Tel. 8 689 69 526.

812

13,5 a sklypą namui statyti
Žalgirio g., Vilkaviškyje (yra visi
inžineriniai tinklai).
Tel. 8 619 65 662.

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir
išvenkite baudų!
Buitinių nuotekų valymo
įrenginiai
(„Buiteka“, „Feliksnavis“,
„Traidenis“, „Švaistė“,
„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo darbai.

Viena
didžiausių
įmonių
Lietuvoje

tiesiogiai
perka

karves, bulius, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 635 07 197,

10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!

Ričardas Lukauskas.

122

762

Užsk. 1285

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

Lengvojo automobilio priekabą,
RENAULT MODUS (2009 m., 1,2
l, benzinas, automatinė pavarų
dėžė, 44 000 km rida).
Tel. 8 655 72 366.

791

Užsk. 1167

Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

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

498

Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška – 2,95 Eur už kg,
lenkiška plikyta – 2,60 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 785

771

Užsk. 424

Užsk. 788

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 784

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. 787

Užsk. 7

Jauną pieningą karvę ir telyčią.
Tel. 8 624 70 635.

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.
Našlaites, dekoratyvinius
augalus.
Tel.: 8 698 57 876,
8 686 91 218.

Avižas, padangas (18,4/R30;
16,9/R30; 14,9/R30; 14,9/R28).
Tel. 8 656 19 852.

813

Valytus beicuotus vasarinius
kviečius.
Tel. 8 615 65 826.

87

769

814

Įvairios paskirties bulves.
Tel. 8 670 81 991.

779

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

555

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

727

819

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.

767

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

183

2 tonas vasarinių kviečių, 1
toną vasarinių kvietrugių, 4
m noraginę grūdų sėjamąją
NORSTED (450 Eur).
Tel. 8 658 98 252.
Įvairių veislių vaismedžių
sodinukus (su augalo pasu).
Didesnį kiekį gali pristatyti.
Tel. 8 674 37 179.

Įvairius naudotus ir naujus
žemės ūkio padargus: rotacines
šienapjoves, bulviasodes
ir kauptuvus, bulviakases
ir jų transporterius, trąšų
barstytuvus, įvairios talpos
purkštuvus, smulkintuvus
(„mulčerius“), įvairaus pločio
lėkštines akėčias, frezas, grėbliusvartytuvus, plūgus, kultivatorius
ir jų volus, žnyples, šakes
ritiniams krauti, naujas kabinas ir
sėdynes traktoriams MTZ ir T-25,
rankines daržovių sėjamąsias
ir kauptuvus, bulvių šutintuvus,
elektrinius gyvulių aptvarus
(kuoliukus, laidus, izoliatorius, jei
reikia, siunčia), įvairias lenkiškų
padargų atsargines dalis,
noragus.
Tel. 8 687 57 187, www.
parduodutechnika.lt.

800

766

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

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

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

MĖSINIAI VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS! PRISTATYMAS Į NAMUS!
Kiekvieną ketvirtadienį Vilkaviškio rajone prekiaus UAB
Rumšiškių paukštyno (Kaišiadorių r.) paaugintais
2–4 savaičių KOBB-500 veislės vakcinuotais mėsiniais,
dedeklių
viščiukais,
mėsiniais
didžiaisiais
kalakutais BIG-6, ančiukais, žąsiukais, 3–6
mėn. įvairių spalvų vištaitėmis, lesalais.
Priimami išankstiniai užsakymai.
Tel. 8 699 26 517.

2838

Užsk. 652

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

770

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

Pigiau nerasite! Malkas, sukrautas 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.

490

PERKA
50–60 m² butą Vilkaviškyje
(I–III a.). Tel. 8 658 20 924.

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

1613

1612

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

1614

738

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.

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

1615

UAB „Onorė“ – bet kokius automobilius. Patys pasiima. Išduoda
dokumentus išregistruoti.
Tel. 8 616 70 191.

636

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

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

1042

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.

