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SIDABRINĮ JUBILIEJŲ
ŠVENČIANTIS
KUNIGAS LINKI
DRĄSOS GYVENTI
TIKĖJIMO DVASIA.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Vištyčio ežero tarša išjudino
visas institucijas
AKTUALIA TEMA

Prasti maudyklių tyrimų rodikliai, žydintis vanduo, o galiausiai ir gyventojų užfiksuotas
gamtos teršimas papiktino visuomenę. Kas kaltas, kad Suvalkijos pasididžiavimas – Vištyčio
ežeras tampa nebesvetingas
poilsiautojams?

Kodėl niekas nesiaiškina?

„Daugybę metų vandens tyrimai yra
blogi. Šitokio dydžio ežeras, o užterštumas
randamas dažniau negu gerokai mažesniame Paežerių ežere, šalia kurio yra ir kolektyvinių sodų, gyvenamųjų namų. Bet faktą
konstatuoja – ir toliau visi sėdi rankas sudėję. Ar bent kas pabandė aiškintis, iš kur
ta tarša? Kitapus maudyklos yra dirbami
laukai, juos ūkininkai tręšia mėšlu. Per laukus teka upelis – neabejoju, kad po lietaus
viskas subėga į ežerą“, – kalbėjo į redakciją
paskambinęs rajono gyventojas.
Kitas skaitytojas buvo įsitikinęs, kad
vanduo teršiamas buitinėmis nuotekomis.
„Vištytyje juk nėra nuotekų surinkimo siste-

Devynių rajono seniūnijų teritorijose
pradedamos montuoti vaizdo stebėjimo kameros. Naujos kartos vaizdo
stebėjimo kameras numatyta įrengti
Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių,
Virbalio ir Vištyčio seniūnijose. Platesnis vaizdo stebėjimo kamerų tinklas
padeda sumažinti vandalizmo ir chuliganizmo atvejų, greičiau atskleisti nusikaltimus ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Visi šachmatų entuziastai liepos 20 d.,
18 val., kviečiami į Vilkaviškio J. Basanavičiaus aikštę, kur vyks Tarptautinei
šachmatų dienai paminėti skirtos varžybos miesto seniūno taurei laimėti.
Užsiregistruoti į turnyrą galima elektroniniu paštu daliajaskuniene@yahoo.
com arba tel. 8 682 14 722. Dalyviams
netaikomas amžiaus cenzas, nėra startinio mokesčio.

] JUBILIEJUS
S Kol nėra naujausių tyrimų rezultatų, oficialiame Vištyčio paplūdimyje maudytis nerekomenduojama.
Autorės nuotr.
mos. Pasidomėkite, kur jas deda poilsiavietės, gyventojai“, – siūlė vyriškis.
Žmonės stebėjosi, kodėl tiek metų vanduo tiriamas tik vienoje vietoje. Juk daugiau mėginių parodytų bendrą vaizdą, gal
ir teršėjus rasti būtų paprasčiau. Be to, ir
poilsiautojai žinotų, ar maudytis negalima
visame ežere, ar tik vienoje maudykloje.

Sušaukė pasitarimą

Rajono maudyklų vandens tyrimai atliekami Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijoje Kaune Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracijos užsakymu. Šiuo metu Savivaldybė neturi sveikatos priežiūros specialisto, tad jo funkcijas
laikinai atliekantis vyr. civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris tvirtino, kad savivaldos prievolė – ištirti oficialias maudyklas, o Vištytyje tokia yra tik viena.
„Iš kur ta tarša – jau ne mūsų, o aplinkosaugos reikalas, jie turi dirbti savo darbą ir tikrinti be mūsų prašymo. Pažiūrėkite į poilsiavietes, kur matėte siurblinę ar
nuotekų valymo įrenginius? Aš nemačiau!
Ir nereikia visų šunų sukarti ant vietos sa-

vivaldos“, – suirzo R. Fišeris.
Pakalbinta Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė į keliamą problemą pažiūrėjo plačiau.
Ji sukvietė pasitarti tiek atsakingus Savivaldybės asmenis, tiek vienintelį likusį rajono
aplinkosaugininką Vitą Baką.
„Priėmėme sprendimą tyrimus paimti
penkiose vietose: patvirtintoje maudyklėje,
prie trijų poilsiaviečių ir vadinamajame vilų rajone. Taip pat nurodėme Vištyčio seniūnui maudyklėse pakabinti informaciją, kad
šiuo metu rekomenduojama nesimaudyti.
O Aplinkos apsaugos agentūrai surašėme
raštą, kad patikrintų, ar ten veiklą vykdančios įmonės turi kvitus už išvežtas nuotekas“, – pasakojo D. Riklienė.

Rodė vieni į kitus

Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdybos viršininkas Gintaras
Česaitis teigė, kad bakteriologinių vandens tyrimų (jie parodo žarninių lazdelių
ir enterokokų kiekį) aplinkosaugininkų laboratorija apskritai neatlieka.
] Nukelta į 2 p.

Ministras vilkaviškiečius apdovanojo medaliais
Pirmadienį vilkaviškiečių delegacija vyko į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas, kur sveikatos apsaugos
ministro Aurelijaus Verygos buvo apdovanoti medaliais.
Liepos 13 d. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikose apdovanoti Kauno regiono medikai, kurių
pastangos padėjo suvaldyti koronaviruso (COVID-19) pandemiją. Dėkodamas už
pasiaukojamą darbą, sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga jiems įteikė
medalius „Už reikšmingą indėlį Lietuvos
žmonių sveikatai“. Šie specialiai sukurti

] KAMEROS

] ŠACHMATŲ MĖGĖJAMS

Nebe pats švariausias

„Vištyčio ežeras – tai ne tik didžiausias
ir giliausias Suvalkijos krašto ežeras, bet ir,
kas nepaprastai svarbu, – pats švariausias.
Ne veltui Vištyčio ežeras dažnai vadinamas
„Europos Baikalu“, – it susitarusios tą patį
sakinį kartoja įvairios interneto svetainės.
Apmaudu, bet reikia pripažinti, kad informacija – gerokai senstelėjusi. Daug metų atliekami vienintelės oficialios Vištyčio
maudyklos tyrimai nuolat parodo ežero
vandenyje esant per didelį kiekį žarninių
lazdelių ir enterokokų.
Žmonės nerimauja ir dėl dažnai žydinčio vandens. Mokslininkai teigia, jog pagrindinės medžiagos, skatinančios dumblių dauginimąsi ir vandens žydėjimą, yra fosforas
bei azotas, kurie į aplinką patenka su teršalais – buitinėmis nuotekomis ir žemdirbystėje naudojamomis cheminėmis bei organinėmis medžiagomis. Kai prie to prisideda
palankios klimato sąlygos – karšti ir ramūs
orai – vanduo žydi dar intensyviau.

TRUMPAI

medaliai įteikti Kauno klinikų ir jų koordinuojamų įstaigų medikams, karščiavimo
klinikų, laboratorijų ir mobilių punktų
darbuotojams.
Tarp ministro apdovanotųjų buvo ir
5 vilkaviškiečiai: Vilkaviškio ligoninės direktorius Linas Blažaitis bei šios įstaigos
karščiavimo klinikos vadovė Erika Tamaliūnaitė, Vilkaviškio pirminio sveikatos

priežiūros centro vadovė Danguolė Almonaitienė, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė Laura Sadauskienė
ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, operacijų centro
koordinatorė ir vadovė Daiva Riklienė. Šių
kovai su koronaviruso infekcija daug pastangų dėjusių žmonių kandidatūras apdovanoti pateikė rajono Savivaldybės meras
Algirdas Neiberka, atsižvelgęs į kandidatų
pastangas ir nuopelnus, kad mūsų rajone
neplistų pavojingas virusas.

] Nukelta į 2 p.

Vilkaviškio rajono „Rotary“ klubas, įkurtas 1998 m., o inauguruotas 2000 m.,
neseniai paminėjo savo dvidešimtmetį.
Šventė vyko Paežerių dvare. Per renginį klubo prezidento regalijas iš Mariaus
Jasaičio perėmė naujoji organizacijos
vadovė Alma Finagėjevienė.
Lietuvoje šiuo metu veikia 56 „Rotary“ klubai, juose yra 1656 nariai. „Rotary“ yra pasaulinė organizacija, kurios
nariai keičiasi idėjomis ir imasi veiksmų, kad sukurtų ilgalaikius pokyčius
bendruomenėse, savo lyderystę bei
kompetenciją naudoja spręsdami socialines problemas.

] CIVILINĖ SAUGA
Trečiadienį Vilkaviškyje, J. Basanavičiaus aikštėje, kurį laiką stovėjo mėlyna pavėsinė. Joje Kauno priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Civilinės saugos
skyriaus specialistai kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybės vyriausiuoju
civilinės saugos specialistu Robertu
Fišeriu vykdė informacinę akciją. Gyventojai buvo supažindinami su atnaujinta Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms svetaine www.
lt72.lt. Specialistai pasakojo, kad joje
galima sužinoti, kaip pasirengti ir kaip
elgtis įvykus nelaimei, kaip gauti informacijos susiklosčius ekstremaliajai
situacijai ir kt. Taip pat parodytas filmukas apie Baltarusijoje statomą Astravo atominę elektrinę ir jos keliamas
grėsmes Lietuvai.

Seimo narys Algirdas
Butkevičius lankysis
Vilkaviškyje
Seimo narys Algirdas Butkevičius liepos 21 d., antradienį, nuo 9 iki 11
val., Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, 104 kab.) priims
gyventojus. Iš anksto registruotis nereikia.
Pasiteirauti galima tel. 8 679 47
761.
Užsk. 1622
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Ministras vilkaviškiečius apdovanojo medaliais
] Atkelta iš 1 p.

„Ši pandemija mums visiems buvo didžiulis iššūkis, bet jums teko
Rajono vadovas sakė, kad padėkos žoypatinga misija – žvelgiant priešui
džių ir apdovanojimų verti labai daug
tiesiai į akis ir rizikuojant savo sveirajono gyventojų, grėsmingu metu
kata gelbėti kitų žmonių gyvybes.
susitelkusių, aukojusių savo laiką, riVisa Lietuva dėkoja jums už tai, kad
zikavusių sveikata, kad apsaugotų kineskaičiavote valandų, kad stengėtės
tus ir išvengtų viruso plitimo. Tai ne
dėl kiekvieno žmogaus ir reikšmintik medikai, tiesiogiai dirbę grėsmingai prisidėjote prie Lietuvos sėkmės
gomis sąlygomis, Ekstremalių operaistorijos suvaldant koronaviruso plicijų centro komanda, neskaičiavusi
timą“, – įteikdamas apdovanojimus
darbo valandų ir dirbusi ištisomis
kalbėjo A. Veryga.
paromis, visuomeninių organizaciAnot ministro, šią sėkmės istorijų atstovai, aprūpinę rizikos grupės
ją lėmė ne tik profesionalus darbas
žmones būtiniausiais produktais, bet
su pacientais, bet ir medikų teiktos
ir visi tie, kurie dirbo per karantiną
idėjos bei pasiūlymai, jų inicijuotos
tam, kad mūsų rajono žmonėms nienaujovės. Labai svarbus buvo ir moko netrūktų.
kėjimas dirbti kartu.
Tad atrinkti tik penkias kandida„Prieš koronaviruso iššūkį stojotūras apdovanoti merui nebuvo taip
me suglaudę pečius, suvienijome skirpaprasta. Visgi išrinkti tie, kuriems
tingų sričių specialistų turimas žinias
teko didžiausia našta ir atsakomybė
ir visi dirbome kaip viena komanda:
besirūpinant rajono gyventojų sauguepidemiologai, infektologai, medikai,
mu.
visuomenės sveikatos specialistai, ki„Tie žmonės ėmėsi drąsių žingsti ekspertai. Mokėjome klausytis vieni
nių tiesioginės grėsmės akivaizdoje.
kitų ir padėti vieni kitiems – tai buvo
Mes suvaldėme virusą ir mūsų rajomūsų stiprybė“, – sakė sveikatos apS Medaliais „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ apdovanoti Linas Blažaitis,
ne nebuvo nė vieno vietinio užkrato
saugos ministras.
Daiva Riklienė, Laura Sadauskienė ir Erika Tamaliūnaitė įsimintiną progą įamžino prie
atvejo – tik įvežtiniai. Jei kiltų antra
Medaliai „Už reikšmingą indėlį
viruso banga, neabejoju, kad dabar
Kauno klinikų.
Pauliaus VASILAVIČIAUS nuotr. Lietuvos žmonių sveikatai“ artimiaubūtume jai tinkamai pasiruošę“, – kalsiu metu bus įteikti ir kitų regionų
gos ministras A. Veryga dėkojo specialis- darbą pirmosiose gretose, suvaldant koro- medikams.
bėjo A. Neiberka.
Įteikdamas medalius sveikatos apsau- tams už kilnų, nuoširdų ir pasiaukojamą naviruso plitimą.
„Santakos“ inf.

Vištyčio ežero tarša išjudino visas institucijas
] Atkelta iš 1 p.

