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RETA PROFESIJA,
RETA DARBOVIETĖ,
O DARBAS –
KAIP MALDA.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Žvejus pradžiugino į ežerą
paleistos lydekos ir amūrai

TRUMPAI
] BENDRAVO INTERNETU
Vilkaviškio rajono merui Algirdui Neiberkai pasiūlius, Marijampolės regiono savivaldybių vadovai – merai ir
administracijų direktoriai – nuotoliniu
būdu aptarė bendrus šiuo metu savivaldybėms aktualius klausimus, pasidalijo
patirtimi sprendžiant kai kurias problemas. Savivaldybių vadovai pasitarimus
internetu sutarė rengti reguliariai, iki
to laiko, kol galės susitikti gyvai.

] PRASIDEDA AKCIJA
Prasideda paramos šiuo ypač sunkiu metu labiausiai vargstantiems žmonėms
akcija „Gerumas mus vienija“. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
parapijos „Caritas“ visus kviečia už auką įsigyti simbolinę žvakelę – tebus tai
kilnus mūsų solidarumo ženklas. Jūsų
aukos laukiama jau nuo rytdienos, lapkričio 21 d., Vilkaviškio katedroje prieš
mišias kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį, o „Carito“ patalpose (Gedimino g. 19,
Vilkaviškis) – antradieniais, 9–12 val.
Taip pat žvakelių galima įsigyti iš anksto susitarus tel. 8 686 74 501.

S Dvivasariai baltieji amūrai į Suvalkiją atkeliavo net iš Zarasų rajono.
Eglė MIČIULIENĖ

Šią savaitę į keturis rajono vandens telkinius žuvivaisos specialistai iš Zarasų rajono tvenkinių
atgabeno kelias talpyklas žuvų:
3 tūkstančius lydekaičių ir tūkstantį baltųjų amūrų. Daugiausiai
žvynuotųjų paniro į Paežerių ežero vandenis.
Poreikis – didžiulis

Trečiadienio priešpietę į Paežerių ežero
valčių nuleidimo vietą atvykę žuvų auginimu ir veisimu užsiimančios UAB „Vasaknos“ darbuotojai rado čia susirinkusį būrelį
vilkaviškiečių. Pasižiūrėti, kaip į ežerą bus
paleista tūkstančiai lydekaičių ir amūrų, at-

S Į Paežerius žuvivaisos specialistai paleido tris tūkstančius žuvų. Autorės nuotr.
vyko ne tik už šią sritį atsakingi Savivaldybės ir aplinkos apsaugos inspekcijos specialistai, bet ir keletas vietinių žvejų.
Į nebe pirmą kartą įžuvinamą ežerą šįkart buvo paleista 2 tūkstančiai šiųmečių
lydekaičių (vidutinis vienos žuvytės svoris – 80 g) ir tūkstantis dvivasarių baltųjų
amūrų (kiekvienas vidutiniškai svėrė po
200 g).
Karpinių šeimai priklausantys baltieji
amūrai atlieka vandens telkinių švarintojų funkciją, nes maitinasi sužėlusiais
augalais, stambiais dumbliais. O lydekos
apskritai laikomos vienomis vertingiausių Lietuvos vandenyse gyvenančių plėšrūnių.
Didžiausius lydekų kiekius, skirtus
Lietuvos valstybinių vandens telkinių įžuvinimui, užaugina Žuvininkystės tarnyba.
Vis dėlto šios tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyriausioji specialistė Ali-

na Širvinska sakė, jog pastarieji įžuvinimo
darbai vyksta gavus papildomų lėšų iš Aplinkos ministerijos ir nupirkus paslaugą iš
tiekėjų, nes tarnyba nepajėgi išauginti reikalingo kiekio žuvų, ypač plėšriųjų lydekų, kurių poreikis visoje šalyje yra labai didelis.

Pagal mokslininkų
rekomendacijas

Kokių žuvų į Lietuvos vandenis vežti,
sprendžia Aplinkos ministerija, remdamasi
mokslininkų atliktomis studijomis.
„Mokslininkai Lietuvos vandens telkiniuose vykdo monitoringą, įvertina jų
būklę ir parengia kelerių metų strategiją.
Remiantis šiomis rekomendacijomis, kartais atsižvelgiant ir į savivaldybių pageidavimus, sudaromas kasmetinis žuvivaisos
planas visiems Lietuvos rajonams“, – pasakojo A. Širvinska.
] Nukelta į 10 p.

Sergančiųjų COVID-19 rajone vis daugėja
Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors šalyje per dieną fiksuojamų
naujų COVID-19 atvejų skaičiai
stabilizavosi, mūsų rajone jie vis
auga. Vakar registruotas per dieną susirgusiųjų rekordas – 20.
Kaip informavo Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro specialistai, vakar dienos duomenimis, šiuo metu koronavirusu
serga 163 rajono gyventojai. Vienas 80–89
metų amžiaus grupei priklausęs mūsų rajono gyventojas šią savaitę mirė. Jis COVID19 užsikrėtė besigydydamas Marijampolės
ligoninėje.
Iš visų šiuo metu sergančių rajono gyventojų tik vienas gydomas stacionare.
Jis taip pat priklauso 80–89 metų amžiaus

grupei. Kiti gydosi namuose.
Visuomenės sveikatos specialistai
konstatuoja, kad ir toliau plečiasi židiniai
ugdymo įstaigose. „Buratino“ lopšelyjedarželyje jau serga 4 darbuotojai ir ugdytinis. Naujas židinys registruotas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje. Ten susirgo
2 darbuotojai.
Užsikrėtė po vieną Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kybartų
socialinės pagalbos centro darbuotoją.
Dviem Kybartuose dirbantiems muitininkams taip pat konstatuotas koronavirusas.
Prasiplėtė židinys Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje – koronavirusu serga jau 3
darbuotojai.
COVID-19 konstatuotas ir dar vienai iš
Kauno į Vilkaviškio ligoninę dirbti važinėjančiai medikei. Tiesa, ji pastarosiomis dienomis su mūsų rajono medikais ir pacientais kontaktų neturėjo, nes dirbo Kaune.

Prie Vilkaviškio ligoninės veikiančiame mobiliajame COVID-19 punkte kasdien
ištiriama po 42 pacientus. Kaip informavo
darbą punkte koordinuojanti Milda Žemavičienė, kol kas didelių eilių nėra – pacientai gali registruotis atvykti jau kitą dieną.
Koordinatorė priminė, kad pacientai
COVID-19 testui turi atvykti nurodytu laiku, kuris bus skirtas užsiregistravus tel.
1808 arba internetu www.1808.lt, o ne kada panorėję. Taip pat atvykti būtina automobiliu, nes mėginys imamas pacientui
sėdint automobilyje.
Trečiadienį ligoninės medikai sužinojo, kad bent jau kol kas jiems neteks gydyti COVID-19 sergančių ligonių. Pasikeitus
strategijai Kauno regione papildomos lovos koronavirusu sergantiems pacientams
gydyti skiriamos bazinėse ligoninėse, perorganizuojant ir pritaikant jų skyrius.
] Nukelta į 16 p.

] BRONZOS MEDALIAI
Futbolo klubas Kybartų „Sveikata“ Lietuvos futbolo federacijos II lygos Pietų
zonos pirmenybėse iškovojo bronzos
medalius. Tai paaiškėjo po dvikovos
tarp Panevėžio „Ekrano“ ir Kazlų Rūdos
„Šilo“ komandų, kurią 2:0 laimėjo kaimyninės savivaldybės atstovai. Panevėžiečių pergalė „Sveikatos“ komandą būtų nustūmusi į ketvirtą turnyro lentelės
vietą. Simboliška, kad vieną iš įvarčių,
garantavusių kybartiečiams apdovanojimus, pelnė „Šilo“ gretose žaidžiantis
vilkaviškietis Audrius Brokas.

] APIE MEDŽIUS
Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainės vilkaviskis.lt skyrelyje
„Aplinkos apsaugos informacija“ pradėti skelbti pranešimai apie artimiausiu
metu planuojamus vykdyti želdinių
kirtimo ir genėjimo darbus. Su numatytais darbais gyventojai iš anksto gali
susipažinti atsidarę nuorodą https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/
aplinkos-apsauga/. Lentelėje nurodyta,
kuriose Vilkaviškio rajono vietose bus
atliekami darbai, kodėl vieną ar kelis
medžius būtina nupjauti, genėti.

Savivaldybės tarybos
narių dėmesiui!
Lapkričio 27 d. (penktadienį),
10 val., vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
posėdis nuotoliniu būdu.
Sprendimų projektai skelbiami interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt. Posėdis bus transliuojamas tiesiogiai Vilkaviškio rajono savivaldybės „YouTube“
paskyroje.
Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras
Užsk. 2706
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Stotyje atidaryta paroda, skirta
Lietuvos kariuomenės dienai
Vilkaviškio autobusų
stotyje, laukimo salėje,
eksponuojama Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centro-muziejaus parengta
paroda „Tėvynės meilė
parodė jiems kelią“, supažindinanti su Vilkaviškio
krašto kariais, 1918–1940
m. tarnavusiais Lietuvos
kariuomenėje. Parodą
miestiečiai ir rajono svečiai
galės lankyti iki gruodžio
4 dienos.
1918-aisiais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę visoje šalyje dar
tvyrojo karo parako kvapas. Į atgimusią valstybę pradėjo veržtis
caro valdžią nuvertusios bolševikų gaujos. Vokiečiai, trejus metus
šeimininkavę mūsų šalyje, nesutiko ramiai pasitraukti iš Lietuvos.
Dažnai kildavo jų ir patriotiškai
nusiteikusių lietuvių susirėmimai.
Lenkai vis agresyviau reiškė savo
pretenzijas į Vilnių.
1918 m. lapkričio 23 d. išėjo
pirmasis įsakymas kurti Lietuvos
ginkluotas pajėgas. Iš Lietuvos
miestų ir miestelių, kaimų ir bažnytkaimių į Kauną išėjo būriai lietuvių.
Vyrai, kurie savo iniciatyva 1918–1920 m.
įstojo į kariuomenę, laikomi savanoriais.
Iš Vilkaviškio ir jo apylinkių ginklu ginti
Lietuvos teritoriją pasiryžo daugiau nei
tūkstantis piliečių. Iš jų daugiau nei šimtas už drąsą ir pasiaukojimą mūšiuose buvo apdovanoti aukščiausiu kariniu ordinu
– Vyčio kryžiumi.
Nepriklausomybės kovose dalyvavo
daugiau nei šešiasdešimt karininkų, kilusių iš Vilkaviškio rajono. Kai kurie iš jų
Pirmojoje Lietuvos Respublikoje pasiekė
karjeros aukštumas. Tapo gabiais karo
valdininkais, užsitarnavo pulkininko ar
generolo laipsnius, tapo kariuomenės vadais.Vienas iš jų buvo divizijos generolas
Zenonas Gerulaitis, gimęs 1894 m. Paežerių dvare.
Gabų ir sparčiai karjeros laiptais
Lietuvos kariuomenėje kopusį divizijos

generolą 1941 m. birželio 14 d. sustabdė
netikėtas NKVD įsiveržimas ir areštas.
Generolas net nenujautė tokios lemties,
todėl tęsė darbus kariuomenėje, nesislapstė. Tuo labiau kad okupavę Lietuvą rusai
Z. Gerulaitį paskyrė ir toliau dirbti kariuomenės tiekimo viršininku.
Panašiu būdu buvo suimti ir išvežti
kiti iš Vilkaviškio krašto kilę karininkai.
Rusų daliniai buvo nustebę, kad didžioji
dalis lietuvių karininkų turėjo aukštą kva-

Paroda, skirta
Lietuvos kariuomenės
dienai, Vilkaviškio
autobusų stotyje veiks
iki gruodžio 4 dienos.

lifikaciją. Mokslus baigdavo Prancūzijos, Belgijos ir kitų Vakarų Europos valstybių karo akademijose.
Pirmosiomis okupacijos savaitėmis vis daugiau mūsų karininkų, išėjusių į darbą, dingdavo be
žinios. Kiti, nieko neįtardami, atsisveikindavo su šeimomis, sakydami, kad vyksta į kvalifikacijos kėlimo kursus Maskvoje. Traukiniai
netikėtai pakeisdavo kryptį ir atsidurdavo ne Maskvoje, o Sibire.
Norilske ištremtas generolas Z.
Gerulaitis ištvėrė ketverius metus,
1945 m. žuvo.
Vilkaviškio autobusų stotyje
eksponuojamoje parodoje „Tėvynės meilė parodė jiems kelią“,
kuri skirta Lietuvos kariuomenės
dienai paminėti, galima išvysti Z.
Gerulaičio gyvenimo momentus
kariuomenės ir visuomenės švenčių metu. Karininkas nuotraukose įamžintas kartu su kitais aukštais generolais, šalia valstybės
prezidento Antano Smetonos ir
ministrų.
Dėmesys parodoje skirtas Vilkaviškio kareivinių rajonui, kuris tarpukariu egzistavo S. Nėries
gatvėje ir 1944 m. buvo visiškai
sunaikintas vokiečių aviacijos.
1926–1934 m. mieste buvo dislokuotas IV artilerijos pulkas, čia
praleidęs ištisus aštuonerius metus. Tuo metu miestiečiams buvo suteikta galimybė naudotis pulko kino teatru,
kirpykla, skaitykla. Kareiviai turėjo savo
atskirą stadioną, kuriame vykdavo žirgų konkūrų ir futbolo varžybos. Pulkas
bendradarbiavo su miesto šauliais, moksleiviais, gimnazistais. Paradai į Įgulos
bažnyčią buvo neatsiejama kiekvienos
miesto šventės dalis.
Dėmesio parodoje skirta ir Alvito valsčiuje gimusiems vyrams, kurie dalyvavo
mūšiuose arba buvo apdovanoti už drąsą.
Atspindėti ir buvusio Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto J. Stanaičio
gyvenimo momentai.
Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Užsk. 2672

Finansinė parama –
jaunimo iniciatyvoms
Vilkaviškio rajono savivaldybė jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms
paskirstė lėšas jų sumanytiems iniciatyvų skatinimo
projektams finansuoti.
Daugiausia lėšų – 1447,60 Eur – skirta
Klausučių kaimo bendruomenei, kuri
kartu su neformaliąja Klausučių bendruomenės jaunimo grupe įgyvendins
projektą „(Iš-) (į-) sikrauk“. Finansavimą – 1291,03 Eur – gavo sporto klubas
„Kengūros šuolis“, parengęs projektą
„Sporto religija“. 800 Eur skirta Antupių bendruomenei, kartu su neformaliąja Antupių jaunimo organizacija įgyvendinsiančiai projektą „Laisvalaikio ir
treniruoklių aikštelės įrengimas“.
Biudžeto lėšomis – 626,37 Eur – Savivaldybė taip pat parems Alvito kaimo
bendruomenės ir neformaliosios jaunimo grupės „Alvito aktyvas“ bendrą
projektą „Jaunimo dovana alvitiečiams
– šviečiantis parkas“, 480 Eur – Moksleivių sąjungos projektą „SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono
moksleivių tarpe“, 355 Eur – kaimo
bendruomenės „Senieji Antupiai“ ir
neformaliosios jaunimo grupės „Mes
– Jums“ bendrą projektą „Pirmieji žingsniai verslo link“.
„Santakos“ inf.