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

426

Visų markių tvarkingus, su defektais 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.

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

60

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

772

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.

3991

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

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.

2555

611

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 aukščiausiomis 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,
8 612 34 503.

763

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

33

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

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

245

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

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

427

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, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą.
Tel. 8 680 27 027.

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

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.

ĮVAIRŪS
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

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų
dirbamos žemės aplink
Matlaukio, Pajevonio, Kybeikių
kaimus.
Tel. 8 683 02 865.

780

Dirbanti moteris išsinuomotų 1–2
kambarių butą Vilkaviškyje (V a.
nesiūlyti).
Tel. 8 636 30 813.

822

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

823

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

2018

185

3120

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.

576

Teikia savivarčio iki 8 t paslaugas
(veža žvyrą, smėlį, žemes, skaldą
ir kt. krovinius).
Tel. 8 633 89 525.

820

UAB „Onorė“ teikia transporto
paslaugas, išnuomoja mini
krautuvą BOBCAT ir ekskavatorių.
Tel. 8 616 43 809.

654

Mini ekskavatoriaus paslaugos:
gręžia žemėje skyles, įrengia
inžinerinius tinklus, tvarko sodus,
rauna kelmus, paruošia pagrindą
trinkelėms kloti, formuoja reljefą,
atveža ir išvežą gruntą, teikia
savivarčio paslaugas.
Tel. 8 633 89 525.

821

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

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

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

569

844

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

826

Montuoja buitinių nuotekų valymo
įrenginius „Feliksnavis“ 2–4
asmenų šeimai. Valymo įrenginio
kaina – nuo 1150 Eur.
Tel. 8 683 05 778.

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

568

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

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

572

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

Pjauna žolę, pjauna ir kapoja
malkas, frezuoja žemę
motobloku, karpo tujas,
gyvatvores.
Tel. 8 637 33 271.

564

82

4369

656

374

3580

1890

Užsk. 470

219

815

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

1889

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

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.

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.

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

1873

829

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

783

369

Atlieka žemės kasimo,
vandentiekio, kanalizacijos,
drenažo ir kitus komunikacijų
montavimo darbus. Prijungia prie
miesto tinklų.
Tel. 8 683 05 778.

828

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

259

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

Parduoda lietuviškus šiltnamius
(nuo 200 Eur), polikarbonato
stogelius, kokybišką
polikarbonato dangą terasoms,
stoginėms. Teikia montavimo
paslaugą. Tel. 8 671 33 638.
Dovanoja televizorių.
Tel. 8 655 72 366.

86

795
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Šventinis savaitgalis –
be toliau gyvenančių artimųjų
] Atkelta iš 1 p.
Pareigūnai įspėja, jog situacija vertinama
labai atsakingai, todėl asmenys, norintys
apgauti policininkus ir į rajono centrą
patekti vien dėl to, kad drauge su artimaisiais švęstų Velykas, susilauks įstatyme numatytų sankcijų. Vykstantieji išimties tvarka turi turėti tai liudijantį dokumentą:
giminaičio mirties liudijimą, nuosavybės
teisės į kitoje savivaldybėje esantį nekilnojamąjį turtą dokumentus ir pan.
Policija pasilieka teisę tikrinti piliečių
pateiktą informaciją turimose duomenų
bazėse. Taigi nepateikus dokumentų ar kilus abejonių, patikra ant kelio gali užtrukti
pusvalandį ar dar ilgiau, kol pareigūnai patikrins pateiktą informaciją.

