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BANKNOTŲ
NEĖMĘ PREKYBOS
CENTRAI KLIENTŲ
ATSIPRAŠĖ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Naujas mokestis – už žemės
nuomą po daugiabučiais namais
Eglė MIČIULIENĖ

Lapkritį Vilkaviškio daugiabučių namų gyventojai
iš administratoriaus UAB
„Vilkuva“ gavo sąskaitų
pranešimus, kuriuose įrašytas mokestis už žemę.
Iki šiol tokio mokesčio rajono gyventojai nemokėjo.

] KRAUJO DONORYSTĖ
Lapkričio 27 d., šeštadienį, 10–15 val.
(pietų pertrauka – 12.30–13 val.), Gižų
kultūros namuose (Liepų g. 1) dirbs Nacionalinio kraujo centro komanda. Lietuvos ligoninės susiduria su visų grupių
kraujo trūkumu, tad medikai kviečia
kraštiečius atvykti dovanoti kraujo. Laukiami visi, donorų saugumu bus pasirūpinta. Su savimi būtina turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.

] AUTOMOBILIAI

Žemės ar žemės
nuomos?

Į redakciją kreipėsi Vienybės
gatvėje gyvenantis vilkaviškietis.
Vyras klausė, kodėl jų šeimai, gyvenančiai daugiabutyje, suskaičiuotas naujas mokestis.
Kvite, kurį parodė „Santakos“
skaitytojas, atsiradusi nauja eilutė
„Žemės mokestis“ ir už 78 m² būstą
prašoma sumokėti 5,51 euro.
„Kvite aiškiai įrašyta, jog tai yra
žemės mokestis. Bet, kiek žinau, jį
turi mokėti tik tie, kas turi žemės. S Vilkaviškio rajono daugiabučių namų gyventojai nuo šiol turės mokėti vienkartinį metinį žemės nuomos mokestį – kitų rajonų gyventojai tai daro jau seniai.
Autorės nuotr.
Bet aš iki šiol galvojau, kad sklypai
po daugiabučiais nesuformuoti
ir mes gyvename ant valstybinės žemės“, tinklalapyje yra paaiškinta, kad žemės mo- skaičiuoja ir administruoja Valstybinė mo– kalbėjo vyras.
kestis gali būti renkamas tik už naujus dau- kesčių inspekcija, o žemės nuomos mokesTiesa, prie mokėjimo pranešimo buvo giabučius, kurie yra pastatyti ant privačios tį – savivaldybės. Šiuo atveju mūsų rajono
pridėtas lapelis su informacija, kurioje jau žemės. Mat didmiesčiuose naujos statybos daugiabučių gyventojams žemės mokeskalbama apie žemės nuomos mokesčio dek- butų savininkai, sudarydami sutartis su čio VMI neskaičiavo.
laraciją, kurią pateikusi rajono Savivaldy- butų statytojais, tuo pačiu metu įsigyja ir
Dėl sąskaitoje nurodytos eilutės „Žebės administracija.
žemės lopinėlį, esantį po namu. Tuo tarpu mės mokestis“ reikšmės A. Skaburskienė
„Tai kokį mokestį mes mokame – žemės senieji daugiabučiai yra pastatyti ant valsty- rekomendavo kreiptis į daugiabutį namą
ar žemės nuomos? Iš kur jis atsirado? Kas jį binės žemės, todėl šių butų savininkai nėra administruojančią bendrovę. „Tai gali būrenka, Savivaldybė ar Valstybinė mokesčių žemės savininkai.
ti žemės nuomos mokestis, kurio tarifus
inspekcija?“ – klausė žmogus.
Kauno apskrities VMI Mokestinių prie- nustato ir administruoja Vilkaviškio rajovolių departamento III skyriaus vyr. spe- no savivaldybė“, – sakė ji.
Skaičiuoja ne Mokesčių inspekcija cialistė Auksė Skaburskienė, dirbanti VilValstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kaviškyje, paaiškino, kad žemės mokestį
] Nukelta į 10 p.

Prenumeruokite „Santaką“ 2022 metams!
Mėn. sk.

„Santaka“

„Santaka“

su nuolaida* (Eur)

(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn.

6,00

5,50

7,00

3 mėn.

18,00

16,50

21,00

6 mėn.

36,00

33,00

42,00

12 mėn.

66,00

60,00

77,00

taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

Prenumerata priimama:
s

„Santaka“

(fiziniams asmenims, Eur)

* Nuolaida

„Santakos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 23, Vilkaviškyje),

www.santaka.info
skiltyje Prenumerata,

s internetu

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

TRUMPAI

s
s
s

paštuose ir pas mobiliuosius
laiškininkus tel. 8 700 55 400,
pas privačius platintojus
(Vilkaviškyje) tel. 8 610 45 539,
„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje
(II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.

Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje ir internetu netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

Norintys vairuoti automobilius, kuriais
važinėjo policijos pareigūnai, gali dalyvauti aukcione ir įsigyti vieną iš 14 pareigūnų mašinų. Seniausia iš jų – 2005 m.
pagaminta „Skoda Octavia“, naujausia
– 2018 m. laidos „Citroen Berligo“. Tiesa, pastaroji – po eismo įvykio, o salonas
– po gaisro. Pigiausiai siūlomas automobilis įkainotas 1 000 eurų, brangiausiai
– 4 500 eurų. Norintieji apžiūrėti automobilius gali tai padaryti šiandien, iki
16 val., Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato aikštelėse
J. Basanavičiaus a. 2 ir Kauno g. 53.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Pradinukai džiaugiasi
atnaujintomis patalpomis

SVEIKINAME

Andrius GRYGELAITIS

Baigėsi Vilkaviškio pradinės mokyklos antrojo
korpuso vidaus patalpų
remontas. Du mėnesius
pradinukai buvo priversti
mokytis kitur, tačiau po
rudens atostogų jie sugrįžo
į savo neatpažįstamai pasikeitusią mokyklą.

Dievo palaimos,
Džiaugsmo ir sveikatos,
Didžios kantrybės
Ir šviesios vilties.
Gyvent ilgai –
Gal net lig šimto metų –
Linkim šiandien iš visos širdies!

Garbingo 90-ies metų
jubiliejaus proga
Joną EIDUKAITĮ,
gyvenantį Vilkaviškyje, sveikina

vaikai su šeimomis, žmona ir
trys proanūkiai.
Užsk. 3052

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Apvogė statybininkus

Trečiadienį į darbą Kybartuose atvykę
statybininkai pasigedo medžiagų.
Daugiabutį renovavę UAB „DK statyba“ darbuotojai po nakties nerado
akmens masės plytelių, šiltinimo vatos,
šaligatvio bortelių. Pareigūnai aiškinasi, kas įvykdė vagystę.

Sulaikė prie vairo
Antradienio rytą Vilkaviškyje prie vairo sulaikytas neblaivus vyras.
8.30 val. policijai žmonės pranešė
apie Širvintos gatvėje automobiliu
„Chrysler“ važinėjantį neblaivų vyrą.
Atvykę pareigūnai minėtoje gatvėje rado stovintį automobilį, o prie jo vairo
– sėdintį vyrą. Patikrinę blaivumą pareigūnai įsitikino, kad Arūnas Paulius
vidutiniškai įkaušęs (1,86 prom.).

Vežė narkotikus

Seniai reikėjo

Įžengus į atnaujintą pradinės
mokyklos pastatą Maironio gatvėje
sunku patikėti, kad dar taip neseniai čia viskas buvo gana niūru ir
vargiai priminė ugdymo įstaigą.
Mokyklos kolektyvas nuoširdžiai stengėsi maskuoti sienose žiojėjusias skyles ar nuo lubų byrantį
tinką, tačiau tai padaryti kasmet
tapdavo vis sunkiau. Buvo akivaizdu, kad mokyklai verkiant reikia
remonto.
Įstaigos direktorė Asta Strazdienė jau bemaž 12 metų šią probleS Įstaigos direktorė Asta Strazdienė ir jos pavaduotojas ūkiui Zigmas Grikietis puikiai
mą vis primindavo Savivaldybės
įvertino atliktus darbus: patalpos tapo jaukesnės, erdvesnės, šviesesnės.
administracijos vadovams, buvo
Autoriaus nuotr.
parašytas ne vienas prašymas finansavimui gauti. Iš pradžių reikiamų lėšų tikėtasi pritraukti iš Europos lankę Savivaldybės administracijos direkto- Viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB
Sąjungos fondų, tačiau to padaryti taip ir rius Vitas Gavėnas ir jo pavaduotoja Daiva „Gintrėja“ už šią sumą atliko mokyklos konepavyko. Galiausiai praėjusiais metais Riklienė dar sykį įsitikino, kad sąlygos – iš- ridorių, esančių rūsyje ir pirmame aukšte,
mokyklos administracijos ir mokinių tė- ties apgailėtinos. Esame dėkingi, kad paga- remontą. Buvo ne tik suremontuotos ir pervų prašymai buvo išgirsti – iš rajono Sa- liau buvo atsižvelgta į mūsų prašymus ir dažytos sienos bei lubos, bet ir pakeistos
vivaldybės biudžeto įstaigai skirta dalis skirta pinigų“, – kalbėjo A. Strazdienė.
grindys, visų kabinetų durys.
reikiamų lėšų.
„Kabinetai, kuriuose mokomi vaikai,
„Tėvai ne vienus metus akcentavo, kad
Nusipelnė geresnių sąlygų
yra ir taip tvarkingi, jaukūs. Jiems remoniš gražių, jaukių ir renovuotų rajono daržeIš pradžių mokyklos patalpų remonto to tikrai nereikia. Tik kai kuriuose iš jų reilių į mūsų mokyklos antrąjį korpusą atėję darbams iš Savivaldybės biudžeto buvo kėtų pakeisti senas medines grindis, bet
pirmokėliai patiria savotišką šoką. Taip skirta 41,7 tūkst. eurų. Visgi išaugus sta- tikimės, kad ir tą ateityje pavyks padaryti.
būti negali. Vaikai turi mokytis jaukiose ir tybinių medžiagų ir darbų kainoms Savi- Didžiausia problema buvo būtent koridošiuolaikiškose patalpose, kuriose ir formuo- valdybė buvo priversta papildomai skirti riai“, – sakė pašnekovė.
jasi jų vertybės. Šiemet mūsų įstaigoje apsi- dar šiek tiek daugiau nei 15 tūkst. eurų.
] Nukelta į 8 p.

Kybartuose pasieniečiai vilkike aptiko
beveik 200 kg hašišo.
Surinkę žvalgybinę informaciją muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai
kartu su mobiliųjų grupių patruliais sustabdė iš Lenkijos į Lietuvą įvažiavusį
vilkiką „Scania“. Mašiną vairavęs Kauno rajono gyventojas tvirtino nuvežęs
krovinius į Vakarų Europą ir grįžtantis
tuščiomis. Tačiau pareigūnai palydėjo
vilkiką iki Kybartų pasienio kontrolės
punkto ir patikrino rentgenu.
Trijuose atsarginiuose vilkiko ratuose, vakuuminėse pakuotėse, aptikta 183,4 kg medžiagos, panašios į kanapių dervą – hašišą. Tokio kiekio vertė
juodojoje rinkoje gali siekti apie 1,83
mln. eurų. Tai didžiausia narkotikų
kontrabandos siunta, šiemet sulaikyta
Lietuvos muitinėje.

Prašo pagalbos
Policija prašo žmonių, Vilkaviškyje mačiusių eismo įvykius, pagalbos.
Vytauto gatvės 89-o namo kieme
lapkričio 12 d. pasistatęs automobilį
„Citroen Berlingo“ po trijų parų žmogus rado jį apgadintą. Avariją sukėlęs
vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino.
Aikštelėje prie autobusų stoties
„VW Passat“ savininkas lapkričio 13 d.
automobilį buvo pastatęs valandžiukei
– kol nuėjo į turgų. Grįžęs apie 11.30
val. automobilį rado apgadintą.
Mačiusiųjų eismo įvykius policija prašo paskambinti tel. 8 676 67 146
arba 112.

Užsk. 3039
Užsk. 3038
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Banknotų neėmę prekybos
centrai klientų atsiprašė

2021 m. lapkričio 26 d.

SVEIKINAME

Eglė KVIESULAITIENĖ

Stambiomis kupiūromis „Norfos“ prekybos centre bandžiusios atsiskaityti vilkaviškietės
liko nustebusios, kai kasininkė
atsisakė pinigus priimti. Tačiau
prekybos tinklo atstovai tvirtina
tokio įsakymo nedavę ir atsiprašo klientų už nepatogumus.

Žmogus – kaip medis, kurio šakose
gyvena paukščiai ir žvaigždės.
Žmogus – kaip saulė, kurios atokaitoje
skleidžiasi žiedai ir bunda žemė.
Jūs nežinojote, kiek palydėjote paukščių,
nepajutote, kiek išdalijote žvaigždžių.
Juk jau 50 metų kartu! Didelė ir marga
Jūsų gyvenimo puokštė...
Leiskite į ją įdėti ir mūsų pagarbos
bei nuoširdumo gėles.

Pinigų nepriėmė

Redakcija sulaukė skaitytojų signalų
apie tai, kad Vilkaviškyje, Nepriklausomybės gatvėje esančioje „Norfos“ parduotuvėje, nepavyko atsiskaityti 200 eurų banknotais. „Vakar apsipirkdama „Norfoje“
pateikiau 200 eurų kupiūrą, iš manęs net
neėmė pinigų, pasakė, kad banknotų po
200 ir 500 nepriima. Gal žinot, kokiu pagrindu ar teisės aktu numatyta, kad parduotuvė gali neimti pinigų?“ – teiravosi skaitytoja
Ramunė Brūzgienė.
Moteris pasakojo, kad pardavėja pinigų
nei apžiūrėjo, nei patikrino specialiu aparatu. Pamačiusi pirkėjos rankose stambų
banknotą tiesiog paaiškino, kad jau antra
savaitė visos „Norfos“ nepriima 200 eurų
ir 500 eurų kupiūrų – toks valdžios nurodymas. Atsiskaičiusi kortele klientė nuėjo į
„Iki“ prekybos centrą. Šio pardavėja kupiūrą patikrino porą kartų, tačiau priėmė.
Į redakciją paskambinusi Zita Utaraitė
taip pat stebėjosi, kad šiais laikais dar kažkas gali nepriimti pinigų, nors Lietuvos bankas tokių kupiūrų iš apyvartos neišėmė.
„Norėjau sumokėti žemės mokestį. Kai
priėjusi prie terminalo padaviau 200 eurų
kupiūrą, kasininkė liepė nueiti į banką ir
išsikeisti. Sakė, kad yra daug 200 eurų klastočių, todėl šių kupiūrų ji priimti negalinti.
Paaiškino, kad tokį nurodymą gavusi iš savo vadovų, parodė raštą. Bet kurgi Vilkaviš-

Auksinių vestuvių proga
Marytę ir Viktorą
KLASTAIČIUS,
gyvenančius Gražiškiuose, sveikina

S Į „Norfos“ prekybos centrą atėjusius pirkėjus pasitiko raštas, jog stambios
kupiūros laikinai nepriimamos.
Autorės nuotr.

Bankas įspėjo
prekybininkus dėl
200 eurų ir 500 eurų
banknotų, tačiau tai
nebuvo rekomendacija
jų nepriimti.
kyje tą banką rasi? Juk tik bankomatai telikę“, – stebėjosi Z. Utaraitė.
Dar viena vilkaviškietė sakė pati atsiskaitanti kortele, tad su grynųjų pinigų
problema nesusidurianti, tačiau ją nustebino „Norfos“ skelbimų lentoje iškabintas raštas, jog 200 ir 500 eurų kupiūros

vaikai ir anūkai.
Užsk. 3035

laikinai nepriimamos.
„Turiu pasidėjusi penkšimtinę ir žadu
dovanoti artimajam jubiliejaus proga. Tai
gal tokios kupiūros jau išvis nebenaudojamos, gal apsijuoksiu su tokia dovana?“
– nerimavo skaitytoja.

Įspėjo apie klastotes

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis nenorėjo pripažinti, kad prekybos
centrai gavo valdžios įsakymus iš pirkėjų
nepriimti 200 ir 500 eurų kupiūrų. Visgi sužinojęs, kad Vilkaviškio „Norfos“ skelbimų
lentoje kabėjo pirkėjus apie tai informuojantis raštas, D. Ryliškis sutiko, kad klientai
fakto neišsigalvoja, tačiau, anot jo, tai buvę
labai trumpai – tik kelias dienas.
] Nukelta į 4 p.