Patvirtinti
paramos dydžiai
Žemės ūkio ministerija patvirtino 2020 metų pereinamojo
laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius
gyvūnus išmokų dydžius.
Ši parama, kurią numatoma pradėti
mokėti jau gruodžio mėnesį, skirta palaikyti žemdirbių pajamų stabilumą,
didinti lietuviškų žemės ūkio produktų konkurencingumą bendroje ES rinkoje ir mažinti COVID-19 viruso plitimo sukeltas pasekmes žemės ūkiui.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka (už
kiekvieną gyvulį): už bulius – 212 Eur,
už karves žindenes ir telyčias – 111 Eur,
už ėriavedes – 3,1 Eur.
Speciali išmoka augalininkystės
sektoriui skirta baltyminių augalų augintojams. Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka
už baltyminius augalus yra 23,40 Eur
už ha.
Šie nacionalinės paramos dydžiai
nustatyti išlaikant ankstesniais metais
skirtos paramos lygį.
Paramos sumą kiekvienam pareiškėjui ar ūkinių gyvūnų laikytojui
apskaičiuos ir išmokės Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos. Patiems pareiškėjams
niekur kreiptis nereikia.
Visą numatytąją sumą planuojama
išmokėti kitų metų pradžioje.
Iš viso šiemet šalies žemdirbių pajamoms palaikyti skirta 26,1 mln. Eur
pereinamojo laikotarpio nacionalinės
paramos. Ji mokama už pieną, gyvulius ir pasėlius. Daugiausiai skirta pienininkystės sektoriui, t. y. atsietosioms
išmokoms už parduotą pieną. Minėtajam sektoriui skirta didžiausia galima
pereinamojo laikotarpio nacionalinės
paramos suma – 12,27 mln. Eur ir ji
jau išmokėta.
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Tėvai – tikros meilės ir
tvarios santuokos pavyzdys
Miela Mama, mielas Tėti! Lypesčių, suteikia jėgų gyventi,
giai prieš 50 metų, lapkričio
augti, šakotis, žydėti ir nešti vai21 dieną, Jūs, Marytė ir Rimas,
sių.
sumainėte aukso žiedus bei suLaikas, praleistas šeimoje,
kūrėte Jasulevičių šeimą. Mes,
yra prasmingas, nes Jūs mokėjoje užaugusios trys dukros,
jote būti kartu, atgręžę širdis
trys žentai ir vienuolika anūkų
į mus ir į vienas kitą. Mūsų gyšiandien lenkiamės prieš Jus, žavenimo istorija kupina tėvų pavimės Jumis ir sakome, jog mylistangų, meilės ir rūpesčio.
me labai labai stipriai.
Gal šiandien mūsų žodžiai
Nors šią dieną mūsų nėra
atrodys per daug skambūs ir
greta, mes visa širdimi ir mintipoetiški, tačiau tai ne tušti šūmis esame su Jumis. Jūs mums
kiai. Tai širdies kalba. Ačiū, kad
esate jėgų šaltinis, pavyzdys ir
vis dar rodote kelią bei kviečiate
visa ko pagrindas.
nepaniekinti natūralių ir veiksGreičiau ryškiaspalvį pamingų Jūsų duotų pamokų.
veikslą nutapytume ar margasKaralius Saliamonas sakė,
palvį kilimą nuaustume, nei
kad širdis – meilės pagrindas.
rastume žodžių, tinkamų apibūIš širdies plūsta gyvenimo šaltidinti jausmus, kurie užplūsta
niai. Ko pilna žmogaus širdis, to
galvojant apie Jus, mylimi Makupinas ir gyvenimas.
ma ir Tėti. Idealizuojame visa,
Ačiū, kad neaprėpiama meiprie ko Jūs prisilietėte, branginale vienas kitam Jūs šildėte mūsų
me prisiminimus, grąžinančius
sielas.
į nerūpestingą vaikystę, namus,
Mama ir Tėti, esate mums
kvepiančius skanėstais, pasapatys gražiausi, mylime Jus be
kas, girdėtas prieš miegą, grybų
galo. Kaip šią meilę apibūdinti,
tiltus Simokų šile ir paupius,
kai ji netelpa į jokius rėmus?!
apraizgytus gervuogėmis, ilgas
Dėl šio jausmo kur buvę, kur nebulvių vagas ir svyrančius brašbuvę dažną savaitgalį lekiame
kių kerus, supratingą žvilgsnį ir
į Pilviškius, išsiilgę skubame
glaudžiančias rankas.
įkvėpti tėviškės kvapo, paklajoPrisiminimai lyg vaivorykšti Šešupės pakrantėmis, pasimėS Rytoj auksines vestuves minėsiančių Marytės ir Rimo
tės tiltai nukelia ten, kur taip
gauti Jūsų rankomis išaugintoJasulevičių širdies džiaugsmas ir pasididžiavimas – trys
gardu ir kvapnu, o ryškiausios
mis gėrybėmis, pabūti tėviškos
dukros, trys žentai ir anūkai.
Asmeninio albumo nuotr. meilės apsupty.
spalvos skirtos meilei, kurią Jūs
puoselėjote vienas kitam. Jūs roIr šiandien mūsų mintys,
dėte, kad nepaisant sunkumų ir iškylančių vyzdį su viltimi ir drąsa piešėme savo ateitį, mūsų širdys veržiasi į Jūsų mylintį glėbį,
problemų, buities rūpesčių ir nesibaigian- svajodamos apie panašią į Jūsų santuoką. dėkodamos už gražų tikros meilės ir tvarios
čių darbų naštos du žmonės gali taip gražiai Penkiasdešimt metų rodytas tvirtos ir gra- santuokos pavyzdį, už pagarbos, darbštumo
mylėti, sugyventi, būti laimingi, atidengti ir žios santuokos pavyzdys tapo pamatiniu ir ir dosnumo pamokas. Gyvuokite meilėje!
padaryti matomus šiltus santykius, pagar- kertiniu akmeniu statant savo gyvenimus.
bą ir atsidavimą vienas kitam.
Mūsų kartu suprasta ir išgyventa tiesa
Dukros Daiva, Jūratė, Neringa su šeimomis
Užsk. 2674
Mes, trys Jūsų dukros, regėdamos šį pa- šiandien, nepaisant gyvenimo audrų ir rū-
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SVEIKINAME

Mamyte, močiute, promočiute!
Aštuoniskart po dešimt sukos ratas,
Gyvenimas pripildė meilės, išminties.
Mes linkime Jums džiaugsmo ir
sveikatos,
Daug žavesio, stiprybės ir geros
kloties!
Dar daug gražių dienų ir laimės rasit,
Tiktai praverkite savas duris!
Pažvelkite aplinkui – gėlės skleidžias,
Jas dovanoja mylinčių žmonių būrys!

80-mečio proga
Aldoną SLIVINSKIENĘ,
gyvenančią Maldėnų kaime, sveikina
ir pačius širdingiausius linkėjimus
siunčia

dukros Laimutė, Lina ir sūnus Vaidas
su šeimomis.
Užsk. 2684

Te niekad neapleis energija sparnuota
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus „Ilgiausių metų“
Dar šimtą kartų pakartos…

Praną GIRDAUSKĄ,
gyvenantį Viščiakaimio kaime,

80-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
žmona Teresė ir vaikai su šeimomis.
Užsk. 2671

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka
Vilkaviškio ir Kybartų miestuose 5 butus.
Butų pirkimas skaidomas į 5 dalis
1 dalis – vieno kambario buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti pastato
pirmame aukšte, ne didesnio kaip 40
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais.
7 dalis – dviejų kambarių buto
pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto,
su visais komunaliniais patogumais.
8 dalis – dviejų kambarių buto
pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto,
su visais komunaliniais patogumais.
13 dalis – dviejų kambarių buto
pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto,
su visais komunaliniais patogumais.
14 dalis – dviejų kambarių buto
pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
didesnio kaip 55 kv. m naudingo
ploto, su visais komunaliniais patogumais.
Smulkesnę informaciją galima gauti
tel. (8 342) 60 192, el. p. algimantas.
simanynas@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)
60 193, el. p. valdimaras.bakutis@
vilkaviskis.lt.
Užsk. 2700
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Tautvilas Putvis ūkininkauja proprosenelio žemėje
„Kiek save pamenu – visą laiką
padėdavau tėvams jų ūkyje, tad
savojo įkūrimas buvo tik laiko
klausimas“, – savo pasirinkimą
apibūdina prieš trejus metus Kelmės rajone ūkininkauti pradėjęs
29 metų Tautvilas Putvis.

gyventojas turėjo kelias karves, vištų, augino kiaulę.“

Ne laukti, o dalyvauti

Tęsia giminės tradicijas

T. Putvis gimė Kaune, tačiau jam būnant ketverių metų šeima nutarė grįžti į
kaimą, nes 1996-aisiais Tautvilo seneliai
– Jadvyga ir Algis Putviai susigrąžino šeimos žemę Graužikuose. Po poros metų į
gimtuosius kraštus sugrįžo ir Tautvilo tėvai – Danutė ir Vidas Putviai. Tad vaikinas
vidurinį išsilavinimą įgijo jau Kelmėje.
„Kai tau aštuoniolika metų, nelabai
žinai, ko nori. Pasirinkau statybos inžinerijos studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Jas baigiau 2013 metais
ir netrukus sugrįžau į kaimą, – pasakoja
jaunasis ūkininkas. – Nesigailiu studijavęs
inžinerijos mokslus. Įgytos žinios ūkyje labai praverčia. Be to, pagal specialybę dar
dirbu Kelmėje. Kol ūkis kuriamas, papildomos pajamos labai reikalingos.“
2017 metais T. Putvis įregistravo savo
ūkį ir pradėjo ūkininkauti tose vietose, kuriose šia veikla užsiėmė jo proprosenelis,
Graužikų dvaro savininkas, žuvininkystės
pradininkas, švietėjas, knygnešių rėmėjas, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Pūtvis-Putvinskis. „Man smagu, kad
tęsiu giminės tradicijas. Auginu mėsinius
mišrūnus galvijus. Per metus užauginu ir
parduodu apie 30 galvijų. Dirbu apie 65 ha
žemės. Tad sykiu plėtoju ir augalininkystę. Dalį javų derliaus pasilieku pašarams,
dalį – parduodu, – kalba ūkininkavimo
pradžia patenkintas pašnekovas, o pasiteiravus, kokie ryšiai jį sieja su 1935–1938 metų Vyriausybės žemės ūkio ministru Stasiu
Pūtviu, paaiškina, kad tai jo prosenelio Vytauto Pūtvio brolis. – Mūsų giminė visą laiką susijusi su žemės ūkiu, tad gal todėl ir
mano tėtis, ir aš tapome ūkininkais.“

Ūkiui kurti – parama

Įregistravęs ūkį T. Putvis pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Jam buvo skirta

S Tautvilas Putvis nuo mažens jautė, kad ūkininkavimas – jam artima veikla.
Karolinos BALTMIŠKĖS nuotr.
39,6 tūkst. eurų parama. „Prie paramos
sumos pridėjus paskolą pavyko įsigyti
naują traktorių. Šiandien juo nudirbu beveik visus ūkio darbus, – sako ūkininkas.
– Manau, pradėti ūkininkauti be paramos
gali tik dviejų tipų žmonės: tie, kurie turi
pradinį kapitalą, arba tie, kurie jau ateina
į sukurtą ūkį ir jį perima. Šiais laikais kurti ūkį nuo nulio labai sunku. Žinoma, pasitaiko išimčių, bet jos yra labai retos. Man
pasisekė. Ir paramą ūkiui įkurti gavau, ir
šalia esantys tėvai nemažai padeda.“
Tautvilo tėvai – D. ir V. Putviai plėtoja
pienininkystės ūkį – laiko iki 25 melžiamų
karvių. „Mano ūkio specifika tokia, kad
nelaikau motininės bandos, o perku veršelius. Didžiąją jų dalį perku iš tėvų. Šiek tiek
atjunkytų veršelių nusiperku iš kaimynų.
Tinkamą svorį, kad būtų galima realizuoti, galvijai pasiekia per 20–23 mėnesius.
Kiekvienais metais procesas kartojasi – pavasarį įsigyju veršelių, kurie pakeičia jau
užaugusius gyvulius“, – patirtimi dalijasi
ūkininkas.

Didžiausias sunkumas –
apyvartinių lėšų trūkumas

Kaip pabrėžia Tautvilas, vienas iš di-

džiausių jaunų ūkininkų patiriamų sunkumų yra apyvartinių lėšų trūkumas.
„Už produkciją ūkininkams Lietuvoje
supirkėjai moka bene mažiausiai tarp ES
šalių, tad konkuruoti su kolegomis iš aplinkinių valstybių tampa vis sunkiau, – apgailestauja pašnekovas. – Žinoma, gauti
didesnes pajamas mėsinių galvijų augintojai galėtų susikooperavę. Tačiau šiuo
metu Lietuvoje labai trūksta tikrų kooperatyvų. Tokių kooperatyvų, kokie veikia
Lenkijoje ar Danijoje, mūsų šalyje yra tik
vienas kitas. Jei mums pavyktų kooperuotis, supirkėjams galėtume pasiūlyti daug
didesnį produkcijos kiekį ir už didesnę
kainą. Manau, ir vartotojams produktų
kainos būtų mažesnės. Deja, šiuo metu didžiąją dalį ūkininko uždarbio pasidalija
perdirbėjai ir prekybininkai.
Didesnės supirkimo kainos, manau,
daugiau jaunų žmonių paskatintų grįžti į
kaimą ir imtis ūkininkavimo.
Prisimenu,
kad mano vaikystėje,
prabėgusioje nepriklausomybės atkūrimo
pradžioje, kaimuose
praktiškai kiekvienas

Jaunojo ūkininko įsitikinimu, kuriant modernų kaimą labai svarbus aktyvus ūkininkų dalyvavimas žemdirbių
interesus ginančiose organizacijose. Tad
vos įregistravęs ūkį, jis pats įsitraukė į
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo
sąjungą. „Ši organizacija puikiai gina
jaunųjų ūkininkų interesus. Ieškodami
geriausių sprendimų, dažnai diskutuojame su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais. Sąjunga yra Žemės ūkio rūmų ir Europos
jaunųjų ūkininkų tarybos narė. Jaunieji
ūkininkai aktyviai dalyvavo Žemės ūkio
rūmų organizuotose protesto akcijose
Briuselyje, siekdami didesnių tiesioginių išmokų“, – organizacijos svarbą pabrėžia T. Putvis.
Pašnekovas pasidžiaugia, kad Lietuvoje buvo atsisakyta nuostatos paramą skirti tik perkantiesiems naują žemės ūkio
techniką. Jo teigimu, jauniesiems ūkininkams svarbi ir papildoma išmoka, mokama pirmuosius penkerius metus. „Gerai,
kad ieškoma būdų, kaip jaunus žmones
paskatinti ūkininkauti. Juk seniau ūkininkaujantieji jau yra pasinaudoję ES parama, prisipirkę naujos žemės ūkio technikos, o kurti ūkį jaunam žmogui labai
sunku“, – sako ūkininkas.
Kuriantieji savo ūkį susiduria ir su
dar viena problema – labai trūksta žemės. Pasak Tautvilo, išsinuomoti žemės
Kelmės rajone beveik neįmanoma. Kuo
didesnė konkurencija, tuo brangiau už
nuomojamą žemę tenka mokėti.
„Manau, šiais laikais ūkininkavimas
yra labiau verslas nei gyvenimo būdas,
tad turiu vilčių, kad pavyks sukurti pelningai dirbantį, perspektyvų ūkį, kuriame galėsiu ne tik pats dirbti, bet ir įdarbinti dar kelis žmones, – planais dalijasi
T. Putvis.– Man patinka kaimas, gamta,
gyvūnai. Čia niekada nesibaigia veikla.“
Užsk. 2661

Jono Basanavičiaus gimimo dieną vyks orientacinis žaidimas
Užverti muziejai privertė keisti ir visai Lietuvai svarbios asmenybės – dr. Jono Basanavičiaus 169-ųjų gimimo metinių
paminėjimo planus. Tautos patriarcho gimtosiose vietose turėjęs vykti minėjimas praplečia savo ribas ir į saugią, pusiau
virtualią šventę įsitraukti kviečia net šešių Lietuvos savivaldybių gyventojus.
„Viena iš labiausiai prigijusių Jono Basanavičiaus gimtinės tradicijų – kasmet,
lapkričio 23 dieną, paminėti patriarcho
gimtadienį jo gimtuosiuose namuose.
Šiais metais svečių priimti negalime, tad
parengėme nuotaikingą intelektinį žaidimą, pasitelkėme virtualius kanalus, paruošėme specialius prizus nugalėtojams
ir ateiname pas jus. Tikslių vietų, kur
gimtadienio šventės dovanos lauks laimėtojų, neišduosime, joms sužinoti reikės
išnarplioti kiekvienai savivaldybei skirtą
užuominą. Suklusti turėtų Anykščių, Kauno ir Vilkaviškio rajonų, Marijampolės,
Palangos ir Vilniaus miestų savivaldybių
gyventojai“, – ragina žaidimo organizatorė, Jono Basanavičiaus gimtinės muziejininkė Agnė Brazaitienė.
Ieškant atsakymų, visų pirma, reikia
galvoti apie Joną Basanavičių ir su jo gyve-

nimu ar veikla susijusias vietas.
Dalyviai kviečiami žaisti atsakingai – į žaidimo vietas vykti
pėsčiomis vieni arba tik su savo
šeimos nariais, nesibūriuoti, laikytis saugaus atstumo ir dėvėti
apsaugines priemones.
„Ieškodami kūrybiškų išeičių, kaip karantino metu paminėti šią progą, su kolegomis
nusprendėme patikrinti, kaip
gerai lietuviai pažįsta šią asmenybę, kurios legenda skaičiuos
jau 169 metus. Gimtadienio
šarados šiam paminėjimui suteiks žaismingumo, juk daugelis esame dalyvavę gimtadienio
šventėje, kur svečiams pasiūloma žaisti
spėlionių žaidimą apie sukaktį minintį
asmenį. Tą darome ir mes, tiesa, užtikrin-

dami saugumą įtraukėme ir orientacinio
žaidimo elementų“, – saugiai ir įdomiai
pasveikinti tautos patriarchą kviečia Jono

Basanavičiaus gimtinės vedėja
Rūta Vasiliauskienė.
Pirmieji įveikę užuominas
ir apsilankę kiekvienoje iš šešių žaidimo vietų ras ten laukiančias iš anksto padėtas gimtadienio dovanas. Visi dalyviai
yra kviečiami ne tik žaisti, bet
ir nufilmuoti, nufotografuoti
ar kitaip užfiksuoti savo sveikinimą Jonui Basanavičiui ir
įkelti jį į socialinius tinklus su
grotažyme #SuGimtadieniuPatriarche.
Žaidimas, kurio pradžia
– lapkričio 23 d., 11 val., bus
paskelbtas Jono Basanavičiaus
gimtinės socialiniame tinkle
„Facebook“, vyks Anykščių,
Kauno ir Vilkaviškio rajonų,
Marijampolės, Palangos ir Vilniaus miestų savivaldybėse
esančiose vietovėse. Žaidimo
taisykles ir užuominas (lapkričio 23 d., 11 val.) rasite adresu https://www.facebook.com/
events/855924968511874/.

Jono Basanavičiaus gimtinės inf.
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Dėl COVID-19 užkrato senolės artimieji
kaltina socialinės pagalbos centrą
Eglė KVIESULAITIENĖ

Socialinių darbuotojų vizitai
gali tapti pražūtingi ligotiems,
neįgaliems seneliams. Tai – ne
prielaida, o reali situacija, su
kuria susidurta ir mūsų rajone.
Testuojami retai

Į redakciją paskambinusi 91-ų pilviškietės duktė Rita stebėjosi, jog senoliams
socialines paslaugas teikiantys Vilkaviškio
socialinės pagalbos centro darbuotojai dėl
COVID-19 testuojami tik kas kelios savaitės.
– Domėjausi Kaune, kuriame gyvenu,
skambinau pažįstamai gydytojai į Norvegiją, tai visi patikino, kad koronaviruso testai
senelius lankantiems socialiniams darbuotojams atliekami kas savaitę. Kodėl Vilkaviškyje yra kitokia tvarka? – stebėjosi pilviškietės dukra.
Toks klausimas kaunietei Ritai iškilo
po to, kai lapkričio 3 d. jai buvo pranešta,
jog mama sukarščiavo, kosti, todėl ligone
būtina pasirūpinti patiems giminaičiams
– socialinė darbuotoja daugiau nebeateis.
Ritos mama – sunkiai judantis ligonis, tad
iš namų niekur neišeina. Todėl sužinojusiems, kad ji sukarščiavo, artimiesiems
iškart kilo įtarimų, ar tik močiutė nesusirgo koronavirusu, kurį galėjo „užnešti“ socialinė darbuotoja.
– Paskambinau į Vilkaviškio socialinės pagalbos centą ir pasiteiravau, kada
socialinei darbuotojai, kuri lanko mano
mamą, paskutinį kartą darytas COVID-19
testas. Sužinojusi, kad tik prieš dvi savaites, nustebau, kodėl nedaroma dažniau.
Išdėsčiau įtarimus, kad mano mamą galbūt galėjo užkrėsti socialinė darbuotoja
ir sakiau, jog būtina jai atlikti testą. Nors
pas mano mamą darbuotoja daugiau neis,
betgi lanko ne vieną senelį – virusas gali
išplisti. Deja, išgirdau, kad neturėčiau „vadovauti“ – jie žino geriau, – pasakojo pilviškietės duktė. – Man protu nesuvokiama,
kodėl žinodami, kad socialinė darbuotoja
turėjo kontaktą su karščiuojančiu ir kosinčiu žmogumi, socialinio pagalbos centro
vadovai nesiėmė priemonių, kad būtų atliktas testas.