Neturi kaip atsikratyti

Nors kalbinti gyventojai
„Kaip gyventojai tvarko nuovienu balsu tvirtino, kad Vištytekas, turi rūpintis ir baudas
čio seniūnas negali apie tokius
skirti Savivaldybė. Jos patvirdalykus nežinoti, pats Bronislatintose Gyvenamųjų vietovių
vas Polita būtent taip ir teigė
ir švaros taisyklėse nurodyta,
– iki šiol apie tai negirdėjęs.
kad žmonės privalo turėti do„Ten dar kolūkių laikais
kumentus už nuotekų išvežimą
mesdavo nugaišusius gyvulius
per paskutinius 12 mėnesių. Į
ir, kiek pasidomėjau, toje vietomus iki šio atvejo dėl Vištyčio
je jokio nutekėjimo nėra. O kas
užterštumo niekas nesikreipė.
ir ką ten pylė – nežinau. Kur gyTačiau jei teigiate, kad tarša iki
ventojai ar įmonės deda nuoteežero gali atitekėti kažkokiu kakas – klauskite aplinkosaugos,
nalu, užsakysime, kad mūsų laaš netikrinu. Nepamirškime
boratorijos specialistai paimtų
ir to fakto, kad keturi penktaiš jo mėginį. Kaip minėjau, bakdaliai ežero priklauso Rusijos
teriologinių tyrimų nedarome,
teritorijai. Kaip patikrinti, kas
bet galime pažiūrėti organinę
ten vyksta?“ – svarstė seniūtaršą. Taip pat pasidomėsime,
nas.
kur išleidžia nuotekas prie ežeTiek B. Polita, tiek Vištyčio
ro esančios poilsiavietės“, – saregioninio parko direktorius
kė G. Česaitis.
Nerijus Paškauskas teigė manantys, kad duobė, į kurią
S Į šią duobę, vietinių gyventojų teigimu, iš cisternų nuolat
Iš cisternos – į duobę
buvo pilamos nuotekos, su neišpilamas dvokiantis turinys.
Autorės nuotr. toliese ežero link tekančiu kaTaip jau sutapo, kad „Santakai“ pradėjus domėtis ežero
nalu nesusisiekia, nebent – per
tarša, kitą dieną internete pasirodė gyvengruntinius vandenis.
kad nuotekos į duobę vežamos daug metų.
tojo užfiksuotas vaizdas, kaip laukuose iš
Visgi blogiausia, anot abiejų valdinin„Bent kartą per savaitę – tikrai matocisternos į griovį pilamas neaiškios kilmės
kų, kad Vištytyje nėra nuotekų sistemos.
me. Būna, kad negalime kieme šašlykų išskystis. Nuotraukomis ir vaizdo medžiaga
Miestelis kažkada buvo įtrauktas į mūsų
sikepti, nes kai nuo tos pusės vėjas – viskas
pasidalijęs žmogus teigia, jog kanalizacijos
rajono nuotekų tvarkymo infrastruktūros
aplink prasmirsta. Kartais atvažiuoja trakturinį buvusių fermų teritorijoje išpila vieplėtros projektą, bet metams bėgant dėl
toriai, kartais didelė mašina. Visi vietiniai
nos Vištyčio kaimo turizmo sodybos darper mažo gyventojų skaičiaus iš šio projektai žino, bet niekur nesikreipia, gal nenori
buotojas.
to išbrauktas.
problemų. Kas ir kieno nuotekas veža, mes
„Tai tęsiasi ne vienus metus, kiek man
„Aš siūliau daryti vietinius valymo įrennežinome. Bet kur iki šiol buvo seniūnas,
žinoma, bet iki šiol nebuvo galimybės to užginius, į kuriuos žmonės suvežtų nuotekas,
regioninio parko direkcija, aplinkosauga?
fiksuoti“, – tokia gyventojo pateikta inforbet ši mintis įgyvendinta nebuvo. Blogai,
Tiesa, šią savaitę srutovežiai nebevažiuoja,
macija yra interneto portale lrytas.lt. Pats
juk 21 amžius, visi namuose turi tualetus.
gal teršėjai išsigando pasirodžiusios inforverslininkas žurnalistams teigia, kad užfikKaimo žmogus ir taip nuskriaustas – iš jo
macijos“, – kalbėjo dvi Vištyčio gyventojos.
suoti vaizdai yra blefas.
atimta ambulatorija, policija, mokykla, jis
Kitas sutiktas žmogus tik mojo ranka
Nuvažiavę į Vištytį apžiūrėjome žmoneturi ir nuotekų surinkimo sistemos. Tai
ir sakė esantis tikras, jog į aplinką patenka
gaus nufilmuotą vietą. Duobė, į kurią iš cisgal veža ir pila kur pakliuvo – kas ant satiek įmonių, tiek gyventojų nuotekos, mat
ternos buvo pilami teršalai, nuo ežero yra
vo žemės, kas ant svetimos... Be abejo, taip
jų tiesiog nėra kur dėti, o paprastiems žmomaždaug kilometro atstumu. Rudame skysbūti neturėtų. Galima skirti baudas, bet
nėms išsikviesti atliekų tvarkytojus – per
tyje plūduriavo kažkokios atliekos, dvokė
problemos tai neišspręs. Manau, reikėtų
brangu.
kanalizacijos smarvė. Buvo akivaizdu, kad
investuoti į nuotekų valymą“, – kalbėjo N.
Vyresnio amžiaus vištyčiokė svarstė,
kelias iki pat šios duobės yra intensyviai
Paškauskas.
kad uždraudus pilti kanalizacijos turinį
naudojamas.
į šią duobę nieko gero nebus. Esą iki šiol
Užsakė vieną kartą
nuotekos bent jau buvo pilamos vienoje
Pila ir... pils?
Artimiausia Vištyčiui nuotekų valykvietoje, o dabar bijos jas ten vežti, tai naktį
Pakalbinti vietiniai gyventojai tvirtino,
la yra Kybartuose, nuotekų išsiurbimo ir
pilstys laukuose ir pakrūmėse.

išvežimo paslaugą atlieka UAB „Kybartų
darna“. Pasidomėjome, kiek kartų šiemet
iš Vištyčio miestelio tokia paslauga buvo
užsakyta. Bendrovės direktoriaus pavaduotoja Ramutė Jablonskienė mažumą pasvarsčiusi pasakė: „Nelabai daug... Šiemet – gal
vieną kartą. Dar vienas šiuo metu užsirašęs
į eilę“.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ direktorių
Ramūną Kašinską su tokiu klausimu tik
prajuokinome. „Jei nesikviečia kybartiečių,
negi manote, kad paslaugą užsisakys pas
mus? Ne, mes sutarčių su Vištyčio gyventojais ar įmonėmis nesame sudarę“, – kalbėjo
direktorius.
Tačiau išgirdus, kiek tokia paslauga
kainuotų vežant nuotekas į Kybartus, juokinga nebuvo. „Vienas 3 kubinių metrų išvežimas – apie 70 eurų. Čia skaičiuojama ir
darbuotojo darbas, ir nuotekų pristatymas
į vandenvalą, ir kilometražas – viskas“, – sakė R. Jablonskienė.

Lauksime rezultatų

Ne vienas iš kalbintų pašnekovų teigė,
kad visuose atokiuose Lietuvos kampeliuose, kur nėra buitinių nuotekų sistemos, rastume analogišką situaciją. Tik kitur nėra
tokių didelių ir gražių ežerų, į kuriuos, virstančius žarnyno bakterijų veisyklomis, lipa
maudytis mūsų pačių vaikai.
Šiuo metu dvi laboratorijos paėmusios
vandens tyrimus skirtingose vietose. Aplinkosaugininkai aiškinasi, kur nuotekas deda
prie ežero esančių poilsiaviečių savininkai.
Klausimai pateikti ir Aplinkos ministerijai,
Aplinkos apsaugos departamentui. Tad
visų atsakymų bei tyrimų rezultatų lauksime, o sulaukę skelbsime spaudoje.
Daugelis prisimena atvejį, kai prieš
penkerius metus buvo suputojusi Šešupė,
masiškai išgaišo žuvys. Nors toje vietoje stovėjo skalbimo miltelius fasuojanti įmonė,
tyrimas „nuskendo“ kartu su chemikalais
– kaltų dėl upės taršos surasta nebuvo.
Tad labai norisi tikėtis, kad šįkart institucijų sujudimas duos kažkokių rezultatų.
O liūdniausia bus, jei išsipildys vieno iš pašnekovų žodžiai: „Viskas aprims – ir bus
kaip buvę. Kol nebus nuotekų tinklų, niekas nepasikeis – nepadės nei žiniasklaida,
nei aplinkosauga...“
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Sidabrinį jubiliejų švenčiantis kunigas linki
drąsos gyventi tikėjimo dvasia
Birutė NENĖNIENĖ

Vilkaviškio Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo katedroje
tarnaujantis garbės kanauninkas,
profesorius, teologijos daktaras,
VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kunigas Rimas
Skinkaitis paminėjo savo kunigystės sidabrinį jubiliejų. Šventimų
sukakties dieną, liepos 9-ąją, šv.
Mišiose kunigas dėkojo Dievui
už pašaukimo dovaną, homilijoje
kalbėjo apie kunigystės prasmę.
Kunigystės jubiliejaus proga
kunigas R. Skinkaitis pasidalijo
mintimis ir su „Santakos“ skaitytojais.
– Praėjusių metų rudenį paminėjote
savo amžiaus 50 metų jubiliejų, šį vidurvasarį – kunigystės šventimų 25-metį.
Kiek Jums šios sukaktys svarbios?
– Sukaktys leidžia suprasti, kaip greitai
bėga gyvenimas, ir lieka vis mažiau laiko
būti po šia saule. Tiek praeitų metų patirtys,
tiek supratimas, kad lieka vis mažiau laiko
būti šiame pasaulyje, skatina atsakingiau
planuoti darbus ir veiklas, prasmingiau leisti laiką.
– Kodėl pasirinkote kunigo kelią, kas
paskatino?

S Dešimtmetį Vilkaviškio katedroje tarnaujantis kunigas Rimas Skinkaitis sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga pagerbtas gražiais žodžiais ir gėlėmis.
Autorės nuotr.
– Kad ir kaip neįprastai benuskambėtų, nebuvo kunigo, kuris būtų pažadinęs
mano pašaukimą. Gelgaudiškio kunigas
Gintautas Skučas buvo tvarkingo ir uolaus
klebono pavyzdys. Bet nei jis, nei joks kitas
dvasininkas neturėjo lemiamos reikšmės

renkantis kelią. Kiek save atsimenu, visada svajojau būti kunigu. Negaliu logiškai
paaiškinti, kodėl to norėjau, bet bažnyčia
visada mane traukė. Šio noro vedamas įstojau į Kauno kunigų seminariją.
– Po pirmo seminarijos kurso išvyko-

te studijuoti į Italiją. Tai buvo Jūsų noras
ar paklusnumas?
– Studijos Romoje – tai nuotykis ir nuostabi Dievo dovana. Studijuoti į Italiją išvykau 1991 m. rugpjūčio 19 d. Stodamas į
Kauno kunigų seminariją net sapnuoti nesapnavau, kad teks studijuoti užsienyje ir
pasukti kunigystę akademinio gyvenimo
kryptimi. Atėjau į seminariją norėdamas
būti kunigu, vėliau – klebonu. Tačiau pirmų
mokslo metų pabaigoje mane ir dar keletą
klierikų pasikvietė tuometinis seminarijos
rektorius kun. Sigitas Tamkevičius ir pasakė, kad vadovybė mus numatė studijoms
Romoje. Buvo šokas. Vėliau vyskupas Juozas Žemaitis paaiškino, kad norima atkurti
Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją,
tad reikia gerai paruoštų dėstytojų. Tada
ir supratau, kad mano „kleboniškąją“ kunigystę gali pakeisti akademinė. Mėginau
sakyti vyskupui, kad nemoku italų kalbos,
kad užsienyje bus labai sunku. O jis ramino, kad esu jaunas ir kalbą išmoksiu. Nors
nebuvo didelio noro vykti, bet paklusau.
Dabar esu be galo už tai dėkingas. Taip
baigiau bakalauro studijas Romoje, popiežiškajame Grigaliaus universitete, o po kunigystės šventimų 1995 m. rudenį pradėjau
licenciato (magistro) studijas. Romoje studijavau lygiai 10 metų – po pirmų bakalauro
studijų metų iki doktoranto diplomo. Buvo
nuostabus laikas. Patirčių, atradimų, ypač
įdomių studijų. Roma davė labai daug. Ten
pamačiau, kuo gyvena visuotinė Bažnyčia,
koks yra vakarietiškas gyvenimo būdas, pastoracinio gyvenimo ypatumai.
] Nukelta į 8 p.
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Tėčio darbus pratęsęs ūkininkas
pasirinko bearimę žemdirbystę
Andrius GRYGELAITIS

Sodėnų kaime gyvenantis
Linas Klimavičius pamažu iš
tėčio Gintauto į savo rankas
perima ūkio vadžias. Vyras
buvo vienas pirmųjų rajono
ūkininkų, kurie pradėjo bearimę žemdirbystę.
Gyveno užsienyje

