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JAUNASIS
ŪKININKAS
DŽIAUGIASI SĖJĘS
TIK ŽIEMINES
KULTŪRAS.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Gražiomis erdvėmis pagaliau
džiaugsis ir pilviškiečiai

TRUMPAI
] GAUS PREMIJAS
Paskirstytos lėšos socialinių paslaugų
įstaigų darbuotojų vienkartinėms premijoms. Vilkaviškio rajonui skirta 51
010 eurų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų premijoms
už ypač svarbių užduočių vykdymą
ekstremaliosios situacijos ir karantino
laikotarpiu. Savivaldybės taip pat gali
skirti priemokas ar priedus iš piniginei
socialinei paramai nepanaudotų lėšų.
Premijas gaus ir valstybės pavaldumo
socialinės globos įstaigų darbuotojai.

] PAREIGOS

S Miestelio centre esanti aikštė, kurioje vyksta įvairūs pilviškiečiams skirti renginiai, keičiasi neatpažįstamai.
Autorės nuotr.
Eglė MIČIULIENĖ

Pilviškiuose pastaruoju metu
daug bruzdesio: įvairiose miestelio vietose vyksta viešųjų erdvių
atnaujinimo darbai.
Ilgiausiai – prie dokumentų

Po ilgo techninio ruošimosi, dokumentų rengimo, projektavimo, derinimo su
visuomene ir kitų „popierinių“ reikalų
tvarkymo Pilviškiuose prasidėjo fiziniai
viešųjų erdvių sutvarkymo darbai.
Tai – vienas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų
seniai lauktų projektų, po kurio miestelio
vaizdas taps gerokai patrauklesnis, erdvės
bus pritaikytos poilsiui, pramogoms bei renginiams.
Iš viso pertvarkomos keturios viešosios
Pilviškių teritorijos. Bendra šio projekto
vertė – 970 065 Eur, iš jų Europos Sąjungos
ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 897 310
Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis –
72 754 Eur. Darbus atnaujinamose erdvėse
atlieka trys rangovai: bendrovės „Statybos

ritmas“, „Mevilsta“ ir „Hidrokesta“.
Tiesa, projektas turėjo būti įgyvendintas iki praėjusių metų pabaigos, tačiau viską pristabdė užsitęsę projektavimo darbai.
Tačiau šiuo metu, kaip teigė Pilviškių
seniūnas Vytautas Judickas, viskas vyksta
sklandžiai, darbai intensyviai verda visuose numatytuose sklypuose ir vaizdas juose
keičiasi kiekvieną dieną.

Aikštė keisis neatpažįstamai

Pati didžiausia ir labiausiai matoma
atnaujinama teritorija – tai Stoties ir Vasario 16-osios gatvių sankirtoje esanti Jovarų
aikštė. Šioje miestelio vietoje vyksta įvairios
pilviškiečių šventės, renginiai.
Darbininkai čia kloja naujus betoninių
trinkelių takus, formuoja didelę pakylą lauko estradai. Į renginius ar šiaip pasibūti su
savo transportu atvyksiantiems žmonėms
rengiama 50 vietų automobilių stovėjimo
aikštelė.
Jovarų aikštėje bus pastatytos ir pavėsinės, įrengtas modernus teritorijos apšvietimas, pastatyti įvairūs mažosios architektūros elementai (suoleliai, dviračių stovai,
šiukšliadėžės). Taip pat ruošiamasi atnaujinti veją, pasodinti naujų medžių, krūmų,

RAJONO PADANGĖ

Atvežė medalį
Vilkaviškietė Teresė Krivickienė trečiadienį
sulaukė ypatingos viešnios. Prezidento kanceliarijos kanclerė Algė Budrytė gausios šeimos mamai atvežė medalį.
Praeitame „Santakos“ numeryje rašėme, kad mūsų rajono gyventoja T. Krivickienė buvo pasiūlyta apdovanoti ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Juo pagerbiamos ir įvertinamos motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir dorai išauklėjusios
gausų būrį vaikų. Šiandien džiaugiamės
kita žinia: medalis ir sykiu su juo įteikiami
dokumentai jau yra vilkaviškietės T. Krivickienės rankose.
Kadangi tradicinė apdovanojimo ceremonija prezidentūroje dėl pandemijos šį
pavasarį nebuvo rengiama, apdovanojimą

gausios šeimos mamai į Vilkaviškį atvežė
šalies vadovo įgaliota atstovė.
Aštuonių vaikų mamą T. Krivickienę
Prezidentas Gitanas Nausėda raštu pasveikino Motinos dienos proga, dėkodamas už
išmintį, rūpestį ir pasiaukojimą, kuriuos
moteris atidavė savo vaikams, o su jais – ir
Lietuvos ateičiai.

Termino nenukėlė
Praėjusią savaitę rajono Savivaldybės vadovai nuotoliniu būdu bendravo su UAB
„Litesko“ atstovais dėl šilumos ūkio perdavimo.
Centralizuotos šilumos vartotojams
sunerimus, kad dėl šalyje susiklosčiusios
situacijos ir paskelbto karantino šilumos
ūkis gali likti neperduotas Savivaldybei, ra-

daugiamečių augalų. Bus atnaujinta ir šioje
vietoje esanti tinklinio aikštelė, sutvarkyta
šalia tekančios upės pakrantė.
Šios teritorijos pakraštyje stovi masyvus
vandens bokštas. Jis jau nebenaudojamas,
bet tai yra palyginti nesenas monumentalus
statinys, kurio griauti seniūnija nemato prasmės. Nuo jo viršaus puikiai matosi visa Pilviškių panorama, tad buvo vystoma mintis
nukėlus negražią statinio „kepurę“ įrengti
apžvalgos aikštelę. Deja, dabartiniu projektu šios idėjos įgyvendinti nepavyko, tačiau
tikimasi lėšų šiam tikslui ieškoti ateityje.

Galės iškylauti

Dar vieną nemažą teritoriją ketinama
atnaujinti Stoties gatvėje, prie senojo molio
karjero.
Šio sklypo pašonėje prieš gerą dešimtmetį seniūnijos iniciatyva buvo pasodinta
apie pusę tūkstančio ąžuoliukų, bet didžioji dalis teritorijos, šalia telkšančio tvenkinio krantai buvo apaugę krūmynais,
sunkiai išbrendami. Seniūnas pasakojo,
kad kažkada čia stovėjo ir pavėsinė, bet
nuošalioje, želdinių užstojamoje vietoje ją
kažkas sudegino.
] Nukelta į 3 p.
jono vadovai skuba raminti gyventojus, jog
taip tikrai nenutiks: nuo birželio 1 dienos
turtą valdys Savivaldybės kontroliuojama
įmonė UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“.
Mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis patikino, kad gandai kilo ne be pagrindo, mat UAB „Litesko“ raštu buvo kreipusis į rajono Savivaldybę, kad šilumos ūkio
perdavimas būtų metams atidėtas. Tačiau
rajono vadovai buvo kategoriški: nematė
pagrindo terminui atidėti, tad pradėta dokumentų perdavimo procedūra. Savivaldybės įmonėje bus įdarbinti 33 dabar UAB
„Litesko“ priklausantys darbuotojai. Turto
perėmimo klausimai bus sprendžiami šiandien vyksiančio susitikimo metu.

Keičiantiesiems
asbestinius stogus
Norintieji pakeisti asbestinius stogus, pa-

Praeitame rajono Savivaldybės tarybos
posėdyje patvirtintas sprendimas, kuriuo pakeisti Vilkaviškio ligoninės vadovų pareigų pavadinimai. Vyriausiasis
ligoninės gydytojas nuo šiol yra ligoninės direktorius, o vyriausiojo gydytojo
pavaduotojas medicinai – ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai.

] FONTANAS
Vilkaviškyje, J. Basanavičiaus aikštėje,
vėl pradėjo veikti šaltuoju sezonu išjungtas fontanas. Jis praeivių akis džiugins kasdien, nuo 7 iki 22 valandos.

] BALSAVO
Baigėsi balsavimas, per kurį visuomenė
galėjo pareikšti nuomonę dėl 2020 m.
Salomėjos Nėries vardo literatūrinės
premijos laureatės. Balsuota Vilkaviškio viešosios bibliotekos ir Vilkaviškio
rajono savivaldybės interneto svetainėse, feisbuko paskyrose. Daugiausia
balsų (91 proc.) atiduota už poetės Aldonos Ruseckaitės eilėraščių knygą „Debesiu“. Už Pauliną Žemgulytę ir jos rinkinį
„Šiaurinio dangaus“ atiduota 6,6 proc.
balsų, už Enrikos Striogaitės knygą
„Žmonės“ – 2,5 proc. Šiemetinę premijos laureatę paskelbs komisija.

] KLAIDA
Praėjusiame „Santakos“ numeryje, rašinyje „Baigėsi rajoninių olimpiadų sezonas“, įsivėlė klaida. Technologijų olimpiadoje, tekstilės programos 7–8 klasių
amžiaus kategorijoje, pirmąją vietą iškovojo ne Urtė, o Ugnė Mozūraitytė iš Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos (mokyt. Dalia Viliušienė).
raiškas paramai gauti gali teikti iki gegužės 29 d.
Parama skiriama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Karantino laikotarpiu paraiškas galima
pateikti elektroniniu būdu per interneto
prieigą adresu https://zumis.lt. Taip pat norintieji užpildytas popierines paraiškas gali
pristatyti į teritorinį Nacionalinės mokėjimo
agentūros skyrių Marijampolėje (Gamyklų
g. 1.). Šiemet šiai programai numatyta skirti daugiau nei 3,6 mln. eurų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 2
tūkst. eurų. Paraišką pateikęs asmuo gali
tikėtis sulaukti iki 50 proc. kompensacijos,
skaičiuojamos nuo visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.
Pernai paraiškas dėl asbestinių stogų
keitimo pateikė daugiau nei pusšimtis Vilkaviškio rajono gyventojų.
„Santakos“ inf.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Kaip vertinate nuotolinį mokymą jūsų mokyklose?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Švelnėjant karantinui žmonės
skuba naudotis paslaugomis
Toma BIRŠTONĖ

S Barbora VAIČAITYTĖ iš Kybartų:

– Iš pradžių nuotolinis mokymas
buvo chaotiškas. Mokytojai užduodavo
beprotiškai daug darbo, o pamokas vesdavo ne visada. Dabar krūvis normalizavosi, mokytojai labiau išmoko naudotis internetinėmis programomis. Visgi
mokykloje mokytis lengviau.

S Žygimantas JAŠINSKAS
iš Vilkaviškio:

– Tai – iššūkis ir mokiniams, ir mokytojams. Niekas nebuvo tam pasiruošęs,
net internetinės platformos – jau po pirmųjų prisijungimų jos tiesiog „užlūžo“.
Nuotolinio mokymo nevertinu neigiamai, tačiau ir nedžiūgauju. Reali komunikacija labiau padeda tobulėti.

S Martyna JUREVIČIŪTĖ iš Čyčkų k.:

– Man nekyla jokių problemų. Mokytojai suteikia pakankamai medžiagos,
jog būtų galima mokytis savarankiškai,
visuomet padeda, paaiškina. Problema
tik ta, kad mažiau judame, nes daug laiko tenka praleisti prie kompiuterio.

S Brigita GRIGALIAUSKAITĖ
iš Maldėnų k.:

– Tai labiau panašu į savarankišką
mokymąsi nei į nuotolinį. Mokytis yra
daug sunkiau, bet vertinu nuoširdžias
mokytojų pastangas. Daugiausiai nerimo kelia egzaminai. Bet gal atsižvelgs į
netikėtai užklupusias aplinkybes?

Lietuvoje paskelbtas karantinas
padėjo suvaldyti viruso proveržį,
bet iš visų jėgų smogė verslui.
Šalyje skelbiant režimo švelninimo etapus, dalis verslininkų bei
kultūros ir sporto įstaigų pradėjo
savo darbą, tiesa, su tam tikrais
apribojimais.
Skuba apsikirpti

Po pusantro mėnesio pertraukos savo
veiklą atnaujinti galėjo dalis grožio specialistų. Virbalyje kirpėja dirbanti Milda Šamatauskienė Vyriausybės paskelbtą žinią
priėmė su nerimu. Jauna moteris jaudinosi,
kaip reikės suderinti mėgstamą darbą ir
vaikų priežiūrą, nes šiuo metu moksleiviai
mokosi nuotoliniu būdu ir namuose jiems
reikia pagalbos. Pasak Mildos, darbą kirpykloje ji pradeda vėliau, todėl dirba ilgiau.
„Klientų antplūdis toks didelis, kaip
prieš didžiąsias metų šventes. Darbai suplanuoti dviem savaitėms į priekį. Žinoma,
šiuo metu galiu pagražinti perpus mažiau
klientų, nes darbą apsunkina apsaugos priemonių dėvėjimas. Papildomo laiko reikia
pasilikti patalpų vėdinimui bei jų dezinfekavimui“, – pasakojo M. Šamatauskienė.
Sekdama informaciją socialiniuose tinkluose ir kirpėjų grupėje feisbuke, moteris
pastebėjo, jog kai kurios kolegės imasi papildomų prevencinių priemonių, bandydamos savo darbo vietose išvengti viruso.
„Kirpyklos klientams matuojama temperatūra, užpildoma anketa su duomenimis. Jeigu klientui būtų nustatytas virusas, remiantis anketos duomenimis būtų
lengviau jį surasti ir nustatyti asmenis, su
kuriais kontaktavo sergantysis. Todėl nusprendžiau pasekti kitų pavyzdžiu ir elgtis
dar atsakingiau“, – kalbėjo kirpėja.
Milda pasakojo, kad moterys, apsilankiusios kirpykloje, nori ne tik apsikirpti,
bet susitvarkyti antakius, tačiau ši grožio
procedūra kol kas yra draudžiama. Anot
Mildos, valdininkai priimdami šį spendimą persistengė. „Klientėms plaunu galvas,
dažau ir kerpu plaukus, neišvengiamai prisiliečiu prie odos. Tačiau, pasak valdžios
atstovų, antakių pešiojimas yra pavojinga
veikla. Man atrodo, jog tai nėra logiška“,
– nusivylimo šiuo valdžios sprendimu neslėpė M. Šamatauskienė.