Neliepė izoliuotis

Nežinodama, ar mama iš tiesų serga

S Solidaus amžiaus, kitų ligų turintiems žmonėms koronavirusas gali būti itin
pavojingas.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
koronavirusu, ir bijodama ją užkrėsti Rita
pirmiausiai pati kreipėsi dėl COVID-19 testo ir tik gavusi neigiamą atsakymą išvyko
į Pilviškius.
Dėl mamos sveikatos būklės Rita kelis
kartus kvietė greitąją medicinos pagalbą,
nes baiminosi, kad senolei galėjo išsivystyti
plaučių uždegimas. Moteris puikiai suprato, kad dabartinėje situacijoje, kai aplink
siaučia koronavirusas, į ligoninę paguldyti
stabilios būklės ligonį nėra paprasta. Visgi
ligonė buvo nugabenta į gydymo įstaigą ir
atlikus COVID-19 testą paaiškėjo, jog pilviškietė serga koronavirusu.
Rita pranešė socialinės pagalbos centrui apie tyrimo rezultatus, bet per tą laiką
socialinė darbuotoja spėjo aplankyti dar
kelis senolius. Tik sužinojus šią informaciją jai atliktas COVID-19 testas. Jis buvo
teigiamas.
Labiausiai Ritai keista dėl to, kad senukus lankančiai darbuotojai niekas neliepė
izoliuotis, nors puikiai žinojo, kad ji turėjo
kontaktą su sergančia močiute.
– Tikrai nekaltinu socialinės darbuotojos, kad dėl jos galėjo susirgti mano mama. Virusą gali nešioti bet kas, apie tai net

neįtardamas, – kalbėjo Rita. – Man nesuprantama įstaigos vadovų pozicija. Juk darbuotoja tik vykdo tai, ką nurodo vadovai.
Tiesiog nusivyliau sistema: valdžia mus
saikdina, kad patys esame kalti, jog virusas plinta, tačiau pati negarantuoja, kad
tie, kurie turi daugiausia kontaktų, būtų
laiku ištirti. Ten, kur aš dirbu, visi sukarščiavę žmonės iškart siunčiami tirtis, o su
jais turėję kontaktą kolegos – izoliuotis.
Neturėdama kitos išeities Rita išsivežė mamą į savo namus, senolė po truputį
sveiksta. Visgi kaunietės bute nėra galimybių visiškai izoliuoti sergantį žmogų, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra. Tad
kas gali žinoti, ar pati Rita negali užsikrėsti
COVID-19.

Įtarė bronchitą

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro
direktorė Rita Mickuvienė sakė, kad pagal
šiuo metu galiojančius nurodymus kas
savaitę profilaktiškai tiriama po 10 proc.
įstaigos darbuotojų. Tie, kurie jaučia koronavirusui būdingus simptomus, privalo
kreiptis į savo šeimos gydytoją ir atlikti
COVID-19 testą.

– Jūsų minimu atveju darbuotoja jokių
ligos požymių nejautė ir net neįtarė, kad
galėtų būti užsikrėtusi koronavirusu, nes
kontaktų su sergančiais asmenimis neturėjo, – pasakojo R. Mickuvienė. – Blogiausia,
kad sukarščiavusiai senutei šeimos gydytojas konstatavo bronchitą, tad mes tuo ir
vadovavomės. Nėra tokių instrukcijų, kad
turėjęs kontaktą su bronchitu sergančiu
asmeniu socialinis darbuotojas turėtų izoliuotis. Juk visi mūsų aptarnaujami žmonės
– ligoniai, sergantys viena ar kita liga.
Anot R. Mickuvienės, nebuvo įtarimų,
jog močiutė gali sirgti koronavirusu, nes
kontaktų su pašaliniais neturi. Kai buvo
gautas teigiamas testo atsakymas, ištirta
ir socialinė darbuotoja, ir visa jos šeima.
Paaiškėjo, kad moteris serga besimptome
forma, jokių negalavimų nejaučia. Kiti jos
šeimos nariai – sveiki.
– Bet kurį savo darbuotoją, kuriam suskaudo gerklę, kuris suslogavo ar pajuto
kitus simptomus, atsakingai siunčiame išsitirti dėl COVID-19. Tačiau pirmiausia jie
kreipiasi į savo šeimos gydytoją. Jei gydytojas konstatuoja, kad žmogus sveikas, mes
neturime pagrindo jį nušalinti nuo darbo,
– kalbėjo Vilkaviškio socialinės pagalbos
centro vadovė.
R. Mickuvienė prašė, kad visi jų prižiūrimi seneliai, pajutę peršalimo simptomus, kreiptųsi į šeimos gydytoją, o laukdami socialinio darbuotojo patys imtųsi
atsargumo priemonių – užsidėtų apsauginę kaukę.

Ribotas kiekis

Rajono Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja, Ekstremalių
situacijų komisijos Operacijų centro vadovė Daiva Riklienė sakė, kad mūsų rajonas
neišskirtinis, tad profilaktinių tyrimų socialiniams darbuotojams, medikams, globos namų personalui atliekama tiek, kiek
gaunama terpių.
Tad kol kas tikėtis, kad profilaktiniai
tyrimai bus atliekami dažniau nei kas dvi
savaitės, mažai vilčių. Juolab kad kontaktavus su sergančiu asmeniu simptomai
paprastai pasireiškia po 5–7 parų. Taigi
dabar laikomasi nuomonės, jog su sergančiuoju kontaktavusiam asmeniui iškart
tirtis nevertėtų, nes gavus neigiamą atsakymą po kelių dienų jis gali pajusti koronavirusui būdingus simptomus. Ir tik tada
testas būtų teigiamas.

Punkte galioja saugaus
elgesio taisyklės
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gyventojams akcentuoja saugumo priemones, kurių būtina
laikytis automobiliu vykstant tirtis į
mobilųjį COVID-19 punktą.
Primenama, kad mobilusis COVID-19 punktas Vilkaviškyje yra įrengtas Maironio g. 25, prie ligoninės.
Mobilusis punktas dirba kiekvieną savaitės dieną
(įskaitant savaitgalius), nuo 8 iki 12 val.
Į mobilųjį punktą negalima vykti nusprendus savarankiškai – prieš tai būtina užsiregistruoti į tyrimą
skambinant į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808 arba užsiregistruoti internetu, užpildant specialią anketą tinklalapyje www.1808.lt. Registruojantis
būtina nurodyti, kad tirtis pageidaujama Vilkaviškyje.
Atvykus būtina laikytis nurodymų, turėti asmens
dokumentą, mobilųjį telefoną su registracijos numeriu, neatidaryti automobilio lango, kol to nepaprašys
slaugytoja.
Visuomenės sveikatos biuro inf.

Užsk. 2673
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Jaunas verslininkas geriausiai jaučiasi
prie metalo apdirbimo staklių
Andrius GRYGELAITIS

naudojo stambios pramonės bendrovės, bet ne pavieniai meistrai. Pagalvojau, kad tai man galėtų būti puiki
niša“, – prisiminė O. Pečkys.
Apsisprendęs dėl savo ateities jis
baigė Vilniuje vykusius „Code Acadamy“ mokymus, kurių metu sėmėsi
brėžinių kūrimo ir 3D modeliavimo
žinių. Šie mokymai Osvaldui suteikė nemažai patirties ir, kaip jis pats
sako, užvedė ant kelio. Vis dėlto daugiausiai jaunas vyras išmoko pats savarankiškai praktikuodamasis.
Tik įgavęs pakankamai patirties
ir žinių O. Pečkys nusprendė grįžti gyventi į gimtinę ir čia pradėti nuosavą
verslą.

Giedriuose gyvenantis Osvaldas Pečkys nuo mažens
mėgo dirbti su metalu. Maždaug prieš pusantrų metų
jaunas vyras įkūrė individualią įmonę bei ėmė klientams
siūlyti moderniu būdu gaminamus pačius įvairiausius
lauko ir vidaus dirbinius.
Grįžo į gimtinę

Gali pasirodyti, kad Osvaldas neturėjo kitos išeities, kaip tik susieti
savo gyvenimą su metalo apdirbimu.
Neskaičiuoja laiko
Jauno vyro tėtis buvo kalvis, šiuo keĮsigijęs modernias metalo apdirliu pasuko ir vyresnysis jo brolis Adobimo stakles Osvaldas įkūrė indivilis, valdantis visame rajone puikiai
dualią įmonę „Oplazma“. Šiandien
žinomą „Adolio kalvę“. Nors kalvystė
jis klientams siūlo pačius įvairiaupačiam O. Pečkiui taip pat niekada
sius interjero ir eksterjero gaminius
nebuvo svetima, tačiau jis nusprendė
iš metalo, kurie galėtų papuošti dauverstis iš vienos pusės panašia, bet iš
gelio gyventojų namus. Asortimentą
tikrųjų kiek kitokia veikla.
sudaro įvairių raštų tvoros, balkonų
Giedriuose gyvenantis vyras
ar laiptų turėklai, gatvių pavadiniprieš pusantrų metų pasinaudojo
mai, vėliavų laikikliai, vis populiarėAutoriaus nuotr. jantys paveikslai ar žemėlapiai. Pats
Užimtumo tarnybos siūloma sava- S Osvaldo Pečkio darbai: įvairių raštų tvoros, balkonų ar laiptų turėklai.
rankiško užimtumo rėmimo prograO. Pečkys neslepia, jog iš metalo galėma ir įsigijo modernias metalo apdirbimo ne. Tuo metu dirbau visai kitoje srityje ir tendencijas, ieškojau bet kokios su tuo su- tų pagaminti turbūt bet ką. Vyras nemažai
stakles. Tiesa, prie net kelias dešimtis tūks- nuolat sukau galvą, kaip susikurti tokią sijusios informacijos. Sužinojau, kad užsie- laiko investuoja į naujų idėjų paiešką. Kotančių kainuojančio įrenginio Osvaldui darbo vietą, kuri teiktų malonumą. Kadan- nyje labai populiarūs specialiomis metalo ne kas mėnesį klientams pasiūlo kokį nors
teko pridėti nemažai asmeninių lėšų, nes gi nuo mažens mokėjau apdirbti metalą, apdirbimo staklėmis daromi gaminiai. Lie- naują gaminį, raštą ar formą.
vien gautos paramos tam nepakako.
būtent ši sritis mane labiausiai ir traukė. tuvoje tokių įrenginių tuomet dar nebuvo
„Iki tol ne vienus metus gyvenau Kau- Internete sekiau įvairias metalo gaminių labai daug. Juos daugiau savo reikmėms
] Nukelta į 10 p.

Amerikos lietuvė ieško giminių
Barbara Neubert (mergautinė pavardė Bubnaitis) parašė
„Santakos“ redakcijai laišką,
prašydama padėti surasti savo giminių ar daugiau informacijos apie Lietuvoje gyvenusių
giminaičių likimą.
„Gyvenu Portlande, Oregono valstijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).
Mano šeima kilusi iš Kylininkų k. (Pajevonio sen.) Vilkaviškio rajone. Teko matyti anksčiau publikuotų straipsnių, kuriuose minimi Bubnaičiai (Būbnaičiai),
todėl pamaniau, kad galėtumėte man
padėti surasti giminaičių ar daugiau informacijos apie giminę Lietuvoje“, – rašo moteris. – „Beje, Bubnaitis kartais būdavo rašomas kaip Bugnaitis, nežinau,
kodėl.“
B. Neubert proseneliai Vincentas
Bubnaitis ir Ona Stalgis (abu gimę apie
1855 m. ir mirę iki 1930 m.) gyveno Kylininkuose. Jie turėjo penkis vaikus.
Barbaros senelis Juozas (gimęs 1875 S
m.) emigravo į JAV, Pensilvaniją, kur
dirbo anglies kasykloje. Dukra Ona
(gimusi 1883 m.) taip pat išvyko gyventi į
Pensilvaniją. Į JAV emigravo ir kita dukra
– Magdalena Bubnaitytė-Mikaitis (gimusi
1894 m.). Dar du vaikai – senelio broliai
Kazimieras ir Jonas – liko Lietuvoje. Jie gimę 1875–1895 m., tikslios datos nėra žinomos. Tačiau žinoma, kad 1929 m. vasario
3 d. Jonas Bubnaitis Pajevonio parapijoje
vedė Marijoną. Jiedu susilaukė sūnaus Juozapo (gimė 1901-09-18), kuris taip pat gyveno Kylininkų kaime. 1929 m. Juozapas
Bubnaitis vedė Anelę Burauskaitę (gimusią 1908 m.). Apie senelio brolį Kazimierą

„Sodra“ yra pasiruošusi teikti
pagalbą verslui
Per antrąją karantino bangą
„Sodra“ teiks mokestinės pagalbos priemones verslui, kurio
veikla buvo apribota dėl karantino. Įmonėms ir savarankiškai
dirbantiems asmenims nebus
taikomos sankcijos, o susidariusius įsipareigojimus galima
atidėti supaprastintomis sąlygomis iki 5 metų laikotarpiui.

Barbaros Neubert senelis Juozas Bubnaitis.
Asmeninio albumo nuotr.
B. Neubert neturi jokios informacijos, tačiau iš 1942 m. JAV spaudoje paskelbto nekrologo Onai (Anna) galima suprasti, kad
šie du broliai – Jonas ir Kazimieras – tada
dar gyveno Lietuvoje.
Tokią šeimos istoriją savo laiške papasakojo B. Neubert. Jeigu turite informacijos apie šią Bubnaičių (Būbnaičių) giminės atšaką arba manote, jog esate susiję
giminystės ryšiais, rašykite Barbarai Neubert el. paštu m.neubert@comcast.net.

„Santakos“ inf.

„Sodra“ mokestines pagalbos priemones
verslui teikia karantino laikotarpiui ir du
mėnesius jam pasibaigus. Per antrąją karantino bangą pagalbos sąlygos verslui iš
esmės nesikeitė. Tačiau draudėjai, kurie
norėtų pasinaudoti mokestine pagalba, turėtų pateikti „Sodrai“ prašymą netaikyti
sankcijų, o įmokas sumokėti arba pateikti prašymą dėl atidėjimo galės pasibaigus
karantinui.
„Pagalba teikiama tam verslui, kurio
veikla Vyriausybės nutarimu yra apribota. Įmonės ar savarankiškai dirbančių
gyventojų ekonominės veiklos taip pat
turi būti įtrauktos į Valstybinės mokesčių
inspekcijos (VMI) COVID-19 poveikį patyrusių draudėjų sąrašus“, – sakė „Sodros“
direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.
Kaip ir per pirmąją karantino bangą,
pagalba verslui bus teikiama supaprastintai – įmokos atidedamos be palūkanų
ir nereikalaujama pagrįsti mokumo. Vis
dėlto sankcijos nebus taikomos tik tiems
draudėjams, kurių veikla Vyriausybės
nutarimu yra apribota ir kurie „Sodrai“
pateiks prašymus. Vasarą sankcijos au-

tomatiškai nebuvo taikomos įmonėms,
kurios buvo pateikusios prašymą VMI ir
įtrauktos į COVID-19 poveikį patyrusių
įmonių sąrašą.
Prašyme netaikyti sankcijų įmonės
ar savarankiškai dirbantys gyventojai
turės patvirtinti, kad jų veikla yra apribota ir kad jos veikia teritorijoje, kurioje
paskelbtas karantinas (jeigu karantinas
būtų taikomas ne visoje šalyje).
Prašymą atidėti įmokas įmonės ir
savarankiškai dirbantys gyventojai galės pateikti per du mėnesius pasibaigus
karantinui. Įmokos gali būti atidėtos metus, o vėliau jas lygiomis dalimis reikėtų
sumokėti ne ilgiau kaip per ketverius
metus. Šiuos terminus pasirenka ir prašyme nurodo draudėjas.
Prašymus galima pateikti per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą
EDAS. Kad būtų patogiau, savarankiškai
dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę
Prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kopiją gali
pateikti ir el. p. skolu.atidejimas@sodra.lt.
„Užtikriname pagalbą verslui, kurio
veikla apribota dėl karantino. Pirma karantino banga parodė, kad sklandžiai
atidėjome įmokas tūkstančiams COVID19 poveikį patyrusių įmonių ir nevykdomų verslo įsipareigojimų suma išaugo
nedaug. Tai reiškia, kad sutarėme dėl beveik visų skolų, susidariusių „Sodrai“ per
karantiną, atidėjimo“, – teigė J. Miskis.
„Sodra“ per karantiną supaprastinta
tvarka yra atidėjusi apie 130 mln. eurų
įmokų maždaug 13-ai tūkst. įmonių ir savarankiškai dirbančių gyventojų.
„Sodros“ inf.
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Reta profesija, reta darbovietė,
o darbas – kaip malda
Birutė NENĖNIENĖ

bonas J. Malinauskas, pastebėjęs vaikino
polinkį į muziką, vis pakviesdavo Saulių
pagroti pianinu, pamokė bažnytinio giedojimo.
Iš tėčio pusės visa vyriškoji Bieliūnų
giminė buvo muzikantai, paveldėję talentą groti ir dainuoti. Sauliaus tėtis Jonas, senelis Juozas, prosenelis Jokūbas įvairiais
instrumentais grojo jaunimo šokiuose, ansambliuose, kapelose. Tėtis netgi giedojo
bažnyčios chore, kaimo laidotuvėse.
– Tikėjimo tradiciją tikriausiai esame
perėmę iš močiutės, kuri buvo giliai tikinti, skaitydavo iš kažkur gautas religinio turinio knygas, melsdavosi, priklausė Gyvojo rožinio draugijai, – mena Saulius.
Jis pats šeimoje augo vienas, su tėvais
sekmadieniais visada eidavo į bažnyčią, o
paskui švęsdavo.
– Paprastai mudu su tėte vienu ar kitu
instrumentu pagrodavome, padainuodavome. Dar mažas būdamas aš labai norėjau
muzikuoti. Nuo šešerių metų tėtė išmokė
mane groti armonika, – pasakojo Saulius.

