
Nau jas mo kes tis – už že mės 
nuo mą po dau gia bu čiais na mais
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Lapk ri tį Vil ka viš kio dau-
gia bu čių na mų gy ven to jai 
iš ad mi nist ra to riaus UAB 
„Vil ku va“ ga vo są skai tų 
pra ne ši mus, ku riuo se įra-
šy tas mo kes tis už že mę. 
Iki šiol to kio mo kes čio ra jo-
no gy ven to jai ne mo kė jo.

Že mės ar že mės 
nuo mos?
Į re dak ci ją krei pė si Vie ny bės 

gat vė je gy ve nan tis vil ka viš kie tis. 
Vy ras klau sė, ko dėl jų šei mai, gy ve-
nan čiai dau gia bu ty je, su skai čiuo-
tas nau jas mo kes tis.

Kvi te, ku rį pa ro dė „San ta kos“ 
skai ty to jas, at si ra du si nau ja ei lu tė 
„Že mės mo kes tis“ ir už 78 m² būs tą 
pra šo ma su mo kė ti 5,51 eu ro.

„Kvi te aiš kiai įra šy ta, jog tai yra 
že mės mo kes tis. Bet, kiek ži nau, jį 
tu ri mo kė ti tik tie, kas tu ri že mės. 
Bet aš iki šiol gal vo jau, kad skly pai 
po dau gia bu čiais ne su for muo ti 
ir mes gy ve na me ant vals ty bi nės že mės“, 
– kal bė jo vy ras.

Tie sa, prie mo kė ji mo pra ne ši mo bu vo 
pri dė tas la pe lis su in for ma ci ja, ku rio je jau 
kal ba ma apie že mės nuo mos mo kes čio dek-
la ra ci ją, ku rią pa tei ku si ra jo no Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci ja.

„Tai ko kį mo kes tį mes mo ka me – že mės 
ar že mės nuo mos? Iš kur jis at si ra do? Kas jį 
ren ka, Sa vi val dy bė ar Vals ty bi nė mo kes čių 
ins pek ci ja?“ – klau sė žmo gus.

Skai čiuo ja ne Mo kes čių ins pek ci ja
Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos (VMI) 

tink la la py je yra paaiš kin ta, kad že mės mo-
kes tis ga li bū ti ren ka mas tik už nau jus dau-
gia bu čius, ku rie yra pa sta ty ti ant pri va čios 
že mės. Mat did mies čiuo se nau jos sta ty bos 
bu tų sa vi nin kai, su da ry da mi su tar tis su 
bu tų sta ty to jais, tuo pa čiu me tu įsi gy ja ir 
že mės lo pi nė lį, esan tį po na mu. Tuo tar pu 
se nie ji dau gia bu čiai yra pa sta ty ti ant vals ty-
bi nės že mės, to dėl šių bu tų sa vi nin kai nė ra 
že mės sa vi nin kai.

Kau no ap skri ties VMI Mo kes ti nių prie-
vo lių de par ta men to III sky riaus vyr. spe-
cia lis tė Auk sė Ska burs kie nė, dir ban ti Vil-
ka viš ky je, paaiš ki no, kad že mės mo kes tį 

skai čiuo ja ir ad mi nist ruo ja Vals ty bi nė mo-
kes čių ins pek ci ja, o že mės nuo mos mo kes-
tį – sa vi val dy bės. Šiuo at ve ju mū sų ra jo no 
dau gia bu čių gy ven to jams že mės mo kes-
čio VMI ne skai čia vo.

Dėl są skai to je nu ro dy tos ei lu tės „Že-
mės mo kes tis“ reikš mės A. Ska burs kie nė 
re ko men da vo kreip tis į dau gia bu tį na mą 
ad mi nist ruo jan čią bend ro vę. „Tai ga li bū-
ti že mės nuo mos mo kes tis, ku rio ta ri fus 
nu sta to ir ad mi nist ruo ja Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bė“, – sa kė ji.
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Vilkaviškio rajono daugiabučių namų gyventojai nuo šiol turės mokėti vienkartinį meti-
nį žemės nuomos mokestį – kitų rajonų gyventojai tai daro jau seniai. Au to rės nuo tr.
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KRAU JO DO NO RYS TĖ
Lapk ri čio 27 d., šeš ta die nį, 10–15 val. 
(pie tų per trau ka – 12.30–13 val.), Gi žų 
kul tū ros na muo se (Lie pų g. 1) dirbs Na-
cio na li nio krau jo cent ro ko man da. Lie-
tu vos li go ni nės su si du ria su vi sų gru pių 
krau jo trū ku mu, tad me di kai kvie čia 
kraš tie čius at vyk ti do va no ti krau jo. Lau-
kia mi vi si, do no rų sau gu mu bus pa si rū-
pin ta. Su sa vi mi bū ti na tu rė ti as mens 
ta pa ty bę pa tvir ti nan tį do ku men tą.

AU TO MO BI LIAI
No rin tys vai ruo ti au to mo bi lius, ku riais 
va ži nė jo po li ci jos pa rei gū nai, ga li da ly-
vau ti auk cio ne ir įsi gy ti vie ną iš 14 pa rei-
gū nų ma ši nų.  Seniausia iš jų – 2005 m. 
pa ga min ta „Sko da Oc ta via“, naujausia 
– 2018 m. lai dos „Cit roen Ber li go“. Tie-
sa, pa sta ro ji – po eis mo įvy kio, o sa lo nas 
– po gais ro. Pi giau siai siū lo mas au to mo-
bi lis įkai no tas 1 000 eu rų, bran giau siai 
– 4 500 eu rų.  No rin tieji ap žiū rė ti au to-
mo bi lius ga li tai pa da ry ti šian dien, iki 
16 val., Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau-
sio jo po li ci jos ko mi sa ria to aikš te lė se  
J. Ba sa na vi čiaus a. 2 ir  Kau no g. 53.
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Viena didžiausių ir moderniausių 
medienos perdirbimo įmonių 

UAB „Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

ekskavatoriaus vairuotojus
(1 200–1 500 Eur „į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(1 100–1 600 Eur „į rankas“),
autotkrautuvo vairuotojus 
(800–1 000 Eur „į rankas“),

gamybos darbuotojus 
(700–800 Eur „į rankas“),

operatorius 
(1 000–1 500 Eur „į rankas“).

Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, 
Nendriškių k., Marijampolės sav.,
 Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, 
Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.,
 Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, 
Akmenynų k., Kalvarijos sav.

Tel. 8 600 00 515, el. p. cv@juodeliai.lt.
Užsk. 2710

Viena didžiausių ir moderniausių 
medienos perdirbimo įmonių 

UAB „Juodeliai“ stiprina savo komandą ir 
Akmenynų padalinyje kviečia prisijungti

gamybos darbuotojus 
(atlyginimas nuo 700 Eur 

„į rankas“).
Gera nuotaika ir fizinis aktyvumas!

Slankusis darbo grafikas 
(2 dienos / 2 naktys / 4 laisvos).
Veža autobusu arba kompensuoja 
išlaidas kurui (yra papildomų sąlygų)!
 Visada laiku mokamas darbo 

užmokestis!
Už draugo rekomendaciją – 300 Eur 

(„į rankas“) premija!
Skambink arba rašyk!

Tel. 8 600 00 515, el. p. cv@juodeliai.lt.
Užsk. 2998

Prenumeruokite „Santaką“ 2022 metams!

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

internetu www.santaka.info 
skiltyje Prenumerata,

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.

s

s

s

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

Prenumerata priimama:

Mėn. sk. „Santaka“
(fiziniams asmenims, Eur)

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(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

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap vo gė sta ty bi nin kus
Tre čia die nį į dar bą Ky bar tuo se at vy kę 
sta ty bi nin kai pa si ge do me džia gų.

Dau gia bu tį re no va vę UAB „DK sta-
ty ba“ dar buo to jai po nak ties nerado 
ak mens ma sės ply te lių, šil ti ni mo va tos, 
ša li gat vio bor te lių. Pa rei gū nai aiš ki na-
si, kas įvyk dė va gys tę.

Su lai kė prie vai ro
Ant ra die nio ry tą Vil ka viš ky je prie vai-
ro su lai ky tas ne blai vus vy ras.

8.30 val. po li ci jai žmo nės pra ne šė 
apie Šir vin tos gat vė je au to mo bi liu 
„Chrys ler“ va ži nė jan tį ne blai vų vy rą. 
At vy kę pa rei gū nai mi nė to je gat vė je ra-
do sto vin tį au to mo bi lį, o prie jo vai ro 
– sė din tį vy rą. Pa tik ri nę blai vu mą pa-
rei gū nai įsi ti ki no, kad Arū nas Pau lius 
vi du ti niš kai įkau šęs (1,86 pro m.).

Ve žė nar ko ti kus
Ky bar tuo se pa sie nie čiai vil ki ke ap ti ko 
be veik 200 kg ha ši šo.

Su rin kę žval gy bi nę in for ma ci ją mui-
ti nės kri mi na li nės tar ny bos pa rei gū nai 
kar tu su mo bi lių jų gru pių pa tru liais su-
stab dė iš Len ki jos į Lie tu vą įva žia vu sį 
vil ki ką „Sca nia“. Ma ši ną vai ra vęs Kau-
no ra jo no gy ven to jas tvir ti no nu ve žęs 
kro vi nius į Va ka rų Eu ro pą ir grįž tan tis 
tuš čio mis. Ta čiau pa rei gū nai pa ly dė jo 
vil ki ką iki Ky bar tų pa sie nio kont ro lės 
punk to ir pa tik ri no rent ge nu.

Tri juo se at sar gi niuo se vil ki ko ra-
tuo se, va kuu mi nė se pa kuo tė se, ap tik-
ta 183,4 kg me džia gos, pa na šios į ka na-
pių der vą – ha ši šą. To kio kie kio ver tė 
juo do jo je rin ko je ga li siek ti apie 1,83 
mln. eu rų. Tai di džiau sia nar ko ti kų 
kont ra ban dos siun ta, šie met su lai ky ta 
Lie tu vos mui ti nė je.

Pra šo pa gal bos
Po li ci ja pra šo žmo nių, Vil ka viš ky je ma-
čiu sių eis mo įvy kius, pa gal bos.

Vy tau to gat vės 89-o na mo kie me 
lapk ri čio 12 d. pa si sta tęs au to mo bi lį 
„Cit roen Ber lin go“ po tri jų pa rų žmo-
gus ra do jį ap ga din tą. Ava ri ją su kė lęs 
vai ruo to jas iš įvy kio vie tos pa si ša li no.

Aikš te lė je prie au to bu sų sto ties 
„VW Pas sat“ sa vi nin kas lapk ri čio 13 d. 
au to mo bi lį bu vo pa sta tęs va lan džiu kei 
– kol nuė jo į tur gų. Grį žęs apie 11.30 
val. au to mo bi lį ra do ap ga din tą.

Ma čiu sių jų eis mo įvy kius po li ci-
ja pra šo pa skam bin ti tel. 8 676 67 146 
ar ba 112.

ĮVYKIAI

Pra di nu kai džiau gia si 
at nau jin to mis pa tal po mis
And rius GRY GE LAI TIS

Bai gė si Vil ka viš kio pra-
di nės mo kyk los ant ro jo 
kor pu so vi daus pa tal pų 
re mon tas. Du mė ne sius 
pra di nu kai bu vo pri vers ti 
mo ky tis ki tur, ta čiau po 
ru dens ato sto gų jie su grį žo 
į sa vo neat pa žįs ta mai pa si-
kei tu sią mo kyk lą.

Se niai rei kė jo
Įžen gus į at nau jin tą pra di nės 

mo kyk los pa sta tą Mai ro nio gat vė je 
sun ku pa ti kė ti, kad dar taip ne se-
niai čia vis kas bu vo ga na niū ru ir 
var giai pri mi nė ug dy mo įstai gą. 

Mo kyk los ko lek ty vas nuo šir-
džiai sten gė si mas kuo ti sie no se žio-
jė ju sias sky les ar nuo lu bų by ran tį 
tin ką, ta čiau tai pa da ry ti kas met 
tap da vo vis sun kiau. Bu vo aki vaiz-
du, kad mo kyk lai ver kiant rei kia 
re mon to.

Įs tai gos di rek to rė As ta Straz die-
nė jau be maž 12 me tų šią pro ble-
mą vis pri min da vo Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos va do vams, bu vo 
pa ra šy tas ne vie nas pra šy mas fi-
nan sa vi mui gau ti. Iš pra džių rei-
kia mų lė šų ti kė ta si pri trauk ti iš Eu ro pos 
Są jun gos fon dų, ta čiau to pa da ry ti taip ir 
ne pa vy ko. Ga liau siai praė ju siais me tais 
mo kyk los ad mi nist ra ci jos ir mo ki nių tė-
vų pra šy mai bu vo iš girs ti – iš ra jo no Sa-
vi val dy bės biu dže to įstai gai skir ta da lis 
rei kia mų lė šų.

„Tė vai ne vie nus me tus ak cen ta vo, kad 
iš gra žių, jau kių ir re no vuo tų ra jo no dar že-
lių į mū sų mo kyk los ant rą jį kor pu są atė ję 
pir mo kė liai pa ti ria sa vo tiš ką šo ką. Taip 
bū ti ne ga li. Vai kai tu ri mo ky tis jau kio se ir 
šiuo lai kiš ko se pa tal po se, ku rio se ir for muo-
ja si jų ver ty bės. Šie met mū sų įstai go je ap si-

lan kę Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to-
rius Vi tas Ga vė nas ir jo pa va duo to ja Dai va 
Rik lie nė dar sy kį įsi ti ki no, kad są ly gos – iš-
ties ap gai lė ti nos. Esa me dė kin gi, kad pa ga-
liau bu vo at si žvelg ta į mū sų pra šy mus ir 
skirta pinigų“, – kal bė jo A. Straz die nė.

Nusipelnė geresnių sąlygų
Iš pra džių mo kyk los pa tal pų re mon to 

dar bams iš Sa vi val dy bės biu dže to buvo 
skir ta 41,7 tūkst. eu rų. Vis gi išau gus sta-
ty bi nių me džia gų ir dar bų kai noms Sa vi-
val dy bė bu vo pri vers ta pa pil do mai skir ti 
dar šiek tiek dau giau nei 15 tūkst. eu rų. 

Vie šų jų pir ki mų kon kur są lai mė ju si UAB 
„Gint rė ja“ už šią su mą at li ko mo kyk los ko-
ri do rių, esan čių rū sy je ir pir ma me aukš te, 
re mon tą. Bu vo ne tik su re mon tuo tos ir per-
da žy tos sie nos bei lu bos, bet ir pa keis tos 
grin dys, vi sų ka bi ne tų du rys.

„Ka bi ne tai, ku riuo se mo ko mi vai kai, 
yra ir taip tvar kin gi, jau kūs. Jiems re mon-
to tik rai ne rei kia. Tik kai ku riuo se iš jų rei-
kė tų pa keis ti se nas me di nes grin dis, bet 
ti ki mės, kad ir tą atei ty je pa vyks pa da ry ti. 
Di džiau sia pro ble ma bu vo bū tent ko ri do-
riai“, – sa kė pa šne ko vė.

Nukelta į 8 p.]

Įstaigos direktorė Asta Strazdienė ir jos pavaduotojas ūkiui Zigmas Grikietis puikiai 
įvertino atliktus darbus: patalpos tapo jaukesnės, erdvesnės, šviesesnės.

Au to riaus nuo tr.
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Užsk. 3039

Užsk. 3038

Die vo pa lai mos,
Džiaugs mo ir svei ka tos,
Di džios kant ry bės
Ir švie sios vil ties.
Gy vent il gai – 
Gal net lig šim to me tų –
Lin kim šian dien iš vi sos šir dies!

Gar bin go 90-ies me tų 
ju bi lie jaus pro ga
Jo ną EI DU KAI TĮ,
gy ve nan tį Vilkaviškyje, svei ki na

vai kai su šei mo mis, žmo na ir 
trys proa nū kiai.