S Vis daugiau lankytojų į lauko kavines sukviečia šylantis oras ir mažėjantys
karantino ribojimai.
Autorės nuotr.

Sulaukia skaitytojų

Vilkaviškio viešoji biblioteka taip pat
pradėjo aptarnauti skaitytojus ir išduoti
knygas. Pasak įstaigos direktorės Vilijos
Gilienės, per pirmąsias dvi dienas bibliotekos darbuotojos aptarnavo per šimtą
žmonių.
„Skaitytojai knygas rezervuoja elektroniniu būdu. Darbuotojos jas sudeda į
plastikinius maišelius, užklijuoja skaitytojo pažymėjimo numerį, o lankytojai jas
pasiima bibliotekos fojė. Taip siekiame
išvengti tiesioginio kontakto“, – pasakojo
bibliotekos direktorė.
Tačiau pasitaiko tokių atvejų, kai vyresnio amžiaus skaitytojai nemoka naudotis
elektroninėmis paslaugomis, todėl užsisakyti literatūros kūrinių jie negali. Pasak
V. Gilienės, nė vienas skaitytojas neišėjo iš
bibliotekos be knygų. „Žmonės, kurie nemoka užsisakyti leidinių internetu, atvyksta į
biblioteką ir dažniausiai įvardija knygos
autorių ar žanrą, o bibliotekos darbuotojai
suranda ir pasiūlo lankytojui pasirinkti iš
kelių variantų“, – sakė V. Gilienė.
Įstaigos vadovė pasakojo, kad sugrąžintos skaitytojų knygos taip pat „laikosi“ karantino.
„Mes nežinome, ar žmonės, kurie skaitė knygas, neserga, todėl visus sugrąžintus
leidinius 72 valandoms dedame į atskirą vė-

Netekome sporto pedagogo
Gediminas JARMALA
(1956–2020)

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra
taip netikėtai ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.“
(Vincas Mykolaitis-Putinas)

S Ieva ANDRIULIONYTĖ
iš Vilkaviškio:

– Pirmoji nuotolinio mokymosi savaitė buvo sudėtinga, bet šiuo metu
procesas vyksta sklandžiai. Dėkoju mokytojams, kurie negailėdami laiko stengiasi visais įmanomais būdais padėti ir
atsakyti į rūpimus klausimus.

Gegužės pirmąją amžinybėn iškeliavo
buvęs Vilkaviškio rajono sporto mokyklos futbolo treneris Gediminas Jarmala.
Gedimino gyvenimo kelias prasidėjo
1956 m. balandžio 29 d. Alytuje. Ten jis
baigė 5-ąją vidurinę mokyklą. 1974–1978
m. studijavo Lietuvos valstybiniame
kūno kultūros institute ir įgijo fizinio
auklėjimo dėstytojo bei futbolo trenerio
kvalifikaciją. 1978 m. G. Jarmala pagal
paskyrimą atvyko dirbti į Suvalkiją ir Ky-

bartuose pradėjo treniruoti jaunuosius
futbolininkus. Čia sukūrė šeimą, užaugino sūnų bei dukrą. Gediminas 1978–1983
m. žaidė Kybartų „Sveikatoje“, o 1983 m.

dinamą patalpą. Ir tik po trijų parų grąžiname atgal į knygų fondą. Siekiame išvengti
ligos protrūkio ir remiamės rekomendacijomis“, – akcentavo V. Gilienė.
Šiuo metu bibliotekos darbuotojos pastebėjo, kad vaikai ir jaunimas knygų skaito mažiau, todėl jiems siūlo naudotis nemokamomis audioknygomis.

Kavinėse valgyti baiminasi

Maitinimo įstaigas turintys verslininkai neslepia, jog šiuo metu patiria sunkumų. Kybartuose įsikūrusios kavinės „Rūta“ direktorė Irena Abraitienė sakė, kad
susiduria su dideliais iššūkiais.
„Žmonės pietauti lauke beveik nesirenka. Per pastarąsias dienas turėjome vos
kelis lankytojus. Viliuosi, jog atšilus orams
situacija pasikeis, tačiau dabar daugiau užsakymų sulaukiame maistą išsinešti“, – pasakojo I. Abraitienė.
Kavinės „Pegasas“ vadovė Teisutė Čiapienė minėjo, kad šiuo metu tęsia pradėtus remonto darbus, todėl žmones aptarnauti gali tik „Viados“ degalinės kavinėje.
„Lauke išdėliojome staliukus rekomenduojamu dviejų metrų atstumu, tačiau
žmonės čia užsuka tik papietauti, ilgesnių
pasisėdėjimų ar pokalbių prie kavos nėra.
Matyt, vis dar baiminasi...“ – svarstė T. Čiapienė.

IN MEMORIAM
įkūrė „Lokomotyvo“ futbolo komandą ir
jai vadovavo. 1993–1994 m. jam patikėtos
„Sveikatos“ futbolo komandos trenerio
pareigos.
G. Jarmala pasižymėjo kaip reiklus
ir iniciatyvus pedagogas, išugdęs daug
perspektyvių futbolininkų, kurie papildė
profesionalias komandas.
Netekome kolegos, santūraus ir nuoširdaus pašnekovo, kuris, kai jam buvo
sunku, nesiskundė, nedejavo, mokėjo
santūriai išgyventi kasdienybės įtampą.
Buvusiems bendradarbiams atmintyje išliks daug puikių prisiminimų apie kartu
praleistas šventes, išvykas, kasdienybės
akimirkas...
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius
ir liūdime kartu.
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos ir
Kybartų FK „Sveikata“ bendruomenės
Užsk. 987
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Jaunasis ūkininkas džiaugiasi
sėjęs tik žiemines kultūras
Andrius GRYGELAITIS

vasarį. Pastebėjau, kad dėl šiltos
žiemos šiemet padaugėjo ir mūsų kraštams nebūdingų kenkėjų.
Jie prasiskverbia net iki rapsų
šaknų. Panašu, kad mūsų žiemos
vis labiau tampa panašios į pietų
kraštų žiemas. Gali būti, kad dėl
to ateityje ūkininkaujant teks priiminėti nestandartinius sprendimus“, – svarstė pašnekovas.
Šie metai žemdirbiams išskirtiniai ne tik dėl gamtos sąlygų, bet
ir dėl pasaulį kaustančios koronaviruso pandemijos.
„Kol kas didelių pokyčių dėl to
nepajutome. Gal tik įmonės trumpesnį laiką išduoda produkciją,
nepriima grynųjų pinigų. Dirbant
laukuose per visą dieną galima
ir nesutikti žmonių. Aišku, jeigu
iki javapjūtės pradžios niekas nesikeis, gali kilti šiokių tokių keblumų. Juk žmonėms reikės prie
grūdų supirkimo punktų stovėti
eilėse, tiesiogiai bendrauti su būriu nepažįstamų asmenų“, – svarstė Serdokų kaimo ūkininkas.

Serdokų kaime ūkininkaujantis Jonas Zdancevičius
šiemet pirmą kartą savo
valdomuose plotuose pasėjo tik žiemines kultūras
– kviečius, kvietrugius bei
rapsus. Panašu, kad atsisakęs vasarojaus jaunas
vyras bus nuspėjęs ateitį.
Nematyti kenkėjai

Kartu su tėčiu, taip pat Jonu, ūkininkaujantis J. Zdancevičius tikino
nepamenantis tokios lauko darbų
sezono pradžios. Žiemą vyravo labiau pavasariui būdingi orai, tad
pasėliai puikiai peržiemojo. Tiesa,
pavasarį javams ir rapsams ėmė
stigti drėgmės.
„Seku orų prognozę ir bent jau
artimiausiu metu lietaus nenumatoma. Tai – labai blogai. Jau pernai
ir užpernai vyravo sausi metai,
bet jie buvo kitokie. Įprastai taip
Daugiau atsakomybės
anksti pavasarį drėgmės dar neJ. Zdancevičius ūkininkauti
trūkdavo. Laimei, kad šiemet nesėpradėjo maždaug prieš 13 metų.
jome vasarinių kultūrų. Žieminiai
Iš pradžių daugiau nei 300 hektajavai ir rapsai jau paaugę, išleidę S Smalsiausias Jono Zdancevičiaus pagalbininkas
rų ūkiui vadovavo jo tėtis, o pašaknis, sustiprėję, tad jie jaučia
ūkyje – sūnus Kasparas.
Asmeninio albumo nuotr. staruoju metu vis daugiau atsakomažesnį drėgmės stygių“, – pastemybės tenka jam pačiam.
bėjimais dalijosi J. Zdancevičius.
daug žolių. Tai greičiausiai – šiltos žiemos
Jonas gimė ir augo Serdokuose, tačiau
Jis taip pat džiaugėsi, kad šiemet į dir- pasekmė. Visgi Serdokų kaimo (Šeimenos sukūręs šeimą su žmona Simona ir dviem
vą gana anksti išbėrė trąšas, kuomet že- sen.) gyventojas didžiąją dalį savo plotų atžalomis Kasparu bei Jonyte trumpam
mėje iš po žiemos dar buvo likę šiek tiek nuo žolių nupurškė dar rudenį, todėl dabar buvo persikraustęs į Vilkaviškį. Šeima į vydrėgmės. Dabar tręšti laukus jau būtų ri- jo laukai, priešingai nei kai kurių kitų žem- ro gimtinę vėl sugrįžo prieš trejus metus,
zikinga.
dirbių, atrodo pakankamai švarūs.
kuomet beveik tėvų kaimynystėje pasistatė
Šis pavasaris, pasak jaunojo ūkininko,
„Nedaugelis ūkininkų pasėlius nuo žo- naują namą.
išskirtinis ir tuo, kad laukuose suvešėję itin lių purškia rudenį. Įprastai jie tai daro pa] Nukelta į 9 p.

Gražiomis erdvėmis pagaliau džiaugsis ir pilviškiečiai
] Atkelta iš 1 p.
Dabar šabakštynai tvarkomi, tiesiami nauji takai. Atsivėrusiame erdviame plote
aplink paliktą vešėti gražią liepą pilviškiečiai galės rengti iškylas, pasėdėti jaukiose
pavėsinėse, pasivaikščioti nedidele alėja,
nueiti iki tvenkinio. Įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui skirtos žaidimų bei sporto aikštelės.

Erdvė – ir mažiausiesiems

Kita viešoji erdvė, kur bus sutvarkyta
infrastruktūra, – teritorija miestelio centre,
Mokyklos gatvėje, šalia seniūnijos ir gimnazijos. Šioje vietoje bus atnaujinta danga,
įrengta vaikų žaidimų aikštelė su specialiai
pritaikyta minkštesne danga ir žaidimų
įrenginiais bei pavėsine. Aktyvūs pilviškiečiai šioje vietoje galės pasimankštinti su
naujais sporto treniruokliais.
Gerokai pasikeis ir nedidelis sklypas Dariaus ir Girėno bei Vasario 16-osios gatvių
sankirtoje, kur kadaise, dar prieš karą, stovėjo žydų mokykla. Sutvarkytas ir aptvertas tvorele, jis bus pritaikytas mažiausiems
pilviškiečiams. Vaikai galės džiaugtis įvairiafunkce laipyne, sūpynėmis, pavėsine,
žaisti naujoje smėlio dėžėje.
Šiose teritorijose taip pat stovės nauji
suoliukai, dviračių stovai, šiukšliadėžės,
bus atnaujinti želdiniai: pasodinta žemaūgių medžių, krūmelių, daugiamečių žydinčių augalų.