Vargonininkas Saulius Bieliūnas
prieš dvidešimt metų, spalio mėnesį, pradėjo dirbti atstatytoje
Vilkaviškio vyskupijos katedroje.
Pakalbinome jį prieš vargonininkų, instrumentų gamintojų,
muzikantų, dainininkų globėjos
šv. Cecilijos dieną. Kaip legenda
sako, jau 200-aisiais mūsų eros
metais krikščionybės tikėjimo
kankinė Romoje grojo tuo laiku
retu instrumentu – vargonais
ir savo širdyje girdėjo dangiškąją muziką. O kaip ta dangiškoji
muzika ataidi dvidešimt pirmojo
amžiaus žmonių širdyse?
Iš pirmosios laidos

Prieš dvidešimt metų Saulius Bieliūnas
baigė Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą kaip pirmosios vargonininkų
specialybės laidos absolventas. Šioje mokykloje dirbo ir pirmame kurse muzikos
teoriją dėstė Vilkaviškyje žinomas muzikas Ričardas Makūnas, kartais šv. Mišioms
pagrodavęs ir Vilkaviškio bažnyčioje. Jis
ir pakalbino Saulių įsidarbinti katedroje,
kur jau buvo įrenginėjami vargonai, o klebonas ieškojo specialisto. 2000 m. spalio 1
d. S. Bieliūnas buvo priimtas ir tapo katedros vargonininku.

PAŠAUKIMAS

Pirmieji pagalbininkai

S Vilkaviškio katedros vargonininkui Sauliui Bieliūnui giedoti ir groti vargonais
yra didelis malonumas.
Autorės nuotr.
Dar po penkerių metų jis įstojo neakivaizdžiai studijuoti į tuometinį Vilniaus
pedagoginį institutą. Muzikos pedagogikos
mokėsi ne tiek dėl aukštojo mokslo diplomo, kiek genamas troškimo pažiūrėti, kaip
didmiestyje gyvena garsieji muzikai.

Iš kartos – į kartą

– Baigęs Kalvarijos vidurinę mokyklą

įstojau į Kauno technologijos institutą. Bet
tuo pačiu metu sužinojau, kad Marijampolėje įkurta nauja – vargonininkų ruošimo
– specialybė, į kurią, gavęs kunigo Jono Malinausko rekomendaciją, ir perstojau, – pasakojo Saulius.
Dar būdamas mokinys jis eidavo patarnauti šv. Mišioms savo gimtosios Alksninės parapijos bažnyčioje, o muzikalus kle-

Galime dalytis ne tik duona ir druska
Deja, iš kai kurių negalėta paimti
Net ir vargeta turi ką duokraujo, pavyzdžiui, iš jauno vaikiti, kuo su savo artimu pasino, neturėjusio 18 metų. Kai kurie
dalyti: gerumu ir meile. O
atėjo nebe pirmą kartą, tačiau būta ir nemažai naujų veidų.
šioms dorybėms išreikšti
Mobili Lietuvos sveikatos
formų ir būdų – begalės.
mokslų universiteto ligoninės
Viena iš tokių gerumo ir
Kauno klinikų kraujo centro komanda, sudaryta iš penkių nameilės artimui apraiškų
rių, į Vilkaviškį šiemet atvyksta
sekmadienį vyko ir Vilkajau antrą kartą – lankėsi ir vasaviškio parapijos salėje,
rą Kraujo donorų dienos proga.
Nors kraujo poreikis dėl planinių
tiesa, oficialiai ji vadinosi
paslaugų teikimo ligoninėse riboKraujo donorystės akcija.
jimo yra sumažėjęs apie 15 proc.,
Man pačiai dar nėra tekę pasinaube tokių išvykų Kraujo centras
doti kito žmogaus krauju, tačiau
neišsiverstų. Kraujo poreikis Liedonorų kraujas gelbėjo man artuvoje didelis. Iki pandemijos per
timiausią žmogų. Dar studentamėnesį mobilioji komanda išvykvimo laikais reguliariai kraują
davo 15–16 kartų, o karantino medovanodavau ir aš, o paskui – iltu organizuoja po 6–10 išvykų.
gą laiką to nedariau. Sekmadienį
Anot organizatorės Kristinos
po rytinių šventų Mišių švento
Bervinskaitės, ši akcija vyko su
rašto skaitinių paakinta ir klebodekano Virginijaus Gražulevino paraginta ir vėl, kaip kadais,
čiaus palaiminimu: geranoriškai
nutariau paaukoti kraujo. Skelbipasiūlyta ją surengti parapijos
mas ant durų apibrėžė būtinas
salėje, kad būtų šilta, šviesu, padonorystei sąlygas: donoru gali
kankamai erdvu ir išlaikyti būtini
tapti bet kuris sveikas 18–65 metų
atstumai. Su dėkingumu Kristina
S Karantino apribojimai nesutrukdė vilkaviškiečiams
žmogus, kurio kūno masė ne maminėjo ir Žydrūnę Čekanavičiedalyvauti kraujo donorystės akcijoje. Autorės nuotr. nę, kuri daug padeda organizuožesnė kaip 50 kg, pateikęs asmens
dokumentus. Apie neramius panjant kraujo donorystės akcijas
demijos laikus bylojo paskutinioji išlyga ir karantinas nelabai pakoregavo dono- Vilkaviškyje.
– potencialus donoras dvi savaites privalo rais pasiryžusiųjų tapti skaičių“, – patikino
Visų donorų laukė maloni staigmena
nebūti viešėjęs užsienyje. Apie pandemiją gydytoja Ligita Maumevičienė, kuri taria – simbolinė dovanėlė. Tačiau vertingesnis
priminė ir dezinfekcinis skystis ties įėji- paskutinį ir lemiamą žodį mobiliajame ir mielesnis buvo nuoširdus ir švelnus
mu, ir donorų bei medicinos darbuotojų punkte, kas gali tapti donoru. Ji teigė, kad medicinos darbuotojų dėmesys, atidumas
dėvimos kaukės.
duoti kraujo Vilkaviškyje šį kartą panoro bei slaugytojos Linos pasiūlytas karštos
Anaiptol ne aš vienintelė peržengiau apie keturias dešimtis įvairiausio amžiaus arbatos puodelis.
parapijos namų slenkstį. „Viruso grėsmė žmonių – beveik tiek pat, kiek ir anksčiau.
Rita MITKUTĖ-MADDOCK

Darbo Vilkaviškio katedroje pradžia
Sauliui nebuvo sunki, nes praktikos jau turėjo – dar besimokydamas jis vargonuodavo Alksninės parapijos bažnyčioje. Vilkaviškyje bendrą kalbą su žmonėmis jaunas
specialistas rado greitai. Didžiausias pagalbininkas ir padėjėjas buvo mokytojas
ir choristas Kęstutis Dambrava. Netrukus
pradėjo jiedu dviese mišiose pagiedoti,
kartais dar ir dabar kartu pagieda. Padėjo
ir Kęstučio brolis – a. a. Stasys Dambrava,
o taip pat visa Dambravų šeima.
] Nukelta į 8 p.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Sumušė kaimynas

Trečiadienį apie sumuštą žmogų policijai pranešė medikai.
Į ligoninės Priėmimo-skubiosios
pagalbos skyrių dėl sužalotos galvos
patekęs virbalietis pasakojo, kad būdamas kiek įkaušęs tiesiog iš namų
nešė šiukšles į kieme stovintį buitinių
atliekų konteinerį. Tačiau prie konteinerio sutiktas kaimynas nepasirodė
geranoriškas – trenkė semtuvu per
galvą ir pasipylė kraujas. Ligoninėje
vyrui susiūta galvos žaizda. Jis išleistas gydytis ambulatoriškai. Dėl įvykio
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rado ginklą

Antradienį į policiją kreipėsi Geisteriškių kaimo (Bartninkų sen.) gyventojas.
Prieš porą metų nusipirktą sodybą
tvarkęs naujasis šeimininkas šiukšlių
krūvoje pastebėjo įtartiną daiktą. Paaiškėjo, jog tai mažo kalibro revolveris. Iš
kur tarp šiukšlių atsirado ginklas, aiškinasi pareigūnai.

Pasigedo daiktų

Pirmadienį gautas pranešimas apie apvogtą namą.
Porą metų jai priklausantį namą,
esantį Balandžių gatvėje, nuomojusi
vilkaviškietė apsižiūrėjo, kad išsikrausčius nuomininkams name dingo daiktų.
Moteris pasigedo šviestuvo, radiatorių,
spintos, virtuvinio baldų komplekto ir
net kambario durų. Iš ūkinio pastato
dingo žoliapjovė ir krūmapjovė. Ar dėl
vagystės kalti nuomininkai, aiškinasi
policija.

2020 m. lapkričio 20 d.
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Vaizdo konferencijų etiketas:
kas galima, o ko geriau nedaryti?
Per karantiną dirbdami iš
namų atsiverčiate kompiuterį
– ir jūs jau įmonės susitikime.
Svarbu nepamiršti etiketo
taisyklių, kurių derėtų paisyti
bendraujant virtualiai.

ti pašnekovų nuotaikas, emocijas,
intonacijas ir neverbalines užuominas. Tam, kad galėtumėte susikalbėti, svarbu laikytis keleto paprastų
taisyklių. Kai kažkas baigia kalbėti,
palaukite kelias sekundes prieš kalbėdami patys – įsitikinkite, kad kolega pasakė viską, ką norėjo.
Pabandykite susitarti ir dėl
bendrų taisyklių, kaip užduoti klausimą. Tam geriausiai tiks pakeltos
rankose gestas. Stenkitės kalbėti
šiek tiek lėčiau, vidutiniu garsumu,
per daug negestikuliuokite. Koncentruokitės į žodžių turinį, nes, deja, kūno kalba duos mažai naudos.
Kol jūs nekalbate – išsijunkite savo
mikrofono garsą. Taip netrukdysite
savo kalbančiam kolegai ir išvengsite kurioziškų situacijų, jei kažką netinkamo leptelės namiškiai.

Švari darbo vieta

Kiekvienąkart prieš prisijungdami
prie vaizdo konferencijos patikrinkite jus
supančią aplinką. Apsižiūrėkite, kas matyti jums už nugaros ir koks yra bendras
fonas. Juk nenorėtumėte, kad kolegos ar
partneriai per vaizdo konferenciją turėtų
žiūrėti į nešvarių indų krūvą, džiūstančius skalbinius ar nepaklotą lovą. Tai tikrai blaškys pašnekovų dėmesį, o jus vers
nepatogiai jaustis.
Geriausias sprendimas – dar prieš skambutį įsijungti kompiuterio kamerą ir pasitikrinti, kokį vaizdą matys jūsų kolegos. Visada patartina atsisėsti taip, kad už nugaros
būtų šviesi siena ar kitoks švarus paviršius.
Kai kurios vaizdo konferencijų programos,
pavyzdžiui, „Zoom“, „Microsoft Teams“, netgi leidžia pasirinkti virtualų foną. Taip pat
venkite sėdėti šešėlyje, o jei nepakanka natūralios šviesos, uždekite lempą.
Pasirūpinkite garso kokybe. Juk tikrai
nenorite, kad jus ir pašnekovus blaškytų
išorinis triukšmas. Jei gyvenate ne vieni,
verčiau kalbėkite būdami su ausinėmis.
Apie vaizdo konferencijas įspėkite ir savo
namiškius. Taip išvengsite netikėto šeimos
narių įsiveržimo į kambarį pačiu netinkamiausiu metu.

Atrodykite respektabiliai

Net ir dirbant iš namų galioja taisyklė
atrodyti tvarkingai. Juk niekada nežinote,
kada į netikėtą virtualų susitikimą ar darbų aptarimą pakvies kolega, vadovas ar
klientas.
Persistengti tikrai nereikia, bet atro-

S Internetu „Zoom“ platformoje buvo surengtas Verslo dienai skirtas forumas.
dykite respektabiliai, lyg ruoštumėtės į
pusiau oficialų susitikimą. Nepamirškite
ir taisyklingos laikysenos. Su ant sofos prigulusiu kolega kalbėtis apie darbo reikalus
gali būti sudėtinga.
Dar vienas aspektas, kurį reikėtų įvertinti, – tai drabužių pasirinkimas. Šitas
niuansas svarbus ne dėl to, kad viena ar
kita spalva tokiems susitikimams būtų netinkama. Paprasčiausiai kompiuterių bei
telefonų kameros „nemėgsta“ kai kurių derinių. Pavyzdžiui, raštai ir dryžiai trukdo
kamerai gerai fokusuoti vaizdą. Tuo tarpu
balta ar juoda spalvos verčia automatiškai
reguliuoti apšvietimo lygį. Optimalu būtų
rinktis švelnesnes spalvas.

Techniniai niuansai

Tuo, kad vaizdo konferencijos skambutis būtų sklandus, pasirūpinkite iš anksto.
Pirmiausia įsitikinkite, ar veikia jūsų įrenginio kamera ir mikrofonas. Kai kurios

vaizdo konferencijų aplikacijos, pavyzdžiui, „Microsoft Teams“ leidžia atlikti testą – taip prieš svarbų susitikimą galite pasitikrinti, ar visos įrenginio funkcijos veikia
tinkamai. Tuomet nereikės raudonuoti iš
gėdos, kad pirmąsias dešimt pokalbio minučių kiti dalyviai jūsų negirdi ar nemato
ir yra priversti laukti.
Vaizdo konferencijoms reikalingas
pakankamai stiprus interneto signalas, todėl tuo metu verčiau nieko nesisiųskite,
neapkraukite tinklo. Jei pasitelksite naują
programą, kuria anksčiau neteko naudotis, iš anksto išsiaiškinkite, kaip veikia pagrindinės jos funkcijos ir pasitreniruokite.
Pasižiūrėkite, kaip įjungti ir išjungti garsą,
paslėpti vaizdą ir kaip pokalbių lange pasidalyti savo ekrano vaizdu. Tuomet vaizdo
konferencijos praeis be jokių trikdžių.

Išlaikykite dėmesį

Nors susikaupti ir sutelkti dėmesį nuotoliniame susitikime daug sunkiau
nei gyvame, stenkitės tai padaryti. Taip išreikšite pagarbą savo kolegoms ir patys būsite atidžiai išklausyti.
Nepamirškite, kad nors vaizdo konferencijose apribojimų daug mažiau, jūs vis
tiek išliekate puikiai matomas. Per tokius
virtualius susitikimus galima iš arti matyti kolegų veidus, pastebėti jų mimikas, šypsenas ar apatiją. Todėl stenkitės žiūrėti į
kamerą ir palaikykite virtualų akių kontaktą.
Nerašinėkite žinučių, laiškų, nenaršykite socialiniuose tinkluose. Susikoncentruokite į kalbantįjį – parodykite savo susidomėjimą, papildykite arba užduokite
klausimų. Toks dalyvavimas vaizdo konferencijoje bus produktyvus ir naudingas,
negaišins jūsų ir kolegų laiko.

Kalbėkite ir išklausykite

Arnoldas LUKOŠIUS
„Tele 2 Inovacjų biuro“ ekspertas

Bendraujant virtualiai sunkiau supras-

Reta profesija, reta darbovietė, o darbas – kaip malda
] Atkelta iš 7 p.
Katedros chorui vadovavo muzikos pedagogė Danguolė Barauskienė, o kaip tik tuo
metu, kai Saulius pradėjo vargonuoti, ją
pakeitė Albinas ir Laima Venclovai, kurie
taip pat buvo Vilkaviškio kultūros centro
choro „Uosija“ vadovai. Tačiau 2007 m.
Venclovai pasiliko vadovauti vien „Uosijai“, tad organizaciniai bažnytinio choro
reikalai atiteko S. Bieliūnui.
– Nors giesmininkai mane jau pažinojo, bet iš pradžių tyrinėjo kaip jauną žmogų ir specialistą. Didžioji dalis choristų juk
buvo daug vyresni. Dar ir dabar prisiminus pajuokaujama, kad norint giedoti katedros chore reikėjo pereiti ne vadovo, o
Dambravų patikrą, – prisiminė Saulius.