Užsk. 3052

SVEIKINAME
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Žmo gus – kaip me dis, ku rio ša ko se 
 gy ve na paukš čiai ir žvaigž dės.
Žmo gus – kaip sau lė, ku rios ato kai to je 
 sklei džia si žie dai ir bun da že mė.
Jūs ne ži no jo te, kiek pa ly dė jo te paukš čių, 
 ne pa ju to te, kiek iš da li jo te žvaigž džių.
Juk jau 50 me tų kar tu! Di de lė ir mar ga 
 Jū sų gy ve ni mo puokš tė...
Leis ki te į ją įdė ti ir mū sų pa gar bos 
 bei nuo šir du mo gė les.

Auk si nių ves tu vių pro ga
Ma ry tę ir Vik to rą 
KLAS TAI ČIUS,
gy ve nan čius Gražiškiuose, svei ki na

vai kai ir anū kai.
Užsk. 3035

Ne pas te bi mai pra bė go me tai...
Bu vo ir džiaugs mo, lai mės, 
 ir sun kių die nų,
Te gul šir dies dos nu mas neiš sen ka,
Vei de ne gęs ta šyp se na šil ta.
Te gul sėk mė iš tie sia ran ką
Ir nie kad neap lei džia svei ka ta.

An ta ni ną LEI MAN TIE NĘ,
gy ve nan čią Vil ka viš ky je,

90-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

sū nūs Vid man tas ir Ro mual das, 
mar čios, anū kai ir proa nū kiai.

Užsk. 3037

Nu si pel nei lai min go skry džio,
Švie sios die nos be dar ga nos.
Nu si pel nei ne neš ti kry žiaus,
Bet skleis ti spar ną ši lu mos...
Nu si pel nei ge ru mo sau jos,
Kas die ną bū ti my li ma,
Nes tu ne šei į šir dį sau lę,
Glau dei, kai lie tė su te ma...
Nu si pel nei, kad ap ka bin tų,
Sa ky tų: „Ma ma, mes ša lia!“
Nu si pel nei, kad nu ra min tų,
Kai il ge sys lan kys slap čia...

Al bi nu tę KLEI ZIE NĘ,
gy ve nan čią Gi žuo se,

80-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

duk ros ir sū nus su šei mo mis.
Užsk. 3036

SVEIKINAMEBank no tų neė mę pre ky bos 
cent rai klien tų at si pra šė
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Stam bio mis ku piū ro mis „Nor-
fos“ pre ky bos cent re ban džiu-
sios at si skai ty ti vil ka viš kie tės 
li ko nu ste bu sios, kai ka si nin kė 
at si sa kė pi ni gus priim ti. Ta čiau 
pre ky bos tink lo at sto vai tvir ti na 
to kio įsa ky mo ne da vę ir at si pra-
šo klien tų už ne pa to gu mus.

Pinigų nepriėmė
Re dak ci ja su lau kė skai ty to jų sig na lų 

apie tai, kad Vil ka viš ky je, Nep rik lau so my-
bės gat vė je esan čio je „Nor fos“ par duo tu-
vė je, ne pa vy ko at si skai ty ti 200 eu rų bank-
no tais. „Va kar ap si pirk da ma „Nor fo je“ 
pa tei kiau 200 eu rų ku piū rą, iš ma nęs net 
neė mė pi ni gų, pa sa kė, kad bank no tų po 
200 ir 500 ne prii ma. Gal ži not, ko kiu pa grin-
du ar tei sės ak tu nu ma ty ta, kad par duo tu-
vė ga li neim ti pi ni gų?“ – tei ra vo si skai ty to ja 
Ra mu nė Brūzgienė.

Mo te ris pa sa ko jo, kad par da vė ja pinigų 
nei ap žiū rė jo, nei pa tik ri no spe cia liu apa-
ra tu. Pa ma čiu si pir kė jos ran ko se stam bų 
bank no tą tie siog paaiš ki no, kad jau ant ra 
sa vai tė vi sos „Nor fos“ ne prii ma 200 eu rų 
ir 500 eu rų ku piū rų – toks val džios nu ro-
dy mas. At sis kai čiu si kor te le klien tė nuė jo į 
„Iki“ pre ky bos cent rą. Šio par da vė ja ku piū-
rą pa tik ri no po rą kar tų, ta čiau priė mė.

Į re dak ci ją pa skam bi nu si Zi ta Utaraitė 
taip pat ste bė jo si, kad šiais lai kais dar kaž-
kas ga li ne priim ti pi ni gų, nors Lie tu vos ban-
kas to kių ku piū rų iš apy var tos nei šė mė.

„No rė jau su mo kė ti že mės mo kes tį. Kai 
priėjusi prie ter mi na lo pa da viau 200 eu rų 
ku piū rą, ka si nin kė lie pė nuei ti į ban ką ir 
iš si keis ti. Sa kė, kad yra daug 200 eu rų klas-
to čių, to dėl šių ku piū rų ji priim ti ne ga lin ti. 
Paaiš ki no, kad to kį nu ro dy mą ga vu si iš sa-
vo va do vų, pa ro dė raš tą. Bet kurgi Vil ka viš-

ky je tą ban ką ra si? Juk tik ban ko ma tai te li-
kę“, – ste bė jo si Z. Utaraitė.

Dar vie na vil ka viš kie tė sa kė pa ti at si-
skai tan ti kor te le, tad su gry nų jų pi ni gų 
pro ble ma ne su si du rian ti, ta čiau ją nu ste-
bi no „Nor fos“ skel bi mų len to je iš ka bin-
tas raš tas, jog 200 ir 500 eu rų ku piū ros 

lai ki nai ne prii ma mos.
„Tu riu pa si dė ju si penk šim ti nę ir ža du 

do va no ti ar ti ma jam ju bi lie jaus pro ga. Tai 
gal to kios ku piū ros jau iš vis ne be nau do-
ja mos, gal ap si juok siu su to kia do va na?“ 
– ne ri ma vo skai ty to ja.

Įs pė jo apie klas to tes
„Nor fos“ at sto vas spau dai Da rius Ry-

liš kis ne no rė jo pri pa žin ti, kad pre ky bos 
cent rai ga vo val džios įsa ky mus iš pir kė jų 
ne priim ti 200 ir 500 eu rų ku piū rų. Vis gi su-
ži no jęs, kad Vil ka viš kio „Nor fos“ skel bi mų 
len to je ka bė jo pir kė jus apie tai in for muo-
jan tis raš tas, D. Ry liš kis su ti ko, kad klien tai 
fak to neiš si gal vo ja, ta čiau, anot jo, tai bu vę 
la bai trum pai – tik ke lias die nas.

Nukelta į 4 p.]

Į „Norfos“ prekybos centrą atėjusius pirkėjus pasitiko raštas, jog stambios 
kupiūros laikinai nepriimamos. Autorės nuotr. 
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Bankas įspėjo 
prekybininkus dėl 
200 eurų ir 500 eurų 
banknotų, tačiau tai 
nebuvo rekomendacija 
jų nepriimti.

Vil ka viš kis į ki tą pa ra pi ją 
iš ly dė jo ku ni gą, pro fe so rių, 
teo lo gi jos moks lų dak ta rą 
Ri man tą Skin kai tį. Pa ra pi jie-
čiai dva si nin kui dė ko jo už 
dvy li ka jo tar nys tės me tų, 
lin kė jo Die vo pa lai mos.

Sek ma die nį, kai vi sas ka ta li kiš kas 
pa sau lis šven tė Kris taus Ka ra liaus 
šven tę, ku ni gas Ri man tas Skin kai tis 
kon sek ra vo sa vo pa sku ti nią sias šven-
tas mi šias Švč. Mer ge lės Ma ri jos ap si-
lan ky mo ka ted ro je. Po dau giau nei 
dvy li kos me tų tar nys tės Vil ka viš kio 
pa ra pi jo je dva si nin kas sa vo pa šau ki-
mo dar bą tęs Alek so to Šv. Ka zi mie ro 
baž ny čio je Kau ne.

Švęs ti dvy lik tos va lan dos mi šių 
su ku ni gu Ri man tu su si rin ko gau sy-
bė žmo nių. Dė ko ta Die vui ir jo tar nui 
už iš ti ki my bę duo tiems įža dams, sie-
lo va dą, at si da vi mą, vir ši ju sį kas die ni nes 
ku ni gys tės pa rei gas. Vil ka viš kie čiai atė jo 
pa sa ky ti kun. R. Skin kai čiui ačiū už ki tų la-
bui ati duo tus me tus, dos niai da ly tas ži nias, 
už sun kią va lan dą iš ties tą pa gal bos ran ką, 
gau tą pa ta ri mą ar tie siog pa pras tą pa drą si-
nan tį, pa guo džian tį, o kar tais ir su draus mi-
nan tį žo dį.

No rin čių tar ti šil tą at si svei ki ni mo žo dį 
baž ny čio je iš si ri kia vo vi sa ei lė pa ra pi jie-

čių: Vil ka viš kio de ka na to šei mos cent ro at-
sto vės, gau sus mo ky to jos Zi tos Mo tū zie nės 
va do vau ja mų atei ti nin kų bū rys, Šven to sios 
šei mos se se rys Gert rū da, Dai va ir Ire na bei 
Ma ri jos le gio no at sto vės ir li tur gi nio žo džio 
skai to vai. Vi sų ka ted ros dar buo to jų, cho-
ris tų bei „Ca ri to“ sa va no rių var du nuo šir-
džiau sius lin kė ji mus per da vė Vil ka viš kio 
pa ra pi jos „Ca ri to“ va do vė Ra mu nė Paunks-
nie nė, as me niš kai dė ko jo pa ra pi jie tė Vi da 

Ja šins kie nė, To to rai čių šei ma ir ki ti.
Dė me sio, gė lių puokš čių, pri si mi ni mų, 

o svar biau sia šir din gų ir šil tų pa ra pi jos 
žmo nių dė kin gu mo žo džių su jau din tas su-
si grau di no ne tik ku ni gas Ri man tas, bet ir 
pa tys iš ly dė tu vių da ly viai. Vil ka viš kie čiai 
su aša ro mis aky se iš ly dė jo sa vo pa ra pi jos 
bro lį ir il ga me tį dva sios va do vą ku ni gą R. 
Skin kai tį.

„San ta kos“ inf.

Ku ni gas Ri man tas Skin kai tis at si svei ki no su pa ra pi jie čiais

Sek ma die nį ku ni gas Ri man tas Skin kai tis Vil ka viš ky je kon sek ra vo sa vo pa sku ti nią-
sias šv. Mi šias. Eval do PLEČ KAI ČIO nuo tr.

S
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Kai ga vo Lie tu vos ban ko pra ne ši mą, kad 
rin ko je pa dau gė jo pa dirb tų 200 ir 500 eu-
rų no mi na lo bank no tų, pre ky bos tink lo 
val džia įspė jo dar buo to jus ati džiau ver-
tin ti stam bias ku piū ras, juo lab kad šį kart 
į rin ką pa te ku sios klas to tės pa dirb tos 
pro fe sio na liai ir sun kiai at pa žįs ta mos. Ta-
čiau, anot D. Ry liš kio, ne bu vo liep ta stam-
bių ku piū rų ap skri tai ne priim ti. Jis at si-
pra šė pir kė jų, pa ty ru sių ne pa to gu mų.

Ne su sip ra ti mų pa sta ro sio mis sa vai-
tė mis pa si tai kė ne tik mū sų ra jo no „Nor-
fo se“, bet ir ki tų pre ky bos tink lų par duo-
tu vė se vi so je ša ly je. Kai ku rie tink lai 
ne priė mė di de lio no mi na lo bank no tų, 
ta čiau at sa ko my bės dėl to kio poel gio pri-
siim ti ne no rė jo.

Pa veik ti che mi ka lais
Lie tu vos ban ko Gry nų jų pi ni gų de-

par ta men to Eks per ti zės ir tech ni nio sky-
riaus per so na las pa tvir ti no, kad cent ri-
nis ban kas įspė jo pre ky bi nin kus dėl 200 
eu rų ir 500 eu rų bank no tų, ta čiau tai ne-
bu vo re ko men da ci ja jų ne priim ti. 

Pas ta ruo ju me tu cent ri nis ban kas 
at krei pė dė me sį į šiek tiek pa di dė ju sį 
ty ri mui gau na mų pa dirb tų 500 eu rų no-
mi na lo bank no tų kie kį. Suk las to ti 500 
eu rų bank no tai pa sie kia ne tik mū sų ša-
lį. Jie yra pri ski ria mi aukš tos kla sės pa-
dir bi niams ir apy var to je pa ste bi mi jau 

] ne vie nus me tus.
Pa dirb tuo se bank no tuo se yra imi tuo-

tos vi sos pa grin di nės ap sau gos prie mo-
nės – van dens ženk lai, ap sau gi nis siū le-
lis, spal vą kei čian tis skai čius, ho log ra ma, 
pirš tais jun ta mi po pie riaus ne ly gu mai 
bei mag ne ti nės bank no tų sa vy bės. Tad 
siek da mas ap sau go ti pre ky bos įmo nes 
nuo ga li mų nuo sto lių, cent ri nis ban kas 
įspė jo pa si tik rin ti tu ri mą bank no tų tik ri-
ni mo įran gą ir pa ska ti no ją at si nau jin ti.

200 eu rų no mi na lo bank no tų si tua-
ci ja kiek ki tokia. Ne di de lis kie kis tik rų 
bank no tų yra pa veik ti che mi nių me džia-
gų – dėl šių spe ci fiš kai su ga din tų ku piū rų 
vyks ta iki teis mi nis ty ri mas. Lie tu vos ban-
kas to kių bank no tų ne kei čia ir ne kom pen-
suo ja. Vi sų šių bank no tų se ri jos nu me riai 
pra si de da skai čiais „X039...“. Kai ban do-
ma at si skai ty ti to kiais 200 eu rų no mi na lo 
bank no tais, rei kia pra neš ti po li ci jai.

Po li ci jos ko mi sa ria to va do vas Ed var-
das Gruz dys sa kė, kad iki teis mi nių ty-
ri mų dėl pa dirb tų pi ni gų mū sų ra jo ne 
pa sta ruo ju me tu su ma žė ję. Anks čiau pa-
si tai kę 20 ir 50 eu rų bank no tų klas to čių, 
ta čiau kad ka da nors bū tų kreip ta si dėl 
200 ar 500 no mi na lų, E. Gruz dys iš vis ne-
pri si me na.

Vis gi po li ci jos ko mi sa ria to vir ši nin-
kas gy ven to jams ap skri tai ne re ko men-
duo tų di de lių san do rių gry nai siais, o 
ypač – kai nau do ja mi di de lių no mi na lų 
bank no tai.

Bank no tų neė mę pre ky bos 
cent rai klien tų at si pra šė

As ta Že mai tie nė bend ro vė je 
„Man tin ga“ dir ba nuo 2012 m. 
Ke tu ris vai kus vie na au gi nan ti 
mo te ris per gy ve ni mą su si dū-
rė su dau ge liu iš šū kių, ta čiau, 
pa sak jos, iš gy ven ti sun kiau sias 
gy ve ni mo aki mir kas pa dė jo ar ti-
mie ji ir mėgs ta mas dar bas.

Prieš atei da ma dirb ti į „Man tin gą“ As ta 
Že mai tie nė dir bo ki to je dar bo vie tė je. 
Ta čiau į ją su grį žu si po vai ko au gi ni-
mo ato sto gų pa si ju to ne be rei ka lin ga 
– ne tru kus po grį ži mo į dar bą su si rgo 
vai kas, o po ke lių li gos sa vai čių jos jau 
čia ne bep riė mė. As ta nu spren dė: vi są 
sa vo lai ką pa skirs ke tu rių vai kų au gi ni-
mui. Ta čiau lai kui bė gant pa ju to, jog 
jai trūks ta ir dar bo, ir bend ra vi mo su 
ko le go mis. Tuo me tu se suo ją pa kal bi-
no įsi dar bin ti „Man tin go je“.

„Sa kiau, kad tik rai nei siu. Apie 
„Man tin gą“ bu vau pri si klau siu si vi so-
kių ste reo ti pų, ku rie, be je, dar ir da bar 
ga jūs. Ta čiau ga lop nu spren džiau ke le tą sa-
vai čių pa dir bė ti. Ir štai – dir bu jau de vy ne-
rius me tus ir tuo la bai džiau giuo si“, – sa kė 
man tin gie tė.