Kvietė tvarkytis visus

Taigi Šešupės ir Pilvės santakoje įsikū-

S Senasis karjeras taps patrauklia pasivaikščiojimų, iškylų vieta.
ręs miestelis tikrai pastebimai išgražės. Bus
smagiau ir patiems gyventojams: kaip pripažįsta pats seniūnas, vietos Pilviškiuose
visada buvo, tik nebuvo sutvarkytų erdvių,
kur žmonės galėtų pasivaikščioti, praleisti
laiką gamtoje.
V. Judickas vylėsi, kad gyventojai ne
tik tausos išgražėjusias erdves, pastatytus
įrenginius, bet ir patys labiau apsitvarkys
savo teritorijas. Dabar net ir pačiame mies-

Autorės nuotr.

telio centre akis bado sklypai, kuriuos savininkai palikę apleistus, apaugusius žolėmis.
„Yra tokių žmonių, kurie prisipirkę sodybų ir jas „užmiršę“. Tvarkytis tikrai turi
iš ko, tik noro nėra. Kai kur ir didelių investicijų nereikia – tik krūmynus apsirauti,
žoles nusipjauti. Tikėkimės, kad miestelio
aplinkai išgražėjus pasitemps ir visi gyventojai“, – kalbėjo seniūnas.
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SVEIKINAME
Ilgiausių metų palinkėsim,
Tegul nebus juose audrų,
Tegul Tau bus takai pavasario gėlėm
nusėti
Ir laimė, džiaugsmas širdyje gyvens.
Giedrų dienų tegul nestinga,
Daug sukakčių dar Tau atšvęst,
Dainuot širdy gyvenimą kas dieną
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!

Albiną SAIKEVIČIENĘ,
gyvenančią Vilkaviškyje,

75-erių metų jubiliejaus
proga sveikina
sesuo ir brolis su šeimomis.
Užsk. 964

PADĖKA

Ačiū už pagalbą
Dėkojame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilkaviškio rajono filialo
pirmininkui Gediminui Rašimui už
nuoširdų rūpestį ir pagalbą mano silpnai matančiam vyrui Juozui.
Taip pat sakome ačiū šio filialo moterims už mums pasiūtas apsaugines
veido kaukes.
Natalija ZIGMANTIENĖ
Užsk. 915

Tikrintojų pastabų
nesulaukė
Susiekimo ministerija informavo, kad balandžio 15–22
d. daugelyje šalies autobusų
stočių, tarp jų – ir Vilkaviškio,
buvo tikrinama, ar karantino
metu laikomasi nustatytų
reikalavimų ir užtikrinamas
keleivių saugumas.
Iš viso buvo patikrinta per 130 vietinio,
tarpmiestinio ir tolimojo susisiekimo
autobusų. Buvo žiūrima, ar tarp vairuotojo ir keleivių yra atitvara, ar sėdimosios vietos išdėstytos šachmatiniu būdu, ar vežama perpus mažiau keleivių
nei yra sėdimųjų vietų, ar autobusai aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis
bei ar pakankamai jie dezinfekuojami
po kiekvieno reiso.
Daugiausia pažeidimų nustatyta dėl
reikalavimo įrengti atitvarus tarp vairuotojo ir keleivių bei draudimo keleiviams sėstis dviejose sėdimųjų vietų eilėse už vairuotojo. Kai kurie autobusai
nebuvo pakankamai išvėdinti, išlaipinus keleivius nepakankamai išdezinfekuoti, kai kuriuose trūko informacijos
keleiviams apie COVID-19 prevencijos
priemones. Vis dėlto didžiojoje dalyje
patikrintų vietos, tarpmiestinių ir tolimojo susisiekimo autobusų buvo laikomasi karantino režimo reikalavimų.
UAB „Kautra“ filialo Vilkaviškio autobusų parko vadovas Marius Jasaitis
teigė, kad autobusus tikrino ir visuomenės sveikatos specialistai, tačiau pastabų vilkaviškiečiai ir iš jų nesulaukė.
„Santakos“ inf.

Dovanoja
kačiukus ir
šuniukus.

Tel. 8 640 64 466,

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

Paskutinė giesmė suskambo pačiam kūrėjui
IN MEMORIAM

Algimantas ŠERONAS
(1940–2020)

Baigiantis balandžiui netikėtai Anapilin iškeliavo Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ narys,
Marijampolės ir Vilkaviškio krašto
koordinatorius, poetas, dainų kūrėjas Algimantas Šeronas.
Trys tremtys per gyvenimą Algimantui neatėmė tikėjimo laisva Lietuva. Ypač daug gražių ir prasmingų
darbų jis atliko „Brandumos“ asociacijoje. 2019 metais per metinę šventę Druskininkuose A. Šeronui buvo
suteiktas asociacijos Garbės nario
vardas ir įteiktas vardinis medalis
„Brandaus intelekto kūrėjas“.
Algimantas buvo aktyvus žmogus. Ne vieną dešimtmetį jis dalyvavo Vilkaviškio kultūriniame
gyvenime, vadovavo muzikiniams
ansambliams „Bočiai“, „Piligrimai“ S Tėvynę nuoširdžiai mylėjęs Algimantas Šeronas
ir „Vilkaviškio šaulys“. Įvertinant
padarė daug prasmingų darbų.
jo prasmingą ir įvairiapusišką kultūrinę veiklą 2019 metais apie Algimantą vyne Lietuva“ (autoriai J. Jankauskienė, N.
Šeroną bei jo kūrybinius pasiekimus buvo J. Kulnickienė, V. Šiaudytis).
parašyta ir išleista knyga „Dainuoju Tau, TėPats Algimantas taip pat yra išleidęs

knygą – muzikinį albumą „Lietuvai“. Daugelio poetų tekstams jis
yra parašęs muziką. A. Šerono melodingos dainos skamba pagal buvusio Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininko V. Burago
(1953–2017), dabartinės pirmininkės, gydytojos D. Milukaitės-Buragienės, chirurgo poeto J. Mickevičiaus,
V. Šiaudyčio, V. Zablockio ir kitų autorių eiles, kurių priskaičiuotume
daugiau nei šimtą.
Tegul ilsisi mūsų mielas bičiulis
prie savo krūtinės priglaudusioje
Lietuvos žemėje, o mes poetų, rašytojų ir visų Algimantą pažinojusių
žmonių vardu skiriame jam poeto
J. Mickevičiaus eiles – kaip didžią
pagarbą už atliktus prasmingus darbus savo Tėvynei.

Dr. Vytautas ŠIAUDYTIS
LMMA „Branduma“ prezidentas,
LNRS vicepirmininkas, LMMA „Vydūno
šviesa“ tarybos pirmininkas

Nelauktai, netikėtai suskambo
Tau pačiam paskutinė giesmė...
Tu buvai Vilkaviškio legenda.
Daug dainų sugebėjai sudėt.
Dar vaikystėj dainuoti pamėgai.
Dainorėliu vadino draugai.
Dainavai Tu ant Sibiro sniego.
Palengvėdavo netgi vargai.
O į gimtąją šalį sugrįžus
Tau pražydo širdis ir jausmai.
Kurti muziką Tu pasiryžai
Mūs atgimusiai tautai jaunai.
Tavo dainos Tėvynėje girdis
Su lietuviško žodžio gaiva.
Jos lietuvišką džiugina širdį,
Jas dainuoja visa Lietuva.
Tu ilsėkis Tėvynėje savo –
Dar vaikystėje ją pamilai.
Dorą sielą garbingąją Tavo
Neš į Dangų balti angelai.
(Juozapas Mickevičius)

Algimantą Šeroną prisimenant
Turėjo praeiti laiko, kol supratau, kad tarp
mūsų jau nebėra brolio šaulio Algimanto.
Dar prieš kelias dienas telefonu aptarėme
kuopos ir ansamblio veiklą po karantino.
Paskui Algimantą ištiko netikėta mirtis, ir
Lietuvos šaulių sąjunga neteko aktyvaus,
veiklaus, atsidavusio nario.
Pirma mudviejų pažintis įvyko 2009
metų vasarą, kai A. Šeronas pareiškė norą
tapti Lietuvos šaulių sąjungos nariu. Davęs
šaulio priesaiką jis įsiliejo į kuopos gyvenimą, ėmė vadovauti vokaliniam ansambliui.
Pasižymėjo kaip aktyvus, pareigingas, sąžiningas, kruopščiai ir atsakingai atliekantis
pavestas užduotis narys ir netrukus buvo
paskirtas į šaulių I būrio vado pareigas.
Su ansambliu „Vilkaviškio šaulys“ Algimantas garsino šaulių kuopą ne tik rinktinės viduje, bet ir už jos ribų. Koncertuodamas aplankė visus kaimyninius rajonus,
buvo kviečiamas koncertuoti bažnyčiose,
senelių globos namuose, rajono organizacijų renginiuose bei įvairiose šventėse. Su
užsidegimu rašė dainoms žodžius, kūrė
muziką, repetavo su ansamblio nariais.

Įvertinus vadovo darbą, atsirado galimybė
nupirkti naujus muzikos instrumentus, kuriais Algimantas džiaugėsi ir didžiavosi.
Kaip aktyvus, veiklus, pareigingas šaulys, Algimantas buvo ne kartą paskatintas
kuopos vado, rinktinės vado, Šaulių sąjungos vado, Seimo nario, Savivaldybės mero,
kitų institucijų padėkos raštais. Apdovanotas Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės
įkūrimo 95-mečio ženklu, Lietuvos šaulių
sąjungos 100-mečio jubiliejine moneta,
III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo
ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“.
Labai skaudu, kad karantinas neleido
visiems kuopos šauliams atsisveikinti su
broliu šauliu Algimantu ir jį palydėti į amžinojo poilsio vietą. Tą galėjo padaryti tik
atstovai – rikiuotės šauliai.
Kuopos šauliai nepamirš savo būrio vado ir iškart po karantino atiduos šaulišką
pagarbą prie jo kapo.

Romualdas RAMANAUSKAS
Vilkaviškio P. Karužos 406-osios šaulių
kuopos vadas

S Su ansambliu „Vilkaviškio šaulys“ Algimantas Šeronas (dešinėje) garsino
kuopą rajone, koncertavo pas kaimynus.
Romo ČĖPLOS nuotr.

Kai atsitinka nelaimė, svarbu tinkamai reaguoti
Kiekvienam būna tokių momentų, kai
įprasta gyvenimo tėkmė sutrinka, kai
patiriame sunkių netikėtų sukrėtimų
ar pasikeitimų. Tai gali būti artimųjų
mirtis, nepagydoma liga, staigus invalidumas, socialinio statuso praradimas,
darbo netekimas, socialinė katastrofa
ir pan. Tuo metu viskas, kas atrodė
savaime suprantama, pasidaro problema. Nebežinai, kas esi, ko vertas. Gyvenimas atrodo neaiškus ar net visai
beprasmis. Gyventi baisu, sunku. Žmogus praranda dvasinę pusiausvyrą, patiria
krizę.
Krizinė situacija – asmens gyvenimo lūžis, turintis didelę psichologinę reikšmę ir
keliantis grėsmę jo asmenybės vientisumui,
gerai nuomonei apie save, socialinei padėčiai, sveikatai ar gyvybei. Dažnai pradedami
jausti simptomai: nervingumas, liūdesys,
galvos skausmai, sutrinka miegas, pablogėja apetitas, krinta darbingumas. Pasikeičia
žmogaus elgesys. Jis nenori bendrauti, užsisklendžia, atsisako anksčiau jį džiuginusių
dalykų, vartoja per daug vaistų, pradeda
išgėrinėti, gali pradėti kalbėti apie savižudy-

Skaudžias temas reikia ne
„užglostyti“, o priešingai
– reikia paskatinti žmogų apie
tai kalbėti. Kuo daugiau asmuo
kalba, tuo didesnį gydomąjį
poveikį turi pokalbis.
bę. Paprastai ūmus krizinis laikotarpis trunka apie 6 savaites. Po to žmogus atsitiesia,
labiau subręsta, permąsto savo gyvenimą
arba palūžta, suserga.
Kai pažįstamiems atsitinka nelaimė,
mes dažnai nemokame tinkamai reaguoti.
Vieni sustingsta ir nežino, ką daryti, kiti
stengiasi guosti, sakydami: „Nesijaudink,
viskas bus gerai“ (nors tai netiesa, ir pats
žmogus tai žino), treti stengiasi neužsiminti apie skaudžius dalykus, nukreipia pokalbį neutralia linkme, juokauja. Skaudžias
temas reikia ne „užglostyti“, o priešingai
– reikia paskatinti žmogų apie tai kalbėti.