Šiandien Linas apie žemės ūkį išmano ne mažiau nei ilgiau šia veikla besiverčiantys ūkininkai, tačiau, kaip pats
prisipažino, dar ne taip seniai žemdirbystė jo visiškai netraukė. L. Klimavičiaus tėtis Gintautas ūkininkauja jau ne
vieną dešimtmetį, tačiau sūnų į ūkį prisiviliojo tik prieš šešerius metus. Iki tol Linas beveik dešimtmetį gyveno Airijoje,
o apie grįžimą į Lietuvą net negalvojo.
Būdamas užsienyje jaunas vyras susipažino ir su savo žmona bei dviejų vaikų
– Igniaus ir Ainiaus – mama Rasa. Tiesa,
jųdviejų pažintis įvyko ne Airijoje, o Anglijoje, kur iš Pajevonio kilusi Rasa gyveS
no prieš persikraustydama į Airiją.
„Į užsienį išvykau norėdamas pradėti savarankišką gyvenimą. Patirtis,
kurią ten gavau, buvo neįkainojama.
Airijoje visiškai nesijautėme svetimšaliai, vietiniai mus labai maloniai priėmė. Ten dirbau prie kelių statybų. Iki
šiol su nostalgija prisimenu tuos laikus“, – prisipažino L. Klimavičius.
Jo žmona Rasa netgi teigė, jog mielai vėl grįžtų gyventi į šią valstybę. Ji
tikino labiausiai pasiilgstanti šilto bei
atviro bendravimo, kurio Lietuvoje
dar kartais trūksta.
Grįžę į gimtinę jaunieji Klimavičiai iš
pradžių patyrė kultūrinį šoką. Užsienyje
pripratę prie nuolat besišypsančių veidų ir
paslaugių žmonių, čia jie susidūrė su kiek

tė. Klimavičiai – vieni pirmųjų rajono
ūkininkų, žemę dirbančių tokiu būdu.
Bearimė žemdirbystė – tai žemės
ūkio principas, kai naudojami tam tikri
dirvožemio apdirbimo įrankiai ir specifinė technika, kuri į paviršių neišverčia
podirvio. Paprastai tariant, tai ūkininkavimo būdas, kai dirbant žemę nenaudojamas arba labai minimaliai naudojamas plūgas.
„Per tuos keletą metų buvo ir šlapių,
ir itin sausų sezonų, tačiau derlius nė
kiek nesiskyrė nuo tų ūkininkų, kurie žemę dirba įprastu būdu. Abejoju, ar mes
kada nors grįšime prie įprastos žemdirbystės. Dabar darbo ūkyje daug mažiau,
tad sutaupytą laiką galima skirti kitiems
tikslams. Neardami žemės sutaupome
kuro ir gamtą labiau tausojame. Artimiausiu metu net išmokas žadama
mokėti taip ūkininkaujantiems žemdirbiams. Manau, kad bearimė žemdirbystė – Lietuvos ūkininkų ateitis“, – neabejojo pašnekovas.

Javapjūtei pasiruošta

G. Klimavičius pasakojo, kad ūkininkauti jis pradėjo 25 ha žemės plote.
Anot jo, tuo metu žemės pakako, tačiau
Šiais metais Linas (kairėje) ir Gintautas Klimavičiai prie namų pirmą kartą pasėjo
trūko technikos. Jis iki šiol yra dėkingas
keletą hektarų belukščių avižų.
Autoriaus nuotr. savo uošviams, kurie tada sugebėdavo
susitarti su žemės ūkio bendrovės darpavyzdžių, todėl ir patys nepastebimai kei- buotojais, jog šie „valdiška“ technika padėčiasi“, – teigė L. Klimavičius.
tų apdirbti žemę.
Klimavičių ūkyje beveik
Šiuo metu Klimavičiai valdo maždaug
Tausoja aplinką
220 ha plotą. Jame ūkininkai augina rapsus,
nelikę žemės ūkio
Sūnaus grįžimu į gimtinę ypač džiaugė- kviečius, žieminius miežius, žirnius, belukšpadargų – senoji technika
si tėtis Gintautas. Jis teigė greitai supratęs, tes avižas, posėliui sėja ridikus.
išparduota arba stovi
kad ūkis – patikimose rankose.
Tiek Linas, tiek Gintautas teigė mėgstanPar
vy
kęs
į
Lie
tu
vą
Li
nas
iš
kar
to
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si
nėtys
išbandyti naujoves, tad šiemet pirmą
nenaudojama.
rė į žemės ūkio darbus. Jis juokavo, kad ap- kartą nusprendė pasisėti keletą hektarų
siprasti daug laiko neprireikė, nes vairuoti belukščių avižų. Auginti šią kultūrą juos
kitokia realybe.
traktorių niekada nebuvo pamiršęs. Šiuo sugundė Gižų seniūnijoje gyvenantis Lino
„Reikia pripažinti, kad dabar jau ir lie- metu Klimavičių ūkyje beveik nelikę žemės draugas Andrius Dirmeikis. Kaip ir jis, Klituviai daug atviresni ir labiau europietiški, ūkio padargų – senoji technika išparduota mavičiai galvoja būsimą avižų derlių eksnei 2014-aisiais, kai mes grįžome čia gyven- arba stovi nenaudojama. Nuo 2017 m. Lino portuoti į užsienį.
ti. Žmonės vis daugiau keliauja, mato kitų iniciatyva buvo pradėta bearimė žemdirbys] Nukelta į 5 p.

TRUMPAI
] EKONOMINĖ SITUACIJA
Vyriausybės strateginės analizės centro
birželio mėnesio apžvalgoje ekonomikos
atsigavimą liudija didėjantis apdraustųjų
skaičius, importo (2,1 proc.) ir eksporto (0,4
proc.) augimas, verslo pasitikėjimo rodikliai. Nors antrą liepos savaitę fiksuotas didžiausias per karantiną registruoto nedarbo lygis, bedarbių skaičius auga lėčiau.

] PASKOLINS
Nuo pandemijos nukentėję turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai gali kreiptis į įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“
dėl tiesioginių paskolų, skirtų kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais dėl
neįvykusių kelionių ir apgyvendinimo ar
viešojo maitinimo paslaugas teikiančių
verslų būtinosioms išlaidoms padengti.
Paskoloms skirta 30 mln. Eur. Paraišką dėl
lengvatinės paskolos galima teikti adresu
https://tour.invega.lt iki lapkričio 30 d.

] NETURI DARBO
Lietuvoje gyvena apie 100 tūkst. negalią turinčių darbingo amžiaus žmonių, kurie neturi darbo. Nedirbančių neįgaliųjų skaičiai
didžiausi Alytaus, Anykščių rajono, Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių savivaldybėse. Dirba tik apie
trečdalis visų negalią turinčių darbingo
amžiaus žmonių. Neįgaliųjų skurdo rizikos
lygis yra beveik dvigubai didesnis už negalios neturinčių žmonių rizikos vidurkį.
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Lietuvos aeroklubui vadovauja
kybartietė
KRAŠTIEČIAI

Toma BIRŠTONĖ

Aviacija besidomintys
kybartiečiai gali didžiuotis – Lietuvos aeroklubo
(LAK) prezidente išrinkta
jų kraštietė Eglė Paužuolienė. Ji tapo pirmąja
moterimi istorijoje, kuriai
patikėta vadovauti šiai
organizacijai. Po gegužės
pabaigoje įvykusių rinkimų iš Kybartų kilusi Eglė
LAK vadovaus dvejus
metus.
Laimėjo pirmajame ture

Paskutinį gegužės šeštadienį
daugiau nei 100 LAK narių atstovų metinėje ataskaitinėje konferencijoje rinko naują prezidentą.
Dvejus metus LAK vadovavusį
buvusį ūkio ministrą, dabartinį
Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių norėjo S Naujai išrinkta Lietuvos aeroklubo prezidentė Eglė Paužuolienė organizacijai vadovaus
dvejus metus.
Autorės nuotr.
pakeisti trys kandidatai: buvęs
finansų viceministras, patirties
vadovaujant civilinės aviacijos įmonėms tu- cija ir rinkimai vyko neįprastai – delega- balsavimo turo paaiškėjo, kad kažkuris
rintis Romualdas Gėgžnas, Lietuvos aviaci- tams neišlipant iš automobilių ir per jų lan- pretendentas laimėjo, iš karto pagalvojau,
jos veteranų sąjungos prezidentas, Šiaulių gus iškišant balsavimo biuletenius.
kaip apmaudu, jog nepapuoliau į antrąjį
universiteto dėstytojas, buvęs šio miesto
Surinkusi daugiau nei pusę konferenci- rinkimų turą. Tačiau netrukus paaiškėjo,
savivaldybės meras Alfredas Lankauskas jos dalyvių balsų rinkimus laimėjo E. Pau- kad turiu balsų daugumą – esu nugalėtoir Lietuvos aviamodelių sporto federacijos žuolienė. Ji tapo pirmąja moterimi, vado- ja“, – pasididžiavimo neslėpė E. Paužuolieprezidento pavaduotoja E. Paužuolienė.
vaujančia šiai organizacijai.
nė.
Dėl šalyje buvusio karantino konferen„Nesitikėjau laimėti. Kai po pirmojo
] Nukelta į 6 p.
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ĮVYKIAI

Gabeno vaistus
Kybartų kelio poste sulaikytas vaistų
kontrabandą gabenęs Rusijos pilietis.
Sustabdžiusiems iš Rusijos Federacijos į Lietuvą įvažiavusį krovininį
automobilį „Scania“ muitininkams
kilo įtarimų, jog mašinoje gabenama
nelegalių prekių. Juolab kad operacijoje dalyvavusio tarnybinio šuns elgesys
kinologui išdavė, kad mašinoje keturkojis pareigūnas užuodžia papildomų
kvapų.
Automobilis buvo nukreiptas patikrinti muitinės rentgeno kontrolės
sistema. Nuodugniai apžiūrėję įtartiną
automobilį, muitininkai kabinoje, po
vairuotojo gultu, ir kitose salono vietose rado nelegaliai gabenamų vaistų.
Aptikus vaistų slėptuves paaiškėjo,
kad kabinos ertmėse prigrūsta 1330
vienetų pakuočių vaistinio preparato
„Omeprazol“, kurio vertė su privalomais sumokėti mokesčiais – beveik
1300 eurų.
Muitinės pareigūnai sulaikė vaistus, skirtus skrandžiui gydyti, ir automobilį, o pažeidėjui surašė prekių sulaikymo protokolą. Už šią kontrabandą
vairuotojui gresia piniginė bauda, nelegaliai gabentų vaistinių preparatų ir
automobilio konfiskavimas.
„Santakos“ inf.

„Santaką“

redakcijoje galite
užsiprenumeruoti nuo
bet kurios dienos.
Redakcijos telefonai pasiteirauti:
(8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Tėčio darbus pratęsęs ūkininkas pasirinko bearimę žemdirbystę
] Atkelta iš 4 p.
Sodėnų kaimo gyventojai prognozavo neblogą būsimą derlių. Tiesa, tam
daug įtakos turės oro sąlygos. Šiemet
javapjūtės pradžia prognozuojama
maždaug už poros savaičių. Per neseniai rajoną siaubusias liūtis Klimavičių pasėliai beveik nenukentėjo.
„Pavasarį visi norėjo, kad lytų, tačiau
pastaruoju metu drėgmės jau yra šiek
tiek per daug. Būtų gerai, kad grįžtų saulėti orai. Žinau, kad audrų išguldytuose
laukuose derlius jau pradeda pelyti. Tie
ūkininkai patirs didžiulių nuostolių“,
– prognozavo L. Klimavičius.
Jis teigė, kad būsimai javapjūtei visiškai pasiruošta – technika išbandyta,
aruodai paruošti. Įprastai didžiąją dalį
grūdų Klimavičiai vos tik nukūlę veža į
supirkimo punktą. Namuose jie pasilieka tik sėklai skirtą derlių.
Pašnekovai pripažino, kad pastaraisiais metais ūkio pajamos išlieka
panašios, o išlaidos nuolat didėja. G. Klimavičius pasakojo, jog anksčiau norint
užauginti gerą derlių į maždaug 70 ha
plotą tekdavo investuoti apie 25 tūkst. S
litų. Vėliau ši suma po truputį augo ir
dabar toks plotas kasmet pareikalauja
bent 30–40 tūkst. eurų investicijų.
„Visada norėtųsi uždirbti daugiau ir
išleisti mažiau, tačiau ūkininkai neturėtų
pernelyg skųstis mažomis produkcijos supirkimo kainomis. Tie, kas nori uždirbti
daugiau, turėtų įkurti duonos kepyklą ir patys panaudoti savo užaugintus grūdus. Jei
esi tik žaliavos tiekėjas, tai už tavo produkciją ir mokama tik kaip už žaliavą“, – minti-

įsipareigojimus ir taip buvo priversti lipti vieni kitiems per galvas, siekdami dar
labiau išplėsti savo valdas. Dabar yra tokių, kurie valdo po tūkstantį hektarų. O
juk šį plotą galėtų dirbti bent dešimt šeimų“, – kalbėjo G. Klimavičius.
Patys Klimavičiai kaip išgalėdami
stengiasi prisidėti prie kaimo gerovės.
Gintauto žmona Laimutė yra Sodėnų
seniūnaitijos seniūnaitė, tad jai tenka
spręsti nemažai vietinių gyventojų problemų. Tuo tarpu G. ir L. Klimavičiai žiemomis nuo kelių valo sniegą, o vasaromis pjauna apžėlusias pakeles.