Kunigas Rimantas Skinkaitis atsisveikino su parapijiečiais
Vilkaviškis į kitą parapiją
išlydėjo kunigą, profesorių,
teologijos mokslų daktarą
Rimantą Skinkaitį. Parapijiečiai dvasininkui dėkojo už
dvylika jo tarnystės metų,
linkėjo Dievo palaimos.
Sekmadienį, kai visas katalikiškas
pasaulis šventė Kristaus Karaliaus
šventę, kunigas Rimantas Skinkaitis
konsekravo savo paskutiniąsias šventas mišias Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje. Po daugiau nei
dvylikos metų tarnystės Vilkaviškio
parapijoje dvasininkas savo pašaukimo darbą tęs Aleksoto Šv. Kazimiero
bažnyčioje Kaune.
Švęsti dvyliktos valandos mišių
su kunigu Rimantu susirinko gausy- S Sekmadienį kunigas Rimantas Skinkaitis Vilkaviškyje konsekravo savo paskutiniąbė žmonių. Dėkota Dievui ir jo tarnui
sias šv. Mišias.
Evaldo PLEČKAIČIO nuotr.
už ištikimybę duotiems įžadams, sielovadą, atsidavimą, viršijusį kasdienines čių: Vilkaviškio dekanato šeimos centro at- Jašinskienė, Totoraičių šeima ir kiti.
kunigystės pareigas. Vilkaviškiečiai atėjo stovės, gausus mokytojos Zitos Motūzienės
Dėmesio, gėlių puokščių, prisiminimų,
pasakyti kun. R. Skinkaičiui ačiū už kitų la- vadovaujamų ateitininkų būrys, Šventosios o svarbiausia širdingų ir šiltų parapijos
bui atiduotus metus, dosniai dalytas žinias, šeimos seserys Gertrūda, Daiva ir Irena bei žmonių dėkingumo žodžių sujaudintas suuž sunkią valandą ištiestą pagalbos ranką, Marijos legiono atstovės ir liturginio žodžio sigraudino ne tik kunigas Rimantas, bet ir
gautą patarimą ar tiesiog paprastą padrąsi- skaitovai. Visų katedros darbuotojų, cho- patys išlydėtuvių dalyviai. Vilkaviškiečiai
nantį, paguodžiantį, o kartais ir sudrausmi- ristų bei „Carito“ savanorių vardu nuošir- su ašaromis akyse išlydėjo savo parapijos
nantį žodį.
džiausius linkėjimus perdavė Vilkaviškio brolį ir ilgametį dvasios vadovą kunigą R.
Norinčių tarti šiltą atsisveikinimo žodį parapijos „Carito“ vadovė Ramunė Paunks- Skinkaitį.
bažnyčioje išsirikiavo visa eilė parapijie- nienė, asmeniškai dėkojo parapijietė Vida
„Santakos“ inf.

Nepastebimai prabėgo metai...
Buvo ir džiaugsmo, laimės,
ir sunkių dienų,
Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta.
Tegul sėkmė ištiesia ranką
Ir niekad neapleidžia sveikata.

Antaniną LEIMANTIENĘ,
gyvenančią Vilkaviškyje,

90-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
sūnūs Vidmantas ir Romualdas,
marčios, anūkai ir proanūkiai.
Užsk. 3037

Nusipelnei laimingo skrydžio,
Šviesios dienos be darganos.
Nusipelnei nenešti kryžiaus,
Bet skleisti sparną šilumos...
Nusipelnei gerumo saujos,
Kas dieną būti mylima,
Nes tu nešei į širdį saulę,
Glaudei, kai lietė sutema...
Nusipelnei, kad apkabintų,
Sakytų: „Mama, mes šalia!“
Nusipelnei, kad nuramintų,
Kai ilgesys lankys slapčia...

Albinutę KLEIZIENĘ,
gyvenančią Gižuose,

80-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
dukros ir sūnus su šeimomis.
Užsk. 3036
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Keturis vaikus užauginusi mantingietė: sunkiausiomis
akimirkomis labiausiai padėjo pozityvumas ir darbas
Asta Žemaitienė bendrovėje
„Mantinga“ dirba nuo 2012 m.
Keturis vaikus viena auginanti
moteris per gyvenimą susidūrė su daugeliu iššūkių, tačiau,
pasak jos, išgyventi sunkiausias
gyvenimo akimirkas padėjo artimieji ir mėgstamas darbas.

jei man kas netiko ir nepatiko. Žinoma, labiausiai esu dėkinga vadovams.
Jų supratingumas, žmogiškumas, dėmesys padėjo nenuleisti rankų ir neišeiti
iš darbo, kai būdavo sunkiausia. Jie ir
patardavo, ir padėdavo, ir laisvų dienų
suteikdavo. Jų dėka pavyko išlaviruoti,
sėkmingai užauginti vaikus bei turėti
mėgstamą darbą“, – žvelgdama į praeitį
kalbėjo Asta.
Moteris prisiminė vieną seną pokalPrieš ateidama dirbti į „Mantingą“ Asta
bį su tuomet dar tik potencialia kolege.
Žemaitienė dirbo kitoje darbovietėje.
„Tada mergina, kuri ir šiandien pas
Tačiau į ją sugrįžusi po vaiko auginimus dirba, manęs paklausė: „Kaip tas
mo atostogų pasijuto nebereikalinga
darbas „Mantingoje“?“ Aš jai atsakiau
– netrukus po grįžimo į darbą susirgo
paprastai: „Kaip tu, taip su tavimi“.
vaikas, o po kelių ligos savaičių jos jau
Viskas juk priklauso nuo mūsų pačių:
čia nebepriėmė. Asta nusprendė: visą
jei eidamas pro šalį padėsi kolegai, tarsi
savo laiką paskirs keturių vaikų auginigražų žodį, to paties gali tikėtis ir iš kimui. Tačiau laikui bėgant pajuto, jog
to“, – gyvenimo pamokomis dalijosi A.
jai trūksta ir darbo, ir bendravimo su
Žemaitienė.
kolegomis. Tuo metu sesuo ją pakalbiNorintiesiems prisijungti prie „Manno įsidarbinti „Mantingoje“.
tingos“ kolektyvo šiuo metu įmonė siū„Sakiau, kad tikrai neisiu. Apie
lo fasuotojo, formuotojo, elektrošalt„Mantingą“ buvau prisiklausiusi viso- S Asta Žemaitienė apie darbą „Mantingoje“: „Galimybių čia turime tikrai daug!“. kalvio, operatoriaus bei kitas atviras
kių stereotipų, kurie, beje, dar ir dabar
pozicijas gamyboje. Ieškomi ir administgajūs. Tačiau galop nusprendžiau keletą sa- galiausiai tapau atsakinga už visą pamainą mės, tai visi kartu“, – kalbėjo mantingietė.
racijos darbuotojai į produktų grupės vavaičių padirbėti. Ir štai – dirbu jau devyne- – apie 60 žmonių. Bet mane trikdė darbas
Asta teigia, kad dirbti „Mantingoje“ dybininko, realizacijos skyriaus vadybininrius metus ir tuo labai džiaugiuosi“, – sakė su žmonėmis. Kokia aš meistrė, jeigu bijau tikrai galėtų rekomenduoti draugams ir ar- ko bei logistikos vadybininko vietas. Dėl
mantingietė.
kažką griežčiau jiems pasakyti“, – juokėsi timiesiems. „Nieko lengvo nebūna, bet čia spartaus įmonės augimo nuolat atsiranda
Tuomet moteriai prasidėjo savęs ieškoji- Asta. Tad iš šios pozicijos ji perėjo į koman- kiekvienas gali atrasti sau tinkamą darbą. ir kitų laisvų darbo vietų. Apie jas sužinoti
mo metas. Iš pradžių A. Žemaitienė dirbo dos lyderės vietą, kur sėkmingai dirba jau Galimybių tikrai daug, tik reikia mokėti galite internete, adresu https://www.manformuotoja, tačiau jautė, kad nori kažko daugiau nei metus. Dabar Asta prižiūri ne- šnekėtis. Aš visą laiką sakiau: nebūsiu ten, tinga.lt/lt/karjera.
Užsk. 3056
daugiau. Kai savo vadovams prasitarė, jog be visą pamainą, o 11 žmonių komandą. kur ne mano. Niekada nebijojau pasakyti,
pageidautų kitos pozicijos, jai buvo suda- Šia pozicija moteris itin patenkinta. Pasak
ryta galimybė pereiti į padažų gaminimo jos, daug visko gyvenime patyrė, išbandė
Nori prisijungti prie „Mantingos“ darbuotojų šeimos?
cechą. Ten Asta dirbo trejus metus, tik ir išmoko, tad dabar nori tiesiog mėgautis
vis jaudinosi, kai dirbti reikėjo ir naktimis kiek ramesniu darbu.
Susisiek su mumis!
– namuose jos laukė keturi vaikai, kuriuos
„Su komanda labai artimai bendraujaaugino viena. Taigi dirbti naktimis moteris me, kartu leidžiame laisvalaikį. Pažįstame
Telefonas (8 343) 97 799.
negalėjo. Apie tai ji pasakė vadovams ir ne- vieni kitus daugelį metų, tad ir saugumo
trukus buvo perkelta į dieninę pamainą.
jausmas kolektyve yra. Jeigu kuris kolega
El. paštas personalas@mantinga.lt
„Pradėjau dirbti gamybos operatore, o liūdnas, mes visi palaikome. Jei linksmina-

Pasakai „Eglė – žalčių karalienė“
išleista moneta

Banknotų neėmę prekybos
centrai klientų atsiprašė
] Atkelta iš 3 p.

Šią savaitę Lietuvos centrinis
bankas į apyvartą išleido kolekcines monetas, skirtas pasakai
„Eglė – žalčių karalienė“ iš serijos „Mano pasakos“.
Monetomis, skirtomis legendinei ir vienai
žymiausių lietuviškų pasakų apie Eglę ir
žaltį, Lietuvos bankas pradeda naują monetų seriją „Mano pasakos“. Serijoje bus
įamžinti ir kūriniai „Zuikis Puikis“, „Saulės vaduotojas“, o seriją užbaigs monetos,
skirtos lopšinei.
Monetų averse – mezginys, tarsi aliuzija
į jaukų vakarą, kai sekamos pasakos. Vėlaus
meto nuotaiką dar labiau sustiprina žvaigždutės ir mėnulis: pirmoji serijos „Mano pasakos“ moneta pradedama jaunatimi. Mezginyje simboliais atvaizduoti pagrindiniai
pasakos elementai, žemiau jų – simbolinis
Vyčio siluetas. Kompozicijos viršuje – tarsi
siūlu išsiuvinėtas užrašas „Lietuva“. Mezginio elementas ir skirtingos mėnulio fazės

vienys visas šios serijos monetas.
Monetų reverse – Žalčio ir Eglės, pagrindinių pasakos herojų, akistata. Įspūdį sustiprina Eglės plaukai, alegoriškai susiliejantys
su jūros bangomis, atplaukiančiomis balta
ir raudona puta. Žalčio kūną puošiantis raštas simboliais – piktogramomis – pasakoja
šios pasakos istoriją, įkomponuotas ir pasakos pavadinimas „Eglė – žalčių karalienė“.
Kompozicijoje – ir medžių siluetai, tarsi
aliuzija į medžiais paverstus vaikus.
Sidabro moneta – spalvota, atskiri kompozicijos reljefiniai elementai padengti
spalva. Monetos briaunoje – užrašas „Jei
tu gyvas, atplauk pieno puta, jei negyvas
– kraujo puta“.
Naujųjų kolekcinių monetų aversą sukūrė Eglė Ratkutė-Žemaitė, reversą – Eglė
Ratkutė-Žemaitė ir Vilius Krasnickas.
„Eglei – žalčių karalienei“ skirta 5 eurų
sidabro moneta išleidžiama 2 750 tiražu, o
1,50 nominalo vario ir nikelio lydinio moneta – 30 000 tiražu.
Pagal pranešimą spaudai

Kai gavo Lietuvos banko pranešimą, kad
rinkoje padaugėjo padirbtų 200 ir 500 eurų nominalo banknotų, prekybos tinklo
valdžia įspėjo darbuotojus atidžiau vertinti stambias kupiūras, juolab kad šįkart
į rinką patekusios klastotės padirbtos
profesionaliai ir sunkiai atpažįstamos. Tačiau, anot D. Ryliškio, nebuvo liepta stambių kupiūrų apskritai nepriimti. Jis atsiprašė pirkėjų, patyrusių nepatogumų.
Nesusipratimų pastarosiomis savaitėmis pasitaikė ne tik mūsų rajono „Norfose“, bet ir kitų prekybos tinklų parduotuvėse visoje šalyje. Kai kurie tinklai
nepriėmė didelio nominalo banknotų,
tačiau atsakomybės dėl tokio poelgio prisiimti nenorėjo.

Paveikti chemikalais

Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Ekspertizės ir techninio skyriaus personalas patvirtino, kad centrinis bankas įspėjo prekybininkus dėl 200
eurų ir 500 eurų banknotų, tačiau tai nebuvo rekomendacija jų nepriimti.
Pastaruoju metu centrinis bankas
atkreipė dėmesį į šiek tiek padidėjusį
tyrimui gaunamų padirbtų 500 eurų nominalo banknotų kiekį. Suklastoti 500
eurų banknotai pasiekia ne tik mūsų šalį. Jie yra priskiriami aukštos klasės padirbiniams ir apyvartoje pastebimi jau

ne vienus metus.
Padirbtuose banknotuose yra imituotos visos pagrindinės apsaugos priemonės – vandens ženklai, apsauginis siūlelis, spalvą keičiantis skaičius, holograma,
pirštais juntami popieriaus nelygumai
bei magnetinės banknotų savybės. Tad
siekdamas apsaugoti prekybos įmones
nuo galimų nuostolių, centrinis bankas
įspėjo pasitikrinti turimą banknotų tikrinimo įrangą ir paskatino ją atsinaujinti.
200 eurų nominalo banknotų situacija kiek kitokia. Nedidelis kiekis tikrų
banknotų yra paveikti cheminių medžiagų – dėl šių specifiškai sugadintų kupiūrų
vyksta ikiteisminis tyrimas. Lietuvos bankas tokių banknotų nekeičia ir nekompensuoja. Visų šių banknotų serijos numeriai
prasideda skaičiais „X039...“. Kai bandoma atsiskaityti tokiais 200 eurų nominalo
banknotais, reikia pranešti policijai.
Policijos komisariato vadovas Edvardas Gruzdys sakė, kad ikiteisminių tyrimų dėl padirbtų pinigų mūsų rajone
pastaruoju metu sumažėję. Anksčiau pasitaikę 20 ir 50 eurų banknotų klastočių,
tačiau kad kada nors būtų kreiptasi dėl
200 ar 500 nominalų, E. Gruzdys išvis neprisimena.
Visgi policijos komisariato viršininkas gyventojams apskritai nerekomenduotų didelių sandorių grynaisiais, o
ypač – kai naudojami didelių nominalų
banknotai.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Klausučiuose praūžė
respublikinis liaudiškų šokių festivalis
TRADICIJA

Simona SIMANAVIČIENĖ

džių. Mat po Latvijoje pasibaigusio karantino jie šoko pirmą kartą.
Kolektyvai išsiskyrė savo šokiais,
Šeštadienį Klausučių kultautiniais kostiumais, o vienas – dar ir
tūros namuose vyko tikra
orkestrą kartu atsivežė. Kauno rajono
Ežerėlio KC liaudiškų šokių ansamblis
šokio fiesta. Jau penktą kartą
„Rasa“ gali pasidžiaugti ne tik ilgiausia
vykusiame festivalyje „Pašok
šokio patirtimi, kuri tęsiasi daugiau neman savo šokį“ dalyvavo sepgu 54-erius metus, bet ir liaudies instrumentų orkestru.
tyni liaudiškų šokių kolektyvai
Festivalyje taip pat dalyvavo liauiš Lietuvos ir vienas – iš Latdiškų šokių grupė „Savingė“ iš Kaišiavijos. Per koncertą skambėjo
dorių, Pakruojo KC liaudiškų šokių
grupė „Reketys“ bei marijampoliečių
įvairi liaudies muzika, o kolek„Jotvingio“ šokėjai. Kaimynai per „Stintyvai, keisdami vienas kitą,
ta pukį“ spėjo ir šokti, ir ritmingai grodovanojo energijos pliūpsnį.
ti, todėl nenuostabu, kad išskirtinis
„Jotvingio“ kolektyvas gali didžiuotis
Vakaro vedėjai Ramūnas Puodžiūnas
aukščiausiu meno mėgėjų apdovanoir Rūta Mikulytė kvietė žiūrovus kejimu – „Aukso paukštės“ nominacija.
liauti per metų laikus – nuo gaivališko
Šiuo įvertinimu gali pasigirti ir svečiai
pavasario iki žiemos didžiųjų švenčių.
iš Panevėžio – KC „Bendruomenių rū„Po amžinais saulės ratais sukasi daug
mų“ vyresniųjų liaudiškų šokių kolekmažų ratelių, kuriuos mes vadiname
tyvas „Verdenė“.
žmonių gyvenimais“, – kalbėjo vedėPo pasirodymų šokio grupėms bujas, įprasmindamas saulės, motinos
vo įteiktos padėkos ir įspūdingi Gintmaitintojos, vaidmenį. Koncerte „Saulė
vilės Giedraitienės-Giedražolės rankų
sodą sodino“ kolektyvai kartu su besidarbo kūriniai iš žolynų, lauko gėlių ir
keičiančiais metais skleidėsi pavasario
vaistažolių.
žiedais, linksmi šėlo vasaros vakarušJau penktus metus mūsų rajone
kose, dirbo rudens darbus ir laukė at- S Kybartų kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė „Katpėdėlės“ žiūrovams dovykstantis respublikinis liaudiškų šokių
vanojo energingą šokį „Liežuvautojos“.
Autorės nuotr. festivalis „Pašok man savo šokį“ anksvažiuojančio Kalėdos.
Koncertą pradėjo tą dieną 15 metų
čiau būrius šokio mėgėjų sukviesdavo į
jubiliejų minėjusio Vilkaviškio kultūros vadovauja Irena Šunokienė. „Katpėdėlės“
Latvijos Limbažių KC šokių grupė Vilkaviškio kultūros centrą ir Paežerių dvacentro (KC) liaudiškų šokių kolektyvo „Le- moterų spinduliuojama energija nepaliko „Jampadracis“ žiūrovams parodė, kad ir rą. Deja, pastarieji metai visame pasaulyje
lija“ ir kybartiečių liaudiškų šokių grupės abejingų, o stebint šokį „Liežuvautojos“ kaimynai turi parako, o vadovas Andis pakoregavo gyvenimo ritmą, todėl ir festi„Katpėdėlės“ šokėjos. Abiem kolektyvams dar ir pajudėti norėjosi.
Lenmanis juokais prašė žiūrovų būti atlai- valis surengtas po ilgesnės pertraukos.