Neprarasti budrumo

Taip pat pareigūnai primena, kad Vyriausybei nusprendus karantiną pratęsti
dar dviem savaitėms, iki balandžio 27 dienos, sugriežtinta tvarka viešose vietose.
Nuo šiandien visi be išimties eidami į gat-

SUDOKU

vę, parduotuvę ar kitur privalo dėvėti apsaugines veido priemones – veido kaukes
ar respiratorius, o jų neturintieji burną ir
nosį prisidengti skarele, šaliku ar kita priemone. Taip pat rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines.
Policija įspėja, kad sugriežtinus sankcijas už bet kokius karantino režimo pažeidimus, net už pasirodymą viešoje vietoje be
kaukės gresia griežta atsakomybė – 500–
1500 eurų bauda.
Vakar dienos duomenimis, mūsų rajone vis dar buvo patvirtinti tik tie patys 3
koronaviruso atvejai. Paskutinioji iš fiksuotų užsikrėtusių rajono gyventojų, 21-erių
mergina, iš Savivaldybės suteiktos saviizoliacijos vietos išgabenta į reabilitacijos įstaigą. Toks sprendimas priimtas ne dėl to, kad
būtų pablogėjusi jos sveikata, o dėl kitų
saviizoliacijoje esančių asmenų saugumo.
Marijampolėje situacija kur kas sudėtingesnė – užsikrėtusiųjų skaičius artėja prie trijų dešimčių. Todėl medikai, pareigūnai ir
rajono vadovai vilkaviškiečių prašo neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai.
s Teisingas balandžio 3 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 8519 ir 3218.

SURAŠYKITE Į BRĖŽINUKŲ KVADRATĖLIUS (9 LANGELIŲ)
SKAIČIUS NUO 1 IKI 9 TAIP, KAD NEI EILUTĖSE, NEI STULPELIUOSE
SKAIČIAI NESIKARTOTŲ. ATSAKYMĄ SUŽINOSITE IŠRINKĘ SKAIČIUS
IŠ MAŽAIS SKAITMENIMIS PAŽYMĖTŲ LANGELIŲ.

Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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ORAI

Orai permainingi
Šiaurės vakarų vėjas atpučia vėsesnių
orų bangą. Šiandien dieną temperatūra nepakils aukščiau 8–13 laipsnių
šilumos. Lietaus prognozuojama tik
vietomis.
Savaitgalį anticiklonas neleis formuotis lietaus debesims. Šeštadienio
naktį daug kur truputį pašals, dieną
oras šils iki 8–13 laipsnių.
Pirmoji Velykų diena vėl bus kiek
šiltesnė. Plevens nestiprus vėjelis. Naktį termometro stulpelis nekris žemiau
0, dieną bus 10–15 laipsnių šilumos.
Nelis.
Antrąją Velykų dieną dangų ims
niaukti debesys, daug kur palis. Naktį
oras teatvės iki 5–7 laipsnių šilumos,
o dieną jau smarkiai neįšils: bus 7–10
laipsnių.

S Visiems, kurie pasidžiaugs šiuo
margučiu, jį sukūrusi teiberiškė
Danutė Kasulaitienė Velykų proga
linki tikėjimo, vilties ir meilės.

DIENOS
Balandžio 10-oji –
Didysis penktadienis
Balandžio 11-oji –
Tarptautinė koncentracijos
stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
Pasaulinė Parkinsono ligos diena
Balandžio 12-oji –
Velykos
Tarptautinė aviacijos ir
kosmonautikos diena

Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

Alfredas, Julius, Jūratė, Zenonas

s Balandžio 13 d.

Algaudė, Ida, Idalija, Liaugedas,
Liaugintas, Martynas, Mindaugas

s Balandžio 14 d.

Justina, Justinas, Vaišvydas, Vaišvydė,
Vaiva, Visvaldas

06:30
20:12
13:42

s Balandžio 15 d.

Anastazija, Gema, Liudvina, Modestas,
Vaidotas, Vilnius

Avinas (03 20–04 20)

s Balandžio 16 d.

Algedė, Benediktas, Giedrė, Giedrius,
Gražvyda, Gražvydas, Kalikstas, Ūdrys

Pilnatis iki balandžio 14 d.

Astrologinė prognozė / 04-13 – 04-19

Agna, Apolonijus, Hilda, Margarita,
Mintautas, Mintautė, Polė, Polina

s Balandžio 12 d.

ŠIANDIEN

Dienos trukmė

s Balandžio 10 d.