Metalo dirbiniai

Labiausiai nuo ūkio darbų G. Klimavičius pailsi uogaudamas ir grybaudamas bei laiką leisdamas su anūkais. Jis
pripažino, kad darbas žemės ūkyje jam
taip pat yra tarsi poilsis. O jaunieji Klimavičiai mėgsta keliones bei trumpus
šeimos pasivaikščiojimus.
Linas su žmona Rasa, be darbo ūkyje, turi ir kitos veiklos. Jiedu kartu su
draugu Aliumi Maknavičiumi bei jo antrąja puse kiek daugiau nei prieš metus
Linas ir Rasa Klimavičiai su savo atžalomis į Lietuvą gyventi grįžo prieš šešerius
įkūrė MB „Geležinio vilko darbai“ ir vermetus.
Autoriaus nuotr. čiasi įvairių dirbinių iš metalo gamyba.
Jie savo klientams siūlo įvairias tvoras,
mis dalijosi ūkininkas L. Klimavičius.
„Gal ir galėtume su turima technika vartus, šašlykines, baldus, namų puošybos
dirbti dar daugiau žemių, tačiau reikia skir- elementus ir kt.
Įžvelgia stambiųjų žemdirbių
ti laiko ir poilsiui, kitoms mėgstamoms veik„Daugiausiai šia veikla užsiiminėjame
kaltę
loms. Mes su Linu puikiai susitvarkome žiemą, kai darbai ūkyje būna baigti. ŪkyKlimavičiai teigė, jog konkurencija tarp turimuose plotuose. Manau, jog būtent di- je dirbti smagiau, bet čia – stabilesnės paūkininkų – didelė, tačiau tai jų pernelyg ne- dieji ūkininkai iš dalies ir pražudė kaimus. jamos. Kol kas glaudžiamės pas draugą
gąsdina. Vyrai sakė plėstis neketinantys, Jie buvo viena iš priežasčių, kodėl dabar garaže, tačiau jau nelabai ten telpame.
jiems visiškai pakanka tų dirbamų plotų, čia nelikę mokyklų ar darželių. Savo laiku Greičiausiai teks pagalvoti apie plėtrą“,
kuriuos šiuo metu valdo.
stambieji ūkininkai ėmė paramas, didino – svarstė L. Klimavičius.
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„Sveikatą“ į priekį veda ir vilkaviškiečiai
Andrius GRYGELAITIS

į treniruotes nėra lengva“, – teigė N.
Miknevičius.
Anot jo, šių metų ekipos sudėtis
yra pakankamai pajėgi, jog kraštiečiai kaip lygūs su lygiais kovotų su
visais varžovais. Komandoje šiuo
metu vyrauja pakankamai geros
nuotaikos, žaidėjai pasiryžę aikštėje
atiduoti visas jėgas. Pats ne viename
profesionaliame klube rungtyniavęs
Naglis tikino, kad noro, ryžto, pasiaukojimo ir užsispyrimo „Sveikatos“
futbolininkams galėtų pavydėti daugelis didžiųjų šalies klubų.
„Ekipoje vyrauja puikus balansas
tarp vyresnių ir jaunesnių žaidėjų.
Tarkime, aiškūs rūbinės lyderiai – D.
Kereiša ir G. Čibirka. Pastarųjų įtaka
žaidimui juntama net tada, kai jie
nerungtyniauja. Pavyzdžiui, kartą
vienas mūsų žaidėjas, gražiai suklaidinęs varžovų vartininką ir įmušęs
įvartį, prisipažino, kad to išmoko iš
G. Čibirkos. Aikštėje lyderių taip pat
netrūksta. Puikiai rungtyniauja Mantas ir Karolis Kereišos, Simonas Rekašius, Deividas Karpavičius, kai kurie
kiti sportininkai“, – vardijo treneris.

Kybartų „Sveikatos“ futbolininkai neseniai pradėjo naująjį sezoną. Ekipos
nariai ne tik siekia iškovoti
kuo daugiau pergalių, bet ir
pakeisti tarp daugelio žmonių vyraujančią nuostatą,
kad klubas gina tik Kybartų
garbę. Sportininkų teigimu,
tai – viso rajono komanda.
Kviečia į Vilkaviškį

Kaip ir ankstesniais metais, Kybartų „Sveikata“ sezoną pradėjo
Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
II lygos Pietų zonos pirmenybėse.
Kol kas mūsiškiams sekasi gana neblogai – iškovotos trys pergalės bei
patirtas vos vienas pralaimėjimas.
Šis rezultatas kybartiečiams tarp
14 ekipų leidžia rikiuotis trečioje
turnyro lentelės vietoje.
Jau rytoj mūsų futbolininkai S Šios savaitės pradžioje „Sveikatos“ žaidėjai išbandė jėgas su viena stipriausių Lietuvos
sieks iškovoti dar vieną pergalę. Jų
futbolo komandų – Kauno „Žalgiriu“.
Lino ŽEMGULIO nuotr. Gera atmosfera
Sakoma, kad rezultatams aikštėje
varžovai bus iki šiol pergalių šiame
Subalansuota sudėtis
daug įtakos daro rūbinėje tvyranti atmosfesezone dar neiškovoję Alytaus „Vidzgirio“ lėsi futbolo klubo (FK) „Sveikata“ prezisportininkai. Šįkart varžybos vyks ne įpras- dentas Nerijus Demenius.
Šį sezoną „Sveikata“ pasitiko ne tik šiek ra. Panašu, kad bent kol kas Kybartų ekipotoje vietoje Kybartuose, o Vilkaviškio miesTo paties tikėjosi dar 2008-aisiais pirmą tiek pasikeitusios sudėties, bet ir su nauju je ji – puiki. Tą pripažino ir kalbinti žaidėjai
to stadione. Jų pradžia – 18 val.
kartą klubo marškinėlius apsivilkęs, o nuo treneriu. Pastaraisiais metais ekipai vado- bei treneriai.
„Kai baigiau profesionalo karjerą, ke„Ne vienus metus mūsų ekipoje žai- 2011-ųjų jame be pertraukos rungtyniau- vavusį Henriką Katilių pakeitė anksčiau
džia nemažai futbolininkų iš Vilkaviškio. jantis G. Čibirka. Vilkaviškietis per šį laiko- klube rungtyniavęs kybartietis Naglis Mik- lerius metus žaidžiau „Sveikatoje“, o pastaruoju metu mane pakvietė prisijungti prie
Šiemet ekipos garbę gina Gintaras Čibir- tarpį tapo vienu iš rezultatyviausių visų nevičius.
ka, Justas Vaišnys, Simonas Rekašius, Ma- laikų „Sveikatos“ žaidėjų. Įmušęs per šimtą
„Kai mamai pasakiau, jog ketinu treni- trenerių kolektyvo. Komandoje rungtytas Kiškėnas, Artūras Pečiulis bei Paulius įvarčių jis šiame sąraše nusileidžia tik savo ruoti „Sveikatą“, ji juokais liepė atsisakyti niauja šeši buvę mano auklėtiniai. Gerai,
Krakauskas. Deividą Karpavičių, nors jis bendraamžiui kybartiečiui Dariui Kereišai. šio pasiūlymo, nes klubo ambicijos ir tiks- kad rajone yra tokia stipri ekipa, kurioje
kilęs iš Kybartų, dabar taip pat jau galima Pats Gintaras juokavo, kad futbolą žais tol, lai visada būna patys aukščiausi. Šiemet savo vietą randa ne tik kybartiečiai, bet
vadinti vilkaviškiečiu, nes jis gyvena šia- kol rezultatyvumu pralenks Darių.
mes norime kovoti dėl prizinių vietų, ta- ir vilkaviškiečiai. Tikiu, kad šiais metais
me mieste. Trenerių štabe dirba Šarūnas
„Tikiuosi, jog rytoj išvesiu savo ekipą čiau viską apsunkina normalių treniruo- galime kovoti dėl aukščiausių vietų. SunLitvinas. Norime savotiškai atiduoti duok- į aikštę. Aišku, norėtųsi ir pasižymėti įvar- čių trūkumas. Pas mus rungtyniauja daug kiausia bus varžytis su profesionalių klulę šiems sportininkams ir suteikti jiems čiu, tačiau daug svarbiau, jog ekipa švęstų pamaininį darbą dirbančių žmonių. Turi- bų dublerių ekipomis. Jų mūsų lygoje yra
galimybę pasirodyti prieš savo miesto pergalę. Bandysime šį sezoną kovoti dėl me ir studentų. Be to, ne visi sportininkai bent 5–6“, – sakė Š. Litvinas.
publiką. Tikimės, kad rytoj į Vilkaviškio prizinių vietų“, – ekipos tikslus atskleidė gyvena Vilkaviškio rajone. Ekipoje žaidžia
] Nukelta į 10 p.
stadioną susirinks nemažai sirgalių“, – vy- G. Čibirka.
ir keletas kauniečių, tad visiems susirinkti

Lietuvos aeroklubui vadovauja kybartietė
] Atkelta iš 5 p.

Aviacija sudomino vyras

Kybartuose baigusi vidurinę mokyklą
Eglė, tuomet dar Leonavičiūtė, išvyko studijuoti teisės mokslų. Tada ji apie aviaciją
žinojo tik tiek, kiek kiekvienas iš mūsų. Tačiau prieš vienuolika metų ji susipažino su
savo būsimu vyru Donatu Paužuoliu, kurio
gyvenime aviacija užėmė labai svarbią vietą. Donatas – daugkartinis Lietuvos ir triskart pasaulio radijo bangomis valdomų akrobatinių aviamodelių čempionas.
„Kai pradėjome draugauti su Donatu,
jis jau keliavo po įvairias Europos šalis ir
bendravo bei dalijosi patirtimi su kitais
aviamodeliuotojais. Kartu su juo vykdavau
ir aš, nuo tada prasidėjo mano pažintis ne
tik su įdomiais, aviacijos pasaulyje besisukančiais žmonėmis, bet ir su įvairiomis šio
sporto šakomis“, – pasakojo Eglė.
Kartu su vyru Eglė pradėjo organizuoti
lauko ir uždarų patalpų lėktuvų modelių
varžybas. 2014 metais Paužuoliai Utenoje
suorganizavo didžiausias iki tol Lietuvos
uždarų patalpų radijo bangomis valdomų
lėktuvų modelių varžybas, kuriose dalyvavo sportininkai iš devynių pasaulio valstybių.
„Buvo laikotarpis, kai mokiausi valdyti aviamodelius, bet supratau, kad viskas
daug sudėtingiau nei atrodo. Reikia turėti
nemažai laisvalaikio, kad išmoktum valdyti aviamodelį. O ką jau šnekėti apie jų konstravimą...“ – kalbėjo E. Paužuolienė.

Planuoja darbus

Kalbėdama apie priešrinkiminį laikotarpį Eglė pasakojo, kad į būsimus rinkimus
norėjusi įnešti naujo vėjo. Ji akcentavo rinkėjams, kad labai svarbus organizacijos
veiklos strateginis planavimas, užsibrėžtų
tikslų siekimas, veiklos viešinimas, nes aviatoriai tikrai turi kuo didžiuotis ir pasigirti.
Jos prioritetas – ryšių su nacionaliniais bei
tarptautiniais partneriais stiprinimas.
Pasak Eglės, reikia daugiau dėmesio
skirti jaunajai kartai bei jos ugdymui, nes
ji – Lietuvos aviacijos ateitis. Reikia skatinti
jaunuolius domėtis aviacijos sportu, įtraukti į įvairias aviacines veiklas. Moteris minėjo, jog norėtų įsteigti jaunimo skatinimo
fondą, iš kurio perspektyviems, sportine
aviacija užsiimantiems jaunuoliams būtų
mokama stipendija.
„Planuoju įsteigti fondą, iš kurio LAK
taryba, vadovaudamasi nustatytais kriterijais, spręstų, kuriems jaunuoliams skirti
stipendiją. Jie pinigus galėtų panaudoti tarptautinėms varžyboms, nes dalyvavimas jose dažnai tampa prabanga. Vien startinis
mokestis aukšto lygio varžybose prasideda
nuo 500 eurų, o kur dar įrangos nusigabenimas...“ – pasakojo E. Paužuolienė.
Šiltuoju metų laikotarpiu įvairiuose Lietuvos aerodromuose vyksta nemažai švenčių ir renginių, tačiau į juos ne visada susirenka daug žiūrovų. Per savo vadovavimo
kadenciją Eglė norėtų viešinti kuo daugiau
renginių bei į juos pritraukti žmonių ne tik
iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

„Jeigu koronavirusas nesujauks planų,
rudenį norime surengti konferenciją apie
aviacijos sporto vystymosi tendencijas. Į
ją kviesime atvykti ir pasidalyti patirtimi
užsienio partnerius, taip pat ir valdžios atstovus, nes norime, kad jie labiau domėtųsi
aviacija“, – būsimo renginio planus dėstė
LAK prezidentė.

Savaitgaliais
Lietuvos aeroklubo
prezidentė lankosi
aviacijos varžybose
įvairiuose miestuose.
Baiminasi dėl ateitis

Labiausiai E. Paužuolienę neramina tai,
jog Vyriausybė priėmė sprendimą aerodromų turtą perduoti savivaldybėms. Jei šios
atsisakys šį turtą perimti ir prisidėti prie
jo išlaikymo, aerodromų likimas bus sprendžiamas VĮ „Turto banko“ aukcione.
Toks sprendimas, pasak LAK prezidentės, gąsdina daugumą aviatorių. Jie baiminasi, kad aviacijos sporto aistruoliams gyvybiškai svarbūs aerodromai ir juose esantis
turtas gali būti išdalytas daugiau nei dešimčiai atskirų savininkų, kurie su perimtu turtu galės daryti ką nori.
Pasak E. Paužuolienės, šiuo metu Seimui pateiktos Aviacijos įstatymo pataisos,

kurios bent iš dalies padėtų išspręsti iškilusias problemas. Tikimasi, jog per rudens sesiją Seimas priims tinkamą sprendimą.