Tuo met mo te riai pra si dė jo sa vęs ieš ko ji-
mo me tas. Iš pra džių A. Že mai tie nė dir bo 
for muo to ja, ta čiau jau tė, kad no ri kaž ko 
dau giau. Kai sa vo va do vams pra si ta rė, jog 
pa gei dau tų ki tos po zi ci jos, jai bu vo su da-
ry ta ga li my bė pe rei ti į pa da žų ga mi ni mo 
ce chą. Ten As ta dir bo tre jus me tus, tik 
vis jau di no si, kai dirb ti rei kė jo ir nak ti mis 
– na muo se jos lau kė ke tu ri vai kai, ku riuos 
au gi no vie na. Tai gi dirb ti nak ti mis mo te ris 
ne ga lė jo. Apie tai ji pa sa kė va do vams ir ne-
tru kus bu vo per kel ta į die ni nę pa mai ną.

„Pra dė jau dirb ti ga my bos ope ra to re, o 

ga liau siai ta pau at sa kin ga už vi są pa mai ną 
– apie 60 žmo nių. Bet ma ne trik dė dar bas 
su žmo nė mis. Ko kia aš meist rė, jei gu bi jau 
kaž ką griež čiau jiems pa sa ky ti“, – juo kė si 
As ta. Tad iš šios po zi ci jos ji pe rė jo į ko man-
dos ly de rės vie tą, kur sėk min gai dir ba jau 
dau giau nei me tus. Da bar As ta pri žiū ri ne-
be vi są pa mai ną, o 11 žmo nių ko man dą. 
Šia po zi ci ja mo te ris itin pa ten kin ta. Pa sak 
jos, daug vis ko gy ve ni me pa ty rė, iš ban dė 
ir iš mo ko, tad da bar no ri tie siog mė gau tis 
kiek ra mes niu dar bu.

„Su ko man da la bai ar ti mai bend rau ja-
me, kar tu lei džia me lais va lai kį. Pa žįs ta me 
vie ni ki tus dau ge lį me tų, tad ir sau gu mo 
jaus mas ko lek ty ve yra. Jei gu ku ris ko le ga 
liūd nas, mes vi si pa lai ko me. Jei links mi na-

mės, tai vi si kar tu“, – kal bė jo man tin gie tė.
As ta tei gia, kad dirb ti „Man tin go je“ 

tik rai ga lė tų re ko men duo ti drau gams ir ar-
ti mie siems. „Nie ko leng vo ne bū na, bet čia 
kiek vie nas ga li at ras ti sau tin ka mą dar bą. 
Ga li my bių tik rai daug, tik rei kia mo kė ti 
šne kė tis. Aš vi są lai ką sa kiau: ne bū siu ten, 
kur ne ma no. Nie ka da ne bi jo jau pa sa ky ti, 

jei man kas ne ti ko ir ne pa ti ko. Ži no-
ma, la biau siai esu dė kin ga va do vams. 
Jų su pra tin gu mas, žmo giš ku mas, dė me-
sys pa dė jo ne nu leis ti ran kų ir nei šei ti 
iš dar bo, kai bū da vo sun kiau sia. Jie ir 
pa tar da vo, ir pa dė da vo, ir lais vų die nų 
su teik da vo. Jų dė ka pa vy ko iš la vi ruo ti, 
sėk min gai užau gin ti vai kus bei tu rė ti 
mėgs ta mą dar bą“, – žvelg da ma į praei tį 
kal bė jo As ta.

Mo te ris pri si mi nė vie ną se ną po kal-
bį su tuo met dar tik po ten cia lia ko le ge. 
„Ta da mer gi na, ku ri ir šian dien pas 
mus dir ba, ma nęs pa klau sė: „Kaip tas 
dar bas „Man tin go je“?“ Aš jai at sa kiau 
pa pras tai: „Kaip tu, taip su ta vi mi“. 
Vis kas juk pri klau so nuo mū sų pa čių: 
jei ei da mas pro ša lį pa dė si ko le gai, tar si 
gra žų žo dį, to pa ties ga li ti kė tis ir iš ki-
to“, – gy ve ni mo pa mo ko mis da li jo si A. 
Že mai tie nė.

No rin tie siems pri si jung ti prie „Man-
tin gos“ ko lek ty vo šiuo me tu įmo nė siū-
lo fa suo to jo, for muo to jo, elekt ro šalt-
kal vio, ope ra to riaus bei ki tas at vi ras 
po zi ci jas ga my bo je. Ieš ko mi ir ad mi nist-

ra ci jos dar buo to jai į pro duk tų gru pės va-
dy bi nin ko, rea li za ci jos sky riaus va dy bi nin-
ko bei lo gis ti kos va dy bi nin ko vie tas. Dėl 
spar taus įmonės au gi mo nuo lat at si ran da 
ir ki tų lais vų dar bo vie tų. Apie jas su ži no ti 
ga li te in ter ne te, ad re su https://www.man-
tin ga.lt/lt/karjera.

Užsk. 3056

Ke tu ris vai kus užau gi nu si man tin gie tė: sun kiau sio mis 
aki mir ko mis la biau siai pa dė jo po zi ty vu mas ir dar bas

As ta Že mai tie nė apie dar bą „Man tin go je“: „Ga li my bių čia tu ri me tik rai daug!“.S

No ri pri si jung ti prie „Man tin gos“ dar buo to jų šei mos? 
Su si sie k su mu mis! 

Te le fo nas (8 343) 97 799.
El. pa štas personalas@mantinga.lt

Šią sa vai tę Lie tu vos cent ri nis 
ban kas į apy var tą iš lei do ko lek-
ci nes mo ne tas, skir tas pa sa kai 
„Eg lė – žal čių ka ra lie nė“ iš se ri-
jos „Ma no pa sa kos“.
Mo ne to mis, skir to mis le gen di nei ir vie nai 
žy miau sių lie tu viš kų pa sa kų apie Eg lę ir 
žal tį, Lie tu vos ban kas pra de da nau ją mo-
ne tų se ri ją „Ma no pa sa kos“. Se ri jo je bus 
įam žin ti ir kū ri niai „Zui kis Pui kis“, „Sau-
lės va duo to jas“, o se ri ją už baigs mo ne tos, 
skir tos lop ši nei.

Mo ne tų aver se – mez gi nys, tar si aliu zi ja 
į jau kų va ka rą, kai se ka mos pa sa kos. Vė laus 
me to nuo tai ką dar la biau su stip ri na žvaigž-
du tės ir mė nu lis: pir mo ji se ri jos „Ma no pa-
sa kos“ mo ne ta pra de da ma jau na ti mi. Mez-
gi ny je sim bo liais at vaiz duo ti pa grin di niai 
pa sa kos ele men tai, že miau jų – sim bo li nis 
Vy čio si lue tas. Kom po zi ci jos vir šu je – tar si 
siū lu iš siu vi nė tas už ra šas „Lie tu va“. Mez gi-
nio ele men tas ir skir tin gos mė nu lio fa zės 

vie nys vi sas šios se ri jos mo ne tas.
Mo ne tų re ver se – Žal čio ir Eg lės, pa grin-

di nių pa sa kos he ro jų, akis ta ta. Įs pū dį su stip-
ri na Eg lės plau kai, ale go riš kai su si lie jan tys 
su jū ros ban go mis, at plau kian čio mis bal ta 
ir rau do na pu ta. Žal čio kū ną puo šian tis raš-
tas sim bo liais – pik tog ra mo mis – pa sa ko ja 
šios pa sa kos is to ri ją, įkom po nuo tas ir pa sa-
kos pa va di ni mas „Eg lė – žal čių ka ra lie nė“. 
Kom po zi ci jo je – ir me džių si lue tai, tar si 
aliu zi ja į me džiais pa vers tus vai kus.

Si dab ro mo ne ta – spal vo ta, at ski ri kom-
po zi ci jos rel je fi niai ele men tai pa deng ti 
spal va. Mo ne tos briau no je – už ra šas „Jei 
tu gy vas, at plauk pie no pu ta, jei ne gy vas 
– krau jo pu ta“.

Nau jų jų ko lek ci nių mo ne tų aver są su-
kū rė Eg lė Rat ku tė-Že mai tė, re ver są – Eg lė 
Rat ku tė-Že mai tė ir Vi lius Kras nic kas.

„Eg lei – žal čių ka ra lie nei“ skir ta 5 eu rų 
si dab ro mo ne ta iš lei džia ma 2 750 ti ra žu, o 
1,50 no mi na lo va rio ir ni ke lio ly di nio mo-
ne ta – 30 000 ti ra žu.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Pa sa kai „Eg lė – žal čių ka ra lie nė“ 
iš leis ta mo ne ta
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Klau su čiuo se praū žė 
res pub li ki nis liau diš kų šo kių fes ti va lis
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Šeš ta die nį Klau su čių kul-
tū ros na muo se vy ko tik ra 
šo kio fies ta. Jau penktą kartą 
vykusiame fes ti va ly je „Pa šok 
man sa vo šo kį“ da ly va vo sep-
ty ni liau diš kų šo kių ko lek ty vai 
iš Lie tu vos ir vie nas – iš Lat-
vi jos. Per kon cer tą skam bė jo 
įvai ri liau dies mu zi ka, o ko lek-
ty vai, keis da mi vie nas ki tą, 
do va no jo ener gi jos pliūps nį.

Va ka ro ve dė jai Ra mū nas Puo džiū nas 
ir Rū ta Mi ku ly tė kvie tė žiū ro vus ke-
liau ti per me tų lai kus – nuo gai va liš ko 
pa va sa rio iki žie mos di džių jų šven čių. 
„Po am ži nais sau lės ra tais su ka si daug 
ma žų ra te lių, ku riuos mes va di na me 
žmo nių gy ve ni mais“, – kal bė jo ve dė-
jas, įpras min da mas sau lės, mo ti nos 
mai tin to jos, vaid me nį. Kon cer te „Sau lė 
so dą so di no“ ko lek ty vai kar tu su be si-
kei čian čiais me tais sklei dė si pa va sa rio 
žie dais, links mi šė lo va sa ros va ka ruš-
ko se, dir bo ru dens dar bus ir lau kė at-
va žiuo jan čio Ka lė dos.

Kon cer tą pra dė jo tą die ną 15 me tų 
ju bi lie jų mi nė ju sio Vil ka viš kio kul tū ros 
cent ro (KC) liau diš kų šo kių ko lek ty vo „Le-
li ja“ ir ky bar tie čių liau diš kų šo kių gru pės 
„Kat pė dė lės“ šo kė jos. Abiem ko lek ty vams 

va do vau ja Ire na Šu no kie nė. „Kat pė dė lės“ 
mo te rų spin du liuo ja ma ener gi ja ne pa liko 
abe jin gų, o ste bint šo kį „Lie žu vau to jos“ 
dar ir pa ju dė ti no rėjo si.

Lat vi jos Lim ba žių KC šo kių gru pė 
„Jam pad ra cis“ žiū ro vams pa ro dė, kad ir 
kai my nai tu ri pa ra ko, o va do vas An dis 
Len ma nis juo kais pra šė žiū ro vų bū ti at lai-

džių. Mat po Lat vi jo je pa si bai gu sio ka-
ran ti no jie šo ko pir mą kar tą.

Ko lek ty vai iš si sky rė sa vo šo kiais, 
tau ti niais kos tiu mais, o vie nas – dar ir 
or kest rą kar tu at si ve žė. Kau no ra jo no 
Eže rė lio KC liau diš kų šo kių an samb lis 
„Ra sa“ ga li pa si džiaug ti ne tik il giau sia 
šo kio pa tir ti mi, ku ri tę sia si dau giau ne-
gu 54-erius me tus, bet ir liau dies inst ru-
men tų or kest ru.

Fes ti va ly je taip pat da ly va vo liau-
diš kų šo kių gru pė „Sa vin gė“ iš Kai šia-
do rių, Pak ruo jo KC liau diš kų šo kių 
gru pė „Re ke tys“ bei ma ri jam po lie čių 
„Jot vin gio“ šo kėjai. Kai my nai per „Stin-
ta pu kį“ spė jo ir šok ti, ir rit min gai gro-
ti, to dėl ne nuos ta bu, kad iš skir ti nis 
„Jot vin gio“ ko lek ty vas ga li di džiuo tis 
aukš čiau siu me no mė gė jų ap do va no-
ji mu – „Auk so paukš tės“ no mi na ci ja. 
Šiuo įver ti ni mu ga li pa si gir ti ir sve čiai 
iš Pa ne vė žio – KC „Bend ruo me nių rū-
mų“ vy res nių jų liau diš kų šo kių ko lek-
ty vas „Ver de nė“.

Po pa si ro dy mų šo kio gru pėms bu-
vo įteik tos pa dė kos ir įspū din gi Gint-
vi lės Gied rai tie nės-Gied ra žo lės ran kų 
dar bo kū ri niai iš žo ly nų, lau ko gė lių ir 
vais ta žo lių.

Jau penk tus me tus mū sų ra jo ne 
vyks tan tis res pub li ki nis liau diš kų šo kių 
fes ti va lis „Pa šok man sa vo šo kį“ anks-
čiau bū rius šo kio mė gė jų su kvies da vo į 

Vil ka viš kio kul tū ros cent rą ir Pae že rių dva-
rą. De ja, pa sta rie ji me tai vi sa me pa sau ly je 
pa ko re ga vo gy ve ni mo rit mą, to dėl ir fes ti-
va lis su reng tas po il ges nės per trau kos.

Kybartų kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė „Katpėdėlės“ žiūrovams do-
vanojo energingą šokį „Liežuvautojos“. Autorės nuo tr.
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Į re dak ci ją pa skam bi nu si Vi da 
Rin ke vi čie nė tei gė per skai čiu si 
ne se niai „San ta ko je“ iš spaus-
din tą straips nį apie tai, kad prie 
Pil viš kių am bu la to ri jos nie kaip 
neįs ten gia ma įreng ti pan du są, ir 
pa gal vo jo apie Vil ka viš kio li go ni-
nę.
Se no lė ste bė jo si, kad šiais lai kais dar ga li 
bū ti kliū čių li go niams pa tek ti į gy dy mo 
įstai gas.

– Aš jau la bai sun kiai ju du ir man sa-
va ran kiš kai laip tais pa tek ti į Vil ka viš kio 
li go ni nės Kon sul ta ci nės po lik li ni kos re gist-
ra tū rą pra ktiš kai neį ma no ma, nes čia nė ra 
pan du so, – kal bė jo laik raš čio skai ty to ja iš 
Klau su čių kai mo.

Mo te ris guo dė si, jog ji pri vers ta ei ti pro 
Priė mi mo-sku bio sios pa gal bos sky rių, ku-
rio du rys per pan de mi ją bū na už ra kin tos, 
pra šy ti, kad kas at ra kin tų ir įleis tų. Dėl to ji 
pa ti ria ne pa to gu mų, nes ne sma gu truk dy ti 
ki tus čia dir ban čius me di kus.

– Gal prieš me tus esu apie tai kal bė ju si 
li go ni nė je, bet nie kas nie ko ir ne pa ža dė jo. 
To dėl tos nuo va žos prie re gist ra tū ros ir da-
bar nė ra, – skun dė si V. Rin ke vi čie nė.

Li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis 
pri pa ži no, jog į Kon sul ta ci nę po lik li ni ką 
at vy kę neį ga lūs žmo nės su si du ria su pro-
ble ma, ta čiau jos spren di mo dar teks pa-
lauk ti. Pro jek tuo jant Kon sul ta ci nį sky rių 
ar chi tek tai kaž ko dėl ne nu ma tė pan du so 
ir šiuo me tu jį įreng ti sku bos tvar ka nė ra 
ga li my bių.

Li go ni nės va do vas sa kė ta rę sis su spe-
cia lis tais, kad neį ga lie siems bū tų įreng tas 
išo ri nis pa sta to lif tas, nes jiems tik rai nė ra 
pa pras ta pa tek ti ne tik į Kon sul ta ci nį, bet ir 

į tre čia me aukš te esan tį Fi zi nės me di ci nos 
ir rea bi li ta ci jos sky rių. Ta čiau paaiš kė jo, 
kad išo ri niai pa sta tų lif tai mū sų gam ti nė-
mis są ly go mis ga li dirb ti tik šil tuo ju me tų 
se zo nu, tai gi di de lė in ves ti ci ja bū tų ma žai 
nau din ga.