Daugvilė, Eigmantas, Eigmantė,
Eigminas, Eigmintas, Leonas, Vykintas,
Vykintė, Stanislovas

Balandžio 16-oji –
Kultūros diena
Sekretorės (biuro
administratoriaus) diena

Saulė leisis

VARDINĖS

s Balandžio 11 d.

Balandžio 13-oji –
Antroji Velykų diena

Saulė tekėjo

Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

ELTA

Avinams verta koncentruotis į
problemų sprendimus, prisiminti senas pamokas. Neliekite blogų emocijų ant žmonių. Norėsis
nieko neveikti. Gali užsimegzti
įdomus virtualus ryšys.

Liūtams bus sunku normaliai
dirbti, bendrauti. Galbūt tai bus
susiję su pokyčiais darbe, sveikata arba su jus dominančiais
asmenimis. Atstatykite darną
santykiuose su antrąja puse.

Šauliams rūpės reikalai, susiję
su verslu, pinigais, nuosavybe.
Gali kilti pagunda veltis į aferą.
Tai būtų pernelyg pavojinga. Jei
savijauta nedžiugins, viską atidėję prioritetą skirkite sveikatai.

Jaučiai pajus slaptą priešiškumą. Kažkas stengsis jus
nustumti, apkalbėti. Aplinkinių
netolerantiškumas, reiklumas
augs. Galimi finansiniai keblumai. Sieksite savirealizacijos.

Mergeles viskas domins, būsite
kūrybingi, tačiau galite elgtis
kiek neatsakingai. Jei norite rizikuoti versle, rimtai apgalvokite
pasekmes. Dėl didelio darbo krūvio gali suprastėti savijauta.

Ožiaragių planai pakibs, įstrigs
susitarimai. Griežtais, nekorektiškais pareiškimais galite įpykdyti
pašnekovus. Netvarkykite turtinių reikalų paskubomis, išsiaiškinkite, ką gausite ir prarasite.

Dvyniai supras, kad nėra kada
delsti, jei nori ko naujo išmokti,
išsaugoti finansinį stabilumą,
sustiprinti sveikatą. Gilinkitės tik
į tai, ką reikia taisyti savyje. Nebūkite patiklūs bendraudami.

Svarstyklėms rūpės buitis,
kasdieniai reikalai. Nesistenkite
pakeisti nepakeičiamų dalykų, būkite tolerantiški. Ginčuose įgysite
priešų, o ne ką nors įrodysite.
Būsite nusiteikę puoštis, keistis.

Vandeniams verta kai ką pristabdyti, atidėti, skubotai neįsipareigoti. Pravartu mėginti atsikratyti žalingo įpročio, gerinti mitybą
ir sveikatą. Puikiai gebėsite
rūpintis savo šeima ir namais.

Vėžiams bus sunku priimti sprendimus, atsiras nepritariančiųjų.
Gali būti, kad ant plauko pakibs
kai kurie planai. Būkite budrūs, jei
vykstate į susitikimą. Dabar padarytos klaidos daug kainuos.

Skorpionai bus įsukti į reikalų
verpetą. Atrodys, kad griūva stabilumas, o pokyčius tenka priimti
nepasiruošusiems. Pasitenkinimas rezultatais privers stipriau
plakti širdį, džiaugtis pavasariu.

Žuvims stigs objektyvumo. Atsisakykite abejotino sumanymo,
jei yra bent menkiausia žalos
tikimybė. Laikykitės taisyklių,
kad išvengtumėte incidentų. Jus
atpalaiduos meditacija ir muzika.

APKLAUSA
Kaip dirbate per karantiną?
Darbo vietoje. 34 (33 %)
Nuotoliniu būdu. 23 (22 %)
Esu bedarbis (-ė), pensininkas
(-ė). 22 (21 %)
Ir iš namų, ir darbovietėje.
15 (14 %)
Turiu nedarbingumo lapelį,
atostogauju. 8 (7 %)
Mane atleido. 4 (3 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 106
skaitytojai.