Pandusas palengvintų kelią pas medikus
Į redakciją paskambinusi Vida
Rinkevičienė teigė perskaičiusi
neseniai „Santakoje“ išspausdintą straipsnį apie tai, kad prie
Pilviškių ambulatorijos niekaip
neįstengiama įrengti pandusą, ir
pagalvojo apie Vilkaviškio ligoninę.
Senolė stebėjosi, kad šiais laikais dar gali
būti kliūčių ligoniams patekti į gydymo
įstaigas.
– Aš jau labai sunkiai judu ir man savarankiškai laiptais patekti į Vilkaviškio
ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūrą praktiškai neįmanoma, nes čia nėra
panduso, – kalbėjo laikraščio skaitytoja iš
Klausučių kaimo.
Moteris guodėsi, jog ji priversta eiti pro
Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kurio durys per pandemiją būna užrakintos,
prašyti, kad kas atrakintų ir įleistų. Dėl to ji
patiria nepatogumų, nes nesmagu trukdyti
kitus čia dirbančius medikus.
– Gal prieš metus esu apie tai kalbėjusi
ligoninėje, bet niekas nieko ir nepažadėjo.
Todėl tos nuovažos prie registratūros ir dabar nėra, – skundėsi V. Rinkevičienė.
Ligoninės vadovas Linas Blažaitis
pripažino, jog į Konsultacinę polikliniką
atvykę neįgalūs žmonės susiduria su problema, tačiau jos sprendimo dar teks palaukti. Projektuojant Konsultacinį skyrių
architektai kažkodėl nenumatė panduso
ir šiuo metu jį įrengti skubos tvarka nėra
galimybių.
Ligoninės vadovas sakė taręsis su specialistais, kad neįgaliesiems būtų įrengtas
išorinis pastato liftas, nes jiems tikrai nėra
paprasta patekti ne tik į Konsultacinį, bet ir

S Judėjimo negalią turinčius ligonius pasitinka statūs Vilkaviškio ligoninės
laiptai.
Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr.

PADĖKA

Šaunus parduotuvės
kolektyvas
Su viltimi žiūrėdavau „Lidl“ parduotuvės reklamas per televiziją ir galvodavau: ar bus kada nors ši parduotuvė
ir pas mus, Vilkaviškyje? Svajonė išsipildė – parduotuvė yra, o joje dirba paslaugus, darbštus, mandagus, niekada
neatsisakantis padėti kolektyvas.
Kartais taip nutinka, kad ieškai norimos prekės lentynose, bet niekaip
negali rasti. Tada tenka kreiptis į parduotuvės salėje dirbančią darbuotoją.
Štai anąkart aptikau reklaminiame
leidinyje trupininio pyrago reklamą ir
nutariau nusipirkti, bet niekur jo nemačiau. Apsidžiaugiau, kai prekybos
salės darbuotoja, metusi savo darbą,
ne tik nuvedė mane prie lentynos, kurioje buvo padėtas pyragas, bet dar ir
apibūdino jo skonį.
Tad noriu padėkoti šiam šauniam
kolektyvui už gerą, mandagų aptarnavimą, už šypsenas ir geranoriškumą.
Ačiū Jums.
Jonas Kostas KARPAVIČIUS
Užsk. 3034

į trečiame aukšte esantį Fizinės medicinos
ir reabilitacijos skyrių. Tačiau paaiškėjo,
kad išoriniai pastatų liftai mūsų gamtinėmis sąlygomis gali dirbti tik šiltuoju metų
sezonu, taigi didelė investicija būtų mažai
naudinga.
Visgi įgyvendinant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą, kuri turėtų
baigtis 2024 m., jau teikiamos paraiškos
projektų įgyvendinimui. Kadangi bus plečiamos konsultacinės paslaugos, pagal
dabar numatomą projektą Vilkaviškio ligoninės Konsultacinio skyriaus kabinetai
įsikurs ir antrame aukšte. Todėl neįgalie-

siems bus pritaikytos visos patalpos – jie
galės įvažiuoti tiesiai į liftą ir patekti į bet
kurį aukštą. O kol kas neįgalieji vežimėliuose, kiti sunkiai judantys pacientai į ligoninę patenka per Priėmimo-skubiosios
pagalbos skyrių.
– Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus personalas informuotas, kad neįgalius žmones įleistų per automatines duris.
Tokia tvarka, tad kreipdamiesi į personalą
pagalbos neįgalieji blogai jaustis neturėtų,
– situaciją paaiškino L. Blažaitis. – Atsiprašome už dabar kylančius nepatogumus, tačiau problemą žadame išspręsti.

www.santaka.info
Ieškok
naujienų
savo
telefone!
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Būsto pardavimas – tai kur kas
daugiau nei skelbimo įdėjimas
Dangyra APANAVIČIENĖ

namams būti prikeltiems antrajam
gyvenimui. O jauniems aktualu kuo
mažesnė kaina, nes nusipirkę seną
Apie situaciją nekilnojamonamą jie dažniausiai imasi kapitalijo turto rinkoje mintimis
nio remonto, kuris paprastai atsieina daugiau nei pats namas. Jaunos
dalijasi Vilkaviškyje diršeimos taip pat domisi didesniais
banti „Remax“ kompanijos
butais aukštesniuose aukštuose,
brokerė Inga CIESIŪNĖ.
kuriuos jiems užleidžia senjorai,
norintys „nusileisti“ keletu aukštų
– Girdime, kad dėl rekordinio
žemiau.
kainų šuolio didmiesčiuose būsTiesa, jaunos šeimos dažnai pasitas gyventojams jau gali tapti nenaudoja valstybės teikiama subsidibeįperkamas. O kokia situacija
ja pirmajam būstui įsigyti, o tai irgi
Vilkaviškyje?
skatina pirkti nekilnojamąjį turtą.
– Nekilnojamojo turto rinka LieMėgstu juokauti su klientais,
tuvoje šiuo metu kaip niekad aktyvi.
kad mano paslaugos reikalingos viIr nors įprastai pokyčiai šioje srityje
sais gyvenimo etapais: tuokiantis
pastebimai vykdavo tik didžiuosiuo– nes reikia būsto, skiriantis – nes
se šalies miestuose, šį kartą jie neapvietoj vieno reikia dviejų būstų, palenkė net atokiausių regionų, tarp
gausėjus šeimai – nes reikia didesjų – ir Vilkaviškio.
nio gyvenamojo ploto, praradimo,
Pastaruosius pusantrų metų jaušeimos sumažėjimo atveju – mačiamas akivaizdus sujudimas nekilžesnio... Taip ir sukasi viskas ratu.
nojamojo turto srityje. Prasidėjus
Būstas turi tarnauti žmogui, o ne
pandemijai tiek pirkėjai, tiek paratvirkščiai... Esu sutikusi žmonių,
davėjai sulaikę kvėpavimą laukė
kurie laiko nenaudojamą būstą mekainų sumažėjimo. Tačiau jos taip
tų metus, moka mokesčius, kitaip
ir nenukrito. Atvirkščiai – virusas,
tariant tarnauja būstui ir visiškai
žmonių gyvenimus nubloškęs į panbeprasmiškai leidžia sunkiai uždirdemijos šešėlį, pakeitė ir jų elgseną.
bamus pinigus.
Daugelis gyventojų nusprendė nebe– Kokia nekilnojamojo turto
laikyti turimų pinigų, o investuoti
rinkos situacija kitose rajono vieį nekilnojamąjį turtą. Būstas perka- S „Profesionalus vietinis brokeris gali paprastai
tovėse?
mas per daug negalvojant, dažnai
– Ištuštėjusius namus nuošalesir greitai padėti parduoti arba nusipirkti būstą“,
– net ne sau gyventi, o išnuomoti,
nėse rajono vietovėse perka negalin– sako „Remax“ nekilnojamojo turto kompanijos
planuojant, kad ateityje jis liks vaitieji jų įpirkti mieste. Jei atstumas
brokerė vilkaviškietė Inga Ciesiūnė.
kams, o galbūt ir patiems įsikelti.
nedidelis, jaunų šeimų, kurių vaikai
Asmeninio albumo nuotr. lanko darželius, mokyklas mieste,
Dažniausiai perkama, kol objektas
naujas, „karštas“, ką tik atsiradęs
negąsdina keletas ar net keliolika
pasiūloje, o tai lemia kainų kilimą.
– Kaip ir minėjau, žmonės nori tiesiog kilometrų. Po truputėlį veiksmas vyksta
– Ar stipriai ši tendencija sukėlė kai- tvarkingų, suremontuotų būstų, į kuriuos visuose rajono kampeliuose, gal kiek aktynas?
būtų galima įsikelti iš karto. Tačiau aki- viau ten, kur yra mokykla ar bent parduo– Nekilnojamasis turtas pabrango ga- vaizdžiai didesnis yra butų poreikis. Tai tuvė.
na žymiai. Šiuo metu už gyvenamojo ploto įtakoja du veiksniai. Vilkaviškio rajonas gy– Ar yra komercinių, gamybinių patalkvadratinį metrą mokama beveik dvigubai ventojų skaičiumi lyginant su miestu sąly- pų poreikis mūsų rajone?
daugiau nei prieš dvejus metus. Ir tai, ko ge- ginai yra didelis. Garbaus amžiaus sulaukę
– Be abejo. Džiaugiuosi, kad rajone kuro, ne riba. Žinoma, graibstomi ir mokama rajono gyventojai parduoda savo sodybas riasi, lieka smulkūs verslai, atsiranda naudaugiau ne už visus objektus.
ir nori įsigyti butą mieste, žemuose aukš- ji. Man, kaip vilkaviškietei, aktualu ir labai
– Kokio būsto dažniausiai ieško vilka- tuose, kur be rūpesčio dėl kūrenimo, ap- smagu, kad kuo daugiau paslaugų, prekių
viškiečiai?
linkos priežiūros gali ramiai gyventi. Kitas galima gauti vietoje.
– Vilkaviškiečiai ieško ir linkę daugiau faktorius, užauginantis butų paklausą, yra
Pasiūlos, žinoma, labai trūksta, nes kaip
sumokėti už tvarkingą, remonto nereikalau- tas, kad jų tiesiog labai trūksta, nes mūsų ir gyvenamųjų namų, taip ir komercinių ar
jantį butą ar namą. Deja, tokių būstų mūsų mieste paskutiniai daugiaaukščiai namai gamybinių patalpų pardavimui jau seniai
mieste parduodama nedaug. Dažniau pasi- buvo pastatyti 1988–1993 metais. Daugiau nestatoma. Džiugu, kai senos yra rekonsttaiko galimybė įsigyti senus, visiško remon- jų nestatoma. Todėl ir butų trūkumas senė- ruojamos.
to reikalaujančius namus ar butus – jie yra jant rajono visuomenei yra natūralus.
– Gyventojai turbūt dar nėra pratę
pigesni.
– Kas Vilkaviškyje perka būstus?
kreiptis į nekilnojamojo turto brokerį?
– Ko daugiau žmonės teiraujasi – butų
– Namus perka jaunos šeimos. Jie ir yra Pirkdami ar parduodami būstą jie linkę
ar namų?
tie entuziastai, suteikiantys šansą seniems labiau pasikliauti skelbimais internete,
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spaudoje ar iš pažįstamų gauta informacija. Ką manote apie tai?
– Atsakydama į šį klausimą galėčiau
pateikti tokį palyginimą. Anksčiau žmonės
buvo įpratę, kad viską gali pasidaryti patys:
susitaisyti automobilį, nusidažyti namą ar
užsiauginti visų rūšių daržovių. Šiandien,
kai gyvenimo tempas pasidaręs nežmoniškai spartus ir kiekvienas iš mūsų vos spėjame nudirbti savo darbus, automobilio taisymą ir plovimą patikime serviso darbuotojui,
dantis mums taiso odontologai, daržoves
perkame parduotuvėje arba turguje... Tai
kodėl būsto pardavimo rūpesčių nepatikėjus taip pat profesionalui – brokeriui?
Būsto pirkimas ar pardavimas dažnai
gali būti kupinas streso ir neaiškumų. Netvarkingi paveldėjimo dokumentai, įgaliojimai, vertinimas, kadastriniai matavimai
– su visu tuo žmogui kartais nėra taip paprasta susitvarkyti. Brokeriui šie reikalai
yra gerai žinomi ir suprantami. Aš dirbu su
visų sričių specialistais ir galiu išspręsti visas problemas, susijusias su nekilnojamuoju turtu.
Būsto pardavimas – tai kur kas daugiau
nei skelbimo įdėjimas.

Sulaikę kvėpavimą
visi laukė kainų
sumažėjimo, tačiau jos
taip ir nenukrito.
– Esate vietinis žmogus, tad mūsų krašto rinką turbūt labai gerai pažįstate?
– Taip, esu vietinė, sava ir arti vilkaviškiečių, todėl visada pasiekiama jiems patogiu metu. Nekilnojamojo turto brokere Vilkaviškyje dirbu beveik septynerius metus
ir tikrai turiu pakankamai kompetencijos,
patirties, esu užsitarnavusi klientų rekomendacijas. Kasdien bendrauju su potencialiais pirkėjais, būsto ieškotojais, turiu sukaupusi daug informacijos apie nekilnojamąjį
turtą ne tik Vilkaviškio krašte. Apžiūrėjusi
naują objektą neretai jau žinau, kas gali būti jo pirkėjas.
Siūlyčiau pasinaudoti „Remax“ kompanijos nekilnojamojo turto duomenų baze,
kuri vis didėja. Žiniomis bei patirtimi nuolatos dalijamės su kitais šios kompanijos
atstovais Suvalkijoje, su visoje Lietuvoje
dirbančiais kolegomis. Taigi tikrai kviečiu
visus kreiptis ir savo nekilnojamojo turto
pardavimo rūpesčius patikėti profesionaliems brokeriams.

Suteikiama daugiau laiko gyventojams pasirinkti nepriklausomą tiekėją
Pusmečiui pratęsiamas terminas, iki kada šalies gyventojai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Tai reiškia, kad į antrąjį liberalizavimo etapą patenkantys ir tiekėjo nepasirinkę vartotojai visuomeniniu elektros tiekimu galės naudotis iki 2022 m. vidurio.
Antrajame etape nepriklausomą tiekėją
turi pasirinkti gyventojai, sunaudojantys
1000–5000 kWh per metus, iš viso – apie
780 tūkst. namų ūkių. Likus apie pusantro
mėnesio iki anksčiau galiojusio termino nepriklausomą tiekėją yra pasirinkę apie 38
proc. Reiškia, per trumpą laiką pasirinkti
tiekėją turėjo dar apie 480 tūkst. vartotojų.
Tikimasi, kad įstatymo pakeitimai taip
pat padės išvengti kainų kilimo tiems vartotojams, kurie nebūtų laiku pasirinkę
elektros energijos tiekėjo ir jiems būtų nutrauktos visuomeninio tiekėjo paslaugos.
Tokiu atveju šie gyventojai automatiškai

patektų į garantinį elektros tiekimą, kurio
kaina yra ketvirčiu brangesnė ir yra laikinai teikiama bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).
Įstatymo pakeitimuose numatyta, kad
nepriklausomi tiekėjai gali pasiūlyti vartotojams nuo kitų metų pradžios prasidėsiantį sutarčių vykdymą automatiškai atidėti
iki 2022 m. liepos 1 d., todėl gyventojams
bus aktualu atkreipti dėmesį į visuomenines elektros energijos kainas, kurias Valstybinės energetikos reguliavimo taryba paskelbs ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d.
Jeigu gyventojas pasirašęs sutartį su

nepriklausomu tiekėju ir elektros energijos tiekimas turi prasidėti nuo 2022 m.
sausio 1 d., rekomenduojama palyginti
visuomeninio tiekėjo nuo sausio 1 d. siūlomas ir nepriklausomo tiekėjo pasiūlytas
kainas. Svarbu įvertinti, kuris pasiūlymas
naudingesnis ir priimti sprendimą, o tada
susisiekti su tiekėju pasitarti dėl galimybės
įgyvendinti norimą sprendimą.
Tuo atveju, jei vartotojas pasirašęs sutarti su tiekėju ir elektros tiekimas jau prasidėjęs arba prasidės nuo šių metų gruodžio 1
d., siūloma palyginti visuomeninio tiekėjo
nuo sausio 1 d. siūlomas ir nepriklausomo
tiekėjo pasiūlytas kainas. Esant poreikiui
susisiekite su tiekėju pasikonsultuoti dėl tolimesnio turimos sutarties valdymo.
Tiems gyventojams, kurie dar nepasirašę sutarties su tiekėju, šiuo pokyčiu suteikiamas ilgesnis laikas pasirinkti nepriklau-

somą elektros energijos tiekėją. Tą svarbu
padaryti vėliausiai iki kitų metų birželio
18 d.
Visuomeninis ir nepriklausomi tiekėjai
informuos antrojo elektros energijos rinkos liberalizavimo etapo vartotojus apie
pasikeitusį reguliavimą ir jų pasirinkimo
galimybes.
Šie pokyčiai neliečia pirmojo etapo vartotojų, kurie tiekėją pasirinko pernai, taip
pat tų, kurie patenka į kitus metus vyksiantį trečiąjį etapą, kai turės pasirinkti visi likę šalies gyventojai.
Galutinis elektros rinkos liberalizavimo
Lietuvoje terminas nesikeičia – projektas
bus įgyvendintas iki 2023 m. pradžios.
Išsami informacija pateikiama svetainėje pasirinkitetiekeja.lt arba telefonu
8 626 55 565.
ESO inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Į vaikystės namus sugrįžęs
sportininkas populiarins džiudžitsu
Rolandas Janavičius – daugkartinis čempionas, gausiai tituluotas dziudo ir braziliško džiudžitsu (Jiu-Jitsu) sportininkas, gali
būti pavyzdžiu kiekvienam, o
posakis „kuklumas žmogų puošia“ tarsi buvo sukurtas jam.

bėgant suprato, kad pinigai dar ne viskas,
kad savaime jie laimės neatneša.