Kolektyvo tradicijos

Pasak vargonininko ir vadovo S. Bieliūno, chore visada vyko ir tebevyksta žmonių kaita. Mirė labai uolūs giesmininkai
Stasys Dambrava, Algis Alkevičius, o naujus žmones prikalbinti sunkoka. Nelengva
surinkti choristus ir į repeticijas, dažnai
tenka skambinti, priminti, pakviesti.
– Nei spausti, nei pykti negaliu. Tenka
kažkaip laviruoti, kol kas man tai dar pavyksta. Iš dabartinių moterų chorisčių, kai
atėjau, jau giedojo Aušra Mickevičienė ir
tuomet mano būsima žmona Violeta, – pasakojo Saulius.
Katedros choras puoselėja savas tradici-

jas. Svarbiausia – įsipareigojimas susirinkti
ir giedoti sekmadieniais bei švenčių dienomis. Vilkaviškiečių choras visada dalyvauja
sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim... Aleliuja“. Daug metų liepos mėnesį
Marijampolėje vykstančių Palaimintojo
Jurgio Matulaičio atlaidų metu gieda Vilkaviškio dekanato dienos mišiose. Šv. Cecilijos
dienai dekanato parapijų chorai rinkdavosi
giedoti į katedrą. Choristai giedojo Aušros
vartų atlaiduose, Vilniaus arkikatedroje, Vilkaviškio dekanato parapijų bažnyčiose. Iki
antrosios pandemijos bangos dar spėjo sudalyvauti Sasnavoje vykusiame sakralinės
muzikos festivalyje „Ruduo ir muzika“.
Jau daug metų, po Žolinės, choristai susirenka į vadinamąją padėkos dieną. Pasveikina vieni kitus su gimtadieniais, vadovas
padėkoja visiems už atsidavimą pareigai
ir, anot jo, „pažada rojų po mirties, jei tik
ir toliau visi eis giedoti“. Kartu pabūti, pasidžiaugti bendryste ateina parapijos kunigai, šiemet jau dalyvavo ir naujasis dekanas Virgilijus Gražulevičius.
Choro vadovas pasidžiaugė, kad keletą
kartų iš prelato Vytauto Gustaičio kolektyvas gavo dovanų – išvykas į Kauno muzikinio teatro spektaklius. Saulius tiki, kad
pasiseks įgyvendinti ir ankstesniais metais
nelabai pavykusią, bet jo paties trokštamą
gavėnios rekolekcijų choristams idėją.

Problemų nesukelia

Paklaustas, ar jį, jauną žmogų, nevaržo

disciplina, kai kasdien, rytą ir vakarą, o kartais – ir vidurdienį reikia būti bažnyčioje, S.
Bieliūnas atsakė:
– Kai darbas patinka ir jauti malonumą groti vargonais, giedoti, nėra didelių
sunkumų ateiti ryte, per pietus ir vakare.
Aišku, kartais žmogiška jaustis pavargusiam, juk dar ir į repeticijas reikia eiti,
ir laidotuvėse pagiedu. Šeima, aišku, nukenčia, bet su žmona Violeta ir sūnumi
Augustinu daugiau pabendraujame sekmadienį, kartu einame į bažnyčią, meldžiamės.
Saulius pripažino, kad pagaliau po dvidešimties metų darbo šiemet jis jau turi
laisvų dienų. Sekmadienių vakarais jį pavaduoja Vilkaviškyje tarnaujančios muzikalios Šventosios šeimos seserys Daiva ir
Gertrūda, kurios taip pat pagroja ir vargonais, ir gitara.
Kai Saulius jaunas pradėjo groti bažnyčioje, daugeliui toliau nuo tikėjimo esančių žmonių vargonininko darbas buvo
nesuprantamas, stebėdavosi, kaip jis gali
tokį dirbti. Tačiau jam pačiam tai jokių
problemų nesukelia, netgi priešingai.
– Kadangi aš į bažnyčią buvau pratinamas eiti nuo mažens, man čia smagu. O
kad tokia specialybė reta, tai – faktas. Būna kartais keista žmonėms, kai pasakau
arba kur nors dokumentuose įrašau savo
išsilavinimą, specialybę, darbovietę: Vilkaviškio Romos katalikų parapija, vargonininkas, – atviravo Saulius.

Keičiasi ir giedojimo tradicijos

Žmonės kartais sako: gražiai senoviškai
pagiedojo. Pasiteiravus, koks yra senoviškas ir naujoviškas giedojimas, Saulius paaiškino:
– Kaip keičiasi mada – mašinos, drabužiai, viskas juda į priekį, taip yra ir su giedojimu. Prieš penkiasdešimt metų buvo
giedama vienaip ir buvo manoma, kad tai
gražu. Dabar Dievą galima šlovinti ir su gitara. Ir tai taip pat yra gražu. Jeigu grojimas
gitara ar netgi būgnais padeda pritraukti
daugiau jaunimo į bažnyčią, tai labai gerai,
– kalbėjo vargonininkas ir choro vadovas S.
Bieliūnas.
Jis sakė, kad ir pats ilgai galvojo, kokį
giedojimo stilių pasirinkti. Choro vadovo
nuomone, bažnyčia nėra operos ir baleto
teatras, tad šventovėje turi skambėti chorinis ir choralinis giedojimas. Pasak Sauliaus, giedojimas turi būti švelnesnis, kad
per daug netrikdytų atėjusiųjų pasimelsti
ramybės.
Prisimindamas savo mokytojo R. Makūno pamokas Saulius pritaria nuomonei,
kad bažnytiniame giedojime labai svarbus
yra tekstas.
– Reikia taip išgiedoti, kad žmogus girdėtų ir suprastų žodžius. Ir tai svarbu ne
tik bažnyčioje, bet ir giedant laidotuvėse.
Giedojimas turi nešti ramybę ir viltį, – apie
jam mielą, nors žmonėms vis dar neįprastą
profesiją kalbėjo Vilkaviškio katedros vargonininkas S. Bieliūnas.
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Šalikelė bus sutvarkyta
įgyvendinant kitą projektą

2020 m. lapkričio 20 d.

Išpjovė avis

Eglė MIČIULIENĖ

būdą. Likusi atkarpa link tilto,
kur sustatyti laikini ženklai, šiais
metais iki galo greičiausiai sutvarĮ redakciją kreipęsis „Sankyta nebus, nes ta vieta susijusi
takos“ skaitytojas stesu kitu, Šeimenos paupio tako ir
poilsio zonų įrengimo, projektu“,
bėjosi, kodėl sutvarkius
– aiškino V. Didžbalis.
visą Vilkaviškio miesto
Anot Savivaldybės specialissodą liko nepabaigta Vyto, abiejų projektų apimamos
teritorijos susikerta, mat paupio
tauto gatvės šalikelė.
takas turėtų kirsti šaligatvį prie
Pro atnaujintą parką dabar veda
miesto sodo. Todėl prieš tvarkant
paklotas naujas šaligatvis, išplašią vietą norima palaukti, kol bus
tinta vieta automobiliams statypatvirtinti galutiniai sprendiniai.
ti, tačiau dalis šalikelės palikta
„Suprantu, kad automobilių
nesutvarkyta. Vilkaviškietis sakė
stovėjimo vietos išplatėjimą gymatęs atvejų, kai atvažiavusios
ventojai norėtų matyti kone iki
transporto priemonės toje vietoje
tilto. Tačiau kol neįgyvendintas
bandė parkuotis ir užklimpo pakitas projektas, tol nesinori kažžliugusiame grunte tarp kelio ir
ką daryti, kad vėliau netektų jau
šaligatvio.
sutvarkytos infrastruktūros išarVilkaviškio rajono savivaldydyti. Asfalto dangą galima pakloti
bės administracijos Vietinio ūkio
greitai, bet kai žmonės pamato,
skyriaus vyr. specialistas Vitas
kad po to darbininkai ją ardo, suDidžbalis paaiškino, jog miesto
laukiame pastabų, jog nenumatėsodo projektas nesusijęs su Vytaume, nežinojome, nesuprantame
to gatvės šalikelės tvarkymu. Šią
ir pan. Taigi ir vėl norisi paprašyti
vietą Savivaldybės administracija
gyventojų kantrybės bei supratisutvarkė iš Lietuvos automobilių
mo – situaciją mes žinome, kontkelių direkcijos lėšų. Buvo įrengroliuojame ir tikrai viskas bus
tas šaligatvis, išplatinta vieta autopadaryta bei sutvarkyta iki galo“,
mobiliams parkuoti.
– kalbėjo V. Didžbalis.
„Palei Vytauto gatvę vedė seJei šalikelėje žmonės bando
nas asfalto dangos pėsčiųjų takas, S Kelio ženklai Vytauto gatvės šalikelėje rodo, kad auto- statyti automobilius ir šie palaimobilių šioje vietoje statyti negalima. Autorės nuotr. dame grunte užklimpsta, belieka
jis buvo tolėliau nuo važiuojamosios dalies ir labai žemai, pašlaitėkaltinti pačius vairuotojus, mat
je. Dėl to naująjį šaligatvį pakėlėme ir šiek do gatvės iki centrinio įvažiavimo į miesto tame ruože sustatyti kelio ženklai – nukreitiek sulyginome aukštį. Ta vieta dar nėra sodą turime pakloti naują asfalto dangą, piamosios gairės, žyminčios eismo juostos
baigta. Jei oro sąlygos leis, dar šiemet au- sužymėti transporto priemonių statymo ribas ir važiavimo trajektoriją kelio darbų
tomobilių statymo atkarpoje nuo Rimgau- vietas, kelio ženklais nurodyti parkavimo vietoje.

Iš sklypo padarė antkapių sandėlį

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Eglė MIČIULIENĖ

„Atvažiuokite į Naujamiestį,
Alyvų gatvę. Visai prie gatvės
suverstos kapinių atliekos“, –
pakvietė redakcijos telefonu
paskambinusi vilkaviškietė.
Anot moters, suskilę antkapiai, tvorelės ir
kita kapų atributika turėtų būti vežami į
sąvartyną, bet jokiu būdu ne verčiama
sklype tarp gyvenamųjų namų.
„Kol augo žolės, šiukšlės buvo apžėlusios, dar ne taip labai matėsi. Bet dabar
jau visai nemalonu žiūrėti – tikra gatvės
„puošmena“. Ir dar žvyro kalnai supilti“,
– piktinosi Naujamiesčio gyventoja.
Atvažiavę į Alyvų gatvę radome tokį
vaizdą, kokį skaitytoja ir nupasakojo. Pusė
sklypo tarp dviejų namų buvo užteršta kapinių atliekomis, kitoje pusėje riogsojo žvyro
krūva.
Pakalbinti vietiniai gyventojai sakė,
kad atliekas prie gatvės krauna antkapių
verslu užsiimanti firma. Žmonės tiesiai nepasakė, kas teršia pakelę, bet vis žvilgčiojo
į kitapus gatvės stovintį namą.
„Šita teritorija – niekieno. Aš galiuką
žemės pasilikęs, už tris arus moku mokesčius, bet kita dalis – ne mano. Kas ką nori,
tas tą ir daro. Vilkaviškis tvarkosi, bet ši
vieta tikrai negražiai atrodo...“ – kalbėjo
užteršto sklypo kaimynystėje gyvenantis
vyriškis, taip pat sutikęs, kad kapinių atliekoms ne vieta tarp gyvenamųjų namų.
Kam priklauso sklypas ir kapinių atliekos bei kas visa tai turėtų sutvarkyti,
paklausėme Vilkaviškio miesto seniūno

S Alyvų gatvės gyventojams nemalonu kasdien matyti viename iš sklypų suverstas kapinių atliekas.
Autorės nuotr.
Remigijaus Kurausko.
„Gavę signalą apie šią problemą iš karto
sureagavome, nuvažiavome, dabar aiškinamės situaciją. Antkapių verslu užsiimantys
Alyvų gatvės gyventojai sako, kad tą sklypą
išsinuomoję, bet ne viskuo gali tikėti. Bet kokiu atveju šitaip būti negali. Jei jie sklypą išsinuomoję – turės jį sutvarkyti ir prižiūrėti,
o jei ne – tuomet teks viską išsivežti ir daugiau teritorija nesinaudoti. Šiaip, suderinus
su seniūnija, tokiuose tuščiuose sklypuose

galima laikinai, trumpam, kažką pasidėti.
Būna, kad gyventojai paprašo leisti seniūnijos žemėje susikrauti malkas savaitei,
kol susipjaus, ar išsipilti puspriekabę žvyro
– viską įmanoma suderinti. Bet šiukšlyno
daryti negalima niekur. Tačiau tos firmos
savininkus įspėjome, jie pažadėjo sklypą
sutvarkyti ir atliekas išvežti. Jei įspėjimo
neužteks – imsimės kitų priemonių. Gaila,
kad tokie dalykai vyksta – čia aiški kultūros
stoka“, – reziumavo seniūnas.

S Jaukiausia kybeikiškių avelė vilko
buvo sužalota, bet žmonės tikisi
ją išgydyti. Dariaus BUNIKIO nuotr.
Eglė MIČIULIENĖ

Šią savaitę nuo vilkų skaudžiai nukentėjo Kybeikių kaimo (Kybartų sen.) ūkininkai.
Trečiadienio rytą atėję į elektriniu piemeniu apjuostą ganyklą žmonės neberado savo avių. Keturias papjovė vilkai,
dvi nuo plėšrūnų spėjo pabėgti. Visas
aveles šeimininkai buvo pasilikę veislei
ir visos jau buvo ėringos.
Vilkai elgėsi labai drąsiai: ganykla,
kurioje ganydavosi avys, buvo visai
prie namų, kitapus kelio.
„Ir neaišku, kur dar tie žvėrys vakar galėjo vaikščioti, nes mūsų šunys
buvo sulindę į būdas, net svetimo žmogaus neišlindo aploti, – pasakojo Asta
Dabrišienė. – Iki šiol gyvenome ramiai,
niekada vilkai nebuvo užpuolę. Tik po
šio įvykio išgirdau, kad prie Vištyčio
akmens per pasienį nuo Rusijos pusės
atėję penki vilkai ir atgal nesugrįžę.
Medžiotojai pasakojo, kad pasieniečiai
per kameras Vištyčio–Kybartų ruože
mato gaujomis bėgiojančius vilkus.“
Nuo plėšrūnų pasprukusias dvi
aveles šeimininkai rado kitapus kelio
esančiame vienkiemyje.
„Į tą pusę bėgo trys, tačiau viena,
jau senesnė, nespėjo, ją pakeliui sudraskė. Dar dvi liko gyvos, bet vienai iš jų
vilkas perkando gerklę. Veterinarijos
gydytojas apžiūrėjo, suleido antibiotiokus – gal išgis. Tai buvo mano geriausia
avytė, ateidavo prie rankų...“ – apgailestavo kybeikiškė.
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriuje šiemet jau pateikti 13-os ūkininkų
prašymai kompensuoti vilkų padarytą žalą. Plėšrūnai papjovė 19 gyvulių:
8 veršelius, 10 avių ir ožką. Žalos padaryta kone visame rajone: Bartninkų
(Piliakalnių, Geisteriškių, Lakštučių
k.), Šeimenos (Klampučių k.), Pajevonio (Užbalių k.), Vištyčio (Meiliūnų
k.), Kybartų (Kybeikių k.), Gražiškių
(Šilsodžio k.) ir Pilviškių (Jurkšų k.) seniūnijose.

Dovanoja

šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Jaunas verslininkas geriausiai jaučiasi
prie metalo apdirbimo staklių

SIŪLOME PARAGAUTI

] Atkelta iš 6 p.

Ateinant žiemos sezonui vis
dažniau iš prieskonių lentynos pradedame traukti kvapųjį cinamoną. Šis prieskonis
suteikia ypatingo aromato,
todėl šįkart siūlome išmėginti
minkštų, kvapių bandelių su
cinamonu receptą.

Visi „Oplazma“ gaminiai gimsta panašiu keliu. Iš pradžių jie projektuojami,
tuomet staklėmis pjaustomos įvairios
detalės, vėliau jos virinamos, šlifuojamos ir kitaip apdirbamos. Visa tai
daro pats Osvaldas. Tik jau pagamintus daiktus jis veža dažyti kitur. Daugiausiai laiko, anot jo, užima brėžinių
projektavimas, nemažai trunka ir virinimo procesas. Vis dėlto jaunas verslininkas laiko, praleisto prie darbų,
neskaičiuoja.
„Kartais galiu ir iki vidurnakčio
virinti detales ar sėdėti prie kompiuterio ką nors projektuodamas. Mane į
priekį stumia žinojimas, kad dirbu sau.
Net neatrodo, kad kada nors jaučiausi
pavargęs. Dalį gyvenimo jutau, kad darau ne tai, ką noriu, tačiau dabar net
neabejoju, jog esu savo rogėse“, – teigė
pašnekovas.

Kristinos RAMANAUSKIENĖS nuotr.

Galvoja apie plėtrą

O. Pečkys prisipažino, kad daugė- S „Oplazmoje“ pagaminti stilingi gatvių pavadinimų užrašai puošia namus.
jant užsakymų dirbti vienam tampa
Autoriaus nuotr.
vis sunkiau. Jau dabar didesnių gaminių „Oplazma“ klientai laukia bent kelis mė- šo pagaminti kokį nors sudėtingesnį ar kuo palankaus sprendimo pritrūko vos kelių
nesius, o smulkesnių – kelias savaites.
nors neįprastą dirbinį“, – teigė O. Pečkys.
balų. Įsigyti minėtą įrenginį už nuosavas
„Kartais atrodo, kad tik atsikeli, o dielėšas Osvaldas kol kas negali sau leisti. Jis
nos jau nėra“, – šypsojosi Giedrių kaimo
Iš visos Lietuvos
neatmeta galimybės ateityje dar kartą mėgyventojas.
Jaunas verslininkas teigė kol kas nega- ginti pasinaudoti ES parama.
Jis teigė vis dažniau pagalvojantis apie lintis skųstis klientų skaičiumi. Užsakymų
„Dirbti su metalu man labiau patinka,
vieno ar net kelių žmonių įdarbinimą. Iki jis sulaukia iš visos Lietuvos. Net prasidė- bet ir medžio darbai nėra svetimi“, – šypšiol vyras to vengė, nes norėjo pats realizuo- jęs antrasis karantinas jo kol kas nė kiek sojosi pašnekovas.
ti savo sumanymus. Dabar, kai yra įdirbis, nebaugina. Priešingai, vyras teigė pastebėO. Pečkys teigė, kad konkurencija jo srinaujų darbuotojų poreikis atrodo neišven- jęs, kad leisdami daugiau laiko namuose, tyje kasdien auga. Kuriasi naujos įmonės,
giamas. Osvaldas viliasi surasti patikimus, žmonės daugiau finansų skiria jų atnauji- kurios klientams siūlo vis kažką naujo.
sąžiningus ir atsakingus žmones.
nimui.
„Dėl to esu ir pats priverstas nuolat
„Pradėjęs verslą stengiausi pasigamin„Pavasarį, per pirmąjį karantiną, daug tobulėti. Priešingu atveju viską būtų galiti kuo daugiau darbų pavyzdžių, kuriuos dėmesio skyriau naujų gaminių pasiūlai. ma greitai pabaigti. Savo klientams siūlau
galėčiau parodyti klientams. Tik tuomet Klientų skaičius tuomet labai išaugo. Aiš- aukštą kokybę, gaminių įvairovę, projekdaugiau dėmesio ėmiau skirti reklamai. ku, visada jų norėtųsi turėti kuo daugiau, tavimo galimybes. Man labai svarbu, kad
Pats susikūriau internetinį puslapį www. bet kol kas dar nebuvo taip, kad neturė- žmonės būtų patenkinti mano darbais“,
oplazma.lt, feisbuko paskyrą. Būtent ten ir čiau, ką veikti“, – teigė O. Pečkys.
– pabrėžė pašnekovas.
galima pamatyti daugiausiai gaminių paJis atskleidė, jog neseniai planavo praŽvelgdamas į ateitį Osvaldas sakė novyzdžių. Visuomet atsižvelgiu į klientų po- dėti gaminti dirbinius ir iš medžio. Vyras rintis ir toliau tobulėti. Vyras vylėsi, kad
reikius, nemokamai koreguoju brėžinius, norėjo pasinaudoti Europos Sąjungos pa- jo siūlomomis paslaugomis susidomės dar
jei pirminės idėjos jiems netinka. Iš tikrųjų rama ir įsigyti medžio apdirbimo stakles. daugiau žmonių, o valdoma įmonė nuolat
man pačiam labai smagu, jei žmonės papra- Deja, įvertinus paraišką paaiškėjo, kad iki plėsis.