Neatlygintina veikla

E. Paužuolienė dirba teisinį darbą valstybės tarnyboje. Laisvalaikiu jauna moteris
mėgsta užsiimti savanoryste. Dvejų metų
kadencijai išrinkta naujoji prezidentė dirbs
neatlygintinai. Moteris teigė, kad neapmokamas darbas neatbaidė jos siekti prezidento posto.
„Didžiąją dalį gyvenimo greta pagrindinio darbo užsiėmiau savanoryste. Nors
tai ir užima beveik visą mano laisvalaikį,
tačiau man tai patinka ne mažiau nei mano pagrindinis darbas. Lietuvos aeroklubas – visuomeninė organizacija. Subūrę
stiprią komandą galime padirbėti ir daug
nuveikti ne tik aviacijai, bet ir Lietuvai,
garsindami ją pasaulyje“, – pasakojo E.
Paužuolienė.
Suderinti du darbus šiuo metu Eglei
yra nelengva, tačiau moteris stengiasi kuo
dažniau apsilankyti įvairiuose renginiuose
ir pabendrauti su vietiniais aviacijos atstovais. Savaitgaliais LAK prezidentė lankosi
aviacijos varžybose įvairiuose miestuose.
O praėjusį savaitgalį ji kartu su vyru Donatu ir dukrele Gabriele viešėjo gimtojoje Suvalkijoje. Tik šįkart ne Kybartuose, o
Sasnavoje, kur aerodrome stebėjo parašiutininkų šuolius, vaikų, besimokančių sklandymo meno, treniruotes bei bendravo su
gimtojo krašto žurnalistais.

„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Unikali galerija pagaliau atvėrė duris
Vėjuotą praėjusio penktadienio popietę Vištyčio gyventojai sulaukė puikios
pramogos – kraštietė
Irena Kačkauskienė ir jos
sūnus Martynas pagaliau
atvėrė duris į savo meno
galeriją „Švytinti žemė“.

Pagrindinis jausmas, kurį nori
perteikti galerijos autorė, – ramybė. „Noriu, kad žmonės, atėję į šią
parodą, pamirštų savo bėdas ir
pailsėtų. Būtent todėl ir kūrėme
tokią fantastinę atmosferą, kad
visi čia galėtų atsipalaiduoti ir
negalvoti apie savo problemas“,
– kalbėjo I. Kačkauskienė.
Jos sūnus ir parodos bendraautorius Martynas kukliai užParoda buvo suplanuota dar pasiminė, kad nei jis, nei mama
vasarį, tačiau ją teko atidėti iki
nesitikėjo tokio žmonių dėmesio:
liepos 10-osios, kada visuomenei
„Mama galvojo, kad ateis vos viebuvo pristatytos daugiau kaip
nas kitas, bet kai pradėjo rinktis
penkerius metus kurtos skulptūtiek daug žmonių, mes negalėjoros. Su nekantrumu prie įėjimo
me atsistebėti.“
laukę Vištyčio gyventojai, įžengę į
Pristačius galerijos prasmę,
galeriją, negailėjo pagyrų – iš šalvisi miestelėnai bei svečiai sugutos ir vėjuotos aikštelės lankytojai
žėjo sveikinti šeimos su tokiu nuobuvo perkelti į kosminės pasakos
stabiu reginiu.
pasaulį.
Pasveikinti Irenos ir jos sūNedidelė patalpa, pripildynaus atvykęs Vištyčio seniūnas
ta didžiulių gyvūnų bei augalų
Bronislavas Polita neslėpė pasidiskulptūrų, iš visų pusių apšviestų
džiavimo: „Labai smagu matyti,
įvairiomis spalvomis, išties atrodė
kad mūsų kraštietė sukūrė tokią
S Nedidelė patalpa pripildyta didžiulių dovaną Vištyčiui. Žinome, kad ši
magiškai.
Pristatymo pradžioje žmonės
dovana džiugins ne tik vištyčiogyvūnų ir augalų skulptūrų.
vieni per kitus stengėsi apžiūrėti
kus, bet ir kitus, atvykusius pasivisus meno kūrinius, tarp kurių
Moteris minėjo, kad kiekvie- žiūrėti tokio nuostabaus reginio.“
buvo galima rasti svyrančių šakų,
na medžiaga, kabanti ant sienos,
Liaupsių menininkams negailėjo ir
vienaragių, elnių bei didžiulių gėir kiekviena lempa, šviečianti vis kiti renginio svečiai, tarp kurių buvo Višlių. Po kurio laiko šviesos užgeso
kita spalva, buvo kruopščiai at- tyčio regioninio parko kultūrologė Rima
ir renginys pasiekė kulminaciją
rinktos ir įkurdintos tinkamoje Gagienė, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyk– visas kambarys nušvito, o skulp- S Irena Kačkauskienė su sūnumi Martynu Vištyčiui
vietoje.
los-daugiafunkcio centro direktoriaus padovanojo savo dirbinių parodą.
Autorės nuotr.
tūros atgijo visiškai kitaip. Spalvų
Galerijos vieta buvo konstruo- vaduotoja Vilija Paškauskienė bei visuomederiniai, šviečiantys ant skulptūjama dar nuo praėjusių metų ru- nininkė Onutė Kartavičienė.
rų, bei tylūs gamtos garsai sukūrė puikią šies kerpes, spindinčias nakties metu. Jų dens, o patalpa įrenginėjama pamažu, vis
Meno galerija Vištytyje veiks iki vasaatmosferą net ir sausakimšoje erdvėje.
šviesa tuomet atrodė mistiška bei keistai pridedant po kelias papildomas detales. ros pabaigos. Ją aplankyti galima kasdien,
Pati Irena pasakojo, kad „Švytinčios raminanti. Būtent tokią atmosferą I. Kač- Pati Irena šypsodamasi pasakojo, jog šis ga- nuo 11 iki 19 val. Poilsio diena – pirmadiežemės“ vaizdas jos galvoje gimė tada, kai kauskienė ir jos sūnus Martynas siekė su- lerijos variantas nėra galutinis ir bus be per- nis.
pamatė švytinčią medieną – tam tikros rū- kurti ir savo meno galerijoje.
stojo pildomas.
Gerda PAPARTYTĖ

Paežerių dvare – Ukrainos skulptoriaus paroda

Vilkaviškyje

Paežerių dvare veikia ukrainiečio
menininko Aleksejaus Leonovo
skulptūrų paroda „Dvasios keliais“. Darbai rūmuose bus eksponuojami iki rugsėjo 30 d.
Suartinti du pasaulius – Žemės ir Dangaus
– buvo visų menininkų svajonė nuo seniausių laikų. Dvasinio pasaulio išraiška, prisilietimas prie žmogaus sielos – ne tik Ukrainoje, bet ir užsienyje išgarsėjusio skulptoriaus
A. Leonovo kūrybos temos.
Menininkas gimė Ukrainoje 1982-aisiais.
Nuo ankstyvos vaikystės gabus berniukas
jautė potraukį skulptūrai. 1993–1999 m. mokėsi T. G. Ševčenkos valstybinės dailės vidurinės mokyklos Skulptūros skyriuje. 2005
m. jis su pagyrimu baigė Meno ir architektūros nacionalinę akademiją. Dar studijų
metais pradėjo atkakliai ieškoti gyvenimo
tiesos ištakų, buvo kupinas noro suprasti šį
pasaulį iš vidaus, pajausti ir surasti būties
tiesą, kuri visada buvo aktuali tikrajam menui. Iš čia ir kilo jaunojo skulptoriaus susižavėjimas filosofija, mitologija, pasaulio
kultūra bei religijų istorija. Tolimesnis Aleksejaus įgūdžių tobulinimas vyko aukštojoje
mokykloje, vadovaujant akademikui Vasilijui Zacharovičiui Borodai.
2008 m. A. Leonovas tapo Ukrainos
nacionalinės menininkų bendrijos nariu.
Skulptorius pasižymi išskirtiniu kruopštumu, jo kasdienis sunkus darbas tapo neatsiejama kūrybos dalimi. 2005–2019 m.
įvairiuose Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir
Europos miestuose surengta per 150 asmeninių autoriaus parodų.
A. Leonovo menas – unikalus ir novatoriškas. Tai tapo proveržiu visos žmonijos
istorijos meniniame supratime, suvokiant
tikrąją žmogaus paskirtį ir jo dvasinio formavimosi kelius. Skulptorius išėjo už nacio-

KAS? KUR? KADA?
s Liepos 17 d., 17 val., kultūros cent-

S Skulptūros meistro darbuose dominuoja nušvitimo, maldos, dvasinio atsigavimo būsenos.
Kęstučio INKRATOS nuotr.
nalinės mokyklos ribų, suvokdamas būtį iš
pažangiųjų ХХІ a. pozicijų. Autoriaus darbų
tematika yra nepaprastai plati, įvairi. Per
visą kūrybinių vaizdų įvairovę jis demonstruoja skirtingų laikotarpių ir tautų žmogaus dvasios raidos istoriją. Skulptoriaus
kūrybos pagrindu yra kultūrų, religijos, filosofijos dvasinė sintezė, ieškant atsakymų
į sakralinius klausimus.
Kaip sako parodos autorius A. Leonovas, jo kūrybos koncepcija – „Vienyti žmones amžinųjų vertybių pagrindu, aukščiausiu žmogaus dvasios siekiu... Grožis yra
nedalomas gyvenimo pagrindas visuose
pasauliuose. Mano kūryba – tai grožio troškimo išraiška.“

Skulptoriaus A. Leonovo plastinė kalba
suformuota giliais žmogaus kūno anatomijos dėsnių pažinimais. Menininkas pirmenybę teikia šamoto technologijai, kuri
suteikia galimybę išsaugoti visus autoriaus
skulptūros bruožus ir priartinti ją prie aliejinės tapybos technikos, kurioje kūrinį nuo
sumanymo iki pabaigos sukuria pats autorius. Nušvitimo, maldos, dvasinio atsigavimo būsenos dominuoja meistro darbuose.
A. Leonovo skulptūra, kupina gilaus turinio, skleidžia širdies šilumą, kurios jausmas tampa tikruoju atvirumu.

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centro-muziejaus inf.

re vyks jubiliejinė Mažojo poezijos
pavasario šventė. Bus pagerbti kūrybiškiausi autoriai, pasveikintas laureatas, skambės dainos. Laukiami
visi Mažojo poezijos pavasario eilėraščių autoriai, poezijos mėgėjai, šio
ilgamečio rajono literatų sambūrio
bičiuliai.
s Bendrijos „Insula“ taryba informuoja, kad liepos 23 d. Šakiuose vyks
Marijampolės apskrities diabetikų
bendrijų narių mokymo seminaras.
Norintieji dalyvauti iki liepos 20 d.
registruojami tel.: 8 656 93 376, 8
610 46 053.
s Liepos 21 d., 15 val., laisvalaikio centre „Topolis“ visuomenės sveikatos
biuras rengia seminarą „Kokias galimybes pacientui suteikia Lietuvos
sveikatos priežiūros sistema“. Lektoriai – POLA prezidentas Šarūnas Narbutas ir direktorė Neringa Čiakienė.
Registruojama tel. 8 673 70 667.

Dailučiuose
s Liepos 18 d., 17 val., bendruomenė

„Dailučių švyturiai“ vaikų žaidimų
aikštelėje rengia šventę „Vasara
kaime“. Bus pristatytas projektas
„Bendradarbiavimo taku“, žaidimų
vaikams ir suaugusiesiems, teikiami
apdovanojimai, skelbiamos nominacijos. Dalyvaus atlikėja Aušrinė ir
grupė „Parkas“.

Marijampolėje
s Liepos 22 d., 20 val., Poezijos parke,

prie akmens Vytautui Kernagiui,
skambės dainuojamosios poezijos
festivalio „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ koncertas, kuriame pasirodys
Giedrius ir Agnė Arbačiauskai.
] Nukelta į 16 p.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

„Gražios mūsų kalvos ant žemelės delno“
Paežerių dvaro kieme
nuo liepos 20 d. lankytojus pasitiks fotografo
Kęstučio Inkratos parengta Vilkaviškio krašto
kalvų ir nuo jų atsiveriančių panoramų paroda.
Romantišką pavadinimą
„Gražios mūsų kalvos ant
žemelės delno“ savo parodai pasirinkęs autorius
kviečia pasigrožėti mūsų
rajono kraštovaizdžiais iš
paukščio skrydžio, naujai
pažvelgti į erdves, atsivėrusias fotografo akims, o
paskui galbūt aplankyti
tas vietoves ir dar kartą
jomis pasigrožėti.