Vis gi įgy ven di nant svei ka tos prie žiū-
ros įstai gų tink lo re for mą, ku ri tu rė tų 
baig tis 2024 m., jau tei kia mos pa raiš kos 
pro jek tų įgy ven di ni mui. Ka dan gi bus ple-
čia mos kon sul ta ci nės pa slau gos, pa gal 
da bar nu ma to mą pro jek tą Vil ka viš kio li-
go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus ka bi ne tai 
įsi kurs ir ant ra me aukš te. To dėl neį ga lie-

siems bus pri tai ky tos vi sos pa tal pos – jie 
ga lės įva žiuo ti tie siai į lif tą ir pa tek ti į bet 
ku rį aukš tą. O kol kas neį ga lie ji ve ži mė-
liuo se, ki ti sun kiai ju dan tys pa cien tai į li-
go ni nę pa ten ka per Priė mi mo-sku bio sios 
pa gal bos sky rių.

– Priė mi mo-sku bio sios pa gal bos sky-
riaus per so na las in for muo tas, kad neį ga-
lius žmo nes įleis tų per au to ma ti nes du ris. 
To kia tvar ka, tad kreip da mie si į per so na lą 
pa gal bos neį ga lie ji blo gai jaus tis ne tu rė tų, 
– si tua ci ją paaiš ki no L. Bla žai tis. – At sip ra-
šo me už da bar ky lan čius ne pa to gu mus, ta-
čiau pro ble mą ža da me iš spręs ti.

Pan du sas pa leng vin tų ke lią pas me di kus PADĖKA

Šau nus par duo tu vės 
ko lek ty vas
Su vil ti mi žiū rė da vau „Lidl“ par duo tu-
vės rek la mas per te le vi zi ją ir gal vo da-
vau: ar bus ka da nors ši par duo tu vė 
ir pas mus, Vil ka viš ky je? Sva jo nė iš si-
pil dė – par duo tu vė yra, o jo je dir ba pa-
slau gus, darbš tus, man da gus, nie ka da 
neat si sa kan tis pa dė ti ko lek ty vas.

Kar tais taip nu tin ka, kad ieš kai no-
ri mos pre kės len ty no se, bet nie kaip 
ne ga li ras ti. Ta da ten ka kreip tis į par-
duo tu vės sa lė je dir ban čią dar buo to ją. 
Štai aną kart ap ti kau rek la mi nia me 
lei di ny je tru pi ni nio py ra go rek la mą ir 
nu ta riau nu si pirk ti, bet nie kur jo ne-
ma čiau. Ap si džiau giau, kai pre ky bos 
sa lės dar buo to ja, me tu si sa vo dar bą, 
ne tik nu ve dė ma ne prie len ty nos, ku-
rio je bu vo pa dė tas py ra gas, bet dar ir 
api bū di no jo sko nį.

Tad no riu pa dė ko ti šiam šau niam 
ko lek ty vui už ge rą, man da gų ap tar na-
vi mą, už šyp se nas ir ge ra no riš ku mą. 
Ačiū Jums.

Jo nas Kos tas KAR PA VI ČIUS
Užsk. 3034

TRADICIJA

Judėjimo negalią turinčius ligonius pasitinka statūs Vilkaviškio ligoninės 
laiptai. Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr.
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Ant ra ja me eta pe ne prik lau so mą tie kė ją 
tu ri pa si rink ti gy ven to jai, su nau do jan tys 
1000–5000 kWh per me tus, iš vi so – apie 
780 tūkst. na mų ūkių. Li kus apie pu sant ro 
mė ne sio iki anks čiau ga lio ju sio ter mi no ne-
prik lau so mą tie kė ją yra pa si rin kę apie 38 
pro c. Reiš kia, per trum pą lai ką pa si rink ti 
tie kė ją tu rė jo dar apie 480 tūkst. var to to jų.

Ti ki ma si, kad įsta ty mo pa kei ti mai taip 
pat pa dės iš veng ti kai nų ki li mo tiems var-
to to jams, ku rie ne bū tų lai ku pa si rin kę 
elekt ros ener gi jos tie kė jo ir jiems bū tų nu-
trauk tos vi suo me ni nio tie kė jo pa slau gos. 
To kiu at ve ju šie gy ven to jai au to ma tiš kai 

pa tek tų į ga ran ti nį elekt ros tie ki mą, ku rio 
kai na yra ket vir čiu bran ges nė ir yra lai ki-
nai tei kia ma bend ro vės „Ener gi jos skirs ty-
mo ope ra to rius“ (ESO).

Įs ta ty mo pa kei ti muo se nu ma ty ta, kad 
ne prik lau so mi tie kė jai ga li pa siū ly ti var to-
to jams nuo ki tų me tų pra džios pra si dė sian-
tį su tar čių vyk dy mą au to ma tiš kai ati dė ti 
iki 2022 m. lie pos 1 d., to dėl gy ven to jams 
bus ak tua lu at kreip ti dė me sį į vi suo me ni-
nes elekt ros ener gi jos kai nas, kurias Vals-
ty bi nės ener ge ti kos re gu lia vi mo ta ry ba pa-
skelbs ne vė liau kaip iki gruo džio 1 d.

Jei gu gy ven to jas pa si ra šęs su tar tį su 

ne prik lau so mu tie kė ju ir elekt ros ener-
gi jos tie ki mas tu ri pra si dė ti nuo 2022 m. 
sau sio 1 d., re ko men duo ja ma pa ly gin ti 
vi suo me ni nio tie kė jo nuo sau sio 1 d. siū-
lo mas ir ne prik lau so mo tie kė jo pa siū ly tas 
kai nas. Svar bu įver tin ti, ku ris pa siū ly mas 
nau din ges nis ir priim ti spren di mą, o ta da 
su si siek ti su tie kė ju pa si tar ti dėl ga li my bės 
įgy ven din ti no ri mą spren di mą.

Tuo at ve ju, jei var to to jas pa si ra šęs su tar-
ti su tie kė ju ir elekt ros tie ki mas jau pra si dė-
jęs ar ba pra si dės nuo šių me tų gruo džio 1 
d., siū lo ma pa ly gin ti vi suo me ni nio tie kė jo 
nuo sau sio 1 d. siū lo mas ir ne prik lau so mo 
tie kė jo pa siū ly tas kai nas. Esant po rei kiui 
su si siek ite su tie kė ju pa si kon sul tuo ti dėl to-
li mes nio tu ri mos su tar ties val dy mo.

Tiems gy ven to jams, ku rie dar ne pa si ra-
šę su tar ties su tie kė ju, šiuo po ky čiu su tei-
kia mas il ges nis lai kas pa si rink ti ne prik lau-

so mą elekt ros ener gi jos tie kė ją. Tą svar bu 
pa da ry ti vė liau siai iki ki tų me tų bir že lio 
18 d.

Vi suo me ni nis ir ne prik lau so mi tie kė jai 
in for muos ant ro jo elekt ros ener gi jos rin-
kos li be ra li za vi mo eta po var to to jus apie 
pa si kei tu sį re gu lia vi mą ir jų pa si rin ki mo 
ga li my bes.

Šie po ky čiai ne lie čia pir mo jo eta po var-
to to jų, ku rie tie kė ją pa si rin ko per nai, taip 
pat tų, ku rie pa ten ka į ki tus me tus vyk sian-
tį tre čią jį eta pą, kai tu rės pa si rink ti vi si li-
kę ša lies gy ven to jai.

Ga lu ti nis elekt ros rin kos li be ra li za vi mo 
Lie tu vo je ter mi nas ne si kei čia – pro jek tas 
bus įgy ven din tas iki 2023 m. pra džios.

Iš sa mi in for ma ci ja pa tei kia ma sve-
tai nė je pa si rin ki te tie ke ja.lt ar ba te le fo nu 
8 626 55 565.

ESO inf.

Su tei kia ma dau giau lai ko gy ven to jams pa si rink ti ne prik lau so mą tie kė ją

Būs to par da vi mas – tai kur kas 
dau giau nei skel bi mo įdė ji mas
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Apie si tua ci ją ne kil no ja mo-
jo tur to rin ko je min ti mis 
da li ja si Vil ka viš ky je dir-
ban ti „Re max“ kom pa ni jos 
bro ke rė In ga CIE SIŪ NĖ.

– Gir di me, kad dėl re kor di nio 
kai nų šuo lio did mies čiuo se būs-
tas gy ven to jams jau ga li tap ti ne-
beį per ka mas. O ko kia si tua ci ja 
Vil ka viš ky je?

– Ne kil no ja mo jo tur to rin ka Lie-
tu vo je šiuo me tu kaip nie kad ak ty vi. 
Ir nors įpras tai po ky čiai šio je sri ty je 
pa ste bi mai vyk da vo tik di džiuo siuo-
se ša lies mies tuo se, šį kar tą jie neap-
len kė net ato kiau sių re gio nų, tarp 
jų – ir Vilkaviškio.

Pas ta ruo sius pu sant rų me tų jau-
čia mas aki vaiz dus su ju di mas ne kil-
no ja mo jo tur to sri ty je. Pra si dė jus 
pan de mi jai tiek pir kė jai, tiek par-
da vė jai su lai kę kvė pa vi mą lau kė 
kai nų su ma žė ji mo. Ta čiau jos taip 
ir ne nuk ri to. At virkš čiai – vi ru sas, 
žmo nių gy ve ni mus nu bloš kęs į pan-
de mi jos še šė lį, pa kei tė ir jų elg se ną. 
Dau ge lis gy ven to jų nu spren dė ne be-
lai ky ti tu ri mų pi ni gų, o in ves tuo ti 
į ne kil no ja mą jį tur tą. Būs tas per ka-
mas per daug ne gal vo jant, daž nai 
– net ne sau gy ven ti, o iš nuo mo ti, 
pla nuo jant, kad atei ty je jis liks vai-
kams, o gal būt ir pa tiems įsi kel ti. 
Daž niau siai per ka ma, kol ob jek tas 
nau jas, „karš tas“, ką tik at si ra dęs 
pa siū lo je, o tai lemia kai nų ki li mą.

– Ar stip riai ši ten den ci ja su kė lė kai-
nas?

– Ne kil no ja ma sis tur tas pa bran go ga-
na žy miai. Šiuo me tu už gy ve na mo jo plo to 
kvad ra ti nį met rą mo ka ma be veik dvi gu bai 
dau giau nei prieš dve jus me tus. Ir tai, ko ge-
ro, ne ri ba. Ži no ma, graibs to mi ir mo ka ma 
dau giau ne už vi sus ob jek tus.

– Ko kio būs to daž niau siai ieš ko vil ka-
viš kie čiai?

– Vil ka viš kie čiai ieš ko ir lin kę dau giau 
su mo kė ti už tvar kin gą, re mon to ne rei ka lau-
jan tį bu tą ar na mą. De ja, to kių būs tų mū sų 
mies te par duo da ma ne daug. Daž niau pa si-
tai ko ga li my bė įsi gy ti se nus, vi siš ko re mon-
to rei ka lau jan čius na mus ar bu tus – jie yra 
pi ges ni.

– Ko dau giau žmo nės tei rau ja si – bu tų 
ar na mų?

– Kaip ir mi nė jau, žmo nės no ri tie siog 
tvar kin gų, su re mon tuo tų būs tų, į ku riuos 
bū tų ga li ma įsi kel ti iš kar to. Ta čiau aki-
vaiz džiai di des nis yra bu tų po rei kis. Tai 
įta ko ja du veiks niai. Vil ka viš kio ra jo nas gy-
ven to jų skai čiu mi lyginant su miestu są ly-
gi nai yra di de lis. Gar baus am žiaus su lau kę 
ra jo no gy ven to jai par duo da sa vo so dy bas 
ir no ri įsi gy ti bu tą mies te, že muo se aukš-
tuo se, kur be rū pes čio dėl kū re ni mo, ap-
lin kos prie žiū ros ga li ra miai gy ven ti. Ki tas 
fak to rius, užau gi nan tis bu tų pa klau są, yra 
tas, kad jų tie siog la bai trūks ta, nes mū sų 
mies te pa sku ti niai dau giaaukš čiai na mai 
bu vo pastatyti 1988–1993 me tais. Daugiau 
jų nestatoma. To dėl ir bu tų trū ku mas se nė-
jant ra jo no vi suo me nei yra na tū ra lus.

– Kas Vil ka viš ky je per ka būs tus?
– Na mus per ka jau nos šei mos. Jie ir yra 

tie en tu zias tai, su tei kian tys šan są se niems 

na mams bū ti pri kel tiems ant ra jam 
gy ve ni mui. O jau niems ak tua lu kuo 
ma žes nė kai na, nes nu si pir kę se ną 
na mą jie daž niau siai ima  si ka pi ta li-
nio re mon to, ku ris pa pras tai at siei-
na dau giau nei pa ts na mas. Jau nos 
šei mos taip pat do mi si di des niais 
bu tais aukš tes niuo se aukš tuo se, 
ku riuos jiems už lei džia sen jo rai, 
no rin tys „nu si leis ti“ ke le tu aukš tų 
že miau.

Tie sa, jau nos šei mos daž nai pa si-
nau do ja vals ty bės tei kia ma su bsi di-
ja pir ma jam būs tui įsi gy ti, o tai ir gi 
ska ti na pirk ti ne kil no ja mą jį tur tą.

Mėgs tu juo kau ti su klien tais, 
kad ma no pa slau gos rei ka lin gos vi-
sais gy ve ni mo eta pais: tuo kian tis 
– nes rei kia būs to, ski rian tis – nes 
vie toj vie no rei kia dvie jų būs tų, pa-
gau sė jus šei mai – nes rei kia di des-
nio gy ve na mo jo plo to, pra ra di mo, 
šei mos su ma žė ji mo at ve ju – ma-
žes nio... Taip ir su ka si vis kas ra tu. 
Būs tas tu ri tar nau ti žmo gui, o ne 
at virkš čiai... Esu su ti ku si žmo nių, 
ku rie lai ko ne nau do ja mą būs tą me-
tų me tus, mo ka mo kes čius, ki taip 
ta riant tar nau ja būs tui ir vi siš kai 
be pras miš kai lei džia sun kiai už dir-
ba mus pi ni gus.

– Ko kia ne kil no ja mo jo tur to 
rin kos si tua ci ja ki to se ra jo no vie-
to vė se?

– Iš tuš tė ju sius na mus nuo ša les-
nė se ra jo no vie to vė se per ka ne ga lin-
tie ji jų įpirk ti mies te. Jei at stu mas 
ne di de lis, jau nų šei mų, ku rių vai kai 
lan ko dar že lius, mo kyk las mies te, 
ne gąs di na ke le tas ar net ke lio li ka 

ki lo met rų. Po tru pu tė lį veiks mas vyks ta 
vi suo se ra jo no kam pe liuo se, gal kiek ak ty-
viau ten, kur yra mo kyk la ar bent par duo-
tu vė.

– Ar yra ko mer ci nių, ga my bi nių pa tal-
pų po rei kis mū sų ra jo ne?

– Be abe jo. Džiau giuo si, kad ra jo ne ku-
ria si, lie ka smul kūs vers lai, at si ran da nau-
ji. Man, kaip vil ka viš kie tei, ak tua lu ir la bai 
sma gu, kad kuo dau giau pa slau gų, pre kių 
ga li ma gau ti vie to je. 

Pa siū los, ži no ma, la bai trūks ta, nes kaip 
ir gy ve na mų jų na mų, taip ir ko mer ci nių ar 
ga my bi nių pa tal pų par da vi mui jau se niai 
ne sta to ma. Džiu gu, kai se nos yra re konst-
ruo ja mos.

– Gy ven to jai tur būt dar nė ra pra tę 
kreip tis į ne kil no ja mo jo tur to bro ke rį? 
Pirk da mi ar par duo da mi būs tą jie lin kę 
la biau pa si kliau ti skel bi mais in ter ne te, 

spau do je ar iš pa žįs ta mų gau ta in for ma-
ci ja. Ką ma no te apie tai?