Žvejus pradžiugino į ežerą paleistos lydekos ir amūrai
] Atkelta iš 1 p.
Šiemet pavasarį į Paežerių ežerą jau buvo
įleista 40 tūkst. unguriukų.
Žuvininkystės tarnyba buvo numačiusi
atvežti ir lynų, deja, šių žuvų šiemet pritrūko.
„Gal kitais metais bus daugiau – tada ir
įžuvinsime“, – žadėjo A. Širvinska.
Rajono Savivaldybės administracijos
ekologas vyr. specialistas Darius Bunikis
sakė, kad šiame vandens telkinyje per
paskutinį dešimtmetį įleista pakankamai
daug įvairios rūšies žuvų: karpių, lynų, europinių ungurių, lydekų. Žuvivaisos specialistai su gyvuoju kroviniu per metus
atvyksta ne po vieną kartą.
Įžuvinami ir kiti rajono ežerai. Ir šįkart, atlikę savo darbą Paežeriuose, UAB
„Vasaknos“ darbuotojai išvyko į Vištyčio

Bandelės
su cinamonu

pusę žuvinti Beržinio, Talaikės ir Vygrio
ežerų.
Beržinio ir Vygrio vandenyse buvo paleista po 400, o į Talaikę – 200 šių metų lydekaičių.

Trūksta starkių, lydekų,
o šamų – per daug

Tuo tarpu Paežerių ežero įžuvinimo
procesą stebėję vietiniai žvejai džiaugėsi,
kad šįkart atvežta tokių žuvų, kokių Paežerių ežere tikrai trūksta.
Anot vyrų, dar labai reikėtų įveisti starkių, kurių mūsų Paežeriuose sparčiai mažėja. Anksčiau stambius starkius iš Paežerių traukdavę vyrai pasakojo, kad dabar
nebelikę net „sprindinių“.
Ir jokiu būdu nereikėtų vežti šamų.
Pastarųjų, žvejų įsitikinimu, ežere jau
prisiveisė gerokai per daug, jie išaugę di-

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

Tešlai
3 stiklinės kvietinių miltų,
3 šaukštai cukraus,
šaukštelis druskos,
10 g sausų mielių,
50 g sviesto,
pusė stiklinės vandens,
ketvirtadalis stiklinės pieno,
kiaušinis.
Įdarui
50 g minkšto sviesto,
4 šaukštai cukraus,
4 šaukštai cinamono.
GAMINIMAS
Puodą su vandeniu, pienu ir
sviestu dėkite ant ugnies ir maišykite tol, kol sviestas išsilydys. Vėliau
įmuškite kiaušinį ir viską išplakite
iki vientisos masės. Kitame dubenyje išmaišykite miltus, cukrų, druską
ir mieles. Skystą masę supilkite ant
birių produktų ir gerai išmaišykite.
Rankomis minkykite tešlą keletą minučių. Jei ji lipni, įberkite dar
šiek tiek miltų. Kai išminkysite tešlą, suformuokite rutulį, uždenkite
jį ir leiskite šiltai pastovėti bent 10
minučių.
Ant miltais pabarstyto stalo
dėkite pakilusią tešlą ir iškočiokite stačiakampį, kurio storis būtų
maždaug 1 cm. Ant tešlos tolygiai
paskirstykite sviestą, apibarstykite
cukrumi ir cinamonu.
Pagardintą tešlą sukite tvirtai,
paspauskite, kad neliktų oro tarpų.
Tešlos ritinį supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais, sudėkite į
riebalais pateptą ar kepimo popieriumi išklotą indą. Suktinukus sudėkite taip, kad tarp jų liktų vietos. Indą su kepiniais uždenkite ir palikite
šiltai apie pusvalandį. Per tiek laiko
bandelės pakils ir taps dvigubais didesnės.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros ir kepkite bandeles apie 35 minutes.
Skanaus!

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.

džiuliai ir naikina kitas žuvis, net ir tuos
pačius starkius.
Vilkaviškietis Viktoras Rybakas kalbėjo, kad šią vasarą lydekos iš viso nekibo.
„Paežeriuose žvejai daugiausiai pagauna ešerių. Jie įaugę nemaži, pats prieš porą
savaičių pagavau kilograminį ešerį, praėjusią savaitę – 800 gramų svorio. O starkių, lydekų smarkiai sumažėjo. Anksčiau
per sezoną buvo galima pagauti po 30 starkių, dabar gerai, jei pagauni vieną. Lydekų šiek tiek yra, jos tokios „standartinės“
– apie 1,5 kilogramo, dar kartais pasitaiko
„monstrų“ po 7–10 kilogramų. Kitokių beveik ir nėra, todėl puiku, kad sulaukėme
naujų lydekaičių“, – sakė V. Rybakas.
Atgabenti baltieji amūrai žvejus taip
pat džiugina: šios žuvys turėtų apvalyti
gausiai vandens augmenijos prižėlusį Paežerių ežero dugną.

PRODUKTAI

8 685 69 150.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

8 682 60 747.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

(8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 4 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Tiražas – 4359 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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KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
14 d. 5 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
37 d. 3 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 66 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė (kart.).
13.00 Beatos virtuvė
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
5 d. 19 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Babilonas
Berlynas“. 3 d. 12 s.
0.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detektyvai“. 14 d. 6 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
37 d. 4 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 67 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė
(kart.).
13.00 Zachor. Atsimink
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
5 d. 20 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
Gediminaičių Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Užverbuotas“.
2 d. 12 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“. 14 d. 7 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
37 d. 5 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 68 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa (kart.).
13.00 (Ne)emigrantai
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
5 d. 21 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Rožės vardas“.
4 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detektyvai“. 14 d. 8 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
37 d. 6 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 69 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią dieną
(kart.).
13.00 Pasaulio puodai
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
5 d. 22 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“ – Sankt
Peterburgo „Zenit“.
21.45 Dviračio žinios.
22.15 Istorijos detektyvai
(kart.).
23.00 Ser. „Degantis
pasaulis“. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detektyvai“. 14 d. 9 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
37 d. 7 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 70 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 Daiktų istorijos
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
5 d. 23 s.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 V. f. „Septintasis
sūnus“. Fantastinis
nuotykių filmas.
2014 m.
0.35 V. f. „Draugo kailyje“.
Komedija. 2011 m.
2.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Daiktų istorijos
(kart.).
6.55 Išpažinimai.
7.25 Klausimėlis.
7.40 V. f. „Koko Niujorke“.
Komedija. 2019 m.
Nyderlandai.
9.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.30 Gyventi kaime gera.
9.55 Veranda.
10.25 Beatos virtuvė.
11.20 Dok. ser. „Kylantis
potvynis“. 3 d.
12.15 Dok. ser. „Odos
paslaptys“. 1 d.
13.05 Dok. f. „Lėktuvas,
kuris išgelbės
vandenynus“.
14.00 Ser. „Frenki Dreik
paslaptys“. 7, 8 s.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Koncertas „Saldžios
Kalėdos Kaune“.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 V. f. „Super Džonis“.
Komedija. 2003 m.
0.35 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 9 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Lietuvos mokyklų
žaidynės.
12.30 Maistas: tiesa ar
pramanas?
12.55 Dok. ser. „Kelionė
per Čilę“. 3 d.
13.50 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
17.00 Piniginės reikalai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
21.30 Langas į valdžią.
22.00 V. f. „Purpurinis rūkas“.
Rež. R. Banionis. 2018 m.
23.50 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Nešdintis visu
greičiu“. Kinija, Vokietija, Didžioji Britanija,
kriminalinis veiksmo
trileris, 2016.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 4.05
Ser. „Kaulai“.
1.00 Ser. „CSI kriminalistai“.
2.00 Ser. „Pasitikėjimas“.
3.10 Ser. „Mikė“.
5.05 „Visi mes žmonės“.

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Pabėgimas
į Galvestoną“. JAV,
kriminalinė drama,
2018.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 4.10
Ser. „Kaulai“.
1.00 Ser. „CSI
kriminalistai“.
2.00 Ser. „Pasitikėjimas“.
3.10 Ser. „Mikė“.
5.10 „Visi mes žmonės“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sumokėti
vaiduokliui“. Kanada,
siaubo trileris, 2015.
Pertraukose – 22.25
„Vikinglotto“ ir
23.15 Loterijos
„Jėga“ ir „Kenoloto“.
0.05, 4.05
Ser. „Kaulai“.
1.05 Ser. „CSI kriminalistai“.
2.05 Ser. „Pasitikėjimas“.
3.05 Ser. „Mikė“.
5.05 „Visi mes žmonės“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Kietas
riešutėlis. Puiki diena
mirti“. JAV, veiksmo
trileris, 2013.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.05, 4.10
Ser. „Kaulai“.
1.05 Ser. „CSI kriminalistai“.
2.05 Ser. „Pasitikėjimas“.
3.15 Ser. „Mikė“.
5.10 „Visi mes žmonės“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 Europos vyrų
krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva – Danija.
21.30 V. f. „Keršytojai.
Begalybės karas“.
JAV, fantastinis
veiksmo ir nuotykių
filmas, 2018. Rež.
Anthony Russo.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.40 V. f. „Ženklai“. JAV,
mistinė drama,
2002. Rež. M. Night
Shyamalan.
2.45 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.30 Dok. f. „Žmogus,
gepardas, gamta“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
12.30 V. f. „Netikras princas“. Slovėnija, 1985.
14.20 V. f. „Gerumo stebuklas“. Drama, 2017.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.35
„Eurojackpot“.
21.30 Ser. „Gaujų karai.
Smaugliai“.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.40 V. f. „Mumbajaus
viešbutis“. Istorinė
drama, 2018.
1.15 V. f. „Nusileidimas 2“.
Didžioji Britanija, siaubo trileris, 2009.
3.05 Kartojimai.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Žalioji byla“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
12.30 Animac. f. „Gruffalo
vaikas“.
13.00 V. f. „Baltoji iltis 2.
Mitas apie baltąjį
vilką“. JAV, nuotykių
filmas, 1994.
15.10 V. f. „Vedybų planuotoja“. JAV, 2001.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 Europos vyrų
krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva – Belgija.
21.30 V. f. „22-oji mylia“.
Veiksmo trileris, 2018.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.25 Kartojimai.

TV3

BALTIJOS TELEVIZIJA
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
6.50, 13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.55 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.25, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30 Ser. „Rozenheimo policija“.
11.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.30, 3.00
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Komandosai“.
2017 m. Veiksmo ir
nuotykių filmas.
23.05 Ser. „Jūrų
pėstininkai“.
0.05 Ser. „Akloji zona“.
1.00 Ser. „Legendų biuras“.
2.10 Ser. „Okupuoti“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
6.55, 13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.55 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.25, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.25, 19.30 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.30, 2.00
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Prezidento
patikėtinis 2. Spąstai
teroristams“. 2002
m. Veiksmo filmas.
JAV. Rež. Eric Norris.
22.55 V. f. „Komandosai“
(kart.).
1.00 Ser. „Okupuoti“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.55 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.25, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30 Ser. „Rozenheimo policija“.
11.25, 19.30 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.30, 1.50
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Kapų plėšikė
Lara Kroft“. 2001 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. Rež. Simon
West.
23.00 V. f. „Prezidento
patikėtinis 2. Spąstai
teroristams“ (kart.).
0.50 Ser. „Okupuoti“.

6.00, 18.30
Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.55 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.25, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.25, 19.30
Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.30, 1.55
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Šerifo mašina“.
2015 m. Trileris. JAV.
Rež. Jon Watts.
22.50 V. f. „Kapų plėšikė
Lara Kroft“ (kart.).
0.50 Ser. „Fortitudas“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.55 Ser. „Kvapų
detektyvas“.
9.25, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30 Ser. „Rozenheimo policija“.
11.25 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.30, 2.20
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Nežinomas“.
2011 m. Veiksmo
trileris. Rež. Jaume
Collet-Serra.
23.45 V. f. „Šerifo mašina“
(kart.).
1.30 Ser. „Fortitudas“.

6.00, 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.35 Dok. ser. „Laukinė
karalystė“.
11.45 „Velniški Stivo Ostino
išbandymai“.
12.45 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.10 V. f. „Dvynys“.
1984 m. Komedija.
Prancūzija.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 V. f. „Bornas. Sunaikinta tapatybė“. 2002
m. Veiksmo trileris.
23.55 V. f. „Laukinės
aistros. Karšta
ketveriukė“. 2010 m.
Erotinis trileris. JAV.
1.45 Kartojimai.

6.00, 11.35 „Pričiupom!“
6.30 Europos taurė 2020.
Elektrėnai (kart.).
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 Dok. ser. „Laukinė
karalystė“.
12.05 „Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
13.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
14.10 „Pragaro virtuvė“.
15.10 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
16.10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.25 V. f. „Pabėgimas“.
1978 m. Komedija.
Prancūzija.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 Ser. „Legendų biuras“.
22.40 Ser. „Okupuoti“.
23.45 Kartojimai.

2020 m. lapkričio 20 d.
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LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 LRT pamokėlės.
8.50, 15.40 Šoka Lietuva.
9.00 Šv. Mišios iš Vilniaus
šv. Ignoto bažnyčios.
10.10 Laiko ženklai.
10.40 Dok. f. „Ketvirtasis
prezidentas“.
11.45, 18.45 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kas geresnio, kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikinis spektaklis
„Aukštyn kojom“.
15.10 Kelias į namus.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 203 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.00 „Lietuvos karžygys
2020“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Koncertas
„Dovana Krzysztofui
Pendereckiui“.
23.20 Tarp dalių (ne)plojama.
23.45 Mano tėviškė.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2019.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Smalsumo genas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50, 23.45
Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Dok. f. „Nepažintoji
Žemaitė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 204 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Ekologiška.
19.35 Dok. ser. „Vindzorai.
Karališkosios
dinastijos užkulisiai“.
20.20 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. ser. „Dingę be
žinios“. 1, 2 s.
23.00 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2019.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40, 19.05 Atspindžiai.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Dok. f. „Vilniečiai. Aleksandra Jacovskytė“.
14.55 Dok. ser. „Vindzorai.
Karališkosios
dinastijos užkulisiai“.
15.40 Pirmą kartą.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 205 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.35 Dok. ser. „Kylantis
potvynis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Klimtas ir Schielė. Erotas ir Psichėja“.
23.05 Čia – kinas.
23.30 Kelias į namus.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2019.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su Nomeda.
14.00, 23.30 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Dok. ser. „Kylantis
potvynis“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 206 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Veranda.
19.35 Dok. ser. „Devintasis
dešimtmetis“.
20.20 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Iš niekur“. Drama. 2017 m.
Vokietija, Prancūzija.
23.15 „...formatas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2019.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 0.15 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40, 19.05
Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Tarp dalių
(ne)plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 Dok. ser. „Devintasis
dešimtmetis“.
15.40 Pirmą kartą.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 207 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. Ser.
„Laisvės kaina“. 1 s.
23.10 Koncertas „Naktis
Manhatane“.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15, 18.25 Klausimėlis.
7.30, 23.45 Dok. f. „Vilniečiai“.
8.00 Dok. ser. „Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys“.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio, kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
16.00 Kelias į namus.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
18.45 Ser. „Ten, kur namai“.
19.40 Dok. f. „Į raketą
sėsčiau...“
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Velnio nuotaka“.
22.20 Koncertas
„Aš galiu skrist“.
23.35 „...formatas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros
pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Kauno
Kristaus Prisikėlimo
bazilikos.
13.40 Šventadienio mintys.
14.10 Dok. ser. „Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys“.
14.40 V. f. „Koko Niujorke“.
16.00 „Mes – Pasaulis“.
17.15 Klausimėlis.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 XXV Pažaislio muzikos festivalis. „The
Queen symphony“.
22.00 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 „Turtuolė varguolė“.
13.50 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 V. f. „Lošėjas“. 2014
m. Trileris. JAV.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 „Turtuolė varguolė“.
13.50 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Vieša
paslaptis“. 2019 m.
Trileris. Rež. Gavin
Hood.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00, 3.35 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Rizikinga erzinti
diedukus 2“. 2013 m.
Veiksmo komedija.
Prancūzija, JAV,
Kanada. Rež. Dean
Parisot.
0.45 Ser. „Antrininkas“.
1.50 V. f. „Vieša paslaptis“
(kart.).
4.20 Alchemija.
Švietimo amžius.
4.50 „Menininkų portretai“.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Kapų plėšikė
Lara Kroft“. 2018 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. Rež. Roar
Uthaug.
23.20 V. f. „Rokis“. 1976 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. John G. Avildsen.
1.40 V. f. „Išminuotojas“.
1998 m. Veiksmo
filmas. Pietų Afrika,
JAV. Rež. Keoni
Waxman.
3.15 Kartojimai.