Bartninkų–Gražiškių–Vištyčio
masyvo stačiašlaičių kalvų yra
40–50 m santykinio aukščio.
Jos dėmesį patraukia savo išvaizdžiais gūbriais ir tarpgūbriuose esančiomis daubomis,
nedidelėmis pelkėmis ir telkšančiais ežerėliais. Daugelis
kalvų turi intriguojančius pavadinimus: Ožiakalnis, Pietkalnis, Guobkalnis, Stabūkalnis,
Varnakalnis,
Verstinkalnis,
Svirkalnis, Vyskupkalnis. Mažesnių kalvų pavadinimai atsirado nuo žemės ar prie jos
įsikūrusios sodybos savininko pavardės: Kijausko kalnas
(prie Gražiškių), Butikio ir
Stoškaus kalvos Užbalių kaime, Mickevičiaus kalnas, Puodžiūnkalnis (Sausininkuose).
Senovėje ant kai kurių kalvų
buvo pastatytos bažnyčios, laidojami žmonės, įrengti piliakalniai su pylimais, apsaugos
S Nuo Svirkalnio kalvos atsiveriantis peizažas sužavi kiekvieną.
Kęstučio INKRATOS nuotr. bokštais ir grioviais.
Į Lietuvą atvykę užsienio turistai
Kai kurie kalneliai iškilę
jau seniai pastebėjo mūsų krašto natūra- kos atkūrimo 30-mečiui. Ji kviečia domėtis horizonto besitęsiančios lygumos ir dirba- daugiau kaip 100 m, o trys mūsų rajono
lią ir žmogaus sukurtą žalumą, džiaugėsi kraštovaizdžiu, pasižvalgyti nuo kalnų, kal- mi laukai, paįvairinti tik nedideliais me- kalvos yra aukščiausių Lietuvos kalnų
švariais vandens telkiniais, gėrėjosi rūpes- vų, piliakalnių.
džių ir krūmų sąžalynais, gyvenvietėmis dešimtuke. Tai Dunojaus kalnas (aukštis
tingai tvarkomomis gyvenvietėmis, atsiku„Lietuvos muziejų kelias“ prasidėjo ir soduose paskendusiomis sodybomis. 284 m, 75 m virš jūros lygio), Janaukos
riančiais dvarais. Šiais metais gyvendami Valstybės dienos išvakarėse Vilniuje, ant Geografiškai įvairesnis ir keliautojo akiai kalnas (aukštis 282,9 m) ir Pavištyčio kalkarantino sąlygomis savo krašto gamtos Gedimino kalno, visą vasarą vingiuos per patrauklesnis mūsų rajono reljefas. Šiau- nas (282,4 m). Užlipus ant bet kurio kalno
objektus ir kultūrinį paveldą atrado ir pa- Lietuvos regionus, o rugsėjo 25 d. baigsis rinėje dalyje tęsiasi bekraštės lygumos, kvapą gniaužia beribės erdvės, nuo kalvų
tys lietuviai, anksčiau egzotikos ieškoję sve- kultūrine sueiga Anykščiuose ant Liudiš- išraižytos upių ir upelių vingiais. Keliau- atsiveriantis peizažas sužavi kiekvieną, o
timuose kraštuose. Prie krašto gamtos ir kių piliakalnio. Siekiant lankytojų saugu- jant į pietus link Gražiškių ir Vištyčio, nuo piliakalniuose galima pajusti protėvių dvakultūros įdomybių atradimo labai prisidėjo mo, renginiai organizuojami savaitgaliais Bartninkų, Duonelaičių ir Vaišvilų kalvų sią. Tik ypač jautriems ir dėmesingiems
muziejininkai, organizuodami „Lietuvos ir tik atvirose erdvėse. Suvalkijos (Sūdu- atsiveria nuostabus kalnuotas peizažas keliautojams kalneliai atskleidžia savo
muziejų kelio“ renginius.
vos) kultūros centras-muziejus Muziejų – tai Sūduvos aukštumos pakraštys, Balti- įdomybes ir paslaptis.
Šiemet jau devintą kartą šalies muzie- keliui vykdė rajono kraštovaizdžio tyri- jos aukštumų kampinis masyvas. Sūduvos
Elena RUPEIKIENĖ
jininkai pakvietė istorijos mėgėjus, kraš- mą, parengė Kęstučio Inkratos fotografijų moreninė aukštuma susiformavo paskutiSuvalkijos (Sūduvos) kultūros centrototyrininkus ir visus, kas domisi krašto parodą „Gražios mūsų kalvos ant žemelės niame ledynmetyje, kai nuo ledyno skydo
muziejaus vyr. fondų saugotoja
kultūra, į antrąjį nacionalinės kultūros delno“.
atsišakoję ledo liežuviai vienur išgulėjo
Projektą „Auginu save – auginu
tapatybės formavimo ir puoselėjimo proKiekvienas, keliavęs nuo Kauno iki dubumas ir lygumas, kitur sustūmė gana
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
gramos etapą. Naujoji programa „Tėvynės Vilkaviškio, pastebėjo, kad didesnės Suval- aukštus gargždingus akmeningus pylimus
ir televizijos rėmimo fondas
ieškojimas“ skiriama Lietuvos Respubli- kijos dalies peizažas nuobodus – iki pat ir moreninių kalvynų ruožus. Dauguma

Sidabrinį jubiliejų švenčiantis kunigas linki drąsos
gyventi tikėjimo dvasia
] Atkelta iš 3 p.
– Kaip prisimenate šventimų dieną
– 1995 m. liepos 9-ąją?
– Šventimai vyko mano gimtojoje Gelgaudiškio parapijoje. Nors tuo metu mokiausi Romoje ir buvo galimybė, kad mus
šventintų popiežius Jonas Paulius II, buvo
maloni staigmena, kai vyskupas J. Žemaitis paklausė, ar nenorėčiau priimti šventimus gimtinės parapijoje. Iki dabar prisimenu tą nuostabų jausmą, kai gulėjau prieš
altorių, o pilnutėlė Gelgaudiškio bažnyčia
meldėsi už mane.
– Po studijų Romoje sugrįžote tiesiai į
naujai susikūrusią Vilkaviškio kunigų seminariją. Kaip prisimenate šią pradžią?
– Tai vėl buvo nauja patirtis. Grįžau ir
pradėjau dėstyti Katalikų teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto ir
Vilkaviškio kunigų seminarijoje, taip pat
buvau paskirtas vienu iš seminarijos vadovų. Buvo sunku, nes reikėjo paruošti
medžiagą dėstymo kursams, bet dėstyti
patiko ir labai džiaugiuosi tais metais. Kai
klierikų skaičius Vilkaviškio vyskupijos
kunigų seminarijoje sumažėjo, buvo nuspręsta juos perkelti į Kauną. Tada buvau
paskirtas į Kauno kunigų seminariją dėstytojauti ir eiti vicerektoriaus pareigas.

www.santaka.info

Tikėjimas – tai meilė,
kuri šildo ir brandina.
Tai sparnai, kurie mus
kelia aukštyn.
– Prieš dešimt metų pradėjote tarnystę Vilkaviškio katedroje. Kaip vertinate
pirmąją „savo parapiją“?
– Džiaugiuosi šia parapija. Ji tapo sava.
Gal dėl to, kad esu zanavykas ir vilkaviškiečių mentalitetas man gana artimas. Sutikau daug gerų ir mielų žmonių. Apskritai
provincijoje žmonės ramesni, draugiškesni ir artimesni nei didmiesčiuose. Todėl
ir jų santykiai šiltesni. Liūdina tai, kad
parapija mažėja. Vyresni žmonės iškeliauja į Amžinybę, o jaunimas emigruoja į didmiesčius ar užsienį. Liūdna, kad nedaug
jaunų žmonių gyvena tikėjimo dvasia.
Parapijos gyvenime pastebiu gražių
iniciatyvų: veikia maldos ir šv. Rašto skaitymo būreliai, įsikūrė „Gloriosa Trinita“
grupelė, kt. Bet juose dalyvauja nedaug
žmonių.
Liūdna, kad nemažai šiuolaikinių žmonių, ne tik mūsų krašte, nevertina tikėjimo
ir dvasinių vertybių. Tarp tikinčiųjų vis

dar daug paprotinio tikėjimo: į Bažnyčią žiūrima kaip į dvasinių paslaugų
teikimo įstaigą, o ne tikėjimo bendruomenę, kuri sutelktai siekia glaudesnio
ir gilesnio santykio su Dievu.
– Dirbate dėstytoju Vytauto Didžiojo universitete. Papasakokite
apie savo akademinę veiklą.
– Universitetas yra mano pagrindinė darbo vieta. Akademinė veikla yra gana plati. Be to, kad tenka dėstyti bakalauro, magistro ir doktorantūros programose,
dar esu magistrantų ir trijų doktorantų
darbo vadovas, doktorantūros studijų komiteto pirmininkas. Kad dėstytojas galėtų
dėstyti, jis turi būti atestuotas. O tam reikia skaityti pranešimus respublikinėse ir
tarptautinėse mokslo konferencijose, publikuoti mokslinius straipsnius Lietuvos ir
tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose, rašyti knygas, vesti
viešas paskaitas ir seminarus visuomenei.
Esu parašęs per 20 mokslinių straipsnių,
vieną mokymo priemonę, knygą. Taigi
veiklos šioje srityje tikrai yra.
– Kaip leidžiate laisvalaikį?
– Ypatingų pomėgių neturiu. Laisvalaikiu stengiuosi aplankyti pažįstamus ir
artimus žmones. Mėgstu operą. Patinka
keliauti. Pasaulyje yra tiek nuostabių dalykų, kuriuos norisi pamatyti ir jais pasigė-

rėti. Juk kelionės irgi yra tam tikra poilsio
forma. Beveik kasdien paskaitau ką nors
itališkai – knygą ar straipsnį, kad nepamirščiau kalbos.
– Ką Jums reiškia tėviškė? Ar surandate galimybių apsilankyti gimtojoje
Gelgaudiškio parapijoje, aukoti ten šv.
Mišias?
– Tėviškė visada buvo ir bus svarbi.
Ten – lopšys, šaknys, gyvenimo ir tapatybės ištakos. Todėl savas kraštas ir parapija
visada rūpėjo ir rūpės. Kai tik galiu, visada grįžtu ir aukoju šv. Mišias gimtojoje parapijoje, o vietinis klebonas Arvydas Liepa
mane visada labai draugiškai sutinka.
– Koronaviruso pandemija sustabdė
visuomenės veiklas visame pasaulyje.
Kokios šio laikotarpio pasekmės tikinčiųjų bendruomenei?
– Pandemijos pasekmė – žmonės nutolo
vieni nuo kitų. Atsirado daugiau nerimo ir
baimės. Karantino metu bendruomenės gyvenimas apmirė. O tai tikrai nėra gerai.
Tačiau noriu visiems palinkėti drąsos
gyventi tikėjimo dvasia. Tikėjimas – tai
meilė, kuri šildo ir brandina. Tai sparnai,
kurie mus kelia aukštyn.
Norisi palinkėti daugiau dėmesio vienas kitam ir pagarbos. Daugiau vilties ir
mažiau baimės. Gilesnės bendrystės su
Dievu ir vienų su kitais.

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefone

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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„Perliukai“ kovoja
3x3 čempionate

Andrius GRYGELAITIS

Penktus metus iš eilės
Virbalio kultūros centras
kartu su partneriais ir
rėmėjais surengė šventinį bėgimą „Virbaliada
2020“.
S „Perliukai“ (iš kairės) Domas Kačinskas, Simas Sankūnas, Aleksas Košuba ir Jokūbas Slivinskas
iš Ukmergės grįžo su sidabro
medaliais.

Ankstesniais metais šis renginys
būdavo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, tačiau šiemet dėl karantino apskritai buvo iškilusi grėsmė,
kad varžybos neįvyks.
Vis dėlto blogiausias scenarijus neišsipildė, o perkėlus bėgimą į vasarą jis sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus. Pačiam
jauniausiam „bėgikui“ buvo vos
du mėnesiai. Jį, aišku, ant savo
rankų nešė mama. Tuo tarpu vyriausias dalyvis jau buvo įkopęs į
aštuntą dešimtį.

] Nukelta į 10 p.

Vilkaviškio krepšinio klubo
„Perlas“ jaunoji pamaina „Perliukai“ sėkmingai dalyvauja
Lietuvos 3x3 čempionate.

S Patys mažiausi dalyviai varžėsi 500 metrų ilgio trasoje.

Jaunieji buriuotojai skynė pergales Dusioje
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos ir buriavimo klubo „Škvalas“
sportininkai puikiai pasirodė Metelių regioniniame parke esančio
Dusios ežero regatoje.
Pirmąsias vietas užėmė Pijus Striokas ir
Mykolas Kažemėkas, varžęsi „RS Feva“
(dviejų asmenų burlaivių) laivų klasėje,
taip pat Dovas Meškauskas bei Stepas Medelis („Cadet“ laivų klasė) ir Ignas Baltrušaitis, plaukęs tarp „Laisvos“ klasės dalyvių.
Antrąją vietą iš mūsiškių „Optimist
A“ grupėje užėmė Noris Andriuškevičius,
o trečiąją – Aistis Burba. Bronzos medalį
taip pat iškovojo Titas Dubickas, plaukęs
„Optimist B“ grupėje.
„Santakos“ inf.

S Jaunieji Vilkaviškio buriuotojai buvo vieni geriausių Dusios ežero regatoje.

Iš Radviliškio grįžo su čempionų taure
Vilkaviškio sportininkų komanda „Dėl nuotraukos“ tapo Radviliškyje vykusio naktinio futbolo
turnyro nugalėtoja.
Tai buvo jau penktasis tokio tipo turnyras,
vykęs Radviliškyje esančiame Lietuvos Sąjūdžio stadione. Šiemet varžybose dalyvavo
net 20 komandų iš visos Lietuvos.
Pirmame etape ekipos burtų keliu buvo
suskirstytos į keturis pogrupius. Pasibaigus
kovoms grupėse vyko atkrintamosios rungtynės bei finaliniai susitikimai.
Vilkaviškio ekipa „Dėl nuotraukos“ pakeliui iki didžiojo finalo sėkmingai įveikė
visus varžovus, o lemiamoje kovoje 1:0
palaužė daugkartinių varžybų nugalėtojų,
aikštės šeimininkų – „Kesgvyčio“ komandos futbolininkų, pasipriešinimą.
Geriausiu turnyro vartininku pripažintas vilkaviškietis Remigijus Mikalainis, o
absoliučiai geriausio žaidėjo titulas atiteko
mūsų ekipos sportininkui Tomui Valukoniui.
„Santakos“ inf.