Sugrįžimas į sportą

Pradžia – Pilviškiuose

Rolandas Janavičius gimė, augo ir mokėsi Pilviškiuose, čia pradėjo ir sportuoti.
Dvikoviniu sportu, ypač džiudžitsu, pradėjo rimtai domėtis būdamas 13 metų. Greisi
šeimos, džiudžitsu sporto dievaičių, pasiekimai tapo jo vaikystės svajone.
Pirmasis Rolando treneris buvo Kęstutis
Smirnovas, tuomet Pilviškiuose į sporto salę surinkęs apie šimtą vaikų. Deja, po metų
iš to būrio beliko tik keletas, o galų gale – tik
du. Treniruotis paaugliui teko važinėti į Šakius. Pasak Rolando, Lietuvos čempionatuose tuomet medalių iškovoti jam nepavyko,
aukščiausiai pasisekė pakilti iki 7–5 vietos.
Apie savo pirmąjį trenerį K. Smirnovą
Rolandas atsiliepia tik geru žodžiu ir iki
šiol gerbia ne tik už jo laimėjimus sporte
bei gausius titulus, bet ir už pozityvumą,
geranoriškumą, puikią nuotaiką ir šypseną, už tai, kad laikosi duoto žodžio. Treneris anksti pastebėjo Rolando gabumus,
potencialą ir siūlė pasukti profesionalaus
sporto keliu – tapti mišrių kovos menų
profesionalu. Tai buvo pasaulyje nauja
populiarėjanti sporto šaka, ir talentingas
jaunuolis turėjo daug šansų užsitikrinti
perspektyvią sportininko karjerą.

Gyvenimo posūkis

Vis dėlto Rolandas pasirinko kitą kelią
– kūno kultūros studijas tuometiniame Pedagoginiame institute. Kaip prisipažino, tai

S „Talentas plius darbas – ir tu tampi olimpiniu čempionu“, – taip trumpai sėkmės formulę nusakė tituluotas sportininkas Rolandas Janavičius (centre).
Asmeninio albumo nuotr.
padarė tėvų spaudžiamas, paklusdamas jų
valiai ir norui, kad sūnus įgytų aukštąjį išsilavinimą. „Kažin, kaip būtų susiklostęs
gyvenimas, jei būčiau pasirinkęs Kęstučio
pasiūlymą?“ – svarstė Rolandas ir sakė apgailestaująs dėl tuomet priimto sprendimo
tapti studentu.
Baigęs Pedagoginį institutą kūno kultū-

ros mokytoju R. Janavičius taip ir netapo, o
tuoj pat po diplomo įsigijimo 2009 metais
iškeliavo į užsienį – įsikūrė Škotijoje. Apsigyveno nedideliame Aimaus miestelyje, įsidarbino fabrike.
Anot Rolando, iš pradžių buvo smagu
užsidirbti pinigų, pasijusti laisvai, nespaudžiamam ekonominių problemų, bet laikui

Išvažiavęs į užsienį Rolandas kurį laiką aktyvų sportą apleido, pasportuodavo
tik sau. Atgal į sportą jį grąžino tenykštis
anglas Džordžas Tauns – mėgėjiško sporto klubo savininkas, su kuriuo Rolandas
susipažino per bendradarbį. Iš pradžių
Džordžas pakvietė jį į savo sporto klubą,
o vėliau paprašė padėti treniruoti vaikus.
Tačiau pamatęs treniruotę Rolandas patyrė kultūrinį šoką: salėje nebuvo jokios disciplinos, vyravo visiška netvarka. „Prisiminiau Kęstučio Smirnovo treniruotes, kur
susirinkdavo net šimtas vaikų, ir treneris
visus juos be problemų suvaldydavo. O čia
trisdešimt vaikų, du treneriai ir nesusitvarko. Be to, dar tėvai sėdi salės gale ir viską
stebi, – pasakojo Rolandas. – „Pas mus kitokia tvarka, Džordžai, gal aš pradžiai tik
pasportuosiu“, – tada atsakiau į pasiūlymą
bendradarbiauti.“
R. Janavičių nustebino kitoks šio mėgėjų klubo požiūris į varžybas, rezultatus ir
sporto pasiekimus – čia niekas neskatino
ir nespaudė dalyvauti varžybose. „O man
reikia nuolat tobulėti. Vėl pradėjęs sportuoti išsikėliau sau tikslą iškovoti juodą diržą“,
– toliau prisiminimais dalijosi pašnekovas.

Brazilas pastūmėjo pergalių link

Pirmosiose varžybose Rolandas sudalyvavo jau po metų. Intensyviau treniravosi,
pakeitė klubą. Škotijoje R. Janavičių čempionu išugdė treneris iš Brazilijos Thiago
Ferreira. Savo likimo brolį emigrantą jis
treniravo beveik dešimt metų. Būdami beveik vienmečiai, pasak Rolando, jie kartu
augo, buvo vienas kitam ir mokytojai, ir
konkurentai.
] Nukelta į 9 p.

Tradiciniu bėgimu pagerbtas J. Basanavičiaus atminimas
Andrius GRYGELAITIS

Damidavičiūtei bei dvyliktokui
Marijui Jankaičiui.
Pagrindiniai varžybų trofėjai
Visi rajono ir šalies bė– nugalėtojų taurės ir piniginiai
gimo entuziastai puikiai
prizai – šiemet atiteko šiauliečiui
Robertui Vališauskui, trasą įveikužino, kad lapkričio mėnesį
siam per 17 min. ir 57 sek., bei vilreikia skubėti į Ožkabalius,
kaviškietei Viktorijai Varnagirytei,
kuriuose tradiciškai starfinišavusiai per 19 min. ir 59 sek.
Įdomu tai, kad nors šiais metais
tuoja šalies patriarchui dr.
sportininkų užfiksuoti rezultatai
Jonui Basanavičiui skirtas
yra gana aukšti, tačiau vis dar niebėgimas. Šiemet jis buvo
kas negali pagerinti pačiame pirmame bėgime, 2001 m., olimpiečio iš
surengtas jau dvidešimtą
Kauno Mindaugo Pukšto pasiekto
kartą.
rekordo. Tąkart šis bėgikas nuotolį
Šiais metais jubiliejinis bėgimas
įveikė per 17 min. 34,7 sek.
„Jono Basanavičiaus tėviškė – Bart„Varžybos puikiai pavyko.
ninkų Jono Basanavičiaus mokykSusirinko daug anksčiau jose dala-daugiafunkcis centras“ buvo
lyvavusių sportininkų, buvo ir
dedikuotas patriarcho 170-osioms
nemažai naujų. Šios lenktynės išgimimo metinėms paminėti. Į sporsiskyrė tuo, kad pirmą kartą dalyto šventę atvyko 202 dalyviai iš
vių laikus fiksavome ne rankiniu
įvairių šalies miestų. Taip pat bu- S Į mūsų rajone rengiamą kasmetinį bėgimą šiemet atvyko per 200 bėgikų iš Lietuvos, Latvijos
būdu, o automatiniu. Tuo pasirūbei Uzbekijos.
vo svečių iš Latvijos bei Uzbekijos.
pino Lietuvos bėgimo mėgėjų asoPraėjusiame bėgime dalyvavo 211
ciacija. Sportininkams išduotuose
sportininkų, o daugiausiai į šias varžybas Juraičiui, kuris vaikų amžiaus grupėje iš- arbata ir rėmėjų dovanotais saldumynais. numeriuose buvo įmontuotos nedidelės
buvo susirinkę 250 atletų.
kovojo trečią vietą, bei Nedai Čapskytei, Be skanėstų neliko ir sirgaliai. Iš viso išda- mikroschemos, kurios ir leido nustatyti
Šiais metais vyriausiajam iš dalyvių bu- neturėjusiai lygių tarp jaunučių. Puikiai lyta 360 spurgų.
tikslų laiką, per kurį dalyviai įveikė trasą“,
vo 77 metai, o jauniausiajam – 9. Nepaisy- pasirodė ir Aušrinė Zmitrevičiūtė, jaunių
Atskirai apdovanoti jauniausieji bei – pasakojo viena iš varžybų organizatorių,
dami amžiaus skirtumų visi sportininkai amžiaus grupėje finišavusi antra. Mergi- geriausieji vienų iš pagrindinių organiza- Bartninkų J. Basanavičiaus mokyklos-dausiekė kuo greičiau įveikti nelengvą 5,9 km ną treniruoja Rasa Akucevičiūtė. Iš viso torių – Bartninkų Jono Basanavičiaus mo- giafunkcio centro kūno kultūros mokytoja
ilgio trasą. Tarp bėgikų buvo galima išvys- sportininkai kovojo septyniose amžiaus kyklos-daugiafunkcio centro – ugdytiniai. Rasa Akucevičiūtė.
ti ir gausų būrį jaunųjų vilkaviškiečių.
grupėse.
Rėmėjų prizai įteikti ketvirtokei Godai RišJi pažadėjo, kad ir toliau tęs šią gražią
Geriausiai iš mūsiškių sekėsi trenerės
Visi finišo liniją kirtę dalyviai apdova- kevičiūtei, metais vyresniam Karoliui Pa- tradiciją, bei vylėsi, kad kitais metais į bėgiRūtos Kiškėnienės ugdytiniams Airidui noti atminimo medaliais, pavaišinti karšta salauskui, į aštuntą klasę einančiai Ugnei mą susirinks dar daugiau dalyvių.
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Pradinukai džiaugiasi
atnaujintomis patalpomis
] Atkelta iš 2 p.
Direktorei antrino ir jos pavaduotojas ūkiui Zigmas Grikietis. Jo teigimu,
Vilkaviškio pradinė mokykla jau seniai nusipelnė geresnių sąlygų.
„Buvo šiek tiek apmaudu, kai matėme, jog investuojama į tas ugdymo
įstaigas, kurios šiandien jau yra uždarytos. Ten buvo tveriamos tvoros,
statomos modernios katilinės, atliekami įvairūs remontai“, – kalbėjo Z.
Grikietis.
Visgi jis pripažino, kad 1936 m.
statyto pastato vidaus patalpų remontą anksčiau daryti nebūtų buvę tikslinga. Ne vienus metus šis
įstaigos korpusas kentė dėl nuolat
drėkstančių pamatų ir sienų, tad pirmiausia reikėjo atlikti pamatų hidroizoliaciją, o tik po to galvoti apie
kitus darbus. Pamatai sutvarkyti
prieš keletą metų, taip pat pakeistas
stogas, teritorija aptverta tvora, išasfaltuotas kiemas.

Glaudėsi kitur

Kol vyko remontas, antrajame
mokyklos korpuse besimokantys 197
S Antrajame mokyklos pastato aukšte vaizdas vis dar išlieka gana niūrus: sienoje
mokiniai bei čia dirbantys 24 pedagoatsiveriančias skyles tenka maskuoti stendais, baldais bei kitokiomis priemonėmis.
gai glaudėsi kitose įstaigose – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje
Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.
bei muzikos mokyklose. Dvi pradinukų klasės buvo perkeltos į pirmąjį pradinės bulų vamzdžiai, įvairios mažosios sensori- kės apie 50 tūkst. eurų.
mokyklos korpusą.
nės bei šviesos terapijos priemonės, daugy„Tam tikrų problemų turime ir pirma„Esame dėkingi, kad šiuo laikotarpiu bė kitų panašaus pobūdžio įrenginių.
me mokyklos korpuse. Bene didžiausia
kitos mokyklos geranoriškai sutiko mus įsiNors dabar dalis antrojo mokyklos kor- iš jų – sporto aikštynas. Ne kartą pretenleisti. Svarstėme net variantą dirbti dviem puso patalpų tapo erdvesnės, jaukesnės davome į įvairių projektų paramą, tačiau
pamainomis, bet mokinių tėvai labai prašė ir šviesesnės, dar tikrai ne visi darbai pa- pildant paraiškas reikia nurodyti, kurioje
ieškoti kitų alternatyvų. Nors tam tikrų ne- baigti. Vis dar likęs netvarkytas antrasis vietoje yra kitas artimiausias sporto aikšpatogumų tikrai buvo, tačiau dabar jau vis- pastato aukštas. Jame problemos iš esmės tynas. O jų šalia yra net ne vienas. Dėl šio
kas pamiršta“, – kalbėjo A. Strazdienė.
išlieka tos pačios: byrantis tinkas, skylės fakto paraiškų vertintojai iš mūsų vis atisienose, į kurias nesunkiai galima net ma dalį taip reikalingų balų. Svarstome
Tikisi užbaigti darbus
pirštą įkišti, senos, girgždančios grindys. sporto aikštyną pradėti tvarkyti savo jėArtimiausiu metu Vilkaviškio pradinės Mokyklos direktorė vylėsi, kad visa tai gomis. Pirmiausia reikėtų atlikti drenažo
mokyklos antrasis korpusas turėtų dar la- bus sutvarkyta jau ateinančią vasarą. Savi- darbus. Taip pat laukia ir vidaus patalpobiau pasikeisti. Žadama įsigyti naujų baldų valdybės administracijai jau yra pateiktas se esančių vamzdžių rekonstrukcija. Dalis
bei pabaigti įrengti nusiraminimo bei relak- prašymas kitų metų biudžete numatyti lė- jų – visiškai sutrūniję. Bet kokiu atveju esasacijos kabinetą. Jis bus pritaikytas elgesio šų ir šių patalpų remontui. Taip pat tikima- me laimingi dėl vykstančių pokyčių ir tikiir emocijų sutrikimų turintiems vaikams. si suremontuoti ir senus įstaigos laiptus. mės, kad jie nesustos“, – teigė Vilkaviškio
Šiame kabinete turėtų stovėti spalvoti bur- Skaičiuojama, kad visiems darbams rei- pradinės mokyklos direktorė.

„Sodra“ jau moka vienišo asmens išmokas
„Sodra“ pradėjo mokėti vienišo asmens išmokas, kurios šiais metais
yra skiriamos vienišiems šalpos pensijų ir kompensacijų gavėjams,
mažesnes nei 260 eurų pensijas gaunantiems senjorams ar 60
ir daugiau procentų darbingumo netekusiems žmonėms. Vienišo
asmens išmokos pasiekia gavėjus tokiu pat būdu, kaip pensijos ar
kitos „Sodros“ išmokos.
Jeigu žmogus gauna pensiją į asmeninę
banko sąskaitą, vienišo asmens išmoka
jam taip pat pervedama į sąskaitą. Jei pensija pristatoma į namus, vienišo asmens
išmoka taip pat pristatoma į namus. Jei
žmogus pasirinko atsiimti savo pensiją
Lietuvos pašte, ten pat jo lauks vienišo asmens išmoka. Svarbu prisiminti, kad pensijas ir kitas išmokas pašte reikia atsiimti iki
einamojo mėnesio 26 dienos.
Informaciją apie tai, ar vienišo asmens
išmoka buvo skirta, visi prašymus pateikę
asmenys gali rasti savo asmeninėse paskyrose www.sodra.lt/gyventojui. Tiems žmonėms, kurie pageidavo gauti informaciją
paštu, sprendimai išsiųsti registruotais
laiškais.
Vieno mėnesio išmokos dydis nuo liepos mėnesio – 28,63 eurų. Tuos gavėjus,

kurie įgijo teisę į vienišo asmens išmoką
nuo liepos, lapkritį pasiekė nepriemoka
už keturis mėnesius: liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir spalį.
Nuo šių metų liepos teisę į vienišo asmens išmoką turi Lietuvoje gyvenantys
vieniši žmonės, gaunantys šalpos senatvės
pensiją, šalpos neįgalumo pensiją arba socialinę pensiją (išskyrus neįgalius vaikus
iki 18 metų). Išmoka taip pat priklauso senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems arba ne mažiau kaip 60 proc. darbingumo netekusiems šalpos kompensacijų gavėjams.
Dėl išmokos nuo liepos gali kreiptis ir
žmonės, kurie gauna mažos pensijos priemoką. Tai tie asmenys, kurie yra sulaukę
senatvės pensijos amžiaus arba yra netekę 60 ir daugiau procentų darbingumo ir
jų gaunama senatvės ar netekto darbingu-

mo (invalidumo) pensija yra mažesnė nei
260 eurų.
Nuo Naujųjų metų vienišo asmens išmoką galės gauti daugiau žmonių – ji priklausys visiems Lietuvoje gyvenantiems vienišiems žmonėms, kurie yra sulaukę senatvės
pensijos amžiaus, taip pat tiems, kuriems
nustatytas netekto darbingumo lygis.
Nuo Naujųjų metų išmoka bus skiriama remiantis Gyventojų registre esančiais
duomenimis – nebereikės teikti prašymo
raštu ar telefonu.
Vienišo asmens išmokos gavėjai, kuriems ši išmoka priklausys nuo 2022 metų pradžios ir bus skirta automatiškai,
išmoką ir susidariusią nepriemoką gaus
iki kovo mėnesio pabaigos. Ji taip pat bus
išmokėta tiems žmonėms, kurie teisę į išmoką įgijo nuo šių metų liepos ar vėlesnio
šių metų mėnesio, bet nesikreipė dėl jos
skyrimo.
Tuo pačiu laiku vienišo asmens išmoką gaus ir tie asmenys, kurie prašymus pateikė šiemet, tačiau teisę gauti išmoką įgis
tik kitais metais.
Nuo kitų metų vienišo asmens išmokos
dydis sieks 32 eurus.
„Sodros“ inf.