Kuo daugiau asmuo kalba, tuo didesnį
gydomąjį poveikį turi pokalbis. Nesistenkite artimojo linksminti, prisitaikydami prie jo nuotaikos. Tiesiog klausykitės, priimkite jo jausmus (tegul
jis pyksta, verkia, „siunta“) ir parodykite, kad suprantate. Nekritikuokite,
nevertinkite, neužsipulkite, kad jis
neteisingai galvoja ar jaučia. Nebijokite prisiliesti: švelnus prisilietimas ar
apkabinimas gali labiau nuraminti negu žodžiai. Jei krizė stipri, nepalikime
žmogaus vieno, nes tai gali būti pavojinga.
Galite pasakyti: „Tai, ką tu išgyveni, labai
sunku, bet aš nenoriu, kad šiuo sunkiu metu būtum vienas. Aš norėčiau tau padėti.“
Galima duoti šilto gėrimo, paimti už rankos, jeigu įmanoma – užmigdyti. Nereikia
iškart atsitraukti, išgirdus piktą atsakymą:
„Ne, ačiū, nieko man nereikia“ ar „Palikite
mane ramybėje“. Taip sakoma todėl, kad
žmogus dažnai netiki mūsų nuoširdumu.
Be to, kartais jis toks prislėgtas, kad pirmiausia pykčiu išreiškia savo jausmus.
Tuomet neklausinėkime, o tik pabūkime
su juo. Nepasinaudokime asmens nelaime

tam, kad prisimintume ir išsakytume savo
paties kadaise patirtus panašius išgyvenimus. Nieko blogo, jei pasakysime, kad ir
mes tai išgyvenome, žinome, ką artimasis
ar draugas jaučia. Tačiau venkime konkretumo, pavyzdžiui: „Kai netekau darbo,
aš verkiau viską savaitę.“ Kiekvienas sielvartą jaučia savaip, todėl neverskime kito
jaustis kaltu, jei jis savo emocijų nereiškia
taip atvirai.
Pagalbai tinka daug kas: skambinkite,
kalbinkite, pasiūlykite rašyti dienoraštį,
remtis Dievu ar ateitimi ir pan. Jei nepavyko pirmą kartą, nenuleiskite rankų. Tačiau,
jei matysite, kad tikrai niekas nepadeda, jei
artimojo sielvartas jums atrodo per didelis
ar per ilgai tęsiasi, pasiūlykite psichologo
pagalbą. Suteikite būtiną informaciją, kur
ir kaip tokiu atveju geriausia kreiptis psichologinės pagalbos (žr. Vilkaviškio rajono
švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje/
Švietimo pagalba/ Psichologinė pagalba ir
emocinė parama).
Audra TAMOŠAITIENĖ
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos
tarnybos psichologė
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Policija pažeidėjus fiksuoja nuotoliniu būdu
Eglė KVIESULAITIENĖ

Karantino sąlygomis dirbantys
kelių policijos pareigūnai „apsiginklavo“ ne tik apsauginėmis
priemonėmis, bet ir pakeitė darbo metodus bei įrangą. Pažeidėjus jie dabar fiksuoja nuotoliniu
būdu.
Problema paaštrėjo

Nuolat keliuose patruliuodavę ir pažeidėjus stabdydavę pareigūnai karantino metu, kaip ir kitų profesijų atstovai, priversti
vengti kontaktų. Tad anksčiau taip įprasto
vaizdo – gatvėse automobilius stabdančių
policininkų – nepamatysi. Nevyksta ir tradicinės prevencinės priemonės, kai po savaitgalių ar šventinių dienų vairuotojai tikrinami dėl girtumo ir pan.
Marijampolės apskrities Kelių policijos
skyriaus viršininkas Rolandas Gylys kalbėjo, kad koronaviruso pandemija gerokai
pakeitė pareigūnų darbą, tačiau nauji darbo metodai padeda kontroliuoti situaciją
keliuose, todėl pažeidėjų skaičius ne ką sumažėjo.
Apskrities kelių policininkams vadovaujantis pareigūnas pripažino, kad kiek sumažėjo sulaikomų neblaivių vairuotojų, mat
nevykdomos prevencinės akcijos. Tačiau
pamatę įtartinai manevruojantį automobilį
ar dėl kitų priežasčių kilus įtarimams, kad
vairuotojas gali būti neblaivus, pareigūnai
tikrai nenumoja ranka. Įtartinas asmuo sustabdomas ir patikrinamas.
– Pastebėjome, kad kaimiškųjų vietovių
keliuose neblaivių vairuotojų problema
paaštrėjo – mažiau stabdomi pareigūnų
kai kurie vairuotojai ryžtasi sėsti prie vairo
apsvaigę, – kalbėjo R. Gylys. – Tikimės, kad
karantinas greitai baigsis ir galėsime vėl stabilizuoti padėtį. Be to, policija dėl neblaivių
vairuotojų gauna nemažai pranešimų iš
pilietiškų asmenų. Iš visų sulaikomų neblaivių vairuotojų apie 20–30 proc. – pilietiškų
asmenų dėka.

S Karantino metu policijos pareigūnai automobilius stabdo tik išskirtiniais atvejais.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Fiksuoja per atstumą

Suklusti turėtų ir mėgstantys mobiliuoju telefonu plepėti vairuotojai bei nesegintys saugos diržų. Mat juos pareigūnai stebi
per žiūronus ir pažeidimus fiksuoja vaizdo
kameromis bei fotoaparatais su nuotoliniais objektyvais. Palankiomis sąlygomis fotoaparatu galima užfiksuoti net 300 metrų
atstumu esantį pažeidėją, tad vairuotojas
paprastai net nežino, kad jį stebi eismo saugumu besirūpinantys pareigūnai.
Apie tai, kad pažeidimas užfiksuotas,
vairuotojas sužino tik paštu ar elektroninėmis priemonėmis gavęs pažeidimo protokolą su reikiama sumokėti baudos suma.
Tad mėgstančiųjų pažeidinėti kelių eismo
taisykles ir besiviliančiųjų, kad to niekas nepastebėjo, atsidarius pašto dėžutę gali laukti nemaloni staigmena.

Gelbsti trikojai

Šiuo sudėtingu laikotarpiu itin pasiteisina vairuotų taip nemylimi trikojai greičio

matuokliai. Jais karantino metu fiksuojama daug daugiau greičio mėgėjų nei iki tol,
nors trikojai dirba tuo pačiu režimu kaip
anksčiau. R. Gylys tokią padidėjusią statistiką sieja su sumažėjusiais automobilių srautais.
– Juk ištuštėjusiame kelyje kyla daug
daugiau pagundų paspausti akceleratoriaus pedalą, be to, ir galimybės didesnės
nei važiuojant kolona, – konstatavo Kelių
policijos skyriaus viršininkas. – Vien per
balandį mūsų turimi trikojai užfiksavo
per 800 pažeidėjų. Daugiausia greičio mėgėjų nufotografuota Marijampolės savivaldybės keliuose, o Vilkaviškio rajone praėjusį mėnesį šie greičio matuokliai buvo
reti svečiai.

Dėmesys sumažėjo

Kelių policijos viršininkas pripažino,
kad visuomenės dėmesiu gan ilgą laiką
„mėgavęsi“ trikojai pastaruoju metu jį turėjo perleisti koronavirusui. Tad ir pasiprie-

Atnaujinami autobusų maršrutai

Intensyvumas auga

Nors policijos kontrolę vairuotojai junta mažiau, reikia pastebėti, kad karantino
metu skaudžių eismo įvykių užfiksuojama
nedaug. Anot R. Gylio, tai lėmė palyginti
mažas eismo intensyvumas. Mat raginimai
likti namuose žmones sulaikė nuo kelionių,
mažiau buvo vykstama į parduotuves, o
renginių iš viso nebuvo.
Tačiau vis švelninant karantino sąlygas
į gatves išrieda vis daugiau automobilių, jų
itin padaugėję miestų gatvėse, tad Kelių policijos skyriaus vadovas sunerimęs, kad avarijų gali padaugėti labai greitai.
– Labai norėtųsi, kad kuo greičiau galėtume dirbti įprastu režimu, būtų sugrąžintos prevencinės priemonės, viešas patruliavimas – tik tada galėtų būti išnaudotos visos
galimybės užtikrinti saugų eismą. Tikimės,
kad toks Vyriausybės sprendimas bus priimtas artimiausiu metu, – vylėsi R. Gylys.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Per karantiną drastiškai mažėjant keleivių skaičiui tarpmiestinio susisiekimo vežėjai laikinai
atsisakė tam tikrų maršrutų.
Bandėme išsiaiškinti, kaip autobusų maršrutai pakito Vilkaviškio autobusų stotyje.
Viena didžiausių keleivių pervežimo tarpmiestiniais maršrutais bendrovė „Kautra“
karantino pradžioje paskelbė, kad laikinai
stabdo tarpmiestinius maršrutus. Tačiau
UAB „Kautra“ filialo Vilkaviškio autobusų
parko direktorius Marius Jasaitis minėjo,
jog šiuo laikotarpiu įmonė tęsė pervežimą
priemiestiniais maršrutais, o pirmasis atnaujintas tarpmiestinis maršrutas buvo
Kaunas–Marijampolė–Vilkaviškis. Nuo šios
savaitės vilkaviškiečiai galės nuvykti į Vilnių, Šaulius, o netrukus su pravažiuojančiais aplinkinių miestų autobusais galės pasiekti ir kitas Lietuvos vietas.
„Atnaujiname maršrutus ne iš karto,
tačiau kiekvieną dieną analizuojame situaciją rajone. Nenorime, kad autobusai važiuotų tušti, tačiau derinamės prie keleivių
poreikių“, – sakė M. Jasaitis.
Pasak filialo vadovo, keleivių srautas
žymiai mažesnis, tačiau dėl švelninamo
karantino žmonių autobusų stotyje daugėja kiekvieną dieną. „Šiuo metu atsidaro vis
daugiau įstaigų, kurios teikia įvairias pa-

šinimo akcijų bei diskusijų socialiniuose
tinkluose šia tema belikę mažai. Beje, vilkaviškiečiai šioje srityje ne itin pasižymėjo. Bene aktyviausi apskrityje buvo mūsų kaimynai šakiečiai. Laisvesnio laiko žiemos metu
turėję ūkininkai prieš trikojus protestavo
įspėjamaisiais plakatais. Susibūrę į iniciatyvinę grupę ir vienas kitą informuodavę,
kur statomas trikojis, kovingi ūkininkai
prieš greičio matuoklį pastatydavo automobilį su įspėjamuoju užrašu ar ženklu.
Tačiau pareigūnai su šiais pasipriešinimo akcijos aktyvistais nekovojo, nes tiesioginių funkcijų tokia veikla vykdyti jiems
netrukdė.
– Net pajuokaudavome, kad ūkininkai įspėjamuosius plakatus galėtų kabinti
kiekvieną dieną – mums tada net nereikėtų statyti greičio matuoklio. Tai būtų puiki
priemonė, mažinanti greičio mėgėjų gretas, – kalbėjo už eismo saugumą Marijampolės apskrityje atsakingas pareigūnas.
Kadangi pagal statistiką greitis – pagrindinė skaudžių eismo įvykių priežastis, o pavasarį greičio mėgėjai tampa itin aktyvūs,
R. Gylys džiaugiasi, kad mobilieji greičio
matuokliai bent iš dalies padeda spręsti šią
problemą karantino sąlygomis.

Rami savaitė

S Autobusų stotyje įrengtos švieslentės negausiems keleiviams rodo kelionės
kryptį ir atvykimo laiką.
Tomos BIRŠTONĖS nuotr.
slaugas gyventojams, todėl ir keleivių atsiranda vis daugiau. Autobusais daugiausiai
važinėja vyresnio amžiaus žmonės, todėl
kai atsidarys gydymo įstaigos, važiuojančiųjų skaičius turėtų dar labiau išaugti“,
– kalbėjo M. Jasaitis. Šalyje įvestas karantinas smarkiai sumažino keliautojų srautus,
tačiau siuntų kiekis išliko toks pats. M. Jasaitis teigė, kad krantinas siuntų perdavimo
paslaugai įtakos neturėjo.
Keliaujantieji autobusu turėtų nenus-

tebti, jog privaloma laikytis tam tikrų reikalavimų: įlipant ir išlipant privaloma
dezinfekuoti rankas, žmonės sodinami
šachmatine tvarka, privaloma išlaikyti ne
mažesnį kaip metro atstumą tarp keleivių,
draudžiama sėstis pirmose eilėse už vairuotojo. Pagal naujai priimtą tvarką vairuotoją nuo keleivių skiria apsauginis skydelis.
Rekomenduojama kelionės bilietą įsigyti
autobusų stotyje esančiose kasose.
„Santakos“ inf.