Šiose varžybose kovoja dvi mažųjų vilkaviškiečių komandos. Vienuolikmečių
vaikų grupėje „Perliukams“ atstovauja
Rokas Plechavičius, Laurynas Chadatavičius, Adas Kisliak bei Rokas Šimanskis, o tarp metais vyresnių žaidėjų
rungtyniauja Domas Kačinskas, Simas
Sankūnas, Jokūbas Slivinskas ir Aleksas
Košuba. Abi ekipas treniruoja vilkaviškietis Justas Bagurskis.
Iš viso numatyta surengti dešimt
3x3 čempionato etapų. Tiesa, į paskutinįjį, kuris vyks Vilniuje, pateks tik po
šešias stipriausias abiejų amžiaus grupių komandas. Jos paaiškės rinkdamos
įskaitinius taškus pirmuose devyniuose
etapuose.
Vilkaviškio žaidėjai į varžybas įsijungė tik nuo trečiojo etapo, tad, kaip
pasakojo treneris, jiems bus sudėtinga
prasimušti į geriausiųjų šešetuką.
„Lietuvos 3x3 čempionate nusprendėme dalyvauti savo malonumui, nekeldami kokių nors tikslų. Vis dėlto greitai
pripratome prie taisyklių bei sistemos,
o mūsų žaidimas pamažu gerėja. Mums
pavyko sėkmingai sužaisti kelis turus
ir, jei dar kažkuriame etape aplankytų
sėkmė, manau, jog turėtume realių galimybių patekti į stipriausiųjų ekipų šešetą. Šiuo metu esame prie pat jo ribos“,
– pasakojo J. Bagurskis.
Tiesa, jis pabrėžė, kad tai padaryti
bus sunku, nes dauguma turų vyksta
toli nuo Vilkaviškio: Rokiškyje, Nemenčinėje, Plungėje ir t. t. Be to, jei vilkaviškiečiai patektų į paskutinįjį etapą, jis
vyktų tuo pačiu metu, kaip ir jau seniai
suplanuota „Perliukų“ vasaros stovykla
Varėnoje.
Kad mūsiškiai puikiai prisitaikė
prie Lietuvos 3x3 čempionato vingrybių, įrodo ir jų rezultatai. Trečiajame
šių varžybų etape Ukmergėje vienuolikmečiai „Perliukai“ iškovojo bronzos
medalius, o penktajame etape Rokiškyje dvylikamečiai pasipuošė sidabro apdovanojimais.
„Santakos“ inf.

Bėgikams – medaliai
Šiauliuose įvykusiame Lietuvos vaikų
lengvosios atletikos čempionate Vilkaviškio rajono sporto mokyklos auklėtinis Titas Dominaitis 600 metrų bėgimo
distancijoje iškovojo trečiąją vietą.
Marijampolėje vykusiame Lietuvos
jaunučių lengvosios atletikos čempionate vilkaviškietis Normantas Durneika
iškovojo du bronzos medalius 1500 metrų kliūtinio bėgimo ir 800 metrų paprasto bėgimo trasose.

S Vilkaviškiečiai futbolininkai turnyre neturėjo sau lygių.

Modestas SALDUKAITIS
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Tradicinės varžybos sukvietė
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] Atkelta iš 9 p.
Į Virbalį atvyko bėgikų ne tik iš mūsų bei
kaimyninių rajonų, bet ir sportininkų iš
Kauno ar Panevėžio. Pasirinkusiesiems bėgimo trasas pagal sunkumą teko įveikti 3,5
km, 7 km ir net 10,5 km. Patys mažiausi bėgo 550 m atstumą.
Ilgiausioje distancijoje triumfavo D. Košiuba, antrąją vietą užėmė L. Diraitis, trečiąją – K. Ažukas. 7 km ilgio trasoje nepralenkiami buvo M. Saldukaitis, G. Šlekys ir
V. Plikaitis. Tarp moterų šioje distancijoje
geriausiai sekėsi J. Kulbokienei, J. Višinskienei bei J. Slivinskienei. Greičiausiai 3,5
km trasą tarp vyrų įveikė V. Durneika, L.
Damidavičius ir D. Vaičaitis, o tarp moterų – D. Bielevičiūtė, A. Eidukaitytė bei S.
Naujokaitytė.
Pačioje trumpiausioje distancijoje, skirtoje vaikams, pirmas vietas pelnė G. Demeškevičius ir L. Šlekytė, antras – M. Radzevičius ir Ū. Šlekytė, o trečias – D. Otchrimenko
bei S. Naujokaitytė.
Visus nugalėtojus sveikino Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ir Seimo narys Kęstutis
Smirnovas, kuris sportininkus apdovanojo
savo įsteigtomis taurėmis.
Pagerbti buvo ne tik varžybų nugalėtojai bei prizininkai. Specialiomis dovanomis apdovanoti vyriausi varžybų dalyviai
R. Budrys bei J. Slivinskienė, taip pat ir
jauniausi sportininkai – A. Šlekys bei L. Valuckytė. Entuziastingiausio dalyvio prizas
atiteko šlapioje trasoje paslydusiai, tačiau
finišo liniją kirtusiai J. Gudiškytei. Verta
paminėti, kad ji dalyvavo visuose penkiuose „Virbaliados“ bėgimuose. Visiems šiems
dalyviams prizus įsteigė politikai Algirdas
Butkevičius bei Juozas Oleka, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Renginyje netrūko gerų emocijų ir juoko, o laiką smagiai leido ne tik bėgikai, bet
ir aistringai juos palaikę sirgaliai. Po spor-

Gerą ekipos mikroklimatą pabrėžė ir G.
Čibirka. Anot jo, puikiais tarpusavio santykiais komandos žaidėjai išsiskyrė visais laikais.
„Pamenu, jog pats pasiprašiau priimamas į „Sveikatos“ ekipą. Anksčiau futbolą
žaidžiau profesionaliai, bet taip susiklostė
aplinkybės, kad teko kuriam laikui išvykti
į Airiją. Grįžęs rimtų pasiūlymų sportuoti
nesulaukiau, tad paskambinau „Sveikatos“ vadovui Nerijui, kuris mielai pakvietė prisijungti. Nuo pat pradžių komanda
mane priėmė labai šiltai. Ekipos draugai
greitai pamatė, kad esu naudingas aikštėje, tad susižaisti daug laiko neprireikė. Net
dabar, kai komandoje yra daug jaunesnių
sportininkų, jie nori, kad kartu su jais dalyvaučiau treniruotėse bei varžybose. Smagu, kad jaučiu tokį palaikymą“, – džiaugėsi G. Čibirka.

Greitai paruošiamos
brusketos
Prie viryklės labiausiai nesinori stovėti vasarą, tačiau
pavaišinti į namus užsukusius
draugus vis tiek reikia. Siūlome išeitį – pasigaminkite itališkus sumuštinukus, kitaip dar
vadinamus brusketomis.

Tomos BIRŠTONĖS nuotr.

Brusketos
su braškėmis
S Tinklinio varžybų finale kovojo (iš kairės): Dominykas Ryckis, Augustas
Raudonius, Deividas Karpavičius bei Rokas Gudelis.
tinių varžybų visi buvo pakviesti pasistiprinti Virbalio bendruomenės narių išvirta
avinžirnių sriuba.
„Po praėjusių metų svarstėme daugiau
„Virbaliados“ bėgimo nerengti. Vis dėlto
didelis įdirbis bei dalyvių prašymai privertė persigalvoti. Anksčiau renginio tikslas
buvo kuo daugiau žmonių supažindinti su
Virbalio miesto istorinėmis vietomis, kartu propaguojant sveiką gyvenimo būdą,
tačiau pastaraisiais metais labiau akcentuojame sportinius tikslus. Šiemet į varžybas
atvyko itin daug dalyvių. Po karantino visi
buvo išsiilgę sportinių kovų. Išvažiuodami
iš Virbalio bėgikai jau teiravosi apie kitus
metus, tad, matyt, teks varžybas organizuoti ir ateityje“, – šypsojosi Virbalio kultūros
namų vadovė Žydrūnė Gudiškienė.

Pasibaigus tradiciniam „Virbaliados“ bėgimui ne pirmus metus Kybartų futbolo klubo „Sveikata“ iniciatyva suorganizuotas ir
tinklinio 2x2 turnyras. Šiemet į jį atvyko 10
komandų. Jos buvo suskirstytos į 2 grupes.
Po grupių etapo 4 stipriausios ekipos
pratęsė kovą atkrintamosiose varžybose.
Trečiąją vietą iškovojo T. Dėdelės ir P. Sabaliausko duetas, mažajame finale nugalėjęs
M. Babušio bei D. Svobono porą.
Turnyro nugalėtojais tapo ir FK „Sveikata“ įsteigtą taurę iškovojo D. Karpavičius
bei A. Raudonius, didžiajame finale įveikę
D. Ryckio bei R. Gudelio duetą. Verta paminėti, kad čempionu tapęs D. Karpavičius,
kaip ir finale kovoję A. Ryckis ir R. Gudelis,
yra FK „Sveikata“ komandoje žaidžiantys
futbolininkai.

„Sveikatą“ į priekį veda ir vilkaviškiečiai
] Atkelta iš 6 p.

SIŪLOME PARAGAUTI

Kalbinti sportininkai pripažino, kad
treniruotėse kybartiečiai kartais juokais
patraukia vilkaviškiečius per dantį, o pastarieji nelieka skolingi. Anot ekipos trenerio, tai tik dar labiau prisideda prie komandos mikroklimato gerinimo.
„Tėtis yra pasakojęs, kad seniau atstovaudami rajono rinktinei kybartiečiai per
rungtynes dažnai neperduodavo kamuolio vilkaviškiečiams, o šie – kybartiečiams.
Visgi tie laikai jau užmarštyje“, – teigė N.
Miknevičius.

Problema – stadionas

Prie sėkmingo Kybartų „Sveikatos“ žaidimo prisideda ir daugiau vilkaviškiečių.
Vienas iš pagrindinių ekipos rėmėjų yra
UAB „Vilkaviškio autoklubas“ vadovas Robertas Deltuvas. Maždaug prieš ketverius
metus tarp jo ir klubo užsimezgusi draugystė tęsiasi iki šiol.
Robertas per šį laiką tapo vienu aist-

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

(8 342) 20 803, 8 685 69 150,
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Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija) (8 342) 20 801, 8 685 21 442.
Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

GAMINIMAS
Pradžioje pasigaminkite saldų
kremą sutrindami varškę, jogurtą ir
cukrų. Supjaustytą čiabatą pašlakstykite alyvuogių aliejumi, paskrudinkite 180 laipsnių orkaitėje apie 5
minutes. Ant duonos riekių tepkite
varškės kremą, dėkite supjaustytas
braškes, apibarstykite migdolo drožlėmis, apšlakstykite skystu medumi
ir papuoškite šalavijo sėklomis bei
mėtų lapeliais.

Brusketos su silke
PRODUKTAI
1 čiabata,
1 skiltelė česnako,
200 g silkės,
1 avokadas,
1 mangas,
1 žalioji citrina,
1 aitrioji paprika,
alyvuogių aliejaus,
druskos, pipirų, įvairių žalumynų.
GAMINIMAS
Supjaustykite čiabatą, lengvai
pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir
paskrudinkite 180 laipsnių orkaitėje apie 5 minutes. Silkę, mangą
ir avokadą supjaustykite vienodo
dydžio nedideliais kubeliais. Juos
sumaišykite su žaliosios citrinos sultimis, druska ir pipirais. Ant duonos
skrebučių dėkite po didelį šaukštą
silkės, mango, avokado kapotinio.
Ant viršaus dėkite aitriosios paprikos griežinėlių ir susmulkintų žalumynų. Skanaus!

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

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

ringiausių klubo sirgalių, beveik niekada
nepraleidžiančių namų rungtynių, neretai vykstančių ir į išvykos susitikimus. Jis
taip pat yra ir „Sveikatos“ klubo valdybos
narys.
„Visada norėjau, kad Kybartų „Sveikata“ būtų ne vieno miesto, o viso rajono
reprezentacinė komanda. Jaunesni žmonės tai puikiai supranta, tačiau kai kurie
vyresni asmenys vis dar skirsto kybartiečius ir vilkaviškiečius. Tikiuosi, kad tai pasikeis“, – vylėsi R. Deltuvas.
Jis teigė svajojantis vieną dieną „Sveikatos“ ekipą išvysti pirmoje Lietuvos futbolo lygoje.
Tiesa, norint įgyvendinti šiuos tikslus,
būtina rekonstruoti Kybartų stadioną, kurio būklė jau daug metų neatitinka jokių
LFF reikalavimų. Roberto teigimu, sutvarkius stadioną, į ekipos rėmėjų gretas būtų
galima pritraukti dar daugiau verslo pasaulio atstovų.