– At sa ky da ma į šį klau si mą ga lė čiau 
pa teik ti to kį pa ly gi ni mą. Anks čiau žmo nės 
bu vo įpra tę, kad vis ką ga li pa si da ry ti pa tys: 
su si tai sy ti au to mo bi lį, nu si da žy ti na mą ar 
už siau gin ti vi sų rū šių dar žo vių. Šian dien, 
kai gy ve ni mo tem pas pa si da ręs ne žmo niš-
kai spar tus ir kiek vie nas iš mū sų vos spė ja-
me nu dirb ti sa vo dar bus, au to mo bi lio tai sy-
mą ir plo vi mą pa ti ki me ser vi so dar buo to jui, 
dan tis mums tai so odon to lo gai, dar žo ves 
per ka me par duo tu vė je ar ba tur gu je... Tai 
ko dėl būs to par da vi mo rū pes čių ne pa ti kė-
jus taip pat pro fe sio na lui – bro ke riui?

Būs to pir ki mas ar par da vi mas daž nai 
ga li bū ti ku pi nas stre so ir neaiš ku mų. Net-
var kin gi pa vel dė ji mo do ku men tai, įga lio-
ji mai, ver ti ni mas, ka dast ri niai ma ta vi mai 
– su vi su tuo žmo gui kar tais nė ra taip pa-
pras ta su si tvar ky ti. Bro ke riui šie rei ka lai 
yra ge rai ži no mi ir su pran ta mi. Aš dir bu su 
vi sų sri čių spe cia lis tais ir ga liu iš spręs ti vi-
sas pro ble mas, su si ju sias su ne kil no ja muo-
ju tur tu.

Būs to par da vi mas – tai kur kas dau giau 
nei skel bi mo įdė ji mas.

– Esa te vie ti nis žmo gus, tad mū sų kraš-
to rin ką tur būt la bai ge rai pa žįs ta te?

– Taip, esu vie ti nė, sa va ir ar ti vil ka viš-
kie čių, to dėl vi sa da pa sie kia ma jiems pa to-
giu me tu. Ne kil no ja mo jo tur to bro ke re Vil-
ka viš ky je dir bu be veik sep ty ne rius me tus 
ir tik rai tu riu pa kan ka mai kom pe ten ci jos, 
pa tir ties, esu už si tar na vu si klien tų re ko-
men da ci jas. Kas dien bend rau ju su po ten cia-
liais pir kė jais, būs to ieš ko to jais, tu riu su kau-
pu si daug in for ma ci jos apie ne kil no ja mą jį 
tur tą ne tik Vil ka viš kio kraš te. Ap žiū rė ju si 
nau ją ob jek tą ne re tai jau ži nau, kas ga li bū-
ti jo pir kė jas.

Siū ly čiau pa si nau do ti „Re max“ kom pa-
ni jos ne kil no ja mo jo tur to duo me nų ba ze, 
ku ri vis di dė ja. Ži nio mis bei pa tir ti mi nuo-
la tos da li ja mės su ki tais šios kom pa ni jos 
at sto vais Su val ki jo je, su vi so je Lie tu vo je 
dir ban čiais ko le go mis. Tai gi tik rai kvie čiu 
vi sus kreip tis ir sa vo ne kil no ja mo jo tur to 
par da vi mo rū pes čius pa ti kė ti pro fe sio na-
liems bro ke riams.

„Pro fe sio na lus vie ti nis bro ke ris ga li pa pras tai 
ir grei tai pa dė ti par duo ti ar ba nu si pirk ti būs tą“, 
– sa ko „Re max“ ne kil no ja mo jo tur to kom pa ni jos 
bro ke rė vil ka viš kie tė In ga Cie siū nė.

Asmeninio albumo  nuotr.
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Sulaikę kvėpavimą 
visi laukė kainų 
sumažėjimo, tačiau jos 
taip ir nenukrito.

RINKA

Pus me čiui pra tę sia mas ter mi nas, iki ka da ša lies gy ven to jai tu ri pa si-
rink ti ne prik lau so mą elekt ros tie kė ją. Tai reiš kia, kad į ant rą jį li be ra li-
za vi mo eta pą pa ten kan tys ir tie kė jo ne pa si rin kę var to to jai vi suo me-
ni niu elekt ros tie ki mu ga lės nau do tis iki 2022 m. vidurio.
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Į vai kys tės na mus su grį žęs 
spor ti nin kas po pu lia rins džiu džit su
Ro lan das Ja na vi čius – daug kar-
ti nis čem pio nas, gau siai ti tu luo-
tas dziu do ir bra zi liš ko džiu džit-
su (Jiu-Jit su) spor ti nin kas, ga li 
bū ti pa vyz džiu kiek vie nam, o 
po sa kis „kuk lu mas žmo gų puo-
šia“ tar si bu vo su kur tas jam.

Pra džia – Pil viš kiuo se
Ro lan das Ja na vi čius gi mė, au go ir mo-

kė si Pil viš kiuo se, čia pra dė jo ir spor tuo ti. 
Dvi ko vi niu spor tu, ypač džiu džit su, pra dė-
jo rim tai do mė tis bū da mas 13 me tų. Grei si 
šei mos, džiu džit su spor to die vai čių, pa sie ki-
mai ta po jo vai kys tės sva jo ne.

Pir ma sis Ro lan do tre ne ris bu vo Kęs tu tis 
Smir no vas, tuo met Pil viš kiuo se į spor to sa-
lę su rin kęs apie šim tą vai kų. De ja, po me tų 
iš to bū rio be li ko tik ke le tas, o ga lų ga le – tik 
du. Tre ni ruo tis paaug liui te ko va ži nė ti į Ša-
kius. Pa sak Ro lan do, Lie tu vos čem pio na tuo-
se tuo met me da lių iš ko vo ti jam ne pa vy ko, 
aukš čiau siai pa si se kė pa kil ti iki 7–5 vie tos.

Apie sa vo pir mą jį tre ne rį K. Smir no vą 
Ro lan das at si lie pia tik ge ru žo džiu ir iki 
šiol ger bia ne tik už jo lai mė ji mus spor te 
bei gau sius ti tu lus, bet ir už po zi ty vu mą, 
ge ra no riš ku mą, pui kią nuo tai ką ir šyp se-
ną, už tai, kad lai ko si duo to žo džio. Tre-
ne ris anks ti pa ste bė jo Ro lan do ga bu mus, 
po ten cia lą ir siū lė pa suk ti pro fe sio na laus 
spor to ke liu – tap ti miš rių ko vos me nų 
pro fe sio na lu. Tai bu vo pa sau ly je nau ja 
po pu lia rė jan ti spor to ša ka, ir ta len tin gas 
jau nuo lis tu rė jo daug šan sų už si tik rin ti 
per spek ty vią spor ti nin ko kar je rą.

Gy ve ni mo po sū kis
Vis dėl to Ro lan das pa si rin ko ki tą ke lią 

– kū no kul tū ros stu di jas tuo me ti nia me Pe-
da go gi nia me ins ti tu te. Kaip pri si pa ži no, tai 

pa da rė tė vų spau džia mas, pa klus da mas jų 
va liai ir no rui, kad sū nus įgy tų aukš tą jį iš-
si la vi ni mą. „Ka žin, kaip bū tų su si klos tęs 
gy ve ni mas, jei bū čiau pa si rin kęs Kęs tu čio 
pa siū ly mą?“ – svars tė Ro lan das ir sa kė ap-
gai les tau jąs dėl tuo met priim to spren di mo 
tap ti stu den tu.

Bai gęs Pe da go gi nį ins ti tu tą kū no kul tū-

ros mo ky to ju R. Ja na vi čius taip ir ne ta po, o 
tuoj pat po dip lo mo įsi gi ji mo 2009 me tais 
iš ke lia vo į už sie nį – įsi kū rė Ško ti jo je. Ap si-
gy ve no ne di de lia me Ai maus mies te ly je, įsi-
dar bi no fab ri ke.

Anot Ro lan do, iš pra džių bu vo sma gu 
už si dirb ti pi ni gų, pa si jus ti lais vai, ne spau-
džia mam eko no mi nių pro ble mų, bet lai kui 

bė gant su pra to, kad pi ni gai dar ne vis kas, 
kad sa vai me jie lai mės neat ne ša.

Sug rį ži mas į spor tą
Iš va žia vęs į už sie nį Ro lan das ku rį lai-

ką ak ty vų spor tą ap lei do, pa spor tuo da vo 
tik sau. At gal į spor tą jį grą ži no te nykš tis 
ang las Džor džas Tauns – mė gė jiš ko spor-
to klu bo sa vi nin kas, su ku riuo Ro lan das 
su si pa ži no per bend ra dar bį. Iš pra džių 
Džor džas pa kvie tė jį į sa vo spor to klu bą, 
o vė liau pa pra šė pa dė ti tre ni ruo ti vai kus. 
Ta čiau pa ma tęs tre ni ruo tę Ro lan das pa ty-
rė kul tū ri nį šo ką: sa lė je ne bu vo jo kios dis-
cip li nos, vy ra vo vi siš ka ne tvar ka. „Pri si mi-
niau Kęs tu čio Smir no vo tre ni ruo tes, kur 
su si rink da vo net šim tas vai kų, ir tre ne ris 
vi sus juos be pro ble mų su val dy da vo. O čia 
tris de šimt vai kų, du tre ne riai ir ne su sit var-
ko. Be to, dar tė vai sė di sa lės ga le ir vis ką 
ste bi, – pa sa ko jo Ro lan das. – „Pas mus ki-
to kia tvar ka, Džor džai, gal aš pra džiai tik 
pa spor tuo siu“, – ta da at sa kiau į pa siū ly mą 
bend ra dar biau ti.“

R. Janavičių nus te bi no ki toks šio mė gė-
jų klu bo po žiū ris į var žy bas, re zul ta tus ir 
spor to pa sie ki mus – čia nie kas ne ska ti no 
ir ne spau dė da ly vau ti var žy bo se. „O man 
rei kia nuo lat to bu lė ti. Vėl pra dė jęs spor tuo-
ti iš si kė liau sau tiks lą iškovoti juo dą dir žą“, 
– to liau pri si mi ni mais da li jo si pa šne ko vas.

Bra zi las pa stū mė jo per ga lių link
Pir mo sio se var žy bo se Ro lan das su da ly-

va vo jau po me tų. In ten sy viau tre ni ra vo si, 
pa kei tė klu bą. Ško ti jo je R. Janavičių čem-
pio nu išug dė tre ne ris iš Bra zi li jos Thia go 
Fer rei ra. Sa vo li ki mo bro lį emig ran tą jis 
tre ni ra vo be veik de šimt me tų. Bū da mi be-
veik vien me čiai, pa sak Ro lan do, jie kar tu 
au go, bu vo vie nas ki tam ir mo ky to jai, ir 
kon ku ren tai. 

Nukelta į 9 p.]

And rius GRY GE LAI TIS

Vi si ra jo no ir ša lies bė-
gi mo en tu zias tai pui kiai 
ži no, kad lapk ri čio mė ne sį 
rei kia sku bė ti į Ož ka ba lius, 
ku riuo se tra di ciš kai star-
tuo ja ša lies pa triar chui dr. 
Jo nui Ba sa na vi čiui skir tas 
bė gi mas. Šie met jis bu vo 
su reng tas jau dvi de šim tą 
kar tą.
Šiais me tais ju bi lie ji nis bė gi mas 
„Jo no Ba sa na vi čiaus tė viš kė – Bart-
nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk-
la-dau gia funk cis cent ras“ bu vo 
de di kuo tas patriarcho 170-osioms 
gi mi mo me ti nėms pa mi nė ti. Į spor-
to šven tę at vy ko 202 da ly viai iš 
įvai rių ša lies mies tų. Taip pat bu-
vo sve čių iš Lat vi jos bei Uz be kijos. 
Praė ju sia me bė gi me da ly va vo 211 
spor ti nin kų, o dau giau siai į šias var žy bas 
bu vo su si rin kę 250 at le tų.

Šiais me tais vy riau sia jam iš da ly vių bu-
vo 77 me tai, o jau niau sia jam – 9. Ne pai sy-
da mi am žiaus skir tu mų vi si spor ti nin kai 
sie kė kuo grei čiau įveik ti ne leng vą 5,9 km 
il gio tra są. Tarp bė gi kų bu vo ga li ma iš vys-
ti ir gau sų bū rį jau nų jų vil ka viš kie čių. 

Ge riau siai iš mū siš kių se kė si tre ne rės 
Rū tos Kiš kė nie nės ug dy ti niams Ai ri dui 

Ju rai čiui, ku ris vai kų am žiaus gru pė je iš-
ko vo jo tre čią vie tą, bei Ne dai Čaps ky tei, 
ne tu rė ju siai ly gių tarp jau nu čių. Pui kiai 
pa si ro dė ir Auš ri nė Zmit re vi čiū tė, jau nių 
am žiaus gru pė je fi ni ša vu si ant ra. Mer gi-
ną tre ni ruo ja Ra sa Aku ce vi čiū tė. Iš vi so 
spor ti nin kai ko vo jo sep ty nio se am žiaus 
gru pė se.

Vi si fi ni šo li ni ją kir tę da ly viai ap do va-
no ti at mi ni mo me da liais, pa vai šin ti karš ta 

ar ba ta ir rė mė jų dovanotais sal du my nais. 
Be ska nės tų ne li ko ir sir ga liai. Iš vi so iš da-
ly ta 360 spur gų.

Ats ki rai ap do va no ti jau niau sie ji bei 
ge riau sie ji vie nų iš pa grin di nių or ga ni za-
to rių – Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo-
kyk los-dau gia funk cio cent ro – ug dy ti niai. 
Rė mė jų pri zai įteik ti ket vir to kei Go dai Riš-
ke vi čiū tei, me tais vy res niam Ka ro liui Pa-
sa laus kui, į aš tun tą kla sę ei nan čiai Ug nei 

Da mi da vi čiū tei bei dvy lik to kui 
Ma ri jui Jan kai čiui.

Pag rin di niai var žy bų tro fė jai 
– nu ga lė to jų tau rės ir pi ni gi niai 
pri zai – šie met ati te ko šiau lie čiui 
Ro ber tui Va li šaus kui, tra są įvei ku-
siam per 17 min. ir 57 sek., bei vil-
ka viš kie tei Vik to ri jai Var na gi ry tei, 
fi ni ša vu siai per 19 min. ir 59 sek. 
Įdo mu tai, kad nors šiais me tais 
spor ti nin kų už fik suo ti re zul ta tai 
yra ga na aukš ti, ta čiau vis dar nie-
kas ne ga li pa ge rin ti pa čia me pir ma-
me bė gi me, 2001 m., olim pie čio iš 
Kau no Min dau go Pukš to pa siek to 
re kor do. Tą kart šis bė gi kas nuo to lį 
įvei kė per 17 min. 34,7 sek.

„Var žy bos pui kiai pa vy ko. 
Susirinko daug anks čiau jose da-
ly va vu sių spor ti nin kų, bu vo ir 
ne ma žai nau jų. Šios lenk ty nės iš-
si sky rė tuo, kad pir mą kar tą da ly-
vių lai kus fik sa vo me ne ran ki niu 
bū du, o au to ma ti niu. Tuo pa si rū-
pi no Lie tu vos bė gi mo mė gė jų aso-
cia ci ja. Spor ti nin kams iš duo tuo se 

nu me riuo se bu vo įmon tuo tos ne di de lės 
mik ros che mos, ku rios ir lei do nu sta ty ti 
tiks lų lai ką, per ku rį da ly viai įvei kė tra są“, 
– pa sa ko jo vie na iš var žy bų or ga ni za to rių, 
Bart nin kų J. Ba sa na vi čiaus mo kyk los-dau-
gia funk cio cent ro kū no kul tū ros mo ky to ja 
Ra sa Aku ce vi čiū tė.

Ji pa ža dė jo, kad ir to liau tęs šią gra žią 
tra di ci ją, bei vy lė si, kad ki tais me tais į bė gi-
mą su si rinks dar dau giau da ly vių.

Tra di ci niu bė gi mu pa gerb tas J. Ba sa na vi čiaus at mi ni mas

„Ta len tas plius dar bas – ir tu tam pi olim pi niu čem pio nu“, – taip trum pai sėk-
mės for mu lę nu sa kė ti tu luo tas spor ti nin kas Ro lan das Ja na vi čius (centre).

As me ni nio al bu mo nuo tr.

S

Į mūsų rajone rengiamą kasmetinį bėgimą šiemet atvyko per 200 bėgikų iš Lietuvos, Latvijos 
bei Uzbekijos.

S
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Pra di nu kai džiau gia si 
at nau jin to mis pa tal po mis

Atkelta iš 2 p.