Dauguma židinių
pamažu gęsta
Rajone užregistruoti du nauji
COVID-19 protrūkiai, susirgimų skaičius išlieka stabilus.
Per keturias šios savaitės dienas užregistruotas 81 naujas koronaviruso atvejis, jauniausiam susirgusiajam – vos
3 mėnesiai, vyriausiam – 89-eri metai.
Iš pastarosiomis dienomis registruotų atvejų tik vienas rajono gyventojas dėl sunkios būklės pateko į ligoninę – 79-erių moteris nuo COVID-19
neskiepyta.
Šią savaitę užregistruotos dar dviejų žmonių mirtys, tad iš viso virusas
jau nusinešė 76 rajono gyventojų gyvybes. Apmaudu, bet tiek 68-erių moteris, tiek 77-erių vyras buvo nepasiskiepiję.
Rajone šiuo metu iš viso registruoti
9 protrūkiai įstaigose, tačiau 5 iš jų pastarosiomis dienomis nebesiplėtė. Tik
Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre kilęs protrūkis pasipildė
iki 7 atvejų, kurių 1 – antrinis.
Tačiau atsirado du nauji židiniai.
Jau kelintą kartą protrūkis kyla Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“, su juo siejami 3 atvejai. Susirgo
vienas darželinukas ir dvi pedagogės.
Židinys įsiplieskė ir ligoninės
Vidaus ligų skyriuje – susirgo 3 pacientai. Jie visi išvežti gydyti į Marijampolės ligoninės COVID-19 skyrių.
Užsikrėtusių medikų, ketvirtadienio
duomenimis, nėra. Personalas nuolat
testuojamas.

Atidžiau prižiūrės
eglynus
Lapkričio 20 d. prasidėjo aplinkosauginė akcija „Miškas“.
Iki gruodžio 24 d. miškų kontrolės specialistai organizuos reidus šalies miškuose, tikrins eglučių pardavimo vietas. Akcijos tikslas – prieš artėjančias
žiemos šventes apsaugoti eglutes ir mišką nuo neteisėtų kirtimų.
Aplinkos apsaugos departamento
(AAD) pareigūnai visą mėnesį miškuose vykdys ir prevencinę stebėseną. Artėjant Kalėdoms juos pasiekia informacija iš miškininkų, pilietiškų žmonių apie
aptinkamus naujus nupjautų eglučių
kelmus. Tai rodo, kad kai kuriems asmenims vis dar kyla ranka šventinį medelį
nusikirsti patiems, be leidimo, nors tai
daryti griežtai draudžiama.
Tiesa, mūsų rajono gamtą prižiūrinčių pareigūnų teigimu, tokių pažeidimų mažėja: žmonės vis dažniau
renkasi papuošti vazone užaugintą
medelį, kurį vėliau galima persodinti
savo valdoje, arba tiesiog eglutės šaką.
Pastaroji atrodo taip pat gražiai, namai prakvimpa mišku, o gamta nepatiria jokios žalos.
Svarbu žinoti, kad privataus miško
savininkas savame miške gali nusikirsti
eglutę, tačiau tokiu atveju jis su savimi
turėtų turėti miško nuosavybę įrodančius dokumentus.
Kaip ir kasmet, kalėdinių eglučių
bus galima įsigyti jų pardavimo punktuose. Įprastai jomis prekiauja Valstybinių miškų urėdijos teritoriniai padaliniai, prekybos centrai, turgavietės ir
pan.
Savavališkas eglučių kirtimas užtraukia administracinę baudą. Sumanę
nelegaliai pasipuošti namus turėtumėte sumokėti nuo 60 iki 300 eurų baudą
bei atlyginti gamtai padarytą žalą.

„Santakos“ inf.
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Į vaikystės namus sugrįžęs
sportininkas populiarins džiudžitsu

SPORTAS

] Atkelta iš 7 p.

R. Janavičius pasakojo, kad Jungtinėje Karalystėje džiudžitsu labai
populiarus sportas. Europos mastu
ši šalis yra stipriausia, čia vyksta
daug varžybų. Į Anglijos čempionatus atvyksta per 500 aukšto lygio
dalyvių. Atvirasis Londono čempionatas „London open“ prilygsta Europos čempionatui.
Rolando kolekcijoje puikuojasi visų rūšių medalių. Jis septynis
kartus tapo Škotijos čempionu, Didžiosios Britanijos čempionate tris
kartus iškovojo aukso ir tiek pat kartų sidabro medalius. Europos čempionate buvo apdovanotas bronzos
medaliu, o NAGA (angl. North American Grappling Association – Šiaurės Amerikos graplingo asociacija)
turnyre – čempiono diržu absoliučioje kategorijoje.
„Aš visada norėjau užimti tiktai
pirmąsias vietas, bet prisimenu tik
tas kovas, kurias esu pralaimėjęs.
Laimėtas pamirštu. Iki šiol pamenu
pralaimėtą pirmąją savo kovą, kai
man buvo trylika metų“, – kalbėjo
tituluotas sportininkas. Vis dėlto,
anot pašnekovo, pralaimėjimai verčia analizuoti klaidas, skatina tobulėti, daugiau dirbti.

„Mano, kaip sportininko, charakteriui pamatus padėjo Kęstutis Smirnovas, o su Thiago laiko praleisdavau daugiau nei su žmona. Ir kaip
ji su manimi tada neišsiskyrė? – su
šypsena samprotavo Rolandas. –
Ačiū jai, kad ant savo pečių laikė
visą namų ūkį, augino dukrą. O aš
aukojau šeimos laiką, pinigus, bet
buvo verta“.
Savo trenerį brazilą Rolandas
apibūdina kaip maksimalistą, padrąsinusį ir pastūmėjusį siekti pergalių šalies ir tarptautiniu mastu.
„Jeigu pradžioje man kas būtų pasakęs, kad laimėsiu, nebūčiau patikėjęs. Be Thiago būčiau apsiribojęs
vietinėmis varžybomis, bet jo ambicijos buvo nerealios! Jis – pasaulio BJJ (braziliškas džiudžitsu) vicečempionas. Įkvepiantis pavyzdys.
Be to, yra paruošęs daug vaikų,
išugdęs daug sportininkų“, – kolega ir treneriu žavėjosi Rolandas.

Pasiekimas – juodas
džiudžitsu diržas

Nuo balto iki juodo Rolando diržo – dešimties metų kelias. Juodas
džiudžitsu diržas jam suteiktas tik
šiemet. Anot pašnekovo, vos du proParkeliavo namo
centai iš visų pasirinkusiųjų kovinį
Paklaustas, kaip į jo laurus reasportą pasiekia šį laimėjimą.
guodavo aplinkiniai, R. Janavičius
Sportavo Rolandas tik laisvalai- S Pirmasis Rolando Janavičiaus (kairėje) treneris
atsakė: „Aš buvau emigrantas, tokiu, o duonai ir sportui, aprangai,
buvo Kęstutis Smirnovas. Asmeninio albumo nuotr. dėl niekam neįdomus. Jeigu būčiau
varžyboms užsidirbdavo fabrike.
škotas, gal būtų buvę kitaip. BendNorėdamas dalyvauti Europos čempionate kų, bet galiausiai paramos sulaukė iš fabri- radarbiai net nežinojo, kad aš sportuoju“.
pradėjo ieškoti rėmėjų, prirašė krūvas laiš- ko, kuriame dirbo.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog vis

dėlto internete apstu nuorodų anglų kalba
apie Rolando veiklą ir pasiekimus, o lietuviškoje erdvėje nepavyko rasti nė užuominos. Nepaisant to, ant Rolando kimono visada puikuojasi trispalvė ir Vytis.

Aš visada norėjau
užimti tik pirmąsias
vietas, bet prisimenu
tiktai tas kovas, kurias
esu pralaimėjęs.
Kalbėdamas apie emigraciją Rolandas
perspėja nepuoselėti utopinių lūkesčių ir patikina, kad dirbti reikia visur. Ir daug dirbti.
Anot jo, kad ir kiek begyventum užsienyje,
vis tiek visada būsi svetimšalis. Tik pirmaisiais emigracijos metais jis manė pasiliksiąs
užsienyje, bet nors Škotijoje turėjo darbą,
mylimą laisvalaikį, pripažinimą sporte, įsigijo namą, kasmet atostogaudamas Lietuvoje
jautė trauką čia sugrįžti. Ekonominiu požiūriu gyvenimas Škotijoje buvo pranašesnis,
vis dėlto Rolandas apsisprendė ir šiais metais su žmona bei dukrele parkeliavo į tėviškę. Laikinai šeima prisiglaudė Pilviškiuose,
pas Rolando tėtį, vaikystės namuose.
Kalbėdamas apie ateities planus vyras
sakė norįs dirbti treneriu ir populiarinti
džiudžitsu Lietuvoje. Jis įsitikinęs, jog svarbiausia yra daryti tai, kas patinka, tuomet
neskaičiuoji nei įdėtų jėgų, nei laiko, nei
energijos. O toks pasiaukojantis darbas
galiausiai subrandina ir gerus gausius vaisius.
Rita MITKUTĖ-MADDOCK

Mokesčiai ir apribojimai kalėdinėms
AKTUALU
dovanoms
Kad draugai ir artimieji žiemos
šventes pasitiktų besidžiaugdami
gautomis dovanomis, Lietuvos muitinė rekomenduoja jomis pasirūpinti kuo anksčiau. Ne tik dėl kasmet
prieš šventes padidėjančio siuntų
srauto, tačiau ir dėl nuo šių metų
liepos 1 d. įsigaliojusių naujų muitinės formalumų.
Nuo šių metų liepos 1 dienos visas iš trečiųjų
šalių atsisiunčiamas prekes, taigi, taip pat ir dovanas, muitinei privaloma deklaruoti elektroninėmis priemonėmis. Todėl prieš dovanų sezoną
kviečiame atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų.
Pirmiausia, mokesčių lengvatos yra taikomos nekomercinio pobūdžio siuntoms (dovanoms), kurios yra išsiunčiamos ir gaunamos
neatlygintinai, o siuntėjas ir gavėjas yra fiziniai
asmenys. Tad jei trečiosios šalies elektroninėje
parduotuvėje nupirksite dovaną ir ji gavėjui
bus atsiųsta tiesiai iš pardavėjo, tokią siuntą apdovanotajam teks ne tik deklaruoti kaip prekę,
bet ir susimokėti už ją importo mokesčius.
Svarbu, jog mokestinė lengvata gali būti taikoma, kai bendra prekių (daiktų), esančių siun-

toje, tikroji vertė neviršija 45 eurų. Jei tikroji
vertė yra didesnė nei 45 eurai, tačiau mažesnė
nei 150 eurų, už ją reikės sumokėti importo
PVM, o jei prekių vertė viršys 150 eurų – gali
tekti sumokėti ir trečiųjų šalių muitą.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jei vienas
fizinis asmuo kitam fiziniam asmeniui iš trečiosios šalies į ES kaip dovaną siunčia akcizinių
prekių (tabako, alkoholinių gėrimų, parfumerijos), joms taikomi apribojimai. Jei siuntoje
prekių kiekis neviršija nustatytų normų, jos atleidžiamos nuo importo muito. Tačiau už šias
prekes, nepriklausomai nuo siuntos savosios
vertės, reikės sumokėti akcizą ir importo PVM.
Kaip jau minėta, dovanas, atsisiųstas ar gautas iš trečiųjų šalių, privaloma muitinei deklaruoti elektroninėmis priemonėmis. Tai galima
padaryti savarankiškai per išmaniąją muitinės
deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS) arba
pasinaudoti siuntą atgabenusios įmonės paslaugomis.
Jei dovana bus deklaruojama savarankiškai, gavėjui pirmiausia reikės užsiregistruoti
muitinės Bendro vartotojų valdymo portale
(BAP) bei per Muitinės leidimų sistemą (MLS)
gauti EORI kodą. Šios muitinės teikiamos paslaugos yra nemokamos, formalumus muitinėje galima sutvarkyti per vieną darbo dieną.

Muitinės departamento inf.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio
„Facebook“ paskyroje

www.facebook.com/santaka.info
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Naujas mokestis – už žemės
nuomą po daugiabučiais namais
] Atkelta iš 1 p.

Kitur moka seniai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus
specialistės paaiškino, jog naujasis mokestis yra parengtas vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.
1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
„Jei turtas stovi ant valstybinės žemės,
tai yra prievolė mokėti nuomos mokestį.
Kitose savivaldybėse žemės nuomos mokestis daugiabučių namų gyventojams
skaičiuojamas jau seniai. Bijau, kad mes
galbūt esame paskutiniai“, – sakė šią sritį
kuruojanti skyriaus vyresn. specialistė Dalytė Štrimaitienė.
Savivaldybės darbuotoja svarstė, kad
kvite vietoje žemės nuomos mokesčio
žemės mokestis greičiausiai įrašytas dėl
to, kad tekstas „neperšoktų“ į kitą eilutę.
„Jei žmonės anksčiau su tuo nesusidūrę,
jie galėjo neatkreipti dėmesio, jog tai yra
skirtingi dalykai. Pastaba dėl klaidinančio
įrašo labai teisinga, į tai atkreipsime administruojančios įmonės dėmesį, kad kitais
metais (nes tai yra vienkartinis metinis
mokestis, padalytas visiems gyventojams)
parašytų teisingai“, – kalbėjo D. Štrimaitienė.

1,5 proc. nuo turto vertės

Žemės nuomos mokestis buvo patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. B-TS-786 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams“. Mūsų rajono gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms jis
yra 1,5 proc. nuo vidutinės žemės rinkos
vertės, apskaičiuotos pagal 2021 m. sausio
1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius. Vienam namui tenkantis valstybinės žemės
nuomos mokestis yra paskirstytas butų ir

kitų patalpų savininkams proporcingai pagal nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingąjį plotą.
Fiziniams asmenims (valstybinės žemės nuomininkams ar naudotojams), kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo
lygis, senatvės pensijos sulaukusiems asmenims bei nepilnamečiams, kai minėtų
nuomininkų ar naudotojų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra

Mėsa įdarytos
bulvės
Orams vėstant norisi sotesnių pietų. Šįkart siūlome
pasigaminti nesudėtingą, bet
gardų patiekalą – kalakutiena
įdarytas bulves.

PRODUKTAI
(4 asmenims)
4 didelių šviežių bulvių,
400 g kalakutienos ar kitokio neriebaus faršo,
100–150 g fermentinio sūrio,
1–2 porų,
druskos, pipirų.

S Gyventoją suglumino pirmą kartą kvite įrašytas žemės mokestis.

Jei turtas stovi ant
valstybinės žemės,
tai yra prievolė mokėti
nuomos mokestį.

SIŪLOME PARAGAUTI

darbingų asmenų, taip pat gausioms šeimoms (auginančioms tris ir daugiau vaikų
iki 18 metų) gyvenamųjų teritorijų žemės
turto grupėms nustatytas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis: kaimo vietovėje
jis siekia 0,3 ha, mieste – 0,06 ha.
Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio atleidžiami fiziniai asmenys, kurių
mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis (už visus nuomojamus ar naudojamus valstybinės žemės sklypus) neviršija
2 eurų.
Minėtu Tarybos sprendimu nustatyti
ir kiti valstybinės žemės, išnuomotos be
aukciono, nuomos mokesčio tarifai 2021
metams. Žemės ūkio paskirties žemės turto
grupėms skaičiuojama 2,5 proc., pramonės
ir sandėliavimo bei komercinės paskirties
žemės turto grupėms – 3 proc.