Praėjusi savaitė ir ilgasis savaitgalis policijos pareigūnams kaip niekad buvo
ramūs – pradėti vos keli ikiteisminiai
tyrimai.
Penktadienį Daugėlaičių kaimo (Kybartų sen.) gyventojas garaže pasigedo
keturračio. Naktį, apie 23 val., išgirdęs
įtartinus garsus vyras išėjo į kiemą ir
pamatė išlaužtas medines garažo duris. Iš pastato buvo dingęs keturratis
motociklas „Kawasaki SV 700“. Vyras
policijai garantavo, kad transporto priemonė buvo pavogta tarp 22 val. ir 23
val., mat buvo neseniai ją įvaręs į garažą. Šeimininkas nuostolį įvertino 2600
eurų.
Ketvirtadienį Vaišvilų kaime (Pajevonio sen.) sulaikytas neblaivus vairuotojas. Kybartiečio Evaldo Liaukevičiaus
vairuojamą „Audi A6“ pareigūnai sustabdė kelyje Virbalis–Vištytis. Vairuotojui nustatytas vidutinis (1,54 prom.)
girtumas.
Pirmadienį pareigūnai rado išplėštą vilkaviškiečio garažą. Patruliuodami garažų masyve Nepriklausomybės
gatvėje policininkai pastebėjo išlaužtas
pastato duris. Nustačius, kad garažas
priklauso 85-erių vilkaviškiečiui, informuotas pats šeimininkas. Vyras garaže
pasigedo automobilio „Renault Clio“.
Vėliau mašina rasta palikta šalikelėje.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Namuose dėvima mokyklinė uniforma
tapo pedagogų palaikymo ženklu
Eglė MIČIULIENĖ

Sakoma, kad žmogų geriausiai
pažinsi bėdoje. Bet ką daryti,
kai į bėdą pakliūva visa žmonija, kaip nutiko šį kartą? Ogi
vieniems kitus palaikyti.
Patį pirmą penktadienį

Kas galėjo pagalvoti, kad vos per porą
mėnesių visas mūsų gyvenimas apsivers
aukštyn kojomis! Kad vaikai bus skatinami
ne lankyti savo senelius, o kaip tik pas juos
neiti, kad mamos, anksčiau vijusios atžalas pabūti lauke, dabar draus eiti į kiemą,
kad mokytojai, raginę mažiau sėdėti prie
kompiuterių, bus patys priversti prie jų atsisėsti ir vesti pamokas. Ir kad penktadienis,
vienintelė diena, kai buvo galima nedėvėti
uniformos, taps būtent ta diena, kai reikia
ją apsivilkti.
Mintis, kad vaikai mokytojus gali palaikyti apsirengę uniformas, atėjo iš Vilkaviškio kilusiai, dabar Kaune gyvenančiai Aidai
Šeputienei.
– Paskelbus karantiną prasidėjo dvi
savaitės atostogų. Per jas mano antroko
sūnaus mokytoja ruošėsi, siuntė mums medžiagą ir informavo, kaip viskas vyks, koks
bus darbas. Aiškiai jutome mokytojos nerimą, kaip jai per atstumą reikės suvaldyti
antrokus. Pasitarėme su kitomis mamomis,
kad būtų smagu parodyti mokytojai, jog
mes ją suprantame, palaikome bei norime
padėti. Tik galvojome, kaip nusiųsti tylią
žinutę nesutrukdant pirmos nuotolinės pamokos. Štai ir gimė idėja penktadienį, kai
turėjo įvykti pirma nuotolinė vaizdinė pamoka, vaikams apsirengti uniformas, taip
išreiškiant palaikymą ir mokyklai, ir mokytojai, – pasakojo A. Šeputienė.

Išplito į kitus miestus

Pamačiusi vaikus, namų aplinkoje sėdinčius su uniformomis, mokytoja buvo labai
sujaudinta. Pedagogė nuoširdžiai dėkojo
tiek moksleiviams, tiek tėvams, su kuriais
vakare nuotoliniu būdu susitiko susirinkime.
Kitą savaitę tos pačios klasės tėvai paragino ir vyresniuosius savo mokyklinio amžiaus vaikus penktadienį į pamokas „ateiti“
su uniformomis.
– Jau kitą savaitę didžioji dalis klasių

S Iš Vilkaviškio kilusi Aida Šeputienė džiaugiasi, kad mūsų kraštiečiai
prie akcijos prisijungė ypač aktyviai.
Nuotr. iš asmeninio albumo.
mūsų mokykloje taip išreiškė padėką mokytojams, – kalbėjo akcijos iniciatorė.
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
antrokų tėvų sugalvota iniciatyva išplito
į kitas šio miesto mokyklas, vėliau – ir į
kitus miestus bei miestelius. A. Šeputienė
džiaugėsi, kad šią idėją paviešino nacionalinė Lietuvos televizija, o LRT „Įdomiųjų
pamokų“ vedėjas Vidas Bareikis laidoje pasirodė apsirengęs marškinėlius su užrašu
„Penktadienis – diena su uniforma“.
– Viskas „užsikūrė“ taip, kad pasipylė
atsiliepimai: per pirmąsias tris savaites
kasdien gaudavau iki 20 padėkų nuo įvairių Lietuvos pedagogų. Viena mokytoja
iš Ukmergės pasakojo girdėjusi apie šią
iniciatyvą Kaune, bet kai įsijungusi kompiuterį penktadienį pamatė ir visus savo
penktokus su uniformomis – labai nustebo bei nudžiugo. Iš to supratome, kad ši

Galvojome,
kaip nusiųsti
tylią žinutę
nesutrukdant pirmos
nuotolinės pamokos.

Jaunųjų filologų sėkmė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas buvo sėkmingas Vilkaviškio rajono gimnazistams. Tarp laimėtojų pateko
trys mūsų krašto atstovai.
Jaunųjų filologų konkurse mūsų rajono
mokiniai dalyvauja kiekvienais metais ir
kone kasmet grįžta su apdovanojimais. Ne
išimtis ir šie metai. Įprastai į respublikinį
konkurso etapą patekę jaunuoliai kviečiami į vis kitą šalies miestą, kur kelias dienas dalyvauja tam tikruose mokymuose.
Jie skaito savo ir klauso kitų kūrybos darbus, turi galimybę išgirsti komisijos narių
pagyrimus bei pastabas.
Šiais metais dėl šalyje paskelbto karantino įprastas renginys nevyko. Vis dėlto
konkurso organizatoriai sudarė galimybę
vertintojams ir atrinktų filologinių darbų
autoriams pabendrauti nuotoliniu būdu.
Paskelbus nugalėtojus paaiškėjo, kad

geriausiai iš mūsiškių sekėsi Vilkaviškio
„Aušros“ gimnazijos ketvirtos klasės mokinei Karolinai Vyšniauskaitei. Merginai už
geriausią tautosakos darbą skirtas pirmojo
laipsnio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomas. Karoliną Lietuvos mokinių
jaunųjų filologų konkursui ruošė lietuvių
kalbos mokytoja Rasa Kvirevičienė.
Puikiai pasirodė ir Kybartų Kristijono
Donelaičio gimnazijos trečios klasės mokinys Deivydas Stankevičius. Jam už gerą
publicistiką ir eseistiką skirtas Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos trečiojo laipsnio diplomas. Vaikino mokytoja – Nijolė
Černauskienė. Įdomu tai, kad Deivydas
tokį patį apdovanojimą šiame konkurse
pelnė ir praėjusiais metais.
Ministerijos pagyrimo raštas už poeziją įteiktas dar vienam „Aušros“ gimnazijos
abiturientui Lukui Rakauskui. Gimnazistą
šiam konkursui rengė pedagogas Andrius
Damušis.
„Santakos“ inf.

iniciatyva buvo reikalinga
ne vien mūsų mokytojai. Juk
laikas sudėtingas ne tiktai tėvams, vaikams, bet ir pedagogams, – sakė Aida.

S Linkėjimus savo mokytojai Jurgitai Navikienei
siunčia gražiškietis Tautvydas.

Nustebino gražiškiečiai

A. Šeputienė džiaugėsi, kad jos paskleistas gerasis virusas plinta po visą Lietuvą.
Moteris tikisi, kad jis ne tik gyvuos iki pat
karantino pabaigos, bet ir duos vaisius vėliau. Mat pagarba mokytojui, anot Aidos, turi būti pradėta skiepyti nuo mažens – prie
to taip pat prisidės pedagogus palaikanti
iniciatyva „Penktadienis – diena su uniforma“.
Prie šios akcijos praėjusią savaitę oficialiai buvo prisijungę 9 miestai, 25 mokyklos. Labai smagu, kad suvalkiečiai
– aktyviausi. Pati Aida prie iniciatyvos
pakvietė prisidėti Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindinę mokyklą, kurią prieš
dvidešimt metų yra baigusi. Mokyklos
bendruomenė iškart sureagavo ir jau kitą
penktadienį dalis mokinių prie kompiuterių rinkosi su uniformomis.
A. Šeputienę labai nustebino Gražiškių
gimnazija, kuri prie iniciatyvos jungėsi
išskirtinai aktyviai, ir nuotraukas akcijos
iniciatorei siuntė vieną po kitos. Beje, pa-

ti pirma vienos pedagogės padėkos žinutė
atėjo taip pat iš šios gimnazijos.
Vaikų, sėdinčių prie kompiuterių su
uniformomis, nuotraukos Aidą pasiekė ir
iš Vilkaviškio pradinės mokyklos, Kybartų, Alvito ugdymo įstaigų.
Didžiausi šios iniciatyvos entuziastai
– jaunesniųjų klasių mokiniai.
– Mūsų antrokai kol kas nė vieno penktadienio nepraleido be uniformos. Mano
pačios sūnus Simas kiekvieną ketvirtadienį pasitikslina, ar jau rytoj penktadienis
ir jis galės apsirengti uniformą. Anksčiau
būdavo atvirkščiai – vaikas laukdavo penktadienio, kad galėtų eiti su kokiais nori drabužiais. Įdomus ir kitas dalykas: iš pradžių
vaikai rengėsi tik uniformos viršų (švarkelius ar liemenes), o dabar dėvi visą aprangą. Sūnaus klasėje mokosi kitos buvusios
vilkaviškietės dukra: ji su sese penktadienį
pamokoms nuo galvos iki kojų apsirengia
taip, kaip eidamos į mokyklą. O jeigu aš pati dabar galėčiau apsirengti uniformą, tai
tikrai ją apsirengčiau ir perduočiau linkėjimus savo auklėtojai Angelei Ferencienei,
– šypsojosi A. Šeputienė.

SU ŠYPSENA
Pertrauka tarp paskaitų. Studentas
žadina savo bičiulį.
– Jonai, einam valgyti. O gal tu šiandien
mokaisi be pertraukos?
Mergina susimąsčiusi žiūri pro langą:
– Pavasaris atėjo...
Jos vaikinas neatitraukia akių nuo kompiuterio:
– Sakyk, manęs nėra namie.
Susitinka dvi seniai nesimačiusios draugės. Viena labai liesa, kita – apkūni.
Apkūnioji sako liesajai:
– Pažiūriu į tave ir man atrodo, kad Lietuvoje siautėja badas.
– O kai aš pasižiūriu į tave, atrodo, kad
tu esi to bado priežastis!
Anūkas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, kad už kiekvieną
blogą darbą mokoma atsilyginti geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok man 10 eurų, aš
tavo akinius sulaužiau.
– Padavėjau, aš užsisakiau jautienos su
citrina. Nesuprantu, kur mėsa.
– Po citrina.
– Šaunuolis! Vakar padarei tiek, kiek
paprastai padarai per mėnesį!
– Ai... Tiesiog internetas buvo dingęs...
– Moki plaukti?
– Taip.
– O kur išmokai?
– Vandenyje.
Šeimos galva klausia kandidatės į aukles:
– Taigi, jūs norite įsidarbinti vaikų aukle.
Kokią kvalifikaciją galite įrodyti?
– Aš anksčiau pati buvau vaikas.
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TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
9 d. 2 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 18 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 13 d. 11 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 86 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Dok. f. „Redde, quod
debes. Nepriklausomybės kovos“. 2 d.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Apgavikai“. 5 s.
23.45 Klausimėlis.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
9 d. 3 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 19 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 13 d. 12 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 87 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“.
4 d. 11 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
9 d. 4 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 20 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 14 d. 1 s.
11.35, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Čia – kinas.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 88 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Veisenzė.
Berlyno meilės
istorija“. 4 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
9 d. 5 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 21 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 14 d. 2 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30, 22.50 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
4 d. 89 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
23.00 V. f. „Sikarijus.
narkotikų karas“.
1.00 V. f. „Baigiamieji
egzaminai“.
3.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.35 V. f. „Mumija Dumis ir
Achnetuto kapas“.
9.00, 10.00, 11.00
LRT radijo žinios.
9.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė (kart.).
11.05 Po pamokų.
11.15 Dok. ser. „Kino istorija“.
12.00, 13.00 Pasaulio
dokumentika.
13.50 Ser. „Džesika
Flečer“. 12 d. 8, 9 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 V. f. „Be abejo,
turbūt“. Romantinė
komedija. 2008 m.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Gyvenimo spalvos.
7.00, 8.00, 10.00
LRT radijo žinios.
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 20 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 Pasaulio
dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 7 d. 2 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
22.30 V. f. „Rožinė pantera 2“.
24.00 V. f. „Svajonių
komanda“.
1.50 Kartojimai.