Di rek to rei ant ri no ir jos pa va duo to-
jas ūkiui Zig mas Gri kie tis. Jo tei gi mu, 
Vil ka viš kio pra di nė mo kyk la jau se-
niai nu si pel nė ge res nių są ly gų.

„Bu vo šiek tiek ap mau du, kai ma-
tė me, jog in ves tuo ja ma į tas ug dy mo 
įstai gas, ku rios šian dien jau yra už-
da ry tos. Ten bu vo tve ria mos tvo ros, 
sta to mos mo der nios ka ti li nės, at lie-
ka mi įvai rūs re mon tai“, – kal bė jo Z. 
Gri kie tis.

Vis gi jis pri pa ži no, kad 1936 m. 
sta ty to pa sta to vi daus pa tal pų re-
mon tą anks čiau da ry ti ne bū tų bu-
vę tiks lin ga. Ne vie nus me tus šis 
įstai gos kor pu sas ken tė dėl nuo lat 
drėks tan čių pa ma tų ir sie nų, tad pir-
miau sia rei kė jo at lik ti pa ma tų hid-
roi zo lia ci ją, o tik po to gal vo ti apie 
ki tus dar bus. Pa ma tai su tvar ky ti 
prieš ke le tą me tų, taip pat pa keis tas 
sto gas, te ri to ri ja ap tver ta tvo ra, išas-
fal tuo tas kie mas.

Glau dė si ki tur
Kol vy ko re mon tas, ant ra ja me 

mo kyk los kor pu se be si mo kan tys 197 
mo ki niai bei čia dir ban tys 24 pe da go-
gai glau dė si ki to se įstai go se – Vil ka-
viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nė je 
bei mu zi kos mo kyk lo se. Dvi pra di nu-
kų kla sės bu vo per kel tos į pir mą jį pra di nės 
mo kyk los kor pu są.

„Esa me dė kin gi, kad šiuo lai ko tar piu 
ki tos mo kyk los ge ra no riš kai su ti ko mus įsi-
leis ti. Svars tė me net va rian tą dirb ti dviem 
pa mai no mis, bet mo ki nių tė vai la bai pra šė 
ieš ko ti ki tų al ter na ty vų. Nors tam tik rų ne-
pa to gu mų tik rai bu vo, ta čiau da bar jau vis-
kas pa mirš ta“, – kal bė jo A. Straz die nė.

Ti ki si už baig ti dar bus
Ar ti miau siu me tu Vil ka viš kio pra di nės 

mo kyk los ant ra sis kor pu sas tu rė tų dar la-
biau pa si keis ti. Ža da ma įsi gy ti nau jų bal dų 
bei pa baig ti įreng ti nu si ra mi ni mo bei re lak-
sa ci jos ka bi ne tą. Jis bus pri tai ky tas el ge sio 
ir emo ci jų su tri ki mų tu rin tiems vai kams. 
Šia me ka bi ne te tu rė tų sto vė ti spal vo ti bur-

]

bu lų vamz džiai, įvai rios ma žo sios sen so ri-
nės bei švie sos te ra pi jos prie mo nės, dau gy-
bė ki tų pa na šaus po bū džio įren gi nių.

Nors da bar da lis ant ro jo mo kyk los kor-
pu so pa tal pų ta po erd ves nės, jau kes nės 
ir švie ses nės, dar tik rai ne vi si dar bai pa-
baig ti. Vis dar li kęs ne tvar ky tas ant ra sis 
pa sta to aukš tas. Ja me pro ble mos iš es mės 
iš lie ka tos pa čios: by ran tis tin kas, sky lės 
sie no se, į ku rias ne sun kiai ga li ma net 
pirš tą įkiš ti, se nos, girgž dan čios grin dys. 
Mo kyk los di rek to rė vy lė si, kad vi sa tai 
bus su tvar ky ta jau atei nan čią va sa rą. Sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jai jau yra pa teik tas 
pra šy mas ki tų me tų biu dže te nu ma ty ti lė-
šų ir šių pa tal pų re mon tui. Taip pat ti ki ma-
si su re mon tuo ti ir se nus įstai gos laip tus. 
Skai čiuo ja ma, kad vi siems dar bams rei-

kės apie 50 tūkst. eu rų.
„Tam tik rų pro ble mų tu ri me ir pir ma-

me mo kyk los kor pu se. Be ne di džiau sia 
iš jų – spor to aikš ty nas. Ne kar tą pre ten-
da vo me į įvai rių pro jek tų pa ra mą, ta čiau 
pil dant pa raiš kas rei kia nu ro dy ti, ku rio je 
vie to je yra ki tas ar ti miau sias spor to aikš-
ty nas. O jų ša lia yra net ne vie nas. Dėl šio 
fak to pa raiš kų ver tin to jai iš mū sų vis ati-
ma da lį taip rei ka lin gų ba lų. Svars to me 
spor to aikš ty ną pra dė ti tvar ky ti sa vo jė-
go mis. Pir miau sia rei kė tų at lik ti dre na žo 
dar bus. Taip pat lau kia ir vi daus pa tal po-
se esan čių vamz džių re konst ruk ci ja. Da lis 
jų – vi siš kai su trū ni ję. Bet ko kiu at ve ju esa-
me lai min gi dėl vyks tan čių po ky čių ir ti ki-
mės, kad jie ne sus tos“, – tei gė Vil ka viš kio 
pra di nės mo kyk los di rek to rė.

Antrajame mokyklos pastato aukšte vaizdas vis dar išlieka gana niūrus: sienoje 
atsiveriančias skyles tenka maskuoti stendais, baldais bei kitokiomis priemonėmis.
 Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.

S

Lapk ri čio 20 d. pra si dė jo ap lin-
ko sau gi nė ak ci ja „Miš kas“.
Iki gruo džio 24 d. miš kų kont ro lės spe-
cia lis tai or ga ni zuos rei dus ša lies miš-
kuo se, tik rins eg lu čių par da vi mo vie-
tas. Ak ci jos tiks las – prieš ar tė jan čias 
žie mos šven tes ap sau go ti eg lu tes ir miš-
ką nuo ne tei sė tų kir ti mų.

Ap lin kos ap sau gos de par ta men to 
(AAD) pa rei gū nai vi są mė ne sį miš kuo-
se vyk dys ir pre ven ci nę ste bė se ną. Ar tė-
jant Ka lė doms juos pa sie kia in for ma ci-
ja iš miš ki nin kų, pi lie tiš kų žmo nių apie 
ap tin ka mus nau jus nu pjau tų eg lu čių 
kel mus. Tai ro do, kad kai ku riems as me-
nims vis dar ky la ran ka šven ti nį me de lį 
nu si kirs ti pa tiems, be lei di mo, nors tai 
da ry ti griež tai drau džia ma.

Tie sa, mū sų ra jo no gam tą pri žiū-
rin čių pa rei gū nų tei gi mu, to kių pa-
žei di mų ma žė ja: žmo nės vis daž niau 
ren ka si pa puoš ti va zo ne užau gin tą 
me de lį, ku rį vė liau ga li ma per so din ti 
sa vo val do je, ar ba tie siog eg lu tės ša ką. 
Pas ta ro ji at ro do taip pat gra žiai, na-
mai pra kvim pa miš ku, o gam ta ne pa-
ti ria jo kios ža los.

Svar bu ži no ti, kad pri va taus miš ko 
sa vi nin kas sa va me miš ke ga li nu si kirs ti 
eg lu tę, ta čiau to kiu at ve ju jis su sa vi mi 
tu rė tų tu rė ti miš ko nuo sa vy bę įro dan-
čius do ku men tus.

Kaip ir kas met, ka lė di nių eg lu čių 
bus ga li ma įsi gy ti jų par da vi mo punk-
tuo se. Įp ras tai jo mis pre kiau ja Vals ty-
bi nių miš kų urė di jos te ri to ri niai pa da-
li niai, pre ky bos cent rai, tur ga vie tės ir 
pan.

Sa va va liš kas eg lu čių kir ti mas už-
trau kia ad mi nist ra ci nę bau dą. Su ma nę 
ne le ga liai pa si puoš ti na mus tu rė tu mė-
te su mo kė ti nuo 60 iki 300 eu rų bau dą 
bei at ly gin ti gam tai pa da ry tą ža lą.

„San ta kos“ inf.

Ati džiau pri žiū rės 
eg ly nus

Jei gu žmo gus gau na pen si ją į as me ni nę 
ban ko są skai tą, vie ni šo as mens iš mo ka 
jam taip pat per ve da ma į są skai tą. Jei pen-
si ja pri sta to ma į na mus, vie ni šo as mens 
iš mo ka taip pat pri sta to ma į na mus. Jei 
žmo gus pa si rin ko at siim ti sa vo pen si ją 
Lie tu vos pa šte, ten pat jo lauks vie ni šo as-
mens iš mo ka. Svar bu pri si min ti, kad pen si-
jas ir ki tas iš mo kas pa šte rei kia at siim ti iki 
ei na mo jo mė ne sio 26 die nos.

In for ma ci ją apie tai, ar vie ni šo as mens 
iš mo ka bu vo skir ta, vi si pra šy mus pa tei kę 
as me nys ga li ras ti sa vo as me ni nė se pa sky-
ro se www.sod ra.lt/gyventojui. Tiems žmo-
nėms, ku rie pa gei da vo gau ti in for ma ci ją 
pa štu, spren di mai iš siųs ti re gist ruo tais 
laiš kais.

Vie no mė ne sio iš mo kos dy dis nuo lie-
pos mė ne sio – 28,63 eu rų. Tuos ga vė jus, 

ku rie įgi jo tei sę į vie ni šo as mens iš mo ką 
nuo lie pos, lapk ri tį pa sie kė ne prie mo ka 
už ke tu ris mė ne sius: lie pą, rugp jū tį, rug sė-
jį ir spa lį.

Nuo šių me tų lie pos tei sę į vie ni šo as-
mens iš mo ką tu ri Lie tu vo je gy ve nan tys 
vie ni ši žmo nės, gau nan tys šal pos se nat vės 
pen si ją, šal pos neį ga lu mo pen si ją ar ba so-
cia li nę pen si ją (iš sky rus neį ga lius vai kus 
iki 18 me tų). Iš mo ka taip pat pri klau so se-
nat vės pen si jos am žiaus su lau ku siems ar-
ba ne ma žiau kaip 60 pro c. dar bin gu mo ne-
te ku siems šal pos kom pen sa ci jų ga vė jams.

Dėl iš mo kos nuo lie pos ga li kreip tis ir 
žmo nės, ku rie gau na ma žos pen si jos prie-
mo ką. Tai tie as me nys, ku rie yra su lau kę 
se nat vės pen si jos am žiaus ar ba yra ne te-
kę 60 ir dau giau pro cen tų dar bin gu mo ir 
jų gau na ma se nat vės ar ne tek to dar bin gu-

mo (in va li du mo) pen si ja yra ma žes nė nei 
260 eu rų.

Nuo Nau jų jų me tų vie ni šo as mens iš mo-
ką ga lės gau ti dau giau žmo nių – ji pri klau-
sys vi siems Lie tu vo je gy ve nan tiems vie ni-
šiems žmo nėms, ku rie yra su lau kę se nat vės 
pen si jos am žiaus, taip pat tiems, ku riems 
nu sta ty tas ne tek to dar bin gu mo ly gis.

Nuo Nau jų jų me tų iš mo ka bus ski ria-
ma re mian tis Gy ven to jų re gist re esan čiais 
duo me ni mis – ne be rei kės teik ti pra šy mo 
raš tu ar te le fo nu.

Vie ni šo as mens iš mo kos ga vė jai, ku-
riems ši iš mo ka pri klau sys nuo 2022 me-
tų pra džios ir bus skir ta au to ma tiš kai, 
iš mo ką ir su si da riu sią ne prie mo ką gaus 
iki ko vo mė ne sio pa bai gos. Ji taip pat bus 
iš mo kė ta tiems žmo nėms, ku rie tei sę į iš-
mo ką įgi jo nuo šių me tų lie pos ar vė les nio 
šių me tų mė ne sio, bet ne si krei pė dėl jos 
sky ri mo.

Tuo pa čiu lai ku vie ni šo as mens iš mo-
ką gaus ir tie as me nys, ku rie pra šy mus pa-
tei kė šie met, ta čiau tei sę gau ti iš mo ką įgis 
tik ki tais me tais.

Nuo ki tų me tų vie ni šo as mens iš mo kos 
dy dis sieks 32 eu rus.

„Sod ros“ inf.

„Sod ra“ jau mo ka vie ni šo as mens iš mo kas
„Sod ra“ pra dė jo mo kė ti vie ni šo as mens iš mo kas, ku rios šiais me tais 
yra ski ria mos vie ni šiems šal pos pen si jų ir kom pen sa ci jų ga vė jams, 
ma žes nes nei 260 eu rų pen si jas gau nan tiems sen jo rams ar 60 
ir dau giau pro cen tų dar bin gu mo ne te ku siems žmo nėms. Vie ni šo 
as mens iš mo kos pa sie kia ga vė jus to kiu pat bū du, kaip pen si jos ar 
ki tos „Sod ros“ iš mo kos.

Ra jo ne už re gist ruo ti du nau ji 
CO VID-19 pro trū kiai, su si rgi-
mų skai čius iš lie ka sta bi lus.

Per ke tu rias šios sa vai tės die nas už re-
gist ruo tas 81 nau jas ko ro na vi ru so at-
ve jis, jau niau siam su si rgu sia jam – vos 
3 mė ne siai, vy riau siam – 89-eri me tai. 

Iš pa sta ro sio mis die no mis re gist-
ruo tų at ve jų tik vie nas ra jo no gy ven-
to jas dėl sun kios būk lės pa te ko į li go-
ni nę – 79-erių mo te ris nuo CO VID-19 
ne skie py ta.

Šią sa vai tę už re gist ruo tos dar dvie-
jų žmo nių mir tys, tad iš vi so vi ru sas 
jau nu si ne šė 76 ra jo no gy ven to jų gy-
vy bes. Ap mau du, bet tiek 68-erių mo-
te ris, tiek 77-erių vy ras bu vo ne pa sis-
kie pi ję.

Ra jo ne šiuo me tu iš vi so re gist ruo ti 
9 pro trū kiai įstai go se, ta čiau 5 iš jų pa-
sta ro sio mis die no mis ne be sip lė tė. Tik 
Ke tur va la kių mo kyk lo je-dau gia funk-
cia me cent re ki lęs pro trū kis pa si pil dė 
iki 7 at ve jų, ku rių 1 – ant ri nis.

Ta čiau at si ra do du nau ji ži di niai. 
Jau ke lin tą kar tą pro trū kis ky la Vil-

ka viš kio vai kų lop še ly je-dar že ly je „Pa-
sa ka“, su juo sie ja mi 3 at ve jai. Su sir go 
vie nas dar že li nu kas ir dvi pe da go gės. 

Ži di nys įsi plies kė ir li go ni nės 
Vi daus li gų sky riu je – su si rgo 3 pa-
cien tai. Jie vi si iš vež ti gy dy ti į Ma ri-
jam po lės li go ni nės CO VID-19 sky rių. 
Už sik rė tu sių me di kų, ket vir ta die nio 
duo me ni mis, nė ra. Per so na las nuo lat 
tes tuo ja mas.

Dauguma ži di nių 
pamažu gęsta
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Kad drau gai ir ar ti mie ji žie mos 
šven tes pa si tik tų be si džiaug da mi 
gau to mis do va no mis, Lie tu vos mui-
ti nė re ko men duo ja jo mis pa si rū pin-
ti kuo anks čiau. Ne tik dėl kas met 
prieš šven tes pa di dė jan čio siun tų 
srau to, ta čiau ir dėl nuo šių me tų 
lie pos 1 d. įsi ga lio ju sių nau jų mui ti-
nės for ma lu mų.

Nuo šių me tų lie pos 1 die nos vi sas iš tre čių jų 
ša lių at si siun čia mas pre kes, tai gi, taip pat ir do-
va nas, mui ti nei pri va lo ma dek la ruo ti elekt ro ni-
nė mis prie mo nė mis. To dėl prieš do va nų se zo ną 
kvie čia me at kreip ti dė me sį į ke le tą svar bių as-
pek tų.