6.25 Animac. ser.
9.55 Sėkmės tandemas.
10.30 Animac. f. „Tomas
ir Džeris. Robinas
Hudas ir linksmasis
peliukas“.
11.35 V. f. „Ieškokit Gudručio!“ 2008 m. Veiksmo komedija. JAV.
13.45 V. f. „Džekis Čanas.
Pirmasis smūgis“.
1996 m. Veiksmo
komedija.
15.30 V. f. „Naujokė 2“. 2011
m. Komedija. JAV. Rež.
Melanie Mayron.
17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Avelės
ir vilkai 2“. 2019 m.
Rusija.
21.05 V. f. „Seni lapinai“.
2017 m. Komedija.
JAV. Rež. Zach Braff.
23.00 V. f. „Kaimynai“. 2014
m. Komedija. JAV. Rež.
Nicholas Stoller.
0.55 Kartojimai.

6.10 Animac. ser.
9.05 Animac. f. „Lukas
Skruzdėliukas“.
10.50 V. f. „Nelydimi nepilnamečiai“. 2006 m.
Veiksmo ir nuotykių
komedija. JAV.
12.40 V. f. „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 2005
m. Nuotykių filmas
šeimai. Rež. Tim
Burton.
15.00 V. f. „Indiana Džounsas
ir dingusios Sandoros
skrynios ieškotojai“.
1981 m. Veiksmo ir
nuotykių filmas. JAV.
Rež. Steven Spielberg.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Žalioji zona“.
2010 m. Veiksmo
trileris. Rež. Paul
Greengrass.
0.15 V. f. „Amerikietiška
pastoralė“. 2016 m.
Kriminalinė drama.
Honkongas, JAV.
2.20 Kartojimai.

LNK

0.45 Ser. „Antrininkas“.
1.55 Kartojimai.

11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 „Turtuolė varguolė“.
13.50 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Dvasia
šarvuose“. 2017 m.
Veiksmo drama. Rež.
Rupert Sanders.
0.35 Ser. „Antrininkas“.
1.40 Kartojimai.

0.45 Ser. „Antrininkas“.
1.55 Kartojimai.

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

5.30 Krepšinio
pasaulyje
su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30, 4.25
Partizanų keliais.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.00, 4.00
Alfa taškas.

5.30, 13.00
Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Lietuvos
miestai.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.25 Pagaliau
savaitgalis.

5.30, 13.00 Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.

5.30, 13.00
Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.
9.30, 4.25
Kaimo akademija.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
Oponentai.
21.30, 1.30
Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 13.00, 19.30
Nauja diena.
6.30, 12.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00, 6.30 Deutsche Welle
pristato: greitis.
9.30, 4.25 Vantos lapas.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Dvaro rūmai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00, 23.30, 3.20 Laikykitės ten. Pokalbiai.
17.40, 0.10, 3.50
Mokslo ritmu.
23.00, 4.00 Bušido ringas.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.

7.00 Skonio reikalas.
7.20 „Vyrų šešėlyje“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00, 17.30, 5.40
Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.
11.00, 3.35 Gyvenimas.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00, 5.00 Lietuvos kūrėjai.
Steigiamasis Seimas.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
23.00, 4.20 Laikykitės
ten. Pokalbiai.
6.00 Šauliai. Tėvynės labui.

7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30, 5.00
Kaimo akademija.
9.00 Pagaliau savaitgalis.
9.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato: greitis.
11.00, 3.35 Partizanų keliais.
11.30, 18.30, 3.55
Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30, 21.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
23.00, 4.20 Laikykitės
ten. Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.

7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Pagaliau savaitgalis.
9.30, 4.25 Mūsų gyvūnai.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
#NeSpaudai.
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Nemokamai dėl koronaviruso tiriami riziką
užsikrėsti turėję asmenys

Kas gali išsitirti
nemokamai?

Kasdien Lietuvoje atliekama tūkstančiai tyrimų dėl koronaviruso infekcijos. Pirmiausia
tiriami asmenys, jaučiantys koronaviruso simptomus ir patyrę
didžiausią riziką užsikrėsti. Nors
išsitirti galima ir privačiose laboratorijose, didžioji dalis tyrimų atliekama valstybės lėšomis.
„Į didelės rizikos grupę patenka asmenys, buvę prie užsikrėtusio
asmens be apsaugos priemonių arčiau negu 2 metrai. Taip pat ir tie,
kurių bendravimo laikas uždaroje
patalpoje buvo ilgesnis negu 15 minučių. Kiekvieno žmogaus situacija
vertinama individualiai. Registruotis dėl koronaviruso tyrimo galima
Karštosios linijos numeriu 1808
kasdien, nuo 8 iki 20 val., arba internetu 1808@greitojipagalba.lt“, –
teigia NVSC specialistė.
Asmenys, kurie labiausiai rizikuoja užsikrėsti, prioriteto tvarka
tiriami nemokamai. Visų pirma,
tai koronaviruso židinyje esantys
ir sąlytį turėję žmonės – šeimos
nariai ir kiti, artimai bendrau-

jantys su užsikrėtusiaisiais ar sergančiaisiais. Taip pat ir medikai,
kurie dažniausiai tiriami prieš
jiems pradedant ir baigiant darbo
pamainas, – tikslią tyrimų tvarką
nustato pačios medicinos įstaigos.
Nemokami koronaviruso tyrimai priklauso ir slaugos namų
gyventojams, kurie dėl vyresnio
amžiaus ir lėtinių ligų priskiriami didžiausios rizikos grupėms,
ir, žinoma, slaugos namus prižiūrinčiam personalui bei sveikatos
priežiūros darbuotojams.

Mobiliųjų punktų
reikalavimai

Tyrimai dėl koronaviruso infekcijos dažniausiai atliekami
mobiliuosiuose punktuose – su
asmeniu susisiekia mobiliojo
punkto koordinatorius, nurodydamas tikslų laiką ir adresą, kuriuo reikia atvykti. Svarbu, kad
atvykstantieji tirtis nevėluotų.
Dėl duomenų apsaugos Karštosios linijos 1808 operatoriai
negali užregistruoti asmens į tyrimą, jei skambina ne jis pats.
Tai padaryti galima tik tada, jei

Kaip atliekamas
tyrimas?

Virusologinis SARS-CoV-2 nustatymo tyrimas atliekamas paimant sekreto tepinėlį iš asmens
nosiaryklės, tačiau galimas ir serologinis tyrimas, kurio tiriamoji
medžiaga – kapiliarinis kraujas.
„Ištyrus kraują, sužinoma, ar
žmogus jau yra sirgęs, ar koronavirusu serga šiuo metu. Jeigu
iš kraujo nustatoma, kad asmuo
serga, būtina atlikti molekulinį tyrimą iš nosiaryklės ir įsitikinti“, –
sako D. Razmuvienė.
Tyrimo atsakymas dažniausiai
S Pastaruoju metu Lietuvą kaustant koronaviruso (COVID-19)
gaunamas per 2–3 paras. Jį galipandemijai, kaip niekad reikalingas piliečių budrumas ir atsa- ma matyti e. sveikatos sistemokingumas.
NVSC nuotr. je, prisijungus per Elektroninius
valdžios vartus. Jeigu atsakymas
registruojate nepilnametį arba priemonę. Jei neturite automobi- neigiamas, informuojama SMS žiasmenį, kurį globojate, ir ši globa lio ir artimųjų, kurie galėtų pavė- nute.
yra įforminta teisiškai.
Jeigu atsakymas teigiamas, su
žėti, pagalbos reikia kreiptis į savo
Vairuotojams, atvežantiems seniūniją.
užsikrėtusiu asmeniu telefonu sugalimai užsikrėtusį asmenį į mosisiekia epidemiologas ir paaiškiIšsitirti siunčia ir gydytojai na tolesnius veiksmus. Jeigu žmobilųjį punktą, nereikia darytis koIšsitirti dėl koronaviruso būti- gus negauna tyrimo atsakymo,
ronaviruso testo, jei yra laikomasi visų reikalavimų: vairuotojas na net ir sveikiems bei rizikos už- reikia kreiptis į savo šeimos gydyir keleivis dėvi apsaugines veido sikrėsti nepatyrusiems žmonėms, toją, o jei atsakymas nepateiktas
kaukes, keleivis sėdi prie praviro kurie ruošiasi gultis į ligoninę ir e. sveikatos sistemoje – skamlango ant galinės sėdynės – ne už prieš planines procedūras, tyri- binti telefonu 1808.
mus, operacijas. Tuomet siuntimą
vairuotojo, o įstrižai.
Kasdien keičiantis epidemio„Nepamirškime, kad automo- tirti išrašo šeimos gydytojas. Jo loginei situacijai, keičiasi rekobilis yra uždara patalpa, todėl siuntimas reikalingas ir tada, kai mendacijos ir nurodymai, todėl
privaloma laikytis visų apsaugos tyrimą dėl koronaviruso reikia at- aktualiausia informacija pateikiapriemonių, nes užsikrėtimo rizi- likti pakartotinai.
ma Nacionalinio visuomenės sveiTyrimą svarbu atlikti ir iš už- katos centro ir Sveikatos apsaugos
ka tikrai yra didelė“, – primena
sienio grįžusiems asmenims. Jei- ministerijos interneto svetainėse
epidemiologė D. Razmuvienė.
Grįžę iš mobiliojo punkto, au- gu asmuo ne seniau nei prieš 48 nvsc.lt, sam.lt, koronastop.lt.
Užsk. 2670
tomobilio savininkai privalo są- val. prieš grįždamas ar atvykdažiningai dezinfekuoti transporto mas į Lietuvą atliko tyrimą ir gavo neigiamą atsakymą, jam saviizoliacija netaikoma.
Tyrimą sugrįžtantieji gali atlikti ir Lietuvoje, tačiau izoliacija
bus nutraukta tik gavus neigiamą
tyrimo rezultatą.
Dėl būtinybės ištirti vaikus vi.
sada sprendžia gydytojas.

Smulkieji ūkininkai turėtų suskubti

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
A

Lietuvą kaustant koronaviruso (COVID-19) pandemijai, kaip niekad reikalingas piliečių budrumas ir
atsakingumas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC)
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Daiva Razmuvienė pasakoja apie koronaviruso infekcijos tyrimus ir primena taisykles, kurių
reikia laikytis vykstant į mobilųjį patikros punktą.

IŠS

„Sodra“ pradėjo mokėti specialias vienkartines ir periodines
išmokas smulkiesiems ūkininkams, tačiau Vilkaviškio rajone
prašymus kol kas pateikė tik
apie 40 proc. pretendentų jas
gauti – per 1100 ūkininkų iš 2700,
o terminas ribotas – liko mažiau
nei mėnuo prašymui pateikti.
„Sodrai“ prašymus mokėti išmoką yra pateikę apie 33 tūkst.
Lietuvos smulkiųjų ūkininkų, nors,
Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro duomenimis, pretendentų ją gauti yra per 80 tūkst.
„Norėtume priminti smulkiesiems ūkininkams, kad norėdami
gauti išmoką, jie savo savivaldybei
ar seniūnijai turi pateikti prašymą
išmokai gauti. Prašymų forma yra
standartinė, juos administruoja
savivaldybės. Kad išmoka būtų paskirta, prašymą reikia pateikti iki
gruodžio 11 dienos. Iš savivaldybių
gavę prašymus mes taip pat įvertiname žmogaus karantino laikotarpiu (nuo kovo 16 d. iki birželio 16
d.) turėtas pajamas bei gautas išmokas ir priimame sprendimą mokėti išmoką“, – sakė „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.

Vienkartinės arba periodinės
išmokos už karantino laikotarpį
gali kreiptis visi smulkieji ūkininkai, taip pat ir sulaukę pensinio
amžiaus, kurių žemės ūkio valdos
ar ekonominis ūkio dydis pernai
buvo iki 4 EDV, be to, jie yra deklaravę žemės ūkio naudmenas (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes
žoles) už 2019 m. arba turėjo ne
mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną. Taip pat jie minėtu laikotarpiu
gyvenamąją vietą turėjo būti deklaravę kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.
Dėl išmokų reikia kreiptis į
savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
Prašymus pateikti galima ir registruotu paštu ar elektroniniu laišku
pasirašant elektroniniu parašu.
Smulkieji ūkininkai, kurių ūkio
dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba dar ir pagal
darbo sutartį, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmoką.
Periodinė išmoka skiriama
smulkiesiems ūkininkams, kurie
papildomai dirba ir karantino laikotarpiu per mėnesį uždirbo ne

daugiau kaip minimalią algą. Už
kiekvieną karantino mėnesį, kai
žmogaus darbo užmokestis nesiekė
minimalios mėnesio algos, mokama
200 eurų išmoka. Jeigu karantinas
truko dalį mėnesio – išmoka proporcingai mažesnė. Visa susikaupusi suma išmokama vienu kartu.
Pirmojo karantino laikotarpiu
nedirbusiems ir nedarbo išmokos
bei išmokos savarankiškai dirbusiam asmeniui negavusiems smulkiesiems ūkininkams mokama
vienkartinė išmoka, kuri siekia
200 eurų.
Kiekvieną prašymą pateikusį gyventoją „Sodra“ informuos,
ar jam paskirta išmoka. Pildant
prašymą reikės pasirinkti, kokiu
būdu ūkininkas norės būti informuotas apie sprendimą dėl išmokos paskyrimo: gauti pranešimą į
„Sodros“ asmeninę paskyrą www.
sodra.lt/gyventojui ar laukti registruoto laiško.
Planuojama, kad visos išmokos laiku besikreipusiems smulkiesiems ūkininkams bus išmokėtos iki šių metų pabaigos. Tam iš
viso numatyta 19 mln. eurų.
Pagal „Sodros“ informaciją
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♦ 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

Užsk. 2555

(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

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

Užsk. 1285

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

10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 470

Užsk. 1269
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14 / skelbimai / reklama

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

VILNONĖS ANTKLODĖS

Lapkričio 27 d. (penktadienį), 9 val. – Gižuose, 9.15 val. – Keturvalakiuose,
9.25 val. – Karkliniuose, 9.35 val. – Degučiuose, 9.50 val. – Bartninkuose, 10.15
val. – Gražiškiuose, 10.25 val. – Užbaliuose, 10.35 val. – Būdviečiuose, 10.45 val.
– Pajevonyje, 11.20 val. – Kybartuose (turguje), 11.40 val. – Virbalyje, 12.00 val. –
Alvite, 12.15 val. – Vilkaviškyje (ūkininkų turguje), 13 val. – Pilviškiuose (turguje).
Gamintojų kainomis parduoda vilnones viengules (58 Eur), dvigules (65 Eur),
vaikiškas (38 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (50–65
Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės komplektus (28–31 Eur), vilnonius suktus
siūlus (20 Eur už 1 kg).
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia orą
ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteriostatinėmis savybėmis,
tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. Puiki kalėdinė dovana! Priimami užsakymai
telefonu po 20 val. Pristato nemokamai. Tel. 8 698 71 270, Pakruojo rajono
Lygumų vilnų verpykla.
Užsk. 2698

Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už
kg, lenkiška – 2,60 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.

2041

Naminius lašinius.
Tel. 8 607 24 002.
Užsk. 1535

Dvi karves (5 ir 6 veršių, po 800
Eur).
Tel. 8 631 06 506.

PARDUODA

2676

Mūrinį namą Tiesos g.,
Kybartuose (ūkiniai pastatai, 15 a
žemės).
Tel. 8 650 64 887.

2528

KROSNINIS KURAS PASTATAMS ŠILDYTI
Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085.

1,23 ha žemės prie kelio
Vilkaviškis–Pilviškiai.
Tel. 8 698 89 560.

Užsk. 2492

Vištos, vištaitės!
Lapkričio 26 dieną (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis 10
mėn. vištomis ir 3–6 mėn. įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiaus lesalais.
Pilviškiuose – 8 val., Stirnėnuose – 8.15 val., Sūdavoje – 8.30 val.,
Žyniuose – 8.40 val., Slabaduose – 8.50 val., Daržininkuose – 9.05 val.,
Žaliojoje – 9.10 val., Klausučiuose – 9.20 val., Giedriuose – 9.30 val.,
Vilkaviškyje – 9.50 val., Opšrūtuose – 10.10 val., Paežeriuose – 10.20
val., Ramoniškiuose – 10.35 val., Gižuose – 10.55 val., Keturvalakiuose
– 11.10 val., Karkliniuose – 11.25 val., Bačkiškiuose – 11.45 val., Lakštučiuose – 12.05 val., Geisteriškiuose – 12.15 val., Bartninkuose – 12.25
val., Piliakalniuose – 12.45 val., Gražiškiuose – 13 val., Užbaliuose
–13.10 val., Klampučiuose – 13.20 val., Pajevonyje – 13.40 val., Vištytyje – 14 val., Girėnuose – 14.15 val., Matlaukyje – 14.25 val., Kybartuose
(prie turgaus) – 14.35 val., Virbalyje – 14.45 val., Gudkaimyje – 15 val.
Užsakymai vištaitėms įsigyti priimami tel. 8 699 26 517.
Užsk. 1848

PARDUODAME!

◊ Akmens anglis
(palaidos, fasuotos po 25 kg,
500 kg, 1000 kg, skirtos
granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus

Atvežame nemokamai. Visos anglys
ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškyje (buvusios transporto
įmonės teritorijoje, prie metalų
supirktuvės).

Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Užsk. 2699

Užsk. 787

2530

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.