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55 Optimistinė laida
„#IšNamų“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30
Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Pabėgimas
į Galvestoną“. JAV,
kriminalinė drama,
2018. Rež. Mélanie
Laurent.
23.50, 3.25
Ser. „Kaulai“.
0.50 Ser. „APB“.
1.40, 5.30
Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Grainderis“.
4.45 Ser. „Paskutinis
žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Prezidento
medžioklė“. Suomija,
Vokietija, Didžioji
Britanija, veiksmo
filmas, 2014. Rež.
Jalmari Helander.
22.25 „Vikinglotto“.
23.50, 3.25
Ser. „Kaulai“.
0.45 Ser. „APB“.
1.35, 5.30 Ser.
„Rouzvudas“.
2.25 Ser. „Amerikiečiai“.
4.20 Ser. „Grainderis“.
4.45 Ser. „Paskutinis
žmogus Žemėje“.

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

6.25, 14.30 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „La troškinys“. JAV, 2007.
21.45 V. f. „Karibų piratai.
Salazaro kerštas“.
JAV, veiksmo ir
nuotykių fantastinis
filmas, 2017.

0.15 V. f. „Devynioliktasis
stalas“. JAV, komiška
drama, 2017.
1.55 V. f. „Taksi 3“ (kart.).
3.20 V. f. „Pabėgimas į
Galvestoną“ (kart.).
4.55 Ser. „APB“.
5.40 Ser. „Paskutinis
žmogus Žemėje“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Tėvų darželis“.
10.00 „Būk sveikas!“
10.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.00 Animac. f. „Kapitonas
Trumpakelnis“.
12.45 V. f. „Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai
tęsiasi“. Prancūzija,
nuotykių filmas visai
šeimai, 2015.
14.40 V. f. „Netikra vienuolė“.
JAV, komedija, 1992.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“
19.30 Žaidimas „galvOK“.
21.00 V. f. „Povandeninis
horizontas“. Honkongas, JAV, veiksmo
trileris, 2016.
23.05 V. f. „Pranašas“.
JAV, veiksmo trileris,
2007.
1.00 V. f. „Paskutinis
raganų medžiotojas“
(kart.).
2.50 V. f. „Povandeninis
horizontas“ (kart.).
4.40 Ser. „Pasitikėjimas“.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Tarzanas“.
13.45 V. f. „Gražuolė ir
Sebastianas. Draugai
visam gyvenimui“.
Prancūzija, nuotykių
filmas, 2017.
15.35 V. f. „Jaunavedžiai“.
Vokietija, JAV, komedija, 2003.
17.25 V. f. „Tai – mes“. JAV,
drama, 2016.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai.
Supervaikai“.
21.30 V. f. „Olimpo apgultis“. JAV, veiksmo
trileris, 2013.
23.50 V. f. „Persekiojama
daktaro. Pacientės
kerštas“. JAV, 2018.
1.35 V. f. „Karibų piratai.
Salazaro kerštas“.
3.45 V. f. „Prezidento
medžioklė“.
5.15 Ser. „Paskutinis
žmogus Žemėje“.

TV3

10.00 Ser. „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Paskutinis
raganų medžiotojas“.
Kinija, JAV, fantastinis
trileris, 2014.
0.05, 3.40 Ser. „Kaulai“.
1.05 Ser. „APB“.
1.50, 5.40 Ser. „Rouzvudas“.
2.40 Ser. „Pasitikėjimas“.
4.30 Ser. „Grainderis“.
4.50 Ser. „Paskutinis
žmogus Žemėje“.

BALTIJOS TELEVIZIJA
ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.20, 13.35
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Asmens
sargybinis“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser.
„Paskutinis laivas“.
12.35, 1.05 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Niekada
nepasiduok 2“. 2011
m. Veiksmo filmas.
JAV. Rež. Michael Jai
White.
23.05 V. f. „Užkratas“
(kart.).

6.25 Ser. „CSI. Majamis“.
7.20, 13.35
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55
Ser. „Asmens
sargybinis“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser.
„Paskutinis laivas“.
12.35, 1.20 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Baimės kaina“.
2002 m. Veiksmo
trileris. Vokietija,
JAV. Rež. Phil Alden
Robinson.
23.25 V. f. „Niekada nepasiduok 2“ (kart.).

6.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
7.35, 14.55 Ser. „Asmens
sargybinis“.
8.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
9.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser. „Paskutinis laivas“.
12.35, 1.35 Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.20, 13.35
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Asmens
sargybinis“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35 Ser. „Paskutinis
laivas“.
12.35, 2.05 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Rokis“. 1976 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. John G. Avildsen.
23.55 V. f. „Taikdarys“
(kart.).

6.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 18.20
Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Gyvūnai.
Laukinė širdis“.
11.30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 Ser. „Vanity Fair.
Visiškai slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 V. f. „Kaubojai ir
ateiviai“. 2011 m.
Veiksmo trileris. JAV.
Rež. Jon Favreau.
1.05 V. f. „Banga“. 2015
m. Veiksmo trileris.
Norvegija. Rež. Roar
Uthaug.
2.45 Kartojimai.

6.30 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis.
7.30, 18.20 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Gyvūnai.
Laukinė širdis“.
11.30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Reali mistika“.
14.35 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19.30 V. f. „Pasikeisti
vietomis“. 1983 m.
Komedija. JAV.
21.50 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
23.05 Ser. „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
0.05 Kartojimai.

17.00 Info diena.
18.30 Ser. „CSI. Majamis“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Taikdarys“.
1997 m. Veiksmo
trileris. JAV.
23.25 V. f. „Baimės kaina“
(kart.).

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

ANTRADIENIS

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

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia – kinas (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su
Nomeda (kart.).
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės
kaina. Sąjūdis“.
14.55 Dok. f. „Gestų kalba
Lietuvoje“ (kart.).
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 26 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 64 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Linija. Spalva. Forma.
19.35 Dok. ser. „Septintasis
dešimtmetis“.
20.15 Mano tėviškė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Bankas“. 3, 4 s.
23.15 Dok. ser. „Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą“
(kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Teatras (kart.).
7.00 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės
kaina. Sąjūdis“.
14.55 Dok. ser. „Septintasis
dešimtmetis“.
15.40 Muzikinis intarpas.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 2 d. 1 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 65 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 7 Kauno dienos.
19.35 Dok. ser. „Po
milijono metų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Trys Claros
Schumann gyvenimai“.
22.30 Mes nugalėjom.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
7.05 Proto džiunglės.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.40 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Ser. „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
14.55 Dok. ser. „Po
milijono metų“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 2 d. 2 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 66 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Stop juosta (kart.).
18.30 Istorijos perimetrai.
19.35 Dok. ser. „Kino istorija“.
20.20 Prisiminkime.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Tai
tik pasaulio pabaiga“.
Drama. 2016 m.
23.10 Manto Jankavičiaus
akustinis koncertas.
0.55 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
6.45 Klausimėlis (kart.).
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.30 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Istorijos perimetrai.
14.55 Mūsų miesteliai.
16.40 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 2 d. 3 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 67 s.
17.55 Trys minutės poezijos.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos perimetrai.
19.20 Prisiminkime (kart.).
19.30 Kultūros diena.
Savaitės apžvalga.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f.
„Gyveno kartą Uvė“.
Drama. 2015 m.
23.25 Jurgos albumo „Not
perfect“ pristatymo
koncertas.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės
fenomenas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 „Du balsai – viena
širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą“.
19.45 Ser. „Ten, kur
namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato
rungtynės. 2014 m.
D grupė. Urugvajus–
Italija.
22.55 „Quorum“ jubiliejinė
kelionė po pasaulį.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Manto Jankavičiaus
akustinis koncertas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva. Forma.
12.30 Šv. Mišios.
13.40 Šventadienio mintys.
14.05 Mokslo sriuba.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Legendos.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio
čempionato rungtynės. 2014 m. Aštuntfinalis. Brazilija–Čilė.
23.40 J. S. Bach Mišios
h-moll.
1.40 Dok. f. „Praėjusios
dienos atminimui“.
2.20 Kartojimai.

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Šerifo mašina“.
2015 m. Trileris. JAV.
0.20 Ser. „Antrininkas“.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00, 2.40 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00, 4.10 Ser.
„Rosenheimo policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Vaikinas iš
gretimo namo“. 2015
m. Trileris. JAV. Rež.
Rob Cohen.
0.20 Ser. „Antrininkas“.
1.20 V. f. „Šalta naktis“
(kart.).
4.55 Alchemija XVI. Mada
yra menas.
5.25 „Menininkų portretai“.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Agentų žaidimai“.
2013 m. Trileris. Rež.
Eric Rochant.
23.15 V. f. „Praradimas“.
2015 m. Drama. JAV.
Rež. Jean-Marc Vallee.
1.10 V. f. „Artėjant prie
nežinomybės“. 2016
m. Fantastinis trileris.
JAV. Rež. Mark Elijah
Rosenberg.
2.35 Kartojimai.

7.00 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Varlių
karalystė“.
11.55 V. f. „Monte Karlas“.
2011 m. Nuotykių
komedija. Vengrija,
JAV.
14.10 V. f. „Delfinukas
Bernis“. 2018 m.
Filmas šeimai.
Kanada.
16.00 V. f. „Kvailių apsauga“.
2008 m. Kriminalinė
komedija. JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šrekas
Trečiasis“. 2007 m.
JAV.
21.15 V. f. „Pikseliai“. 2015
m. Veiksmo komedija.
JAV, Kinija, Kanada.
Rež. Chris Columbus.
23.25 V. f. „Kaimynai“. 2014
m. Komedija. JAV. Rež.
Nicholas Stoller. Vaid.
Seth Rogen, Rose
Byrne, Zac Efron.
1.15 Kartojimai.

6.45 Animac. ser.
9.50 Animac. f. „Srovės
nublokšti“. 2006 m.
JAV, Didžioji Britanija.
11.30 V. f. „Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai
tęsiasi“. 2003 m.
Veiksmo ir nuotykių
komedija.
13.20 V. f. „Laukinių žmonių
medžioklė“. 2016
m. Komedija. Naujoji
Zelandija.
15.25 V. f. „Laris Kraunas“.
2011 m. Romantinė
komedija. JAV.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.00 V. f. „Šaunioji
septyniukė“. 2016 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. JAV.
00.45 V. f. „Nekviesti
svečiai“. 2009 m.
Siaubo drama.
Vokietija, JAV, Kanada.
2.15 Kartojimai.

LNK

1.20 Kartojimai.

22.30 V. f. „Šalta naktis“.
2013 m. Trileris. JAV.
0.15 Ser. „Antrininkas“.
1.15 Kartojimai.

LIETUVOS RYTO TV
ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

5.20, 10.00, 13.00
Nauja diena.
7.00, 12.30, 19.30
Lietuva tiesiogiai.
7.30, 23.30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu.

5.20, 10.00, 13.00
Nauja diena.
7.00, 1.30 Oponentai.
8.30, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos
konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30, 19.30, 22.00
Lietuva tiesiogiai.
15.00, 17.00, 3.45
Ser. „Mentų karai:
Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.

5.20, 10.00, 13.00
Nauja diena.
7.00, 12.30, 19.30,
22.00, 2.30 Lietuva
tiesiogiai.
7.30, 1.30 Gyvenimas.

6.00, 10.00, 13.00, 22.00
Nauja diena.
7.00, 12.30
Lietuva tiesiogiai.
7.30, 1.30 Skyrybos.
8.30, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos
konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų
karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
19.30 Baltijos kelias.
21.00, 0.30 Ser. „Moterų
daktaras“.
23.00, 2.30
Bušido ringas.
23.30, 5.15 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
6.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
7.20, 18.30
„Vyrų šešėlyje“.
7.55, 3.15 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio 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“.

8.30, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos
konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų
karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
21.00, 1.30 Oponentai.
0.30 Ser. „Moterų
daktaras“.

21.00, 0.30 Ser. „Moterų
daktaras“.
23.30 Gyvenimas.
4.30 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.

8.30, 18.30, 3.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos
konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų
karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
21.00, 0.30 Ser. „Moterų
daktaras“.
23.30 Skyrybos.

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

www.facebook.com/santaka.info

LRT PLIUS

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Jaunasis ūkininkas džiaugiasi sėjęs
tik žiemines kultūras

KAIMO DIENOS

] Atkelta iš 3 p.
Ūkininkauti Jonui Zdancevičiui sekasi puikiai. Dirbamus žemės plotus jis pamažu
plečia, pagal poreikius atsinaujina techniką. Žemdirbį neramina tik vienas dalykas
– augant įvairioms išlaidoms jau daug metų
produkcijos supirkimo kainos stovi vietoje.
Šių metų pradžioje jaunasis ūkininkas
daliai savo būsimos produkcijos sudarė
išankstines sutartis, bet ar tai pasiteisins,
parodys tik laikas. Pasitaikę atvejų, kai dėl
išankstinių įsipareigojimų vyras nukentėjo, tačiau buvo ir taip, kad dėl to jis vėliau
džiaugėsi.
„Pernai daliai produkcijos sudarėme
sutartis po 160 eurų už toną, o per javapjūtę vienu metu kainos siekė net 212 eurų. Daugiau nei prieš dešimtmetį esame
mokėję ir baudą, kad neįvykdėme išankstinių įsipareigojimų“, – prisiminė J. Zdancevičius.