Pir miau sia, mo kes čių leng va tos yra tai ko-
mos ne ko mer ci nio po bū džio siun toms (do va-
noms), ku rios yra iš siun čia mos ir gau na mos 
neat ly gin ti nai, o siun tė jas ir ga vė jas yra fi zi niai 
as me nys. Tad jei tre čio sios ša lies elekt ro ni nė je 
par duo tu vė je nu pirk si te do va ną ir ji ga vė jui 
bus at siųs ta tie siai iš par da vė jo, to kią siun tą ap-
do va no ta jam teks ne tik dek la ruo ti kaip pre kę, 
bet ir su si mo kė ti už ją im por to mo kes čius.

Svar bu, jog mo kes ti nė leng va ta ga li bū ti tai-
ko ma, kai bend ra pre kių (daik tų), esan čių siun-

to je, tik ro ji ver tė ne vir ši ja 45 eu rų. Jei tik ro ji 
ver tė yra di des nė nei 45 eu rai, ta čiau ma žes nė 
nei 150 eu rų, už ją rei kės su mo kė ti im por to 
PVM, o jei pre kių ver tė vir šys 150 eu rų – ga li 
tek ti su mo kė ti ir tre čių jų ša lių mui tą.

Taip pat at krei pia me dė me sį, kad jei vie nas 
fi zi nis as muo ki tam fi zi niam as me niui iš tre čio-
sios ša lies į ES kaip do va ną siun čia ak ci zi nių 
pre kių (ta ba ko, al ko ho li nių gė ri mų, par fu me-
ri jos), joms tai ko mi ap ri bo ji mai. Jei siun to je 
pre kių kie kis ne vir ši ja nu sta ty tų nor mų, jos at-
lei džia mos nuo im por to mui to. Ta čiau už šias 
pre kes, ne prik lau so mai nuo siun tos sa vo sios 
ver tės, rei kės su mo kė ti ak ci zą ir im por to PVM.

Kaip jau mi nė ta, do va nas, at si siųs tas ar gau-
tas iš tre čių jų ša lių, pri va lo ma mui ti nei dek la-
ruo ti elekt ro ni nė mis prie mo nė mis. Tai ga li ma 
pa da ry ti sa va ran kiš kai per iš ma nią ją mui ti nės 
dek la ra ci jų ap do ro ji mo sis te mą (iM DAS) ar ba 
pa si nau do ti siun tą at ga be nu sios įmo nės pa-
slau go mis. 

Jei do va na bus dek la ruo ja ma sa va ran kiš-
kai, ga vė jui pir miau sia rei kės už si re gist ruo ti 
mui ti nės Bend ro var to to jų val dy mo po rta le 
(BAP) bei per Mui ti nės lei di mų sis te mą (MLS) 
gau ti EO RI ko dą. Šios mui ti nės tei kia mos pa-
slau gos yra ne mo ka mos, for ma lu mus mui ti nė-
je ga li ma su tvar ky ti per vie ną dar bo die ną.

Mui ti nės de par ta men to inf.

Mo kes čiai ir ap ri bo ji mai ka lė di nėms 
do va noms

Į vai kys tės na mus su grį žęs 
spor ti nin kas po pu lia rins džiu džit su

Atkelta iš 7 p.

„Ma no, kaip spor ti nin ko, cha rak te-
riui pa ma tus pa dė jo Kęs tu tis Smir-
no vas, o su Thia go lai ko pra leis da-
vau dau giau nei su žmo na. Ir kaip 
ji su ma ni mi ta da neiš sis ky rė? – su 
šyp se na sam pro ta vo Ro lan das. – 
Ačiū jai, kad ant sa vo pe čių lai kė 
vi są na mų ūkį, au gi no duk rą. O aš 
au ko jau šei mos lai ką, pi ni gus, bet 
bu vo ver ta“.

Sa vo tre ne rį bra zi lą Ro lan das 
api bū di na kaip mak si ma lis tą, pa-
drą si nu sį ir pa stū mė ju sį siek ti per-
ga lių ša lies ir tarp tau ti niu mas tu. 
„Jei gu pra džio je man kas bū tų pa-
sa kęs, kad lai mė siu, ne bū čiau pa ti-
kė jęs. Be Thia go bū čiau ap si ri bo jęs 
vie ti nė mis var žy bo mis, bet jo am-
bi ci jos bu vo ne rea lios! Jis – pa sau-
lio BJJ (bra zi liš kas džiu džit su) vi ce-
čem pio nas. Įk ve pian tis pa vyz dys. 
Be to, yra pa ruo šęs daug vai kų, 
išug dęs daug spor ti nin kų“, – ko le-
ga ir tre ne riu ža vė jo si Ro lan das.

Pa sie ki mas – juo das 
džiu džit su dir žas
Nuo bal to iki juo do Ro lan do dir-

žo – de šim ties me tų ke lias. Juo das 
džiu džit su dir žas jam su teik tas tik 
šie met. Anot pa šne ko vo, vos du pro-
cen tai iš vi sų pa si rin ku sių jų ko vi nį 
spor tą pa sie kia šį lai mė ji mą.

Spor ta vo Ro lan das tik lais va lai-
kiu, o duo nai ir spor tui, ap ran gai, 
var žy boms už si dirb da vo fab ri ke. 
No rė da mas da ly vau ti Eu ro pos čem pio na te 
pra dė jo ieš ko ti rė mė jų, pri ra šė krū vas laiš-
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kų, bet ga liau siai pa ra mos su lau kė iš fab ri-
ko, ku ria me dir bo.

R. Ja na vi čius pa sa ko jo, kad Jung-
ti nė je Ka ra lys tė je džiu džit su la bai 
po pu lia rus spor tas. Eu ro pos mas tu 
ši ša lis yra stip riau sia, čia vyks ta 
daug var žy bų. Į Ang li jos čem pio na-
tus at vyks ta per 500 aukš to ly gio 
da ly vių. At vi ra sis Lon do no čem pio-
na tas „Lon don open“ pri lygs ta Eu ro-
pos čem pio na tui.

Ro lan do ko lek ci jo je pui kuo ja-
si vi sų rū šių me da lių. Jis sep ty nis 
kar tus ta po Ško ti jos čem pio nu, Di-
džio sios Bri ta ni jos čem pio na te tris 
kar tus iš ko vo jo auk so ir tiek pat kar-
tų si dab ro me da lius. Eu ro pos čem-
pio na te bu vo ap do va no tas bron zos 
me da liu, o NA GA (angl. North Ame-
ri can Grapp ling As so cia tion – Šiau-
rės Ame ri kos grap lin go aso cia ci ja) 
tur ny re – čem pio no dir žu ab so liu-
čio je ka te go ri jo je.

„Aš vi sa da no rė jau užim ti tiktai 
pir mą sias vie tas, bet pri si me nu tik 
tas ko vas, ku rias esu pra lai mė jęs. 
Lai mė tas pa mirš tu. Iki šiol pa me nu 
pra lai mė tą pir mą ją sa vo ko vą, kai 
man bu vo try li ka me tų“, – kal bė jo 
ti tu luo tas spor ti nin kas. Vis dėl to, 
anot pa šne ko vo, pra lai mė ji mai ver-
čia ana li zuo ti klai das, ska ti na to bu-
lė ti, dau giau dirb ti.

Par ke lia vo na mo
Pak laus tas, kaip į jo lau rus rea-

guo da vo ap lin ki niai, R. Ja na vi čius 
at sa kė: „Aš bu vau emig ran tas, to-
dėl nie kam neį do mus. Jei gu bū čiau 
ško tas, gal bū tų bu vę ki taip. Bend-

ra dar biai net ne ži no jo, kad aš spor tuo ju“.
Tei sy bės dė lei rei kia pa sa ky ti, jog vis 

dėl to in ter ne te ap stu nuo ro dų ang lų kal ba 
apie Ro lan do veik lą ir pa sie ki mus, o lie tu-
viš ko je erd vė je ne pa vy ko ras ti nė užuo mi-
nos. Ne pai sant to, ant Ro lan do ki mo no vi-
sa da pui kuo ja si tris pal vė ir Vy tis.

Kal bė da mas apie emig ra ci ją Ro lan das 
per spė ja ne puo se lė ti uto pi nių lū kes čių ir pa-
ti ki na, kad dirb ti rei kia vi sur. Ir daug dirb ti. 
Anot jo, kad ir kiek be gy ven tum už sie ny je, 
vis tiek vi sa da bū si sve tim ša lis. Tik pir mai-
siais emig ra ci jos me tais jis ma nė pa si lik siąs 
už sie ny je, bet nors Ško ti jo je tu rė jo dar bą, 
my li mą lais va lai kį, pri pa ži ni mą spor te, įsi gi-
jo na mą, kas met ato sto gau damas Lie tu vo je 
jautė trau ką čia su grįž ti. Eko no mi niu po žiū-
riu gy ve ni mas Ško ti jo je bu vo pra na šes nis, 
vis dėl to Ro lan das ap si spren dė ir šiais me-
tais su žmo na bei duk re le par ke lia vo į tė viš-
kę. Lai ki nai šei ma pri si glau dė Pil viš kiuo se, 
pas Ro lan do tė tį, vai kys tės na muo se.

Kal bė da mas apie atei ties pla nus vy ras 
sa kė no rįs dirb ti tre ne riu ir po pu lia rin ti 
džiu džit su Lie tu vo je. Jis įsi ti ki nęs, jog svar-
biau sia yra da ry ti tai, kas pa tin ka, tuo met 
ne skai čiuo ji nei įdė tų jė gų, nei lai ko, nei 
ener gi jos. O toks pa siau ko jan tis dar bas 
ga liau siai su bran di na ir ge rus gau sius vai-
sius.

Ri ta MIT KU TĖ-MAD DOCK

Pirmasis Rolando Janavičiaus (kairėje) treneris 
buvo Kęstutis Smirnovas. As me ni nio al bu mo nuo tr.

S

Aš vi sa da no rė jau 
užim ti tik pir mą sias 
vie tas, bet pri si me nu 
tiktai tas ko vas, ku rias 
esu pra lai mė jęs.

Užsk. 3040

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio 
„Fa ce book“ paskyroje  

www.facebook.com/santaka.info

AKTUALU

SPORTAS
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SIŪLOME PARAGAUTI

Orams vės tant no ri si so tes-
nių pie tų. Šį kart siū lo me 
pa si ga min ti ne su dė tin gą, bet 
gar dų pa tie ka lą – ka la ku tie na 
įda ry tas bul ves.

Mė sa įda ry tos 
bul vės

PRO DUK TAI
(4 as me nims)
4 di de lių švie žių bul vių,
400 g ka la ku tie nos ar ki to kio ne rie-
baus far šo,
100–150 g fer men ti nio sū rio,
1–2 po rų,
drus kos, pi pi rų.

GA MI NI MAS
Bul ves šva riai nu plau na me ir, 

jei gu jau čia me po rei kį ar ne sa me 
tik ri dėl bul vių au gi ni mo są ly gų, 
nu sku ta me. Pjau na me pu siau ir iš-
sko bia me vi dų, pa lik da mi vie no do 
sto rio sie ne les bei dug ną, maž daug 
0,8–1 cm.

Išs kus tų bul vių vi du riu kų neiš-
me ta me – jie pui kiai tiks sriu bai.

Įkai ti na me or kai tę iki 200 laips-
nių.

Po ro (jei ne di de li, tai dvie jų) bal-
tą ją da lį su pjaus to me pus žie džiais, 
sū rį su tar kuo ja me. Far šą pa ska ni na-
me drus ka ir pi pi rais (ne pa mirš ta-
me, kad sū ru mo pa tie ka lui pri dės ir 
sū ris), su de da me ten porus ir sūrį, 
iš mai šo me.

Įda rą pa skirs to me bul vėms. Tik-
rai tilps, tik ne si kuk li na me, krau na-
me su di de liu kau pu.

Kiek vie ną įda ry tą bul vės pu se lę 
su vy nio ja me į fo li ją (bliz gan ti pu sė 
karš tį at mu ša, to dėl ji tu rė tų bū ti vi-
du je). Nei alie jaus, nei van dens, nei 
dar ko nors į vi dų ne pi la me, kaip 
kar tais da ro ma – sul tis iš skirs mė sa, 
ir to pa kan ka, kad bul vės ne džiū tų.

Dė lio ja me į skar dą ir ki ša me į 
or kai tę.

Po 45–50 mi nu čių fo li jos mai-
še lius ati da ro me ir pa lie ka me dar 
15–20 mi nu čių kai tin tis, kad bul vių 
vir šus leng vai ap skrus tų. Jei no ri-
me, api bars to me sū riu ir dar pa ke-
pa me, kol ap skrus.

Ska naus!
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Nau jas mo kes tis – už že mės 
nuo mą po dau gia bu čiais na mais

Atkelta iš 1 p.

Ki tur mo ka se niai
Vilkaviškio rajono savivaldybės admi-

nistracijos Fi nan sų ir biu dže to sky riaus 
spe cia lis tės paaiš ki no, jog nau ja sis mo kes-
tis yra pa reng tas va do vau jan tis Vy riau sy-
bės 2003 m. lapk ri čio 10 d. nu ta ri mu Nr. 
1387 „Dėl že mės nuo mos mo kes čio už vals-
ty bi nės že mės skly pų nau do ji mą“.

„Jei tur tas sto vi ant vals ty bi nės že mės, 
tai yra prie vo lė mo kė ti nuo mos mo kes tį. 
Ki to se sa vi val dy bė se že mės nuo mos mo-
kes tis dau gia bu čių na mų gy ven to jams 
skai čiuo ja mas jau se niai. Bi jau, kad mes 
gal būt esa me pa sku ti niai“, – sa kė šią sri tį 
ku ruo jan ti sky riaus vy resn. spe cia lis tė Da-
ly tė Štri mai tie nė.

Sa vi val dy bės dar buo to ja svars tė, kad 
kvi te vie to je že mės nuo mos mo kes čio 
že mės mo kes tis greičiausiai įra šy tas dėl 
to, kad teks tas „ne per šok tų“ į ki tą ei lu tę. 
„Jei žmo nės anks čiau su tuo ne su si dū rę, 
jie ga lė jo neatk reip ti dė me sio, jog tai yra 
skir tin gi da ly kai. Pas ta ba dėl klai di nan čio 
įra šo la bai tei sin ga, į tai at kreip si me ad mi-
nist ruo jan čios įmo nės dė me sį, kad ki tais 
me tais (nes tai yra vien kar ti nis me ti nis 
mo kes tis, pa da ly tas vi siems gy ven to jams) 
pa ra šy tų tei sin gai“, – kal bė jo D. Štri mai tie-
nė.

1,5 pro c. nuo tur to ver tės
Že mės nuo mos mo kes tis bu vo pa tvir-

tin tas Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ta-
ry bos 2021 m. ge gu žės 28 d. spren di mu 
Nr. B-TS-786 „Dėl vals ty bi nės že mės nuo-
mos mo kes čio ta ri fų ir leng va tų nu sta ty-
mo 2021 me tams“. Mū sų ra jo no gy ve na-
mų jų te ri to ri jų že mės tur to gru pėms jis 
yra 1,5 pro c. nuo vi du ti nės že mės rin kos 
ver tės, ap skai čiuo tos pa gal 2021 m. sau sio 
1 d. tai ky tus že mės ver čių že mė la pius. Vie-
nam na mui ten kan tis vals ty bi nės že mės 
nuo mos mo kes tis yra pa skirs ty tas bu tų ir 
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ki tų pa tal pų sa vi nin kams pro por cin gai pa-
gal nuo sa vy bės tei se pri klau san čių pa tal-
pų nau din gą jį plo tą.

Fi zi niams as me nims (vals ty bi nės že-
mės nuo mi nin kams ar nau do to jams), ku-
riems nu sta ty tas 0–40 pro c. dar bin gu mo 
ly gis, se nat vės pen si jos su lau ku siems as-
me nims bei ne pil na me čiams, kai mi nė tų 
nuo mi nin kų ar nau do to jų šei mo se ap mo-
kes ti na mo jo lai ko tar pio pra džio je nė ra 

dar bin gų as me nų, taip pat gau sioms šei-
moms (au gi nan čioms tris ir dau giau vai kų 
iki 18 me tų) gy ve na mų jų te ri to ri jų že mės 
tur to gru pėms nu sta ty tas neap mo kes ti na-
ma sis že mės skly po dy dis: kai mo vie to vė je 
jis sie kia 0,3 ha, mies te – 0,06 ha.