2575

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS:
džiovinta kalibruota mediena –
nuo 0,39 Eur už m, statybiniai
blokeliai – nuo 51 Eur m³, dažyta
stoginė / sieninė 0,5 mm skarda
– 5 Eur už m², rudi cementiniai
lakštai 625x1150 – 3,7 Eur už
vnt., vata „Paroc Ultra“ – nuo
1,28 Eur už m², difuzinė plėvelė
– nuo 0,4 Eur už m², 40 proc.
nuolaida plieninei lietaus vandens
nuvedimo sistemai „Struga“, OSB
plokštė – nuo 2,08 Eur už m²,
gipso kartono plokštė „Knauf“
12,5x1200x2600 mm – 4,2 Eur
už vnt., lietuviškas polistireninis
putplastis – nuo 29 Eur už m³,
plieninės tvoralentės – nuo 1 Eur
už m, dažytas tvoros stulpas
40x60x2500 mm – 9 Eur už
vnt., dažytas tvoros segmentas
4x1530x2500 mm – 15,5 Eur už
vnt., lauko vamzdis „Magnaplast“
110x3000 mm – 6 Eur už vnt.
Visos kitos statybinės bei
apdailos medžiagos geriausiomis
kainomis Lietuvoje!
Mus rasite adresu: Giedrių g.
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už
Giedrių geležinkelio pervažos
„Regitros“ link).
Tel.: 8 671 33 638,
8 671 33 635.

2275

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

Užsk. 2594

ra a
e
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•

Prekiaujame

akmens anglimis

(didmaišiuose,
palaidomis ir
sufasuotomis po 25 kg,
skirtomis granuliniams
katilams)

•

1854

Užsk. 2593

durpių briketais.

Tel.: (8 342) 52 218,
8 614 45 410. Užsk. 35

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.

Užsk. 1167

Paršelius.
Tel.: 8 620 19 166,
8 622 29 055.
Paršelius.
Tel. 8 681 14 732.
Paršelius.
Tel. 8 618 76 536.
Paršelius.
Tel.: 8 695 54 182,
8 619 57 641.
Paršelius Pajevonyje.
Tel. 8 601 83 767.

497

Naujus įkraunamus klausos
aparatus (50 Eur), elektrinius
prietaisus žiurkėms, pelėms
naikinti (12 Eur). Siunčia.
Tel. 8 678 66 028.

2702

Vilkaviškyje – kėnius, gyvas
kalėdines egles (miškines,
sidabrines, serbines) vazonuose.
Didelis pasirinkimas kirstinių eglių
(1,50–3 m aukščio).
Tel.: 8 681 45 094,
8 654 45 413.

2692

Broilerių skerdieną (šerti kviečiais,
kukurūzais, mėsa geltona,
apdorota rankomis, 4,90 Eur už
kg). Tel. 8 608 39 334.

2656

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

1829

Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas. Tel. 8 602 09 301.

1831

2680

Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai. Tel. 8 690 27 280.

1832

2705

2677

Sausas skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 609 73 915.

1830

2678

2679

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

555

Maistines ir pašarines bulves,
užaugintas tręšiant organinėmis
trąšomis.
Tel. 8 670 81 991.

2473

Šienainio ritinius.
Tel. 8 616 40 850.

Pigiai – kokybiškas sausas
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, juodalksnines stambias
supjautas ir nepjautas (pakais)
atraižas, smulkias atraižas
prakurams, pjuvenas didmaišiais.
Greitai pristato.
Tel.: 8 610 45 504,
8 645 34 667.

Malkas: eglines, drebulines – 19
Eur už erdm, alksnines – 20
Eur už erdm, beržines – 23 Eur
už erdm, ąžuolines – 27 Eur
už erdm, uosines – 28 Eur už
erdm. Veža rąsteliais, kaladėmis,
sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.

1359

2420

Naudotus padargus: 3,15
m žemės dirbimo lėkštes,
prikabinamus ir pakabinamus
mėšlo krautuvus (yra
kaušai), šieno ir šienainio
ritinių transportavimo šakes
(kabinamos prie traktoriaus galo),
3, 4, 5 tonų srutvežius (traukia,
pučia), traktorius T-25 ir MTZ82, įvairaus pločio rotacines
šienapjoves, trąšų barstytuvus,
4 t mėšlo kratytuvą. Pristato
nemokamai.
Tel. 8 685 27 217.

Malkas, sukrautas konteineriuose
po 1 m³, uosines, beržines ir
alksnines skaldytas, supjautas
stambias atraižas bei smulkias
atraižas prakurams, atraižas
pakais, alksnines pjuvenas,
statybinę medieną. Greitai ir
nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613,
8 671 98 262.

1889

4 t mažąją priekabą (su
dokumentais, 750 Eur), didmaišių
kėlimo strėlę (100 Eur).
Tel. 8 685 24 513.

Skaldytas uosines, alksnines
ir beržines malkas, stambias
supjautas atraižas (ir pakais) ir
smulkias atraižas prakurams,
alksnines pjuvenas. Malkas
supjauna reikiamo ilgio. Įvairi
statybinė mediena. Pristato
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,
8 646 61 001.

Priekabas: 3 PTS-12 (20 t),
savadarbę iš ZIL (8 t), runkelių
krautuvą-valytuvą RRL-1200 (12
m strėlė).
Tel. 8 656 58 256.

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas
sausas malkas, stambias
atraižas, supjautas bei pakais.
Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 94 630.

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

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.

2569

2681

2704

2634

1890

2682

490

PERKA
2 kambarių butą Vilkaviškyje
(mokės iki 10 000 Eur).
Tel. 8 643 73 191.

2683

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

1615

skelbimai / reklama / 15

2020 m. lapkričio 20 d.

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

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

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

1613

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

1614

Visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.

1612

Brangiai visų markių automobilius. Tel. 8 645 67 488.

2540

Automobilius (mokės iki 1500 Eur,
gali būti su defektais).
Tel. 8 681 91 904 (skambinti bet
kuriuo metu).

2685

Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293.

1951

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

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

Šienapjovę FORTSCHRITT ir
jos pjaunamąją, didžiuosius
spudulinius presus KIRGISTAN,
JOHN DEERE, DEUTZ FAHR,
CLAAS, WELGER, SIPMA, ritininius
presus PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339.

2268

33

Mėsinius mišrūnus buliukus
ar telyčaites (nuo 3 parų ir
didesnius) auginti, jauną lėtą
karvę. Tel. 8 620 53 444.
UAB Krekenavos agrofirma
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita).

656

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
– (iki 1,40 Eur už kg), telyčias –
(iki 1,35 Eur už kg), karves – (iki
1,10 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

2668

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

2693

2838

Gedimino g. 15-o namo I laiptinės gyventojai

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.

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

36

2230

85

ĮVAIRŪS
Išsinuomotų žemės Gudkaimio,
Šiaudiniškių, Dailučių, Klausučių
kadastrinėse vietovėse.
Tel. 8 622 98 008.

2635

Brangiai išsinuomotų žemės
ūkio paskirties žemės. Gali būti
apleista. Tel. 8 639 28 653.

Valo kaminus, katilus, šildymo
sieneles, židinius. Restauruoja
arba atstato kaminus. Dirba
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

2703

Parduoda šieno, šiaudų ritinius,
avižas su vikių priemaiša. Atveža.
Pirktų žvyro.
Tel. 8 614 51 985.

2637

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

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

82

Įvairių skardos lankstinių (stogo
detalių, palangių), žaliuzių tipo
tvorų gamyba.
Tel. 8 677 26 956.

1111

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

1657

Išėjo... Negrįš... Gal sudie nepasakė... Skaudžiai aidi tyla
namuose. Degs, plevens atminimo žvakelės ant kapo, širdį
laikas ramins ir malda.
Nuoširdžiai užjaučiame Gedeminą Markauską ir jo šeimą dėl
mylimo brolio Zenono mirties.
2695

Krintančių lapų taku brangus žmogus išėjo į Amžinybę,
palikdamas neišdildomą skausmą artimųjų širdyse.

Gudelių kaimo bendruomenė
1783

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

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

432

2688

2694

Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūnę Jasulaitienę ir jos šeimą dėl
mylimo tėvelio-uošvio-senelio mirties.

844

2687

Nuoširdžiai užjaučiame Antaniną Leimantienę ir jos artimuosius dėl
sesers Onutės mirties.

Kubilienė, Petrušauskienė, Bekerienė, Birštonai, Vyšniauskai,
Jaudegienė

2018

1873

2686

Buvę bendradarbiai

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

Nebrangiai ir kokybiškai atlieka
vidaus apdailos darbus, klijuoja
plyteles. Tel. 8 631 66 348.

245

Nuoširdžiai užjaučiame Lionių Raškauską dėl mylimos mamos
netekties.

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.

876

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.

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

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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės eina
ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty gyvi
išlieka.

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad
esame kartu liūdesio valandą.

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauna medieną kliento namuose.
Parduoda apvalią medieną.
Tel. 8 687 61 513.

2327

2651

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

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

3580

UŽJAUČIAME

Įmonė tiesiogiai – galvijus geromis
kainomis. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 613 79 515.

374

3991

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

2269

Stogų dengimas, skardinimas,
remontas, karkasų įrengimas,
šiltinimas, gipso ir dailylenčių
montavimas.
Tel. 8 631 91 211.

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

572

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

259

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

1523

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

575

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

642

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

2575

2696

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, kad sielvarte
sušildytų, paguostų... Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy ir
ašaras nušluostytų nuo skruostų...
Dėl staigios Broniaus KAUKO mirties nuoširdžiai užjaučiame
velionio žmoną Gražiną ir vaikus su šeimomis.
Kaimynai Rupeikai, Počai, Dailydai, Kilikevičiai

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

568

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

2279

Pjauna pavojingus medžius
sodybose, kapinėse. Geni sodus.
Turi reikiamus pažymėjimus.
Tel. 8 688 70 707.

2284

Mobilivalykla.lt – minkštųjų
baldų, kilimų, čiužinių,
automobilių salonų ekologiškas
valymas garais! Taip pat atlieka
ir cheminį valymą. Valymo
paslaugas teikia kliento namuose
arba bet kurioje kitoje klientui
patogioje vietoje.
Tel. 8 631 56 395.

1381

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

4369

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.

2638

2697

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

Dovanoja dvi miegamąsias
tachtas.
Tel. 8 641 39 412.

2689

DARBAS
Reikalingi nevairuojantys
pagalbininkai ir vairuotojai,
turintys pasą, nuvairuoti
lengvuosius automobilius į
Ukrainą. Tel. 8 608 55 933.

2577

Įmonei Marijampolėje reikalingas
inžinierius-elektrikas. Atlyginimas
nuo 1000 Eur (atskaičius mokesčius). Tel. 8 698 46 521.

2690

Reikalingas autošaltkalvis. Yra
galimybė nuomotis keltuvą.
Tel. 8 622 18 090.

2691

Moteris ieško darbo.
Tel. 8 672 44 771.

2701
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Sergančiųjų COVID-19
rajone vis daugėja
Vilkaviškio ligoninė liks „nekovidinė“ ir
teiks planines paslaugas. COVID-19 sergantys mūsų rajono gyventojai, kuriems
reikės stacionarios pagalbos, priklausomai pagal susirgimo laipsnį bus gydomi
Marijampolės ir Kauno ligoninėse. Tačiau
mūsų rajono ligoninė privalės priimti gydyti nuo kitų ligų COVID-19 nesergančius
pacientus iš Marijampolės bei aplinkinių
savivaldybių.
Kai kuriuose rajonuose atsiradus mobilioms medikų komandoms, kurios namuose lanko COVID-19 sergančius rizikos grupei priklausančius ligonius, mūsų rajone
tokių steigti neketinama. Šeimos gydytojai
akcentavo, kad tokias brigadas steigti netikslinga, nes paciento ligos istorijos nežinantis gydytojas negalės suteikti visos
reikiamos pagalbos. Šeimos gydytojai prisiėmė atsakomybę patys pasirūpinti savo
pacientais ir reikalui esant suteikti jiems
pagalbą.

SUDOKU

Savivaldybės administracija svarsto,
kad rajone daugėjant susirgimų COVID-19
ir kitomis virusinėmis bei bakterinėmis
infekcijomis, kurios pasireiškia karščiavimu, vertėtų ligoninėje vėl atidaryti Karščiavimo kliniką.
Jei apklausus šeimos gydytojus paaiškės, kad karščiuojančių žmonių pakankamai daug ir Karščiavimo klinikai pacientų
pakaks, ji iškart pradės dirbti.
Taigi kol kas Vilkaviškio rajono gyventojai turėtų nesibaiminti – be medikų pagalbos jie neliks.
Tačiau kad sustabdytume plintančią
infekciją, visi privalome laikytis saugos
reikalavimų, naudoti asmenines apsaugos
priemones, o susirgę ar turėję kontaktų su
sergančiuoju – izoliuotis.
Policijos pareigūnai nuolat tikrina, ar
COVID-19 sergantys žmonės laikosi saviizoliacijos.
Per šį mėnesį pradėtos 2 administracinės teisenos saviizoliacijos nesilaikiusiems mūsų rajono gyventojams.
s Teisingas lapkričio 13 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 5974 ir 5618.

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

S Rudens glėby rymo Paežerių dvaras.
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ORAI

Krituliai įvairės
Šiandien gausesnio lietaus nenumatoma. Pūs gūsiuotas vakarinių krypčių
vėjas, oras sušils iki 2–7 laipsnių.
Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Vėjas ir toliau nerims, laikysis vakarinių krypčių. Temperatūra naktį
kris iki 2 laipsnių šalčio, dieną bus 3–8
laipsniai šilumos.
Sekmadienį numatoma ir mišrių
kritulių: naktį galime sulaukti sniego,
šlapdribos, lietaus, o dieną daug kur lis.
Vėjas tebepūs iš pietvakarių, vakarų,
tik dar šiek tiek sustiprės. Temperatūra
naktį bus 0–5, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Tačiau šaltesnis oras neužtruks –
pirmadienį temperatūra iki neigiamos
jau nenukris.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

DIENOS
Lapkričio 20-oji –
Afrikos industrializacijos diena
Lapkričio 21-oji –
Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena
Lapkričio 22-oji –
Šv. Cecilija
Lapkričio 23-ioji –
Lietuvos kariuomenės diena
Šv. Klemensas, Žvejų diena

VARDINĖS
s Lapkričio 20 d.

Felicija, Felicijus, Feliksas, Josvydas,
Jovydas, Vaidvilas, Vaidvilė

s Lapkričio 21 d.

Albertas, Eibartas, Eigardė, Gomantas,
Govartas, Honorijus, Ifigenija

s Lapkričio 22 d.

07:58
16:10
08:12

Skorpionas (10 24–11 22)
Jaunatis iki lapkričio 21 d.

Astrologinė prognozė / 11-23 – 11-29
Avinams seksis tokia veikla, kuriai reikalinga ramybė, susikaupimas. Turėsite smulkių buitinių
ir kitokių rūpesčių. Reikalausite
to, kas jums priklauso ir kad kiti
atsakytų už savo darbus.

Liūtus domins kitų žmonių
psichologinės, socialinės problemos. Teks tvarkyti piniginius
reikalus. Palanku stengtis apginti savo tiesą ar interesą. Įgysite
žinių, o iš klaidų pasimokysite.

Šaulių dėmesio reikalaus ir
šeima, ir darbas. Neverta tikėtis, kad gebėsite viską tobulai
atlikti. Geriau neskubėti ir apsispręsti, kas svarbiausia. Apims
pagunda paišlaidauti.

Jaučiams pavyks užmegzti pageidaujamus ryšius, atgaivinti
seną pažintį. Galbūt aktualūs
taps kai kurie slapti dalykai. Iš
papildomos nedeklaruojamos
veiklos gausite pajamų.

Mergelėms seksis, jei gebėsite prisitaikyti ir kitus kažkuo
įtikinti. Galimas įpareigojantis
pokalbis. Svarbu išsiaiškinti kilusius nesusipratimus, nepalikti
neaiškių situacijų savieigai.

Ožiaragiai tvarkys sutartis,
narplios supainiotus reikalus, demonstruos žinias. Jums derėtų
rimčiau vertinti santykius su
kitais žmonėmis, neignoruoti jų
nuomonės bei poreikių.

Dvyniai vienose srityse talentingai pasireikš, o kitose stokos
energijos, susikaupimo, racionalumo. Veiklus pažįstamas gali
padėti sutvarkyti svarbų reikalą.
Metas pailsėti, kaupti energiją.

Svarstyklės prisigalvos neįprastos veiklos, keis gyvenseną,
išvaizdą. Galbūt gausite dalykinį
pasiūlymą. Kai kurie sprendimai
nepriklausys nuo jūsų valios,
nors jus tiesiogiai palies.

Vandeniams rūpės stambūs pirkiniai, galbūt pavyks dėl kažko
susiderėti. Skirkite dėmesio detalėms, būkite taupūs ir saugokitės sukčių. Veikite nuosekliai,
nesiblaškydami.

Vėžiams pavyks padaryti gerą
įspūdį aplinkiniams. Daugės
įtampos darbe. Galbūt teks prisiimti atsakomybę ar atsiskaityti už atliktus darbus, tartis dėl
įsidarbinimo, atlygio.

Skorpionai susidomės neįprasta
veikla, kūrybinės saviraiškos
galimybe. Vis dėlto daugiausiai
jėgų ir laiko reikalaus rutina.
Stenkitės neįgyti priešų, nesipykti su partneriu, kolegomis.

Žuvys gali tikėtis naudos iš
konfidencialios veiklos, o malonumo – iš flirto. Galbūt apsispręsite dėl dalykinio pasirinkimo.
Visgi aklai niekur neskubėkite,
nespręskite spontaniškai.

Cecilija, Dargintė, Laimutis, Suvainas

s Lapkričio 23 d.

Adelė, Doviltas, Klemensas, Liubartas

IŠMINTIS

] Atkelta iš 1 p.

Karas vienodai apmokestina
visus: iš vyrų paima kraują,
iš moterų ašaras.
Viljamas TEKERĖJUS

APKLAUSA
Ar skiepytumėtės nuo
COVID-19?
Žinoma.
24 (34 %)
Tikrai ne.
20 (29 %)
Dar pagalvočiau.
18 (26 %)
Tik tuomet, jei skiepytų
nemokamai. 8 (11 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 70
skaitytojų.