KRYŽIAŽODIS

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

Įprastai ūkyje jaunasis ūkininkas dirba
kartu su tėčiu, tačiau sykiais tenka pasisamdyti vieną kitą darbuotoją. Vyrai norėtų į
šeimos ūkį privilioti ir šiuo metu Marijampolėje gyvenantį jaunesniojo Jono brolį
Mindaugą. Dar vienas jo brolis Modestas
– taip pat susijęs su žemės ūkiu. Nors pats
žemės jis nedirba, tačiau visoje Lietuvoje
prekiauja naudota žemės ūkio technika.
J. Zdancevičius pasakojo, kad brolis labai prisideda prie ūkio sėkmės. Kartais jis

paskolina reikiamos technikos, kai reikia,
ir pats sėda į traktorių bei padeda dirbti
laukuose. Iš Modesto verslo galima nuspėti, kada artėja sunkmetis. Panašu, kad tas
periodas – ne už kalnų. Tai buvo akivaizdu
dar prieš koronaviruso pandemiją.
„Vis daugiau ūkininkų jam siūlo už gerą
kainą įsigyti nedaug naudotos technikos, o
pirkėjai dažniausiai nori už pirkinius išsimokėti dalimis, per kelis metus. Tai rodo,
kad ūkininkams vis dažniau trūksta pinigų,
o bankai paskolų jau neduoda taip lengvai,
kaip anksčiau“, – pasakojo J. Zdancevičius.

Supranta ne visus

Akivaizdu, kad darbas žemės ūkyje jaunajam ūkininkui labai patinka, tačiau jį
šiek tiek neramina ne visai pozityvus kai
kurių aplinkinių požiūris į žemės ūkio sektoriaus atstovus. Jo teigimu, žmonės mato
tik galutinį rezultatą – ūkininkų namus, jų
automobilius bei techniką, tačiau nepastebi, kaip sunkiai žemdir-

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

biai dirba, norėdami visa tai turėti. Be to,
dauguma jų yra įklimpę į paskolas.
J. Zdancevičiaus teigimu, prie sąlygų
gerinimo neprisideda ir šalies valdžia. Tiesa, jis dėl to nenorėjo nieko kaltinti ir teigė,
kad esama padėtis nėra tokia bloga. Vyras
dalyvavo praėjusių metų pabaigoje vykusiose protesto akcijose – savo laukuose buvo
pastatęs žalią kryžių, su traktoriumi vyko į
mūsų rajono gatves. Vis dėlto jis tikino pastebėjęs, kad kartais kai kurie jo kolegos net
nežino, dėl ko kovoja.
„Džiaugiuosi, kad mūsų krašto ūkininkai parodė vieningumą ir gausiai įsijungė
į protesto akciją. Girdėjau, kad kai kurie
ūkininkai vėliau dar norėjo vykti piketuoti
į sostinę ir ten kovoti už savo teises. Nelabai
supratau, kam to reikia. Visiems norėtųsi
uždirbti kuo daugiau, o išleisti kuo mažiau,
tačiau reikia suprasti, kad visada kažko
trūks. Problemų apstu ir kituose sektoriuose, ypač šiuo sunkiu pasauliui laikotarpiu“,
– mintimis dalijosi pašnekovas.

Vardus, pavardes pakeis greičiau
Norintieji pasikeisti asmenvardžius tą galės
padaryti greičiau, paprasčiau vietinėse civilinės
metrikacijos įstaigose.
Dėl atskirų atvejų nereikėtų kreiptis į Teisingumo ministeriją. Jos
parengtam Civilinės būklės aktų
registravimo įstatymo pataisų projektui Vyriausybė jau pritarė, pa-

taisas svarstys Seimas. Atsisakius
perteklinių leidimų išdavimo, asmenvardžių keitimo procedūra
sutrumpėtų 2 mėnesiais. Pernai
šalyje žmonių vardai ar pavardės
buvo keisti 5517 kartų, o 868 atvejais reikėjo ministerijos sutikimo.
Jo reikia, kai asmuo nori pakeisti
pavardę į savo protėvių pavardę,
kai keičiamas vaiko, vyresnio nei
3 mėn., asmenvardis, kt.
„Santakos“ inf.
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35 75 58 14 16 48 20 01 22 56 57 07 72 45 38 41 34 08 53
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 02 19 74 10 27 59 26 66
12 50 65 (visa lentelė).

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas balandžio 28 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – PARODIJA.

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

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

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

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info
REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

(8 342) 20 803, 8 685 69 150,

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

(8 342) 20 804, 8 682 60 747,

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas) (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija) (8 342) 20 801, 8 685 21 442.
Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

tel./faks. (8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

(8 342) 20 804, 8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

(8 342) 20 807, 8 650 13 988.

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

Tiražas – 4112 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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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Geriausi šachmatininkai
paaiškėjo internetu

Gerbiami pacientai,

Teikiame skubią medicininę pagalbą
mūsų odontologijos klinikose Alytuje,
Marijampolėje ir Vilkaviškyje.
Atnaujintas darbo laikas karantino laikotarpiu:
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais – nuo 9 iki 18 val.
Į klinikas pacientai bus įleidžiami tik iš
anksto užsiregistravę telefonais:
+370 672 07 050 (Marijampolės klinika),
+370 671 58 058 (Alytaus klinika),
+370 670 69 222 (Vilkaviškio klinika).
Siekdami sumažinti riziką dėl COVID-19 plitimo, imamės aukščiausio
lygio prevencinių veiksmų ir priemonių.
Pacientams keliami reikalavimai
Pacientai įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę telefonu. Pacientai „iš
gatvės“ nebus priimami.
Visiems pacientams matuojama kūno temperatūra. Jei ji aukštesnė
nei 36,6 °C, pacientas į kliniką nebus įleidžiamas. Visiems pacientams
ant avalynės užmaunami antbačiai. Visiems pacientams privaloma
dezinfekuoti rankas patalpose esančiu dezinfekciniu skysčiu.
Gydytojams ir pagalbiniam personalui keliami reikalavimai
Gydytojai ir pagalbinis personalas yra aprūpinti apsaugos priemonėmis, kurios atitinka aukščiausią V saugumo lygį. Po kiekvieno
paciento vizito patalpos vėdinamos 15 min. Po kiekvieno paciento
Užsk. 962
apsilankymo patalpos dezinfekuojamos.

Nors dėl koronaviruso
pandemijos paralyžiuotas beveik visas sporto
pasaulis, tačiau pasitaiko ir išimčių. Vilkaviškio šachmatų klubo
„Širvinta“ iniciatyva
surengtos atvirosios
rajono savivaldybės
žaibo šachmatų pirmenybės internetu.
Įdomu tai, kad vilkaviškiečių
organizuotos varžybos buvo vos
trečiasis oficialus čempionatas
pasaulyje, surengtas pandemijos
laikotarpiu. Kiek anksčiau įvyko
Egipto ir Lietuvos pirmenybės internetu.
Mūsiškių organizuotose varžybose dalyvavo 47 žaidėjai iš visos
Lietuvos. Kiekvienas iš jų sužaidė po 9 partijas. Šachmatininkai
vienam ėjimui atlikti turėjo 3 minutes, o už kiekvieną ėjimą buvo
pridedamos papildomos dvi sekundės.
Šiose varžybose nebuvo oficialaus startinio mokesčio, tačiau visi
dalyviai buvo raginami paremti
Vilkaviškio rajono savivaldybės
medikus, kovojančius su koronavirusu.
Nepaisant to, kad šachmatininkai tarpusavyje kovojo internetu, azarto ir įtampos netrūko.
Nugalėtojo taurę iškovojo Kipras Eigminas iš Vilniaus. Antrąją
vietą pelnė moksleivis iš Kėdainių
Gustas Morkūnas, trečiąją – Donatas Kišonas iš Radviliškio. Marijampolietis Rolandas Martinkus,

S Varžybų teisėja Areta Jaškūnaitė rūpinosi, kad dalyviai žaistų
sąžiningai.
Asmeninio albumo nuotr.
treniruojantis jaunuosius vilkaviškiečius, surinkęs tiek pat taškų
laimėjo pagrindinį prizą vyresnių
nei 50 metų amžiaus sportininkų
grupėje. Vilkaviškietė Dalia Jaškūnienė nepralenkiama buvo tarp
moterų.
Jaunimo iki 18 metų grupėje
nugalėtojais tapo kėdainiškis Gustas Morkūnas, Daniel Šer iš Šiaulių
bei marijampolietis Augustas Vaškevičius.
Vilkaviškiečių įskaitoje nugalėjo Simas Melnikas, antrąją vietą
užėmė Stasys Kružinauskas, trečiąją – Povilas Dadurka.
S. Kružinauskas buvo nepralenkiamas ir tarp vilkaviškiečių,
kurie yra vyresni nei 50 metų.
Tarp mūsų rajono moterų nugalėjo D. Jaškūnienė, o jaunimo iki

18 metų amžiaus grupėje prizininkais tapo P. Dadurka, Arnas Bikauskas ir Aistis Jaškūnas.
Visiems nugalėtojams bei prizininkams laimėjimai bus išsiųsti
paštu.
„Nors varžybos vyko internetu,
galime garantuoti, kad visi rezultatai – teisingi. Dalis dalyvių buvo
patikrinti specialia „Anti-cheat“
sistema, padedančia nustatyti nesąžiningus žaidėjus. Ši sistema jokių galimų pažeidimų neaptiko.
Manome, kad šios varžybos visiškai pasiteisino. Jei masiniai sporto
renginiai bus ir toliau draudžiami,
kitus savo čempionatus taip pat
organizuosime internetu“, – teigė
šachmatų klubo „Širvinta“ vadovė
D. Jaškūnienė.
„Santakos“ inf.

Užsk. 981

Užsk. 868

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS!
AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS VIŠČIUKAI! SAUGUS PRISTATYMAS!

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

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
I
IŠS

MO

KĖ

TIN

AI

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis
(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

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

Užsk. 1285

Užsk. 787

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,

Ričardas Lukauskas.

Užsk. 1167

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų laužą.
Gali pasiimti savo
transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!
pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 290

Užsk. 986

Užsk. 982

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

Užsk. 10
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Gegužės 15 d., 11 val., bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr.
3968/0006:0334), esančio Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Čižiškių k.
1, priklausančio Valmantui Gutauskui, kadastriniai matavimai.
Kviečia gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3968/0006:4411) savininko
įgaliotus asmenis (skl. sav. Stasys Žakevičius) dalyvauti matavimuose
paženklinant žemės sklypo ribas. Su savimi prašo turėti dokumentus,
įrodančius teises į minėtą sklypą. Apie savo neatvykimą prašo informuoti adresu: Andriaus Bagdono ind. veikla, Gedimino g. 16, VilkavišUžsk. 993
kis, tel. 8 626 68 511 el. p. bagdonasandrius2@gmail.com.

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

Užsk. 470

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

PARDUODA
Namą Kybartuose (yra žemės,
ūkiniai pastatai, teritorija
aptverta).
Tel. 8 614 58 380.
6 a žemės sklypą Vilkaviškyje,
Saulėtekio g., prie upelio.
Tel. 8 611 33 615.
OPEL MERIVA (2004 m., 1,7 l,
juodos spalvos, 74 kW, geros
būklės, 1550 Eur).
Tel. 8 638 83 350.

971

972

974

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW
PASSAT B4, VW PASSAT B5, VW
PASSAT B6, CITROEN PICASSO,
FORD FOCUS, OPEL ASTRA,
NISSAN ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.
497
Labai geros būklės javų
kombainą LAVERDA 3400 (3,6 m
pjaunamoji, variklio galingumas
115 AJ, 6 cilindrų, IVECO
smulkintuvas).
Tel. 8 601 18 005.
770
Traktorių T-25 su padargais.
Tel.: 8 656 09 461,
8 694 92 583.
Svarstykles, pasveriančias iki
200 kg.
Tel. 8 670 49 964.

994

498

Nebrangiai – naudotą kietojo kuro
katilą „Stropuva“, runkelius.
Tel. 8 633 95 494.
995
Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška, svilinta – 2,85 Eur
už kg, lenkiška – 2,50 Eur už
kg), sprandinę, nugarinę, šoninę,
kumpį. Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
967
Šviežiapienę dviejų veršių karvę.
Tel. 8 699 27 554.
969
Šviežiapienę penkių veršių karvę.
Tel. 8 648 83 360.
984
5 t kvietrugių, pirmaveršę karvę.
Tel. 8 620 53 444.
970
Vasarinius kviečius.
Tel. 8 617 06 684.