Nuo vals ty bi nės že mės nuo mos mo-
kes čio at lei džia mi fi zi niai as me nys, ku rių 
mo kė ti nas vals ty bi nės že mės nuo mos mo-
kes tis (už vi sus nuo mo ja mus ar nau do ja-
mus vals ty bi nės že mės skly pus) ne vir ši ja 
2 eu rų.

Mi nė tu Ta ry bos spren di mu nu sta ty ti 
ir ki ti vals ty bi nės že mės, iš nuo mo tos be 
auk cio no, nuo mos mo kes čio ta ri fai 2021 
me tams. Že mės ūkio pa skir ties že mės tur to 
gru pėms skai čiuo ja ma 2,5 pro c., pra mo nės 
ir san dė lia vi mo bei ko mer ci nės pa skir ties 
že mės tur to gru pėms – 3 pro c.

Gyventoją suglumino pirmą kartą kvite įrašytas žemės mokestis.S

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

Dovanoja 
kačiukus ir 
šuniukus.

Tel. 8 640 64 466, 
www.mgma.lt
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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.

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 Ameri-

kos 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 Ameri-

kos 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, be-

protiškai, 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 ste-
buklas“. 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. „Ledynme-

čio milžinai“.
12.30 Animac. f. „Barbė. 

Didelis miestas, 
didelės svajonės“.

Pertraukoje – 12.40 
Loterija „Kenoloto“.

13.45 V. f. „Persijos prin-
cas. 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 žaidi-
mai“. 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.

6.20, 12.35 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.15, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Teisingu-
mo 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 čem-

pionatas. 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 čem-

pionato III etapas.
10.00 Dok. ser. „Gyvūnų būs-

tai. 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“ – Panevė-
žio „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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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) sma-

gu“. 2003 m. Roman-
tinė 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.

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

2.20 Kartojimai.

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.

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 van-
dens“ 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 karūnavi-
mas“. Opera. 2019 
m. Austrija.

0.15 Kartojimai.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Ma ri jam po lės pro fe si nio 
ren gi mo cent ro Vil ka viš kio 

sky rius gruo džio mė ne sį 
or ga ni zuo s 50 val. siu vė jų 
kur sus. Kur sai vyks dar bo 

die no mis ar ba sa vait ga liais.
Smul kes nė in for ma ci ja tei-

kia ma tel. (8 342) 20 883.
Užsk. 3067

1313

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

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

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 dienų matysite 

www.santaka.info

♦ 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. 

A

I ŠS I
MOK

ĖT IN
A IAnglys, 

durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Gauta nauja siunta!

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

„RAMYBĖ“Dirba viso rajono ribose.
Platus pasirinkimas.

Užsk. 46

Užsk. 2014

Užsk. 2876

Užsk. 2877

Užsk.47

Užsk. 470

Kietojo kuro 
sandėlyje

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

Žemdirbių g. 7, Vilkaviškyje, 
prekiauja

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

Užsk. 45

PAVARGAI GERTI? 
PASKAMBINK! 

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.

Suvalkijos regiono AA 
kontaktinis tel. 8 621 19 736 
(galima skambinti visą parą).

Užsk. 367          

Užsk. 769

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.

10 metų garantija!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

Užsk. 41

Užsk. 3425

Užsk. 228

LAI MU ČIO PA LIO NIO FIR MA

PER KA 
BU LIUS, KAR VES,

TE LY ČIAS SKERS TI.
Mo ka 6 pro c. ir 21 pro c. 

PVM prie dus. At sis kai to iš kar-
to.

Tel. 8 617 22 283. 
Užsk. 1459

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

Užsk. 3041
Užsk. 38

Užsk. 3028
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Sodybą Vilkaviškio rajone (gali 
būti su didesniu sklypu). 
Tel. 8 607 49 133.

3050

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

2980

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

33

Brangiai – miškus su žeme arba 
išsikirsti. Tel. 8 675 24 422.

2514

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

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

58

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

744

Visų markių tvarkingus, su de-
fektais 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

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

876

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

14

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

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.

3

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

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

Kiaules skersti.
Tel. 8 614 11 665.

2989

Paršelius (bandos Nr. 
40657100409). 
Tel. 8 616 03 005.

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.

3054

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.

1890

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

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 nemo-
kamai. Tel.: 8 690 27 280, 8 609 
73 915.

1832

Malkas, sukrautas konteine-
riuose 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

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.

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.

3046

Ekologiškai užaugintą kiaulę, 
paršelius. Tel. 8 616 07 877.

3047

Bartninkuose – kiaulę skersti 
(130–140 kg svorio).
Tel. 8 687 24 158.

3053

Dvi dideles kiaules.
Tel. 8 630 79 062.

3020

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

14  /  skelbimai / reklama
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

PARDUODA

PERKA

Užsk. 3013

In for muo ja me, kad nuo 2022 m. va-
sa rio 1 d. kei čia si pa slau gų ir ope ra-
ci jų įkai niai. Su nau jais įkai niais ga li te 
su si pa žin ti in ter ne te ad re su: https://

vilkaviskiounija.lku.lt skil ty je „Nau jie nos“.
Nuo la tos per žiū ri me ir at nau ji na me kre di to uni jos na rių duo me-

nis. Kad ge riau pa žin tu me sa vo na rius, re gu lia riai kvie čia me at vyk ti 
į Vil ka viš kio kre di to uni ją (Sta ty bi nin kų g. 9, Vil ka viš kis) ir at nau jin-
ti Klien to klau si my ną. Į vi sus rū pi mus klau si mus at sa ky si me tel. (8 
342) 20 012 ar ba el. pa štu kuzp@lku.lt. Užsk. 3042

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
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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“ reika-
lingas darbininkas-mėsos iškau-
lintojas. 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

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.

106

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

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.

491

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.

2898

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 tvenki-
nius, 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.

3062

Dovanoja du gražius kačiukus.
Tel. (8 342) 50 231.

3075

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

3063

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

3066

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

2311

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

845

Teikia kirtimo, tvarkymo paslau-
gas 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

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

802

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

1873

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.

557

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

642

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

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.

2555

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

420

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.

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.

219

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.

1963

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.

63

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

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.

2351

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

2946
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

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.
Darbo partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkė
Danutė Medekšienė ir nariai

3068

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

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, kaimy-
nams 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 sūnų-
brolį-tėtį-tėvuką Rolandą ALMONAITĮ.
Mama, sesuo ir sūnūs su šeimomis

3074

PERKA

ĮVAIRŪS

DARBAS



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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S Žiema yra kaip graviūra, pava-
saris – kaip akvarelė, vasara – 
kaip nutapytas paveikslas, 
o ruduo – kaip visų jų mozaika. 

Stenlis HOROVICAS

Astrologinė prognozė / 11-29 – 12-05
Avi nai ga li at ras ti nau din gų są-
jun gi nin kų, pa dau gės tar pu sa vio 
su pra ti mo bend rau jant. Pra var tu 
tvar ky ti fi nan sus, bend ra dar biau-
ti, ta čiau ge rai iša na li zuo ki te vi sas 
są ly gas. At sar giai el ki tės ke ly je.

Jau čiai ne sto kos drą sos ir ryž-
to siek ti to, ko no ri. Pa tar ti na 
pa si rū pin ti svei ka ta. Ga li te kuo 
nors su si ža vė ti ar net įsi my lė ti. 
Pavyks at sik ra ty ti ža lin gų įpro-
čių. Sa vait ga lį neiš lai daukite.

Dvy niams ne stigs ap lin ki nių 
dė me sio, būsite kūrybingi. Nuo 
tre čia die nio ver ta už siim ti pra k-
tiš kais rei ka lais ir la biau sau go ti 
svei ka tą. Sa vait ga lį ven ki te ne su-
ta ri mų su ar ti mai siais.

Vė žiams pra var tu už siim ti šei-
mos rei ka lais, bui timi. Sa vai tei 
įsi bė gė jant no rė sis kū ry bi nės sa-
vi raiš kos, pra mo gų. Sma gu su 
ju mis bus ir vai kams. Dau giau 
dė me sio skirkite svei ka tai.

Liū tams pra var tu už baig ti sku-
bius dar bus, ypač su si ju sius su 
vers lu ar moks lu. Ana li zuo ki te 
in for ma ci ją, da ry ki te iš va das. Sa-
vai tės ant ro je pu sė je dau giau dė-
me sio rei kės skir ti ar ti mie siems.

Mer ge lėms sek sis de rė tis, ga li te 
gau ti įdo mių vers lo, ne kil no ja-
mo jo tur to ar kū ry bi nių pro jek tų 
pa siū ly mų. Ma lo niai nu ste bins 
my li mas žmo gus. Sa vait ga lį 
puo se lė ki te šei mos ži di nį.

Svars tyk lėms rū pės as me ni-
niai po mė giai, ta čiau ir dar bai 
ne tu rė tų nu ken tė ti. Bū si te ga na 
įžval gūs tur to ir vers lo rei ka luo-
se. Sa vait ga lį pa si sten ki te gir dė ti 
ki tus bei gal vo ti, ką ir kaip sa ko te.

Skor pio nams no rė sis dau giau 
dė me sio skir ti me nui, už siim ti 
lab da ra. Bū ki te lanks tes ni, ant-
raip ga li te su si dur ti su aplinkinių 
maiš tu. Sa vait ga lį bū ki te ap dai-
rūs įsi gy da mi bran gius daik tus.

Šau lių lau kia in ten sy vaus bend-
ra vi mo ku pi na sa vai tė. Gau si te 
daug ir įvai rios in for ma ci jos, 
ta čiau ne vis kas, ką iš gir site, 
ati tiks fak tus. Bū ki te ati dūs ap si-
pirk da mi in ter ne tu.

Ožia ra giams teks spręs ti pro-
fe si nius klau si mus. Pa si tel ki te 
ko le gas svars ty da mi veik los 
op ti mi zavimo galimybes. Sa vait-
ga lį ne siim ki te ak ty vios veik los, 
bū ki te ati des ni svei ka tai.

Van de nių lau kia ak ty vi sa vai tė, 
sek sis bend rau ti, ge bė si te pa sa-
ky ti tai, ką rei kia, bei pa lan kiai 
nu teik ti ap lin ki nius. Sa vait ga lį 
pri lai ky ki te lie žu vį ir pi ni gi nę, pa-
tar ti na veng ti di de lės drau gi jos.

Žu vys bus pri vers tos lauk ti, 
kol jas iš klau sys, vis gi kant ry bė 
at si pirks: rei ka lai sėk min gai iš-
si spręs. Sa vait ga lį su si lai ky ki te 
nuo ak ty vių pra mo gų, elkitės 
apdairiai ir sąžiningai.

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.

SUDOKU Teisingas lapkričio 19 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 1856 ir 5897. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vidudienio atokvėpis, o gal pasimatymų vieta?.. Birutės NENĖNIENĖS nuotr.S

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

DIENOS

Lapkričio 26 d. 
Dobilas, Krizostomas, Leonardas, 
Silvestras, Vaigeta, Vygantė

Lapkričio 27 d. 
Almanta, Almantas, Maksas, Maksima, 
Skomantas, Skomantė, Skominas, 
Vergilija, Vergilijus, Virgilija, Virgilijus

Lapkričio 28 d. 
Egmontas, Eidenė, Eidenis, Gintenė, 
Gintenis, Gintilas, Gintilė, Rimgaudas, 
Rimgaudė, Rufas, Steponas, Vakarė

Lapkričio 29 d. 
Butvydė, Daujotas, Daujotė, Friderika, 
Fridrichas, Fridrika, Fridrikas, Imantas, 
Imantė, Imina, Iminas, Iminė

s

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien kri tu lių ne nu ma to ma, pil ka-
me dan gu je pro tar piais šyp te lės sau-
lu tė. De be sis ga nys stip ro kas pie ti nių 
kryp čių vė jas. Tem pe ra tū ra kils iki 2–4 
laips nių ši lu mos.

Šeš ta die nį vė jas silps, bet iš dan-
gaus pa birs kri tu lių: dau giau sia snie go, 
šlapd ri bos. Tem pe ra tū ra nak tį kris iki 2 
laips nių šal čio, die ną bus apie 1 laips nį 
ši lu mos.

Sek ma die nio nak tį vie nur ki tur 
leng vai pa snai gens, ry tą daug kur plik-
le dis. Vi du ti nio stip ru mo vė jas kai ta-
lios kryp tį. Tem pe ra tū ra nak tį smuk te-
lės iki 2 laips nių šal čio, die ną bus iki 2 
laips niųši lu mos.

Ža da snie go ir 
šlapd ri bos

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Šaulys (11 23–12 21)

Pilnatis iki lapkričio 26 d.

08:07
16:04
07:57

Užsk. 2708
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Vil ka viš ky je
Šian dien (penk ta die nį), 11 val., Vil ka-
viš kio vie šo jo je bib lio te ko je vyks nuo-
to li nis ren gi nys – fo ru mas sen jo rams 
„Bū ki me veik lūs“. Įvai rių sri čių at sto-
vai dis ku tuos sen jo rų ak ty vu mo, dva-
sin gu mo, bend ra vi mo, sa va no rys tės, 
kar tų bend ra dar bia vi mo per kū ry bą ir 
ki to mis te mo mis.
Lapk ri čio 28 d. (sek ma die nį), 12 val., 
šv. Mi šio se Vil ka viš kio ka ted ro je gie-
dos ope ros so lis tas Vai das Vyš niaus-
kas, tarp tau ti nį pri pa ži ni mą tu rin tis 
dra ma ti nis te no ras, ži no mas Kris tia no 
Be ne dik to var du.
Iki lapkričio 29 d. Vilkaviškio viešojoje 
bibliotekoje eksponuojama Nijolės Skro-
blienės darbų paroda „Trumpalaikišku-
mas“. Joje rodomi kalvarijietės meninin-
kės paveikslai, sukurti iš vilnos.

Ky bar tuo se
Lapk ri čio 27 d. (šeš ta die nį), 13 val., Al gi-
man to Ke zio ga le ri jo je or ga ni zuo ja mas 
su si ti ki mas su kny gos „Nel ly Pal ti nie nė. 
Tu ateik į pa si ma ty mą“ au to re Ir ma 
Lau ži kai te. Į ren gi nį bū ti na iš anks to re-
gist ruo tis tel. 8 671 09 231.

s

s

s
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Viš ty ty je
Gruo džio 2 d., 16 val., Viš ty čio re gio ni-
nio par ko di rek ci jo je vyks edu ka ci nė 
pro gra ma „Ad ven to vai ni ko ga my ba“. 
Rei kia tu rė ti 4 žva kes, pa si rū pin ti pri-
juos te, pirš ti nė mis. Ren gi nys mo ka mas, 
re gist ruo ki tės tel. (8 342) 63 532.

Vir ba ly je
Vir ba lie čiai eg lu tę skve re prie au to bu sų 
sto ties įžiebs gruo džio 8 d., 17 val., o nuo 
15 val. mies te ly je veiks ka lė di nė mu gė. 
Or ga ni za to riai kvie čia gy ven to jus pa-
puoš ti sa vo na mus, įstai gas, dau gia bu-
čių lan gus, bal ko nus ir nu fo tog ra fuo ti, 
o nuo trau kas siųs ti į Vir ba lio kul tū ros 
na mų feis bu ko pa sky rą. Nu si fo tog ra-
fuo ti ga li ma ir pa tiems prie šven tiš kai 
pa puoš to mies to ob jek tų. Fo to kon kur so 
re zul ta tai bus skel bia mi gruo džio 30 d.

Klau su čiuo se
Gruo džio 10 d., 18 val., ren gia ma „Klau-
su čių – Lie tu vos ma žo sios kul tū ros 
sos ti nės 2021“ už da ry mo ce re mo ni ja 
ir Ka lė dų eg lu tės įžie bi mo šven tė „Kai 
eg lės si dab rą bars to“. Kon cer tuos at li-
kė jai Irū na, Lu kas, gru pė „Pro jek tas“, 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro ko lek ty vai 
– miš rus ka me ri nis cho ras „Uo si ja“ ir 
mer gi nų cho reog ra fi nė gru pė.

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?
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