GAMINIMAS
Bulves švariai nuplauname ir,
jeigu jaučiame poreikį ar nesame
tikri dėl bulvių auginimo sąlygų,
nuskutame. Pjauname pusiau ir išskobiame vidų, palikdami vienodo
storio sieneles bei dugną, maždaug
0,8–1 cm.
Išskustų bulvių viduriukų neišmetame – jie puikiai tiks sriubai.
Įkaitiname orkaitę iki 200 laipsnių.
Poro (jei nedideli, tai dviejų) baltąją dalį supjaustome pusžiedžiais,
sūrį sutarkuojame. Faršą paskaniname druska ir pipirais (nepamirštame, kad sūrumo patiekalui pridės ir
sūris), sudedame ten porus ir sūrį,
išmaišome.
Įdarą paskirstome bulvėms. Tikrai tilps, tik nesikukliname, krauname su dideliu kaupu.
Kiekvieną įdarytą bulvės puselę
suvyniojame į foliją (blizganti pusė
karštį atmuša, todėl ji turėtų būti viduje). Nei aliejaus, nei vandens, nei
dar ko nors į vidų nepilame, kaip
kartais daroma – sultis išskirs mėsa,
ir to pakanka, kad bulvės nedžiūtų.
Dėliojame į skardą ir kišame į
orkaitę.
Po 45–50 minučių folijos maišelius atidarome ir paliekame dar
15–20 minučių kaitintis, kad bulvių
viršus lengvai apskrustų. Jei norime, apibarstome sūriu ir dar pakepame, kol apskrus.
Skanaus!

Dovanoja
kačiukus ir
šuniukus.

Tel. 8 640 64 466,

www.mgma.lt

Užsk. 2827
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PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
8.55 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 17 d. 13 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 79 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 316 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė (kart.).
13.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“ (kart.).
13.30 Langas į valdžią.
14.00, 15.00, 16.00
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 5 d. 15 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 40 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Virš vandens“.
9 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
8.55 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 17 d. 14 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 80 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 317 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Šok su žvaigžde
(kart.).
14.00, 15.00, 16.00
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 5 d. 16 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 41 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
Lietuva Europoje.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Virš vandens“.
10 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
8.55 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 17 d. 15 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 81 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 318 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė
ekspedicija. Lietuva
Europoje (kart.).
13.00 Daiktų istorijos (kart.).
14.00, 15.00, 16.00
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 5 d. 17 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 42 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Virš vandens“.
2 d. 1 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 17 d. 16 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 82 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 319 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio puodai
(kart.).
13.00 (Ne)emigrantai
(kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 5 d. 18 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 43 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“ – Vitorijos
„Baskonia“.
22.15 Kelionių atvirukai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Virš vandens“.
2 d. 2 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 17 d. 17 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 83 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 320 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 Gyventi kaime gera
(kart.).
13.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės (kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 5 d. 19 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 44 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
23.00 V. f. „Sniego Senis“.
Trileris. 2017 m.
0.55 V. f. „Paskutinis
pasivažinėjimas“.
Trileris. 2004 m. JAV.
2.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Vartotojų kontrolė
(kart.).
6.55 Svajoja vaikai (kart.).
7.25 V. f. „Nematoma
Siu“. Filmas šeimai.
2018 m. Rež. Markus
Dietrich.
9.03 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. ser. „Gyvūnai
operatoriai“.
12.50 Dok. ser. „Gyvūnų
jaunikliai. Pirmi
gyvenimo metai“.
13.45 75-eri UNICEF
veiklos metai.
Dok. f. „Už kiekvieną
vaiką“. 2 d.
14.00 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 3 d. 5, 6 s.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Klauskite daktaro.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 V. f. „Supertėtis“.
Komedija. 2015 m.
Rež. Pedro Amorim.
Brazilija.
0.35 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Gimę tą pačią dieną.
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Gyventi kaime gera.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Dok. f. „Nepaprastos
erelių galios“.
12.55 Dok. ser. „Gyvūnų
metropolis“.
13.50 Ser. „Puaro“. 10 d. 4 s.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Pagaminta
Italijoje“. 2 s.
22.00 3 minutės iki kino.
22.03 V. f. „Žmonės,
kuriuos pažįstam“.
Lietuva. 2020 m.
23.45 Kartojimai.
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SEKMADIENIS

6.15, 15.00 Animac. ser.
7.35 „Svajonių sodai“ (kart.).
8.35 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.45 V. f. „Brangusis Svenai“.
11.45 Ser. „Midsomerio
žmogžudystės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
14.00 Ser. „Šeimynėlė“.
16.00 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.00 Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Čekija – Lietuva.
20.00 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Gaujų karai.
Karveliai“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Paskutiniai
riteriai“. Veiksmo ir
nuotykių filmas, 2015.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
1.00 Ser. „Franklinas ir
Bešas“.
2.00 Ser. „Havajai 5.0“.
4.00 „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
4.30 Ser. „Tai – mes“.
5.25 Ser. „Moderni šeima“.

6.15, 15.00 Animac. ser.
7.35 „Pasaulis pagal
moteris“ (kart.).
8.35 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.45 V. f. „Mama visam
gyvenimui“. Vokietija,
melodrama, 2020.
11.45 Ser. „Midsomerio
žmogžudystės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
14.00 Ser. „Šeimynėlė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Gaujų karai.
Karveliai“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Rizikinga erzinti
diedukus“. JAV,
komedija, 2010.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.50 Ser. „Franklinas ir
Bešas“.
1.50 Ser. „Havajai 5.0“.
3.50 „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
4.20 Ser. „Tai – mes“.
5.15 Ser. „Moderni šeima“.

6.15, 15.00 Animac. ser.
7.35 „Prieš srovę“.
8.35 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.45 V. f. „Pirmosios
meilės kavinė“. JAV,
melodrama, 2017.
11.45 Ser. „Midsomerio
žmogžudystės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
14.00 Ser. „Šeimynėlė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Gaujų karai.
Šešėliai“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Siuntinys“.
JAV, veiksmo filmas,
2012. Rež. Jesse V.
Johnson.
Pertraukose – 22.45
„Vikinglotto“ ir 23.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.25 Ser. „Franklinas ir
Bešas“.
1.30 Ser. „Havajai 5.0“.
3.30 Ser. „Tai – mes“.
4.30 „Ekstrasensų mūšis“.

6.15, 15.00 Animac. ser.
7.35 „Gero vakaro šou“.
8.35 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.45 V. f. „Meilė
keliaujant“. JAV,
melodrama, 2021.
11.45 Ser. „Midsomerio
žmogžudystės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
14.00 Ser. „Šeimynėlė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Gaujų karai.
Šešėliai“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Apiplėšimas
Beikerio gatvėje“.
Australija, JAV,
trileris, 2008. Rež.
Roger Donaldson.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.50 Ser. „Franklinas ir
Bešas“.
1.50 Ser. „Havajai 5.0“.
3.50 Ser. „Tai – mes“.
4.50 Ser. „Moderni šeima“.

6.15, 15.00 Animac. ser.
7.35 „Farai“.
8.35 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.45 V. f. „Nuoširdžiai, beprotiškai, saldžiai“. JAV,
melodrama, 2018.
11.45 Ser. „Midsomerio
žmogžudystės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
14.00 Ser. „Šeimynėlė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 Paramos projekto
„Išsipildymo akcija“
koncertas.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.00 V. f. „Gerumo stebuklas“. Honkongas,
JAV, drama, 2017.

1.15 Kartojimai.

6.05 Ser. „Šeimynėlė“.
6.35 Animac. ser.
9.00 „Amžius ne riba“.
9.30 „Sveikata.lt“.
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.30 Dok. ser. „Ledynmečio milžinai“.
12.30 Animac. f. „Barbė.
Didelis miestas,
didelės svajonės“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
13.45 V. f. „Persijos princas. Laiko smiltys“.
16.10 V. f. „Vienas namuose“.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.40
„Eurojackpot“.
21.30 V. f. „Pragaras rojuje“.
Ispanija, JAV, trileris,
2012.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.45 V. f. „Žudymo žaidimai“. JAV, kriminalinė
drama, 2011.
1.50 Kartojimai.

6.35 Animac. ser.
9.00 „Svajonių ūkis“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Dok. ser.
„Ledynmečio
milžinai“.
Pertraukoje – 12.40
Loterija „Kenoloto“.
13.10 V. f. „Žvėrelių
maištas“. Jungtiniai
Arabų Emyratai, JAV,
komedija, 2010.
15.00 V. f. „Naktis
muziejuje“. Didžioji
Britanija, JAV,
komedija, 2006.
17.15 „Starkus stato“.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „X faktorius“.
22.30 V. f. „Džonas Vikas 2“.
Honkongas, JAV,
kriminalinis veiksmo
trileris, 2017.
Pertraukoje – 22.45
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
1.05 Kartojimai.
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6.20, 12.35
Ser. „CSI. Majamis“.
7.15, 13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Teisingumo agentai“.
9.40, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Dok. ser. „Lūšys ir aš“.
11.35, 17.30 Ser. „Sekliai“.
17.00 Info diena.
18.25 Ser. „Šuo“.
19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Taikos kaina“.
2020 m. Veiksmo
trileris. JAV.
22.45 Ser. „Mirtinas
ginklas“.
23.45 Ser. „Kondoras“.
0.50 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
2.00 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.

6.05, 12.35
Ser. „CSI. Majamis“.
7.05, 13.30
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.40, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 18.25
Ser. „Šuo“.
11.35, 17.30
Ser. „Sekliai“.
17.00 Info diena.
19.30, 2.00 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Nenugalimieji.
Narsos įstatymas“.
2012 m. Veiksmo
filmas. JAV.
23.15 V. f. „Taikos kaina“
(kart.).
1.00 „Būk ekstremalas“.

6.00, 12.25
Ser. „CSI. Majamis“.
7.00, 13.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.15, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.20, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.20, 18.25
Ser. „Šuo“.
11.25, 17.30
Ser. „Sekliai“.
17.00 Info diena.
19.30, 2.00 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Priverstinis
kerštas“. 1982 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. James Fargo.
22.50 V. f. „Nenugalimieji.
Narsos įstatymas“
(kart.).
1.00 „Būk ekstremalas“.

6.00, 12.35
Ser. „CSI. Majamis“.
7.00, 13.30
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.30, 18.25
Ser. „Šuo“.
11.35, 17.30
Ser. „Sekliai“.
17.00 Info diena.
19.30, 1.55 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Rokis Balboa“.
2006 m. Veiksmo
filmas. JAV. Rež.
Sylvester Stallone.
23.05 V. f. „Priverstinis
kerštas“ (kart.).
0.55 „Būk ekstremalas“.

6.05, 12.35
Ser. „CSI. Majamis“.
7.05, 13.30
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.30, 18.25
Ser. „Šuo“.
11.35, 17.30
Ser. „Sekliai“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Surasti ir
sunaikinti“. 2020 m.
Veiksmo filmas. Rež.
Danny Lerner.
23.15 V. f. „Rokis Balboa“
(kart.).
1.20 „Būk ekstremalas“.

6.10 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
6.40, 11.10 „Lenktynės
aplink pasaulį“.
8.00 „Pričiupom!“
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 Dok. ser. „Gyvūnų
būstai. Gamtos
inžinieriai“.
12.30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi. Australija“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.05 „Pragaro viešbutis“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. Pasvalio
„Pieno žvaigždės“
– Utenos „Uniclub
Casino-Juventus“.
19.30 Protas ir jėga.
21.30 Ser. „Muilodrama“.
22.00 V. f. „Tamsioji
banga“.
0.20 V. f. „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“.
2.15 Kartojimai.

6.00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
7.00 Baltijos galiūnų
čempionatas.
8.00 Miško atspalviai.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų čempionato III etapas.
10.00 Dok. ser. „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11.10 „Lenktynės aplink
pasaulį“.
12.30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi. Australija“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.05 „Pragaro viešbutis“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas. Kauno
„Žalgiris“ – Panevėžio „Lietkabelis“.
19.30 Ser. „Mirtinas ginklas“.
20.30 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
22.30 Ser. „Kondoras“.
23.35 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
0.45 Kartojimai.
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PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.55 Maistas: tiesa ar
pramanas?
8.15 Pasakojimai iš Japonijos.
8.25 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio,
kaimyne?
12.20 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.45 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
16.40 Svajoja vaikai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Talaka.
19.30 Dok. f. „Agatha
Christie. 100 Puaro ir
mis Marpl metų“.
20.15 Dizaino dokumentika.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Mažojo
princo“ stebuklas“.
23.00 Dok. ser. „Šviesuliai“.
23.50 Magijos mokslas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.55 Maistas: tiesa ar
pramanas?
8.15 Pasakojimai iš Japonijos.
8.25 Legendos.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Legendos.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Dok. f. „Agatha
Christie. 100 Puaro ir
mis Marpl metų“.
15.30 Dizaino dokumentika.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 Dok. ser. „Vaikų
kryžiaus žygis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Stebuklas“.
Rež. Eglė Vertelytė.
2017 m.
23.00 Stilius.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00, 15.45, 16.15
Animac. ser.
7.55 Maistas: tiesa ar
pramanas?
8.15 Pasakojimai iš
Japonijos.
8.25 Širdyje lietuvis.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora.
12.20 Kelias.
12.50 Širdyje lietuvis.
13.45 Čia – kinas.
14.15 Veranda.
14.45 Dok. ser. „Vaikų
kryžiaus žygis“.
16.00 Ser. „Ir vėl Kalėdos“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Atspindžiai.
19.30 Dok. ser. „Airijos
revoliucija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Praeitis ateičiai.
22.30 Mūšio laukas.
23.00 Į sveikatą!
23.30 Pradėk nuo savęs.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Pasaulio puodai.
7.00, 15.45, 16.15 Animac. ser.
7.40, 16.00
Ser. „Ir vėl Kalėdos“.
7.55 Maistas: tiesa ar
pramanas?
8.15 Pasakojimai iš Japonijos.
8.25, 12.50 Kultūringai
su Nomeda.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima
švariau.
13.45 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
14.45 Dok. f. „Riaušių
anatomija“.
16.40 Kaip atsiranda daiktai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Veranda.
19.30 Dok. ser. „Vaistų
nuo Parkinsono ligos
tyrimai. Stebuklinga
priemonė?“ 1 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas.
V. f. „Dar po vieną“.
23.30 Čia – kinas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
7.00, 15.45, 16.15 Animac. ser.
7.40, 16.00
Ser. „Ir vėl Kalėdos“.
7.55 Maistas: tiesa ar
pramanas?
8.15 Pasakojimai iš Japonijos.
8.25 Stambiu planu.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Rusų gatvė.
12.20 Mūšio laukas.
12.50 Stambiu planu.
13.45 Praeitis ateičiai.
14.45 Dok. ser. „Vaistų
nuo Parkinsono ligos
tyrimai. Stebuklinga
priemonė?“ 1 d.
16.40 Kaip atsiranda daiktai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas.
V. f. „Mano gyvenimo
metai“. Drama.
2006 m. Prancūzija.
23.00 Monique. „Virš vandens“ su orkestru.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
8.00 Pusryčiai pas kaimyną.
8.30 Pradėk nuo savęs.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Kas geresnio, kaimyne?
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Trembita.
11.30 Rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 Mūšio laukas.
13.30 Euromaxx.
14.00 Mūsų gyvūnai.
14.25 V. f. „Nematoma Siu“.
15.55 Ser. „Ir vėl Kalėdos“.
16.05 Ser. „Atėnė“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.30 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
19.30 Dok. ser. „Vilniečiai“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Froidas“.
Biografinė drama.
1962 m. Rež. John
Huston. JAV.
23.20 LRT OPUS ore.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Praeitis ateičiai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios.
13.45 V. f. „Stormas.
Ugnies laiškai“.
Istorinis nuotykių
filmas. 2017 m.
15.25 Svajoja vaikai.
15.55 Ser. „Ir vėl Kalėdos“.
16.05 Muzikos talentų lyga.
17.00 Talaka.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Oro teatro
šokio spektaklis
„Endurance“.
20.00 Žiemojimas su opera.
20.30 Panorama.
21.00 Claudio Monteverdi.
„Popėjos karūnavimas“. Opera. 2019
m. Austrija.
0.15 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 Ser. „Balta – meilės
spalva“.
7.00, 20.00
Nuo... Iki...
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.05 Ser. „Rimti
reikalai 3“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
15.30 Ser. „Raudonas
kambarys“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
21.00 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
22.30 V. f. „Sutramdyti
žirgai“. 2015 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. Vidhu Vinod
Chopra.
0.35 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
1.35 Kartojimai.

6.00 Ser. „Balta – meilės
spalva“.
7.00, 19.30 KK2.
7.30, 21.00
Ser. „Monikai reikia
meilės“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.05 Ser. „Rimti
reikalai 3“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
15.30 Ser. „Raudonas
kambarys“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Buvusioji“.
2017 m. Trileris.
JAV. Rež. Denise
Di Novi.
0.35 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
1.35 Kartojimai.

6.00 Ser. „Balta – meilės
spalva“.
7.00, 19.30 KK2.
7.30, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.05 Ser. „Rimti
reikalai 3“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
15.30 Ser. „Raudonas
kambarys“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Šeškinės 20.
Giedriaus ir Džiugo
šou.
22.30 V. f. „Išlikimas“. 2015
m. Veiksmo trileris.
JAV, Didžioji Britanija.
Rež. James McTeigue.
0.25 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
1.25 Kartojimai.

6.00 Ser. „Balta – meilės
spalva“.
7.00, 19.30 KK2.
7.30, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
8.00, 3.25 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.05 Ser. „Rimti
reikalai 3“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
15.30 Ser. „Raudonas
kambarys“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
22.30 V. f. „Kandidatas“.
2018 m. Biografinė
drama. Kanada, JAV.
Rež. Jason Reitman.
0.45 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
1.45 V. f. „Išlikimas“ (kart.).
4.55 Alchemija.
5.25 „Menininkų portretai“.