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

968

Nebrangiai – maistines ir sėklines
bulves, pašarinius kvietrugius.
Tel. 8 699 83 452.
985
Tujas, egles, pušis, vaismedžius,
maumedžius, ąžuolus,
kadagius, lazdynus, graikinius
riešutmedžius, magnolijas,
hortenzijas, lanksvas, pušis
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094,
8 654 45 413.
606

Melasą, išvalytus vasarinius
miežius, kviečius, kvietrugius,
avižas, mišinius, vikius,
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja,
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466.
183
Malkas: drebulė, eglė – 19 Eur
už erdm, juodalksnis – 22 Eur už
erdm, beržas – 25 Eur už erdm,
ąžuolas – 27 Eur už erdm, uosis
– 33 Eur už erdm. Veža rąsteliais,
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.
772
Akcija! Pigiau nerasite! Sausas
skaldytas arba kaladėmis
beržines, alksnines malkas,
stambias supjautas ir nesupjautas
atraižas (pakais) bei smulkias
atraižas prakurams (sausos).
Nuolatiniams klientams taikomos
nuolaidos. Atveža nemokamai.
Tel.: 8 683 08 661,
8 612 63 938.
2397
Uosines, alksnines, beržines,
ąžuolines malkas rąstais ir
kapotas, supjautas atraižas.
Senjorams daro nuolaidas.
Tel. 8 633 84 438.

845

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

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

33

Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.
2327
Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys.
Tel. 8 650 28 930.
3991
Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 640 28 293.
1951
Galvijus (bulius, telyčias, karves),
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054.
900

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

Mes kiekvienas esame keleiviai, tik nežinom, kur yra
stotis, kurioje mums skirtas kelias baigias, kur sustoja
plakusi širdis...

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

Kaimynai D. Botyrienė, R. ir Ž. Dvarvydai, V. ir J. Venslovai

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

528

UAB „Galvex“ brangiai – pienu
girdomus mėsinius juodmargius,
belgų mėlynuosius buliukus ir
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 699 75 181.
36
UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 646 81 037,
8 612 34 503.
763
UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.
374

ĮVAIRŪS
Dirbanti moteris išsinuomotų
butą Vilkaviškyje (V a. nesiūlyti).
Tel. 8 636 30 813.
976
Kalvarijoje organizuojami
A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM
traktorininkų, SKM sunkiųjų
keturračių vairuotojų mokymo
kursai. Keičia seno pavyzdžio
traktorininko pažymėjimus į
naujus. Turintiesiems TR1 arba
B kategorijos pažymėjimus yra
galimybė kelti traktorininko
kvalifikaciją. Registruotis
nurodytais telefonais arba
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. Tel.: (8 343) 21 847,
8 699 88 498, 8 670 72 210. 740
Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838
Remontuoja variklius, keičia
dirželius, tikrina, šlifuoja variklių
galvutes, atlieka lengvųjų
automobilių kompiuterinę
diagnostiką. Suteikia pakaitinį
automobilį. Tel. 8 609 79 788. 1873
Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą. Tel. 8 680 27 027.
4369

979

Dėl Zeniaus MIKALAUSKO mirties užjaučiame velionio brolį
Vidą, seserų Rasos Danilaitienės, Zitos Mazauskienės ir Dalios
Višinskienės šeimas.
980

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

989

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

990

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

Atlieka griovimo ir patalpų vidaus
apdailos darbus (dažo, tapetuoja,
montuoja gipso kartono plokštes,
klijuoja plyteles, kloja grindis).
Tel. 8 657 48 271.
988
Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW PASSAT
B5, B5+ (1998–2005 m.), VW
PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l),
VW TOURAN (2006 m.), VW
GOLF V (2006 m.), AUDI A4 (1997
m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003
m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2
l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l),
AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l),
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l),
OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2
l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW
SHARAN (1997–2005 m., 1,9 l),
FORD GALAXY (1997–2005 m.),
VW BORA (1,9 l), VW PASSAT B4
(1994 m., 1,9 l). Perka automobilius
ardyti. Tel. 8 657 39 339.
2555
Paruošia automobilį techninei
apžiūrai. Suvirina slenksčius,
arkas, dugną. Remontuoja važiuoklę, variklį. Atlieka automobilių kompiuterinę diagnostiką.
Tel.: 8 681 90 927,
8 644 45 275.
978
Vyras atlieka įvairius darbus
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878.
783
Apdailos darbai (montuoja gipso
kartono plokštes, glaisto, dažo,
tapetuoja, kloja grindis, laminatą,
kala dailylentes).
Tel. 8 678 46 607.
564
Dengia stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Atlieka visus
skardinimo darbus.
Tel. 8 620 67 934.
947

991

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

943

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

940

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

996

Dovanoja šiferį Vilkaviškyje.
Tel. 8 685 59 734.

975

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

983

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

977

Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas patyręs dirbtuvių
vedėjas-automechanikas
atlikti sunkiasvorių transporto
priemonių remonto darbų
organizavimą, planavimą ir darbo
kokybės kontrolę.
Tel. 8 698 33 217.
961
Pieno krypties ūkiui reikalingas
mechanizatorius (traktorininkas).
Galimybė dirbti įvairesniu režimu
(ne visą darbo dieną, ne kiekvieną
dieną ir t. t.). Darbas Keturvalakių
sen., atlyginimas pagal sutartas
ir suderintas darbo sąlygas ir
galimus atlikti darbus. Amžius
nesvarbus, bet pageidautina be
žalingų įpročių.
Tel. 8 614 66 748.
907
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Kinas po atviru dangumi
Vilkaviškyje sulaukė pasisekimo

S Raktažolė – naudinga vaistažolė:
tinka ir arbatai, ir salotoms pagardinti.
Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

S Pirmasis lauko kino seansas sukvietė gausų žiūrovų būrį ir sulaukė pasisekimo.

Nors Lietuvoje paskelbtas
karantinas ir kultūrinis gyvenimas beveik sustojęs, tačiau
gegužės pirmąją vilkaviškiečiai turėjo galimybę iš automobilio saugiai mėgautis
kinu didžiajame ekrane.
Idėja pakviesti rajono gyventojus į
nemokamus kino seansus kilo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai ir Vilkaviškio kultūros centro
darbuotojams.
„Šiuo sudėtingu laikotarpiu norime dovanoti džiaugsmo žmonėms. Vilkaviškiečiai, kaip ir didmiesčiuose gyvenantieji, nusipelno įvairių pramogų.
Tikimės, kad tai ne paskutinis kartas,
kai kiną galime žiūrėti kiek kitaip. Manau, jog kitą kartą jį žiūrėsime susėdę

ant žolės gryname lauke“, – pasakojo
Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės
veiklos vadybininkė Aksana Laskevičienė.
Kinas po atviru dangumi sulaukė
didžiulio susidomėjimo. Vilkaviškio
pirminės sveikatos priežiūros centro
aikštelė buvo pilnutėlė mašinų. Pasak A. Laskevičienės, į aikštelę vienu
metu tilpo ne daugiau kaip 60 automobilių, todėl filmą „Džentelmenai“,
kuris buvo rodomas 22 valandą, galėjo žiūrėti ne visi.
Filmai buvo rodomi per didžiulį ekraną, o įgarsinti per automobilių radijo imtuvus, todėl išlipti ar praverti langus buvo griežtai draudžiama. Pasak
A. Laskevičienės, žiūrovai rekomendacijų bei draudimų paisė, todėl senąsias
kino tradicijas primenanti pramoga
praėjo sklandžiai ir sėkmingai.
„Santakos“ inf.

Tomos BIRŠTONĖS nuotr.

Šiomis dienomis
oras smagiai šils

S Atvykusieji buvo supažindinami su renginio taisyklėmis ir draudimais.

Gydymo įstaigos galės priimti perpus
AKTUALIA TEMA
mažiau pacientų
Eglė KVIESULAITIENĖ

Švelnėjant karantino sąlygoms žmonės veržiasi į parduotuves ir gydymo įstaigas,
tačiau medikai tikina, kad
prieškarantininiu režimu dirbs
dar negreitai.
Šalyje mažėjant fiksuojamų koronaviruso atvejų, žmonės pradeda atsipalaiduoti. Ilgąjį savaitgalį prie prekybos centrų
nutįso norinčiųjų apsipirkti eilės, o gėlių
turgeliuose šurmuliavo tiek žmonių, kiek
jų nebuvę net prieš karantiną. Visgi daugelis paiso karantino reikalavimų dėvėti
kaukes ir laikytis saugaus atstumo. Per savaitgalį nubaustas tik vienas rajono gyventojas, piktybiškai nedėvėjęs kaukės.
Mūsų rajone naujų COVID-19 atvejų
iki pirmadienio nebuvo užfiksuota: susirgę 7, iš kurių 5 jau pasveiko, 1 mirė.
Nors politikai skelbia, kad pacientams duris jau atveria poliklinikos, o ligoninės atnaujina planines paslaugas,
mūsų rajono medikai įsitikinę, kad šią
savaitę priimti pacientų ir gyvai kontaktuoti negalės.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga įpareigojo sveikatos priežiūros
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Kiekvienam pacientui
medikai turės skirti
triskart daugiau laiko
nei iki karantino.
įstaigas parengti planinių stacionarinių
ir ambulatorinių paslaugų atnaujinimo
etapais planus ir pateikti juos derinti Higienos institutui bei Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. O derinimo procedūros paprastai užtrunka.
Ligoninės direktorius Linas Blažaitis
patikino, kad ambulatorinių paslaugų planą jau sudarė ir jis derinamas su reikiamomis institucijomis. Tad dabar tik nuo
jų priklauso, kada pradės veikti ligoninės
Konsultacinis skyrius. Visgi konsultacijų
nebus tiek, kiek anksčiau, nes kiekvienam pacientui dėl patalpų dezinfekcijos
ir vėdinimo teks skirti po 45 min., kai
anksčiau buvo skiriama triskart mažiau.
Taigi reikėtų suprasti, kad eilės pas specialistus labai išaugs. Tiesa, bus palikta
galimybė konsultuotis nuotoliniu būdu.
Stacionaro paslaugos nebuvo nutrūkusios ir per karantiną, tačiau sumažėjo
jų apimtys. Nors planinės operacijos bus
atnaujintos, kol kas išlieka reikalavimas

palikti neužguldytą tam tikrą skaičių
lovų, jei kiltų COVID-19 protrūkis. Taigi
visu pajėgumu ligoninė dirbti kol kas
negalės, juolab kad dėl koronaviruso
protrūkio uždarius Marijampolės ligoninės Nervų ir Vidaus ligų skyrius, kaimyninės savivaldybės pacientai šiuo
metu guldomi į mūsų rajono ligoninę.
Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Danguolė Almonaitienė sakė, kad beveik viską, kas nurodyta sveikatos apsaugos ministro įsakyme,
jos vadovaujama įstaiga jau vykdo nuo
karantino pradžios – būtinais atvejais
gyvai priima pacientus, iš anksto suderinus su šeimos gydytoju. Tad poliklinikos
pacientai pokyčių praktiškai nepajus.
Prioritetu vis dar išliks nuotolinės konsultacijos.
Privačios šeimos klinikos taip pat dar
negali pasakyti, kada atvers duris pacientams. Vilkaviškio šeimos klinikos vadovė
Rimanta Sruoginienė kalbėjo, jog daug
laiko užtrunka sudėstyti grafikus, kad nesutaptų gyvo kontakto ir nuotoliniu būdu
konsultuojamų pacientų laikas.
– Kadangi darbų apimtį turime sumažinti 50 proc., į gydytoją reikės kreiptis tik būtinu atveju. Tad kiek paslaugų
galėsime teikti, labai priklausys nuo pačių pacientų sąmoningumo, – kalbėjo R.
Sruoginienė.

Dangus šiandien debesuosis, tačiau lietus
jėgas išeikvos nepasiekęs Suvalkijos lygumų. Nestiprus vėjas kaitalios kryptį. Termometrai įdienojus rodys 14–19 laipsnių
šilumos.
Trečiadienio naktį atvės iki 2–7 laipsnių
šilumos, papūs gaivesnis šiaurinių krypčių
vėjas. Dieną slėgis kils, debesys tirps. Temperatūra popietę vėl sieks 14–19 laipsnių.
Giedrą ketvirtadienio naktį teliks 1–5
laipsniai šilumos, dirvos paviršių vietomis nubalins šalnos. Nestiprus vėjas vėl
pasisuks iš vakarų. Yra vilties, kad dieną
kai kur trumpai palis, oras sušils iki 13–18
laipsnių.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

05:32
21:00
15:28

Jautis (04 21–05 20)
Priešpilnis iki gegužės 5 d.

DIENOS
Gegužės 5-oji –
Vandentvarkos darbuotojų diena
Tarptautinė akušerių diena
Gegužės 6-oji –
Tarptautinė diena be dietų
Gegužės 7-oji –
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena

VARDINĖS
s Gegužės 5 d.

Angelas, Bartvilas, Barvydas, Gintaras,
Ieva, Sigrida, Sigurdas

s Gegužės 6 d.

Benedikta, Judita, Liucija, Liucijus,
Minvydas, Minžadas, Prudencija, Vaidas

s Gegužės 7 d.

Dana, Danė, Danutė, Doma, Domicėlė