6.00 Ser. „Balta – meilės
spalva“.
7.00 KK2 (kart.).
7.30 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.05 Ser. „Rimti reikalai 3“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
15.30 Ser. „Raudonas
kambarys“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Kurjeris“. 2018
m. Drama. JAV,
Kanada. Rež. Clint
Eastwood.
23.20 V. f. „Laiko patrulis“.
2014 m. Fantastinis
trileris. Australija,
JAV. Rež. Michael
Spierig.
1.20 Kartojimai.

6.40 Animac. ser.
8.30 Sveikas!
9.00 Sėkmė tavo rankose.
9.30 Mes pačios.
10.00 V. f. „Skūbis Dū 2.
Monstrai išlaisvinti“.
2004 m. Nuotykių
komedija. JAV, Kanada.
11.50 V. f. „Policijos
akademija 5. Užduotis
Majamio pakrantėje“.
1988 m. Komedija.
13.40 V. f. „Pelenės istorija“.
2004 m. Romantinė
komedija. JAV, Kanada.
15.35 V. f. „Sugrįžęs iš
praeities“. 1999 m.
Komedija. JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šrekas.
Ilgai ir laimingai“. 2010
m. JAV.
21.20 V. f. „Patruliai“. 2017
m. Veiksmo komedija.
JAV. Rež. Dax Shepard.
23.30 V. f. „Karo šunys“.
2016 m. Komedija.
Kambodža, JAV.
1.45 Kartojimai.

6.35 Animac. ser.
8.45 Animac. f. „Normas,
lokys iš Šiaurės“.
10.35 V. f. „Denis – grėsmė
visuomenei“.
12.40 V. f. „Storulis ringe“.
2012 m. Komedija.
14.50 V. f. „Mylėti(s) smagu“. 2003 m. Romantinė komedija. JAV.
17.20 Teleloto.TV žaidimas.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Kongas. Kaukolės
sala“. 2017 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. JAV, Kinija.
21.50 V. f. „Oušeno 8“. 2018
m. Veiksmo trileris.
JAV.

LNK

0.05 V. f. „Nelaisvėje“. 2019
m. Trileris. JAV.
2.20 Kartojimai.

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
7.00 Mano erdvė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Atliekų kultūra.
9.00, 23.30, 3.55
„24/7“.
10.05, 19.00, 1.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.10, 21.30, 2.45
Ser. „Juvelyrų
klanas“.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30
Ser. „Pėdsakas“.
15.00, 20.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.30, 23.00, 3.35
Alfa taškas.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Inovacijų DNR.
7.00 Ser. „Gyvenimo
linija“.
8.00 Ser. „Žiedas su
rubinu“.
9.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
10.05, 19.00, 1.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.10, 21.30, 2.45 Ser.
„Juvelyrų klanas“.
12.30, 18.30, 23.00, 0.35
Alfa taškas.
14.00, 0.30
Ser. „Pėdsakas“.
15.00, 20.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
#NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.25, 22.55
„Europa – tai aš“.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Nematomos gijos.
7.00 Negaliu tylėti.
7.30 Lietuvos dvarai.
8.00 Ser. „Žiedas su
rubinu“.
9.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
10.05, 19.00, 1.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.10, 21.30, 2.45
Ser. „Juvelyrų
klanas“.
12.30, 18.30, 23.00, 3.35
Alfa taškas.
14.00, 0.30
Ser. „Pėdsakas“.
15.00, 20.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas“.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Mano vieta.
7.00 „Kelias į turtus“.
8.00 Ser. „Žiedas su
rubinu“.
9.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
10.05, 19.00, 1.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.10, 21.30, 2.45 Ser.
„Juvelyrų klanas“.
12.30, 18.30, 23.00, 3.35
Alfa taškas.
14.00, 0.30
Ser. „Pėdsakas“.
15.00, 20.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.25, 22.55
„Europa – tai aš“.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Negaliu tylėti.
7.00 „Kelias į turtus“.
8.00 Ser. „Žiedas su
rubinu“.
9.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
10.05, 19.00, 1.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.10, 21.30, 2.45
Ser. „Juvelyrų
klanas“.
12.30, 18.30, 23.00, 3.35
Alfa taškas.
14.00, 0.30
Ser. „Pėdsakas“.
15.00, 20.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55, 5.20
Laisvės TV
valanda.
17.30 „Zoologijos sodas“.

6.00, 7.00 Ser. „Žiedas
su rubinu“.
8.00 Nematomos gijos.
8.30 Eko virusas.
9.00, 4.20
„Zoologijos sodas“.
10.00, 17.30, 5.35
Vantos lapas.
10.30 Mano vieta.
11.00, 5.10
Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00, 23.00
Ser. „Teisingumo
agentai“.
14.00, 1.00
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30, 3.35
Lietuvos dvarai.
17.00, 4.00 Negaliu tylėti.
18.30 Bušido ringas.
19.00, 2.50
Ser. „Gyvenimo linija“.
20.30 Ser. „Žudikų
pėdsakais“.

6.00, 7.00 Ser. „Žiedas
su rubinu“.
8.00 Švarūs miestai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00, 4.20
„Zoologijos sodas“.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30, 21.00
Negaliu tylėti.
11.00 Vyrų šešėlyje.
11.30 Bušido ringas.
12.00, 23.00
Ser. „Teisingumo
agentai“.
14.00, 1.00
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30, 21.30, 3.35
„24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
19.00, 2.50
Ser. „Gyvenimo linija“.
20.30 Lietuvos dvarai.
5.10 Mažos mūsų pergalės.
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Marijampolės profesinio
rengimo centro Vilkaviškio
skyrius gruodžio mėnesį
organizuos 50 val. siuvėjų
kursus. Kursai vyks darbo
dienomis arba savaitgaliais.
Smulkesnė informacija teikiama tel. (8 342) 20 883.
Užsk. 3067
Užsk. 2014

Užsk.47

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
Vilniaus g. 34, Virbalis
˃˃ Karstai ˃˃ Rūbai ˃˃ Gėlės
˃˃ Šarvoja visose salėse ˃˃ Katafalko nuoma
˃˃ Yra šaldytuvas ˃˃ Kremacija Lenkijoje
˃˃ Kitos paslaugos
Platus pasirinkimas.
Dirba viso rajono ribose.

„RAMYBĖ“

Užsk. 46

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

Užsk. 3028

10 metų garantija!

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

Tel. 8 686 80 106.

Užsk. 1269

LAIMUČIO PALIONIO FIRMA

PERKA
BULIUS, KARVES,
TELYČIAS SKERSTI.
Moka 6 proc. ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 617 22 283.

Užsk. 1459
Užsk. 228
Užsk. 470

Užsk. 3041
Užsk. 38

Užsk. 2876

PAVARGAI GERTI?
PASKAMBINK!

Suvalkijos regiono AA
kontaktinis tel. 8 621 19 736

(galima skambinti visą parą).
Užsk. 367

Užsk. 3425

Užsk. 2877

Užsk. 769

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
A

Vilkaviškio anoniminių
alkoholikų grupės
„Aušra“ susirinkimai
vyksta trečiadieniais
ir sekmadieniais, 19
val., Gedimino g. 19,
Vilkaviškyje.
Tel. 8 612 34 591.
Kybartuose grupė „Korys“
renkasi J. Basanavičiaus
g. 44 (parapijos salėje)
pirmadieniais ir
penktadieniais, 19 val.
Tel. 8 654 58 003.
Pilviškiuose grupė
„Prasmė“ renkasi Vasario
16-osios g. 24
antradieniais ir
ketvirtadieniais, 19 val.
Tel. 8 678 15 814.

Užsk. 41

IŠS

IMO

KĖT

IN

AI

Gauta nauja siunta!

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

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

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

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

Užsk. 1285

Kietojo kuro
sandėlyje
Žemdirbių g. 7, Vilkaviškyje,

prekiauja

•
•
•
•

naujai gautomis akmens anglimis,
briketais (kuras po stogu),
fasuotomis granulinėmis anglimis,
plautomis sijotomis anglimis.

Atveža nemokamai.
Tel.: (8 342) 53 845,
8 630 01 053.

Užsk. 45

Prie Jūrės padalinio (Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.)
komandos kviečia prisijungti
gamybos darbuotojus (nuo 700 Eur „į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus (900 Eur „į rankas“),
kiemo darbininkus (600 Eur „į rankas“).
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą arba kuro išlaidų kompensavimas
(yra papildomų sąlygų)!
Draudimas nuo traumų!
Už draugo rekomendaciją – 100 Eur („į rankas“) premija!

Skambink arba rašyk!

Tel. 8 600 00 515; cv@juodeliai.lt.

Užsk. 3014

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 dienų matysite
„Santakos“ interneto svetainės pagrindiniame puslapyje.

www.santaka.info

2021 m. lapkričio 26 d.

14 / skelbimai / reklama

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

Sodybą Vilkaviškio rajone (gali
būti su didesniu sklypu).
Tel. 8 607 49 133.

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. keičiasi paslaugų ir operacijų įkainiai. Su naujais įkainiais galite
susipažinti internete adresu: https://
vilkaviskiounija.lku.lt skiltyje „Naujienos“.
Nuolatos peržiūrime ir atnaujiname kredito unijos narių duomenis. Kad geriau pažintume savo narius, reguliariai kviečiame atvykti
į Vilkaviškio kredito uniją (Statybininkų g. 9, Vilkaviškis) ir atnaujinti Kliento klausimyną. Į visus rūpimus klausimus atsakysime tel. (8
Užsk. 3042
342) 20 012 arba el. paštu kuzp@lku.lt.

3050

1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje (I–II a.).
Tel. 8 600 37 012.

2980

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką. Tel. 8 671 41 046.
Brangiai – miškus su žeme arba
išsikirsti. Tel. 8 675 24 422.

2514

VILNONĖS ANTKLODĖS

Gruodžio 3 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, 11.05 val. – Vištytyje, 11.20 val. – Matlaukyje, 11.35
val. – Kybartuose (turguje), 12 val. – Virbalyje, 12.10 val. – Alvite, 12.35 val. –
Vilkaviškyje (turguje), 13 val. – Pilviškiuose (turguje).
Gamintojų kainomis parduoda vilnones viengules (60 Eur), dvigules (68 Eur),
vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (50–68
Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės komplektus (29–33 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
bakteristatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Pristato nemokamai. Tel. 8 698 71
270, Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla.
Užsk. 3076

Kiaules skersti.
Tel. 8 614 11 665.
Paršelius (bandos Nr.
40657100409).
Tel. 8 616 03 005.

2989

3048

Žąsis ir jų skerdeną Kalėdoms.
Tel. 8 636 09 438.

3055

Vištaitės. Parduoda 6–6,5 mėn.
dedančias vištaites.
Tel. 8 685 78 204.

Užsk. 3013

3054

PARDUODA
Mūrinį namą Piliakalnių k.,
Vilkaviškio r. (ūkiniai pastatai,
20 a sklypas, galimas pirkimas
išsimokėtinai, 6500 Eur).
Tel. 8 624 65 456.

3044

1 kambario butą S. Nėries g. 33A,
Vilkaviškyje (I a., 18 500 Eur).
Tel. 8 698 33 004.

2926

4 ha dirbamos žemės Pajevonio k.
Tel. 8 614 82 087.

3059

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

2810

1,62 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Piliakalnių k., Vilkaviškio
r. sav. (yra nemažai liepų, 4500
Eur).
Tel. 8 624 65 456.

3043

Tvarkingą 36 a sklypą namui
statyti Smėlyno g., Kybartuose
(15 000 Eur).
Tel. 8 675 46 186.

3045

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

2613

Dalimis: AUDI A3 (2002 m., 1,9
l, 74 kW), AUDI A6 (2000 m.,
1,9 l, 81 kW), VW GOLF (2000
m., 1,9 l, 81 kW), VW PASSAT B5
(1998 m., 1,8 l, 92 kW), FORD
FOCUS (2010 m., 1,8 l, 92 kW),
FORD FOCUS (2006 m., 1,6 l, 80
kW), FORD C-MAX (2006 m., 2
l, 100 kW), FORD FIESTA (2004
m., 1,4 l, 50 kW), PEUGEOT
407 (2007 m., 2 l, 100 kW),
PEUGEOT 307 (2002 m., 2 l, 80
kW), PEUGEOT 206 (2001 m.,
2 l, 66 kW), RENAULT LAGUNA
(2003 m., 1,8 l, 90 kW),
RENAULT ESPACE TD (1998 m.,
2,2 l, 83 kW), RENAULT SCENIC
DCI (2002 m., 1,9 l, 75 kW),
RENAULT SCENIC DTI (2000 m.,
1,9 l, 72 kW).
Tel. 8 610 70 278.

3018

Mažai naudotą žaidimų kompiuterį
„Xbox One“ (500 Gb diskas,
yra „kinect“ kamera, vienas
pultelis, HDMI laidas, 6 žaidimai,
dokumentai, 200 Eur). Puiki
dovana Kalėdoms!
Tel. 8 685 17 286.

2127

Naujus klausos aparatus
(įkraunami, 50 Eur), žvejybos
tinklą (40 Eur). Siunčia.
Tel. 8 678 66 028.

1890

2988

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS:
baltarusiški akyto betono blokeliai
(200x250x625 mm, 60 Eur už
m³), rudas tvoros segmentas
(4x1530x2500 mm, 15,50
Eur už vnt.), stoginė ar sieninė
dažyta skarda (nuo 6,50 Eur už
m²), balta gipso kartono plokštė
„Knauf“ (nuo 1,47 Eur už m²),
tvoralentės (123 mm, 1,80 Eur
už m), polistireninis putplastis
grindims EPS80 (58 Eur už m³),
betonavimo tinklas (3,8x150x150
mm, 3,40 Eur už vnt.), silikoninis
dekoratyvinis tinkas KABE (nuo
3,50 Eur už m²), lietuviškos
trinkelės (10x20 cm, nuo 7,30
Eur už m²), lietuviškas cementas
BRIKO CEM II/A-LL 42,5N (35 kg,
3,65 Eur už vnt.), vata (nuo 1 Eur
už m²) ir visos kitos statybinės bei
apdailos medžiagos geriausiomis
kainomis Lietuvoje!
Mus rasite adresu: Giedrių g.
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už
Giedrių geležinkelio pervažos,
„Regitros“ link).
Tel.: 8 671 33 638, 8 671 60 080,
8 671 33 635.

2660

Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška, svilinta – 2,65 Eur už
kg, lenkiška – 2,29 Eur už kg).
Puselės sveria 50–60 kg.
Tel. 8 607 12 690.

2883

Šviežiai rūkytus lašinius.
Tel. 8 685 33 534.
Ekologiškai užaugintą kiaulę,
paršelius. Tel. 8 616 07 877.
Bartninkuose – kiaulę skersti
(130–140 kg svorio).
Tel. 8 687 24 158.
Dvi dideles kiaules.
Tel. 8 630 79 062.

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

3046

3047

3053

3020

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

2132

Malkų išpardavimas! Parduoda
sausas skaldytas beržines,
uosines, alksnines malkas,
stambias alksnines, beržines
supjautas ir nesupjautas (pakais)
atraižas, smulkias atraižas
prakurams, pjuvenas didmaišiais.
Atveža nemokamai.
Tel. 8 642 55 133.

5

Kokybiškas skaldytas malkas,
malkas rąsteliais, stambias
supjautas juodalksnio atraižas,
pjuvenas didmaišiuose. Atveža
nemokamai. Tel.: 8 610 45 504,
8 645 34 667.

2133

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

Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai. Tel.: 8 690 27 280, 8 609
73 915.

2667

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

490

Kokybiškos malkos! Parduoda
sausas skaldytas beržines,
uosines, alksnines malkas,
stambias alksnines, beržines
supjautas ir nesupjautas (pakais)
atraižas, smulkias atraižas
prakurams, pjuvenas didmaišiais.
Atveža nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.
Sukapotas malkas: drebulines,
pušines – 32 Eur už erdm,
juodalksnines – 35 Eur už erdm,
beržines, ąžuolines – 37 Eur už
erdm, uosines – 45 Eur už erdm.
Tel. 8 686 94 789.

2446

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

1832

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

Brangiai – mišką (gali turėti
bendraturčių, būti neatidalytas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarko
dokumentus.
Tel.: 8 644 55 355,
8 660 66 466.

3049

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

59

Šienapjovę ir smulkintuvą
FORTSCHRITT ir pjaunamąsias,
presus KIRGISTAN, JOHN DEERE,
WELGER, CLAAS, DEUTZ FAHR,
SIPMA, ritininį presą PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339.

155

3

Beržines, alksnines, uosines
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, stambias supjautas ir
nesupjautas (pakais) juodalksnio
atraižas, pjuvenas didmaišiuose.
Tel. 8 699 40 234.

33

UAB „Onorė“ – bet kokius
automobilius. Pasiima patys,
išduoda utilizavimo dokumentus,
tinkamus kompensacijai gauti.
Tel. 8 616 70 191.

58

Visų markių automobilius, motociklus, keturračius bei įvairią
rusišką techniką (traktorius,
priekabas, motociklus,
automobilius).
Tel. 8 644 15 555.

744

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

1951

Automobilius, mikroautobusus,
motociklus, motorolerius, el.
motorolerius, kemperius, sodo
traktorius. Tel. 8 641 50 151.

1989

Automobilius, automobilių
priekabas. Gali būti daužti,
nevažiuojantys. Pasiima patys.
Tel. 8 630 59 016.

1990

Automobilius, mikroautobusus,
angliškus automobilius. Sutvarko
dokumentus. Pasiima patys.
Tel. 8 641 51 418.

1991

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

1613

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

1615

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

919

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.

776

PERKA
1–2 kambarių butą Vilkaviškyje
(gali būti neremontuotas).
Tel. 8 605 06 730.

3051

Butus, namus, sodybas, sklypus
Marijampolėje ir Vilkaviškyje.
Tel. 8 608 20 080.

1559

Krekenavos įmonė tiesiogiai
– galvijus geromis kainomis.
Atsiskaito iš karto. Greitai
pasiima.
Tel. 8 613 79 515.
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis.
Tel. 8 616 43 646.

876
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Vyras atlieka įvairius buities
darbus (sutvarko malkas, anglis,
kt.).
Tel. 8 647 22 878.

PERKA
UAB „Galvex“ brangiai – pienu
girdomus mėsinius juodmargius,
belgų mėlynuosius buliukus ir
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 699 75 181.

36

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
(iki 1,70 Eur už kg), telyčias
(iki 1,50 Eur už kg), karves (iki
1,35 Eur už kg), galvijus auginti
(150–400 kg, iki 2 Eur už kg).
Moka PVM priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

2311

Metalinių tvorų, tvoralenčių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 625 35 828.

106

845

Teikia kirtimo, tvarkymo paslaugas sklypuose, apaugusiuose
medžiais ar krūmais. Išpjauna ir
išveža. Už didesnių plotų (nuo 1
ha) tvarkymą primoka. Pjauna
pavojingus medžius.
Tel. 8 681 94 630.

2772

418

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.

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

802

219

ĮVAIRŪS

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

1873

Išsinuomotų žemės Šiaudiniškių,
Klausučių, Dailučių kadastro
vietovėse.
Tel. 8 622 98 008.

2605

Išnuomoja garažo, dirbtuvių,
sandėliavimo patalpas Jusevičių
k., Kalvarijos sav. (150 m², 280
m², 570 m² ploto, trifazė elektra,
internetas, pakeliamieji vartai).
Tel. 8 634 22 914.

3057

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų
arba pirktų žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 09 488.

Smulkaus remonto meistrai teikia
paslaugas – nuo medvaržčio
įsukimo iki elektros, santechnikos.
Išnuomoja didelį perforatorių.
Pjauna ir geni medžius.
Tel. 8 659 75 218.

259

Elektros įrenginių ir instaliacijos
montavimo darbai. Sutartys
su įmonėmis dėl elektros
įrenginių techninės priežiūros
ir aptarnavimo. Techninės
dokumentacijos paruošimas ir
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt.

34

Iš medienos gamina duris
ūkiniams pastatams, garažo
vartus. Atvažiuoja, pamatuoja,
pristato.
Tel. 8 699 53 925.

3058

UAB „Onorė“ teikia žemės
kasimo, stumdymo, krovos,
transporto, polių gręžimo
paslaugas.
Tel. 8 616 43 809.

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

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

63

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.
Vilkaviškyje slaugytų senyvo
amžiaus žmones.
Tel. 8 635 88 898.

3060

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

Stogai ir jų šiltinimas, karkaso,
gipso kartono plokščių
montavimas, dailylenčių kalimas
ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 631 04 053.

2941

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.

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), OPEL
MERIVA (1,7 l), MERCEDES
BENZ ML (2004 m., 4 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

Karštuoju būdu restauruoja
vonias. Dengia importinėmis
medžiagomis. Spalvų įvairovė.
Suteikiama garantija. Darbo
patirtis – 29 m.
Tel. 8 636 79 331.

Remontuoja, restauruoja
minkštuosius baldus, gamina
baldus pagal individualius
užsakymus.
Tel.: 8 600 51 591,
8 628 95 059.

Parduoda ir remontuoja
skalbykles. Suteikia garantiją.
Perka sugedusias skalbimo
mašinas.
Tel. 8 650 70 913.

2031

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

670

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

2314

2351

2946

2942

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

2018

Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus.
Pristatomi apšiltinti kaminai.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.

2838

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

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

Remontuoja traktorių, kombainų
variklius, vairo hidraulo ir
elektros sistemas, virina
pusautomačiu suvirinimo
aparatu (virina ir aliuminį), virina
ir dažo įvairią techniką. Atvyksta.
Tel. 8 682 92 203.

2555

420

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

844

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

669

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.

2765

Dovanoja šienainio ritinius (15
vnt.).
8 635 30 340.

Darbo partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkė
Danutė Medekšienė ir nariai

3068

Nuoširdžiai užjaučiame Valę Masiliūnienę ir jos šeimą dėl
mamytės-močiutės mirties.
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų Gražiškių padalinio nariai

3077

Kiekvienas žmogus – tai pasaulis, kuris kartu su juo gimsta
ir miršta...
Dėl draugijos narės Janinos KERŠIENĖS mirties nuoširdžiai
užjaučiame velionės dukrą Valę Masiliūnienę ir liūdime kartu.
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija

3069

Tarp šiapus ir anapus – juodai balta riba. Keista
nežinomybė, skausminga tuštuma. Ir slegiantis žinojimas –
kitaip jau nebebus...
Skaudžią ir sunkią išsiskyrimo valandą dėl mylimos mamos
netekties nuoširdžiai užjaučiame Vilkaviškio rajono krašto
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Valę Masiliūnienę, jos šeimą ir
artimuosius.
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos Vilkaviškio padalinio vadovė
Danutė Medekšienė

3070

Nebeišgirsit mylimos mamytės balso, tik atminty paliks
jos žodžiai ištarti. Užgeso mielos akys, nusviro darbščios
rankos, paliko sielvartas širdy.
Nuoširdžiai užjaučiame dėl mamytės-močiutės mirties Vilkaviškio
krašto invalidų draugijos vadovę Valę Masiliūnienę ir jos
artimuosius.
O. Grabauskienė, V. Miliauskienė

3071

Mylimas žmogus į Amžinybę neišeina. Sunkią valandą ir
šviesią minutę jis šalia – mintyse, prisiminimuose.
Nuoširdžiai užjaučiame Romą Merkevičių ir jo artimuosius dėl
mylimos mamos-močiutės-uošvės mirties.
Vilkupių bendruomenė

3072

Gyvenimas negailestingas, nežiūri jis nei amžiaus, nei
jausmų, į Amžinybę pasikviečia brangiausius mums ir
artimiausius iš visų.
Nuoširdžiai užjaučiame Romą ir Vainių Merkevičius bei jų šeimas
dėl mylimos mamos-močiutės-uošvės mirties.
Aidukoniai ir Margevičiai

3073

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams už parodytą pagarbą ir suteiktą pagalbą, paguodos žodžius
bei buvimą kartu netekties valandą. Esame dėkingi laidojimo
paslaugų įmonės „Šarvonė“ darbuotojams, ypač Juozui Kemežai, ir
visiems kitiems, padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą sūnųbrolį-tėtį-tėvuką Rolandą ALMONAITĮ.
Mama, sesuo ir sūnūs su šeimomis

3074

3062

Dovanoja du gražius kačiukus.
Tel. (8 342) 50 231.
Dovanoja tris gražius 3 mėn.
kačiukus.
Tel.: (8 342) 52 813,
8 689 05 975.

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka
gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje,
kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą.
(R.Vinterzas)

Amžiams išėjus mylimam žmogui, lieka skausmas
ir tuštuma. Teužpildo ją mūsų atjauta ir palinkėjimas
stiprybės.

2898

642

UŽJAUČIAME

Dėl partijos nario Algirdo BUTKERAIČIO mirties nuoširdžiai
užjaučiame velionio sūnus, partijos narius Egidijų ir Dainių su
šeimomis bei artimuosius.Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.

Valo kaminus, krosnis,
ventiliacijos angas, atlieka
avarinės būklės stogo remonto
bei skardinimo darbus.
Tel. 8 621 99 958.

491

557

1963

Valo kaminus, katilus, šildymo
sieneles, židinius. Restauruoja
kaminus. Dirba visomis savaitės
dienomis. Ilgametė patirtis.
Profesionalus darbas.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

3075

3063

DARBAS
Moteris, turinti pedagoginį
išsilavinimą, ieško darbo
Vilkaviškyje. Gali prižiūrėti
senelius, vaikus, padėti buityje.
Tel. 8 683 20 439.

3066

VšĮ „Giedruma LT“ ieško
bendrosios praktikos
slaugytojos (-o) (pagrindinis
arba papildomas darbas).
Įmonė siūlo darbo aplinką,
paremtą profesionalumu,
pagarba ir komandiniu darbu,
kvalifikacijos kėlimo galimybes,
tarnybinį automobilį, telefoną.
Reikalavimai: bendrosios
praktikos slaugytojo licencija,
vairuotojo pažymėjimas,
komunikabilumas, paslaugumas
ir dėmesingumas paciento
poreikiams.
Tel.: 8 602 37 469,
8 645 09 102.

3004

UAB „Provincijos mėsa“ reikalingas darbininkas-mėsos iškaulintojas. Tel. 8 639 59 092.

2967

UAB „Provincijos mėsa“ ieško
darbuotojo lauko, statybos, ūkio
darbams. Tel. 8 620 20 036.

3023

Reikalingas autobuso vairuotojas,
turintis D kategorijos vairuotojo
pažymėjimą. Pageidautina iš
Kybartų. Tel. 8 685 10 557.

3029

UAB „Provincijos mėsa“
reikalingas (-a) gamybos
meistras (-ė).
Tel. 8 639 59 092.

3065

KAS? KUR? KADA?
Vilkaviškyje
s Šiandien (penktadienį), 11 val., Vilka-

viškio viešojoje bibliotekoje vyks nuotolinis renginys – forumas senjorams
„Būkime veiklūs“. Įvairių sričių atstovai diskutuos senjorų aktyvumo, dvasingumo, bendravimo, savanorystės,
kartų bendradarbiavimo per kūrybą ir
kitomis temomis.

s Lapkričio 28 d. (sekmadienį), 12 val.,

šv. Mišiose Vilkaviškio katedroje giedos operos solistas Vaidas Vyšniauskas, tarptautinį pripažinimą turintis
dramatinis tenoras, žinomas Kristiano
Benedikto vardu.

s Iki lapkričio 29 d. Vilkaviškio viešojoje

bibliotekoje eksponuojama Nijolės Skroblienės darbų paroda „Trumpalaikiškumas“. Joje rodomi kalvarijietės menininkės paveikslai, sukurti iš vilnos.

Kybartuose
s Lapkričio 27 d. (šeštadienį), 13 val., Algi-

manto Kezio galerijoje organizuojamas
susitikimas su knygos „Nelly Paltinienė.
Tu ateik į pasimatymą“ autore Irma
Laužikaite. Į renginį būtina iš anksto registruotis tel. 8 671 09 231.

SUDOKU

16 / įvairenybės

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

Vištytyje
s Gruodžio 2 d., 16 val., Vištyčio regioni-

nio parko direkcijoje vyks edukacinė
programa „Advento vainiko gamyba“.
Reikia turėti 4 žvakes, pasirūpinti prijuoste, pirštinėmis. Renginys mokamas,
registruokitės tel. (8 342) 63 532.

Virbalyje
s Virbaliečiai eglutę skvere prie autobusų

stoties įžiebs gruodžio 8 d., 17 val., o nuo
15 val. miestelyje veiks kalėdinė mugė.
Organizatoriai kviečia gyventojus papuošti savo namus, įstaigas, daugiabučių langus, balkonus ir nufotografuoti,
o nuotraukas siųsti į Virbalio kultūros
namų feisbuko paskyrą. Nusifotografuoti galima ir patiems prie šventiškai
papuošto miesto objektų. Fotokonkurso
rezultatai bus skelbiami gruodžio 30 d.

S Vidudienio atokvėpis, o gal pasimatymų vieta?..

Klausučiuose
s Gruodžio 10 d., 18 val., rengiama „Klau-

sučių – Lietuvos mažosios kultūros
sostinės 2021“ uždarymo ceremonija
ir Kalėdų eglutės įžiebimo šventė „Kai
eglės sidabrą barsto“. Koncertuos atlikėjai Irūna, Lukas, grupė „Projektas“,
Vilkaviškio kultūros centro kolektyvai
– mišrus kamerinis choras „Uosija“ ir
merginų choreografinė grupė.

s Teisingas lapkričio 19 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 1856 ir 5897.

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.

4 / -2

ORAI

Žada sniego ir
šlapdribos
Šiandien kritulių nenumatoma, pilkame danguje protarpiais šyptelės saulutė. Debesis ganys stiprokas pietinių
krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 2–4
laipsnių šilumos.
Šeštadienį vėjas silps, bet iš dangaus pabirs kritulių: daugiausia sniego,
šlapdribos. Temperatūra naktį kris iki 2
laipsnių šalčio, dieną bus apie 1 laipsnį
šilumos.
Sekmadienio naktį vienur kitur
lengvai pasnaigens, rytą daug kur plikledis. Vidutinio stiprumo vėjas kaitalios kryptį. Temperatūra naktį smuktelės iki 2 laipsnių šalčio, dieną bus iki 2
laipsniųšilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

DIENOS
Lapkričio 26-oji –
Šv. Silvestras
Nieko nepirkimo diena
Lapkričio 27-oji –
Pasipriešinimo pirkiniams diena
Lapkričio 29-oji –
Tarptautinė solidarumo su
Palestinos tauta diena
Draugo diena

VARDINĖS
s Lapkričio 26 d.

Dobilas, Krizostomas, Leonardas,
Silvestras, Vaigeta, Vygantė

s Lapkričio 27 d.

Almanta, Almantas, Maksas, Maksima,
Skomantas, Skomantė, Skominas,
Vergilija, Vergilijus, Virgilija, Virgilijus

s Lapkričio 28 d.

08:07
16:04
07:57

Šaulys (11 23–12 21)

Egmontas, Eidenė, Eidenis, Gintenė,
Gintenis, Gintilas, Gintilė, Rimgaudas,
Rimgaudė, Rufas, Steponas, Vakarė

s Lapkričio 29 d.

Butvydė, Daujotas, Daujotė, Friderika,
Fridrichas, Fridrika, Fridrikas, Imantas,
Imantė, Imina, Iminas, Iminė

Pilnatis iki lapkričio 26 d.

Astrologinė prognozė / 11-29 – 12-05
Avinai gali atrasti naudingų sąjungininkų, padaugės tarpusavio
supratimo bendraujant. Pravartu
tvarkyti finansus, bendradarbiauti, tačiau gerai išanalizuokite visas
sąlygas. Atsargiai elkitės kelyje.

Liūtams pravartu užbaigti skubius darbus, ypač susijusius su
verslu ar mokslu. Analizuokite
informaciją, darykite išvadas. Savaitės antroje pusėje daugiau dėmesio reikės skirti artimiesiems.

Šaulių laukia intensyvaus bendravimo kupina savaitė. Gausite
daug ir įvairios informacijos,
tačiau ne viskas, ką išgirsite,
atitiks faktus. Būkite atidūs apsipirkdami internetu.

Jaučiai nestokos drąsos ir ryžto siekti to, ko nori. Patartina
pasirūpinti sveikata. Galite kuo
nors susižavėti ar net įsimylėti.
Pavyks atsikratyti žalingų įpročių. Savaitgalį neišlaidaukite.

Mergelėms seksis derėtis, galite
gauti įdomių verslo, nekilnojamojo turto ar kūrybinių projektų
pasiūlymų. Maloniai nustebins
mylimas žmogus. Savaitgalį
puoselėkite šeimos židinį.

Ožiaragiams teks spręsti profesinius klausimus. Pasitelkite
kolegas svarstydami veiklos
optimizavimo galimybes. Savaitgalį nesiimkite aktyvios veiklos,
būkite atidesni sveikatai.

Dvyniams nestigs aplinkinių
dėmesio, būsite kūrybingi. Nuo
trečiadienio verta užsiimti praktiškais reikalais ir labiau saugoti
sveikatą. Savaitgalį venkite nesutarimų su artimaisiais.

Svarstyklėms rūpės asmeniniai pomėgiai, tačiau ir darbai
neturėtų nukentėti. Būsite gana
įžvalgūs turto ir verslo reikaluose. Savaitgalį pasistenkite girdėti
kitus bei galvoti, ką ir kaip sakote.

Vandenių laukia aktyvi savaitė,
seksis bendrauti, gebėsite pasakyti tai, ką reikia, bei palankiai
nuteikti aplinkinius. Savaitgalį
prilaikykite liežuvį ir piniginę, patartina vengti didelės draugijos.

Vėžiams pravartu užsiimti šeimos reikalais, buitimi. Savaitei
įsibėgėjant norėsis kūrybinės saviraiškos, pramogų. Smagu su
jumis bus ir vaikams. Daugiau
dėmesio skirkite sveikatai.

Skorpionams norėsis daugiau
dėmesio skirti menui, užsiimti
labdara. Būkite lankstesni, antraip galite susidurti su aplinkinių
maištu. Savaitgalį būkite apdairūs įsigydami brangius daiktus.

Žuvys bus priverstos laukti,
kol jas išklausys, visgi kantrybė
atsipirks: reikalai sėkmingai išsispręs. Savaitgalį susilaikykite
nuo aktyvių pramogų, elkitės
apdairiai ir sąžiningai.

IŠMINTIS

2021 m. lapkričio 26 d.

Žiema yra kaip graviūra, pavasaris – kaip akvarelė, vasara –
kaip nutapytas paveikslas,
o ruduo – kaip visų jų mozaika.
Stenlis HOROVICAS

Užsk. 2708