PRODUKTAI
1 čiabata,
100 g liesos varškės,
1 šaukštas cukraus,
1 šaukštas graikiško jogurto,
150 g braškių,
migdolo drožlių,
skysto medaus,
šalavijo (chia) sėklų,
alyvuogių aliejaus,
mėtos lapelių.
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NUO LIEPOS 20 D. IKI LIEPOS 26 D.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
11 d. 10 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
41 d. 18 s.
10.45 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 12 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios
atostogos.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 2 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“.
7 d. 16 s.
23.55 Ser. „Čikagos
policija“. 3 d. 20 s.
0.35 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
11 d. 11 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
41 d. 19 s.
10.45 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 13 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios
atostogos.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 3 s.
18.30 Istorijos perimetrai.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“.
8 d. 1 s.
23.45 Ser. „Čikagos
policija“. 3 d. 21 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
11 d. 12 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
41 d. 20 s.
10.45 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 14 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Įdomiosios
atostogos.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 4 s.
18.30 Gimę tą pačią dieną.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“.
8 d. 2 s.
23.45 Ser. „Čikagos
policija“. 3 d. 22 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
11 d. 13 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
41 d. 21 s.
10.45 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 15 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio puodai.
13.00 Įdomiosios
atostogos.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 5 s.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Pasaulio teisuoliai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“.
8 d. 3 s.
23.45 Ser. „Čikagos
policija“. 3 d. 23 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“.
11 d. 14 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
41 d. 22 s.
10.45 Ser. „Hadsonas ir
Reksas“. 16 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio teisuoliai.
13.00 Įdomiosios
atostogos.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 6 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.20 V. f. „Drakula.
Pradžia“. Fantastinė
veiksmo drama.
2014 m.
23.55 V. f. „Be stabdžių“.
Komedija. 2015 m.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Pasaulio puodai.
7.15 V. f. „Heko Fino
nuotykiai“. Nuotykių
filmas. Vokietija.
2012 m.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. ser. „Rudieji
lokiukai ir aš“.
12.55 Dok. f. „Kelionė po
Mianmarą“.
13.50 Ser. „Džesika
Flečer“. 11 d. 20, 21 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų
koncertas.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
22.30 V. f. „Susižadėję
penkerius metus“.
Romantinė komedija.
2012 m. JAV,
Japonija.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 31 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
12.50 Ser. „Puaro“. 11 d. 2 s.
14.25 Loterija „Keno Loto“.
14.30 Laikinosios sostinės
fenomenas.
15.00 Kryžių kalno atlaidai.
16.35 „Lietuvos kolumbai“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo! (kart.).
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
21.30 V. f. „Astrid Lindgren
jaunystė“. Biografinė
drama. 2018 m.
23.35 V. f. „Nuodėmės
užkalbėjimas“.
Drama. 2007 m.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55 „Pasaulis pagal
moteris“ (kart.).
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti
sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30
Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Ser. „Viešbutis“.
20.30 Ser. „Blogoms
merginoms –
viskas“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Spartanas“.
Vokietija, JAV, trileris,
2004. Rež. David
Mamet.
0.10, 3.45
Ser. „Skubi
pagalba“.
1.05, 5.20
Ser. „Einšteinas“.
2.00 Ser. „Rezidentas“.
2.50 Ser. „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.30 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Viešbutis“.
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti
sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Treniruočių pobūdžio
krepšinio varžybos.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Dronų karai“.
JAV, veiksmo trileris,
2016. Rež. Jack Perez.
23.40, 3.25
Ser. „Skubi pagalba“.
0.45, 5.25
Ser. „Einšteinas“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Skaniai ir paprastai“.
8.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“ (kart.).
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti
sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Ser. „Viešbutis“.
20.30 Ser. „Blogoms
merginoms –
viskas“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Išbadėjusių
žaidynės“. JAV,
komedija, 2013. Rež.
Jason Friedberg.
Pertraukoje – 22.25
„Vikinglotto“.
23.35, 3.25
Ser. „Skubi pagalba“.
0.35, 5.25
Ser. „Einšteinas“.
1.35 Ser. „Rezidentas“.
2.25 Ser. „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.10 Ser. „Kietuoliai“.

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55, 19.30
Ser. „Viešbutis“.
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti
sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30
Žinios.
16.30 TV Pagalba.
20.30 Ser. „Blogoms
merginoms –
viskas“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Komando“.
JAV, veiksmo trileris,
1985. Rež. Mark
L. Lester.
23.50, 3.25
Ser. „Skubi
pagalba“.
0.50, 5.30
Ser. „Einšteinas“.
1.45 Ser. „Rezidentas“.
2.35 Ser. „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.15 Ser. „Kietuoliai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00
Animac. ser.
7.55 Ser. „Viešbutis“.
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti
sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji
žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Draugiškos krepšinio
varžybos Estijoje.
Estija – Lietuva.
21.30 V. f. „Iksmenai. Pirma
klasė“. Didžioji Britanija, JAV, mokslinės
fantastikos veiksmo
filmas, 2011. Rež.
Matthew Vaughn.
0.00 V. f. „Juodosios
raganos metai“. JAV,
fantastinis veiksmo ir
nuotykių filmas, 2011.
Rež. Dominic Sena.
1.45 V. f. „Transporteris“
(kart.).
3.20 V. f. „Išbadėjusių
žaidynės“ (kart.).
4.40 Ser. „Tai – mes“.
5.30 Ser. „Naujakuriai“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.00 Animac. f.
„Aštuonkojis Dipas“.
12.50 V. f. „Auklė 3“. JAV,
drama, 2009.
14.35 V. f. „Pakeliui“.
Lietuva, drama,
2014. Rež. Ricardas
Marcinkus.
16.45 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 Draugiškos krepšinio
varžybos Estijoje.
Lietuva – Latvija.
21.30 V. f. „Prarastasis
miestas Z“. JAV,
drama, 2016. Rež.
James Gray.
0.10 V. f. „Ryklių sala“. JAV,
siaubo filmas, 2015.
Rež. Misty Talley.
1.55 V. f. „Komando“ (kart.).
3.30 V. f. „Dronų karai“
(kart.).
4.55 Ser. „Naujakuriai“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Ūkio šefas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Žalioji byla“.
11.30 Animac. f. „Keista
magija“.
13.20 V. f. „Titanikas“.
JAV, drama, 1997.
Rež. James Cameron.
17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Persis
Džeksonas. Monstrų
jūra“. JAV, mokslinė
fantastika, 2013.
Rež. Thor
Freudenthal.
21.40 „Transporteris 2“.
JAV, veiksmo filmas,
2005. Rež. Louis
Leterrier.
23.25 V. f. „Universalioji
korta“. JAV,
komedija, 2011. Rež.
Tim Matheson.
1.15 V. f. „Iksmenai.
Pirma klasė“
(kart.).
3.30 V. f. „Prarastasis
miestas Z“ (kart.).

TV3

1.35 Ser. „Rezidentas“.
2.25 Ser. „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.15 Ser. „Kietuoliai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

BALTIJOS TELEVIZIJA
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25 „Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal“.
7.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35, 4.20
Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
17.00 Info diena.
17.30, 3.30 Ser. „Kobra 11“.
18.30 Ser. „CSI. Majamis“.
19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Dingusi“. 2014
m. Mistinė drama.
23.55 Ser. „Jūrų
pėstininkai“.
1.35 Ser. „Narkotikų
prekeiviai. Meksika“.
2.45 Ser. „Sūnus paklydėlis“.
5.05 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
12.35, 3.25
Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
17.00 Info diena.
17.30, 1.45 Ser. „Kobra 11“.
19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Kitos 48
valandos“. 1990 m.
Veiksmo komedija.
22.55 V. f. „Dingusi“ (kart.).
2.35 „Ekstremalūs
išbandymai“.
4.10 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55
Ser. „Sudužusių
žibintų gatvės“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35, 19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
12.35, 2.40
Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
17.00 Info diena.
17.30, 1.00 Ser. „Kobra 11“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Gatvių
kovotojas“. 1994 m.
Veiksmo filmas.
23.05 V. f. „Kitos 48
valandos“ (kart.).
1.50 „Ekstremalūs
išbandymai“.
3.25 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55
Ser. „Sudužusių
žibintų gatvės“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35, 19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
12.35, 2.45
Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
17.00 Info diena.
17.30, 1.05 Ser. „Kobra 11“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Apsuptyje“.
1992 m. Veiksmo
filmas.
23.10 V. f. „Gatvių
kovotojas“ (kart.).
1.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.
3.30 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30
Ser. „CSI. Majamis“.
7.25, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
12.35, 3.10
Ser. „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
17.00 Info diena.
17.30, 1.30 Ser. „Kobra 11“.
19.30, 20.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 V. f. „Apsuptyje. 2.
Tamsos teritorija“.
1995 m. Veiksmo
trileris. JAV.
23.35 V. f. „Apsuptyje“
(kart.).
2.20 „Ekstremalūs
išbandymai“.
3.55 Ser. „Visa menanti“.

6.00, 10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
7.00, 8.30, 11.30
„Pričiupom!“
7.30, 20.30 Ser. „Juodasis
sąrašas“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.30 Dok. ser. „Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai“.
12.00 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 V. f. „Vienuolis nusileidžia nuo kalno“.
23.50 V. f. „Panikos
kambarys“.
1.50 Ser. „Kriminalinė
Maskva“.
2.35 Kartojimai.

6.30 Lietuvos galiūnų
čempionato etapas.
7.30, 20.30 Ser. „Juodasis
sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
11.30 „Pričiupom!“
12.00 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 Ser. „Narkotikų
prekeiviai. Meksika“.
22.40 Ser. „Sūnus paklydėlis“.
23.35 Ser. „Fargo“.
1.30 Kartojimai.

2020 m. liepos 17 d.
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LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Išsaugota istorija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo
enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Čia – kinas (kart.).
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų
lyga.
15.35 Mano tėviškė.
17.10 Ser. „Dvynukės“.
117 s.
17.55 Ser. „Dauntono
abatija“. 5 d. 4 s.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 Dok. ser. „Milžiniški
nacių statiniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Nijolė“.
22.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas.
23.00 Veranda (kart.).
23.30 Euromaxx (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Kelionės su „Istorijos
detektyvais“ (kart.).
6.50 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
7.00 Čia – kinas (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo
enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su Nomeda.
14.00, 14.25 Laikinosios
sostinės fenomenas.
14.55 Dok. ser. „Milžiniški
nacių statiniai“.
15.40 Šoka Lietuva.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 118 s.
17.55 Ser. „Dauntono abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
20.25 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Veisenzė. Berlyno meilės istorija“.
23.10 Dok. ser. „Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Džiazo muzikos
vakaras.
7.05 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo
enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu (kart.).
14.00, 18.45
Daiktų istorijos.
14.55 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
15.40 Šoka Lietuva.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 119 s.
17.55 Ser. „Dauntono
abatija“. 5 d. 6 s.
19.35 Dok. f. „Iš užmaršties
prikeltas Versalis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Ponas
Dinamitas. Jameso
Browno iškilimas“.
23.30 Išsaugota istorija
(kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras.
7.00 Literatūros pėdsekys.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo
enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00, 18.45
Daiktų istorijos.
14.55 Dok. f. „Iš užmaršties
prikeltas Versalis“.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 120 s.
17.55 Ser. „Dauntono
abatija“. 5 d. 7 s.
19.35 Dok. f. „Traukinys į
mirtį“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas. V. f.
„Danų mergina“.
Biografinė drama.
2015 m. Rež. Tom
Hooper.
23.30 „Erdvės menas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo
enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Išsaugota istorija.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 Dok. f. „Traukinys į
mirtį“ (kart.).
17.10 Ser. „Dvynukės“. 121 s.
17.55 Ser. „Dauntono
abatija“. 5 d. 8 s.
19.05 Laikinosios sostinės
fenomenas.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Europos kinas.
V. f. „Utioja, liepos
22-oji“. Drama. 2018
m. Rež. Erik Poppe.
Norvegija.
22.35 „2 Donatai“ – grupė,
verta milijono!
Koncertas.
23.45 Mano tėviškė (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45, 0.05 Klausimėlis.
9.00 Kultūros diena.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių
(ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Laikinosios sostinės
fenomenas.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
16.05 Pasaulio puodai.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Pirmą kartą (kart.).
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą“.
19.40 Ser. „Ten, kur
namai“. 3 d. 9 s.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Mini ir
Moskovicas“. Drama.
1971 m. Rež. John
Cassavetes. JAV.
22.55 Evelina Sašenko.
Koncertas „Jausmai“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Evelina Sašenko.
Koncertas „Jausmai“.
7.15 Mano tėviškė (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 Nacionalinis turtas.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio mintys.
13.30 Stilius.
14.25 Pirmą kartą (kart.).
14.30 Euromaxx.
15.00 Išsaugota istorija.
15.30 „Erdvės menas“.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Legendos.
19.40 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato
rungtynės. 2018
m. Aštuntfinalis.
Kolumbija – Anglija.
23.45 Koncertas
„Open to the World“.
0.40 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.30 Ser. „Iš širdies
į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00
„Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 V. f. „Tylos zona“.
2018 m. Trileris. JAV.
Rež. John Krasinski.
0.20 Ser. „Mirtinas
ginklas“.
1.15 Kartojimai.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00, 21.00 Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Metro užgrobimas 123“. 2009 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Didžioji Britanija.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00, 3.05 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00, 21.00
Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00
„Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Laiko patrulis“.
2014 m. Fantastinis
trileris. Australija,
JAV. Rež. Michael
Spierig.
0.25 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.20 V. f. „Metro
užgrobimas 123“
(kart.).
4.35 Alchemija. VDU karta.
5.05 „Menininkų portretai“.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo
policija“.
11.00 Nuo... Iki.. (kart.).
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „2012“. 2009 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. Roland Emerich.

0.05 V. f. „Baudėjas. Karo
zona“. 2008 m.
Veiksmo filmas.
1.50 Kartojimai.

6.40 Animac. ser.
9.50 Animac. f. „Anapus
tvoros“. 2006 m. JAV.
11.30 V. f. „Geras vyrukas“.
1997 m. Veiksmo
komedija. Honkongas,
Australija, JAV.
13.25 V. f. „Riterio žvaigždė“.
2001 m. Nuotykių
filmas. JAV.
16.10 V. f. „Paskutinis
uošvių išbandymas“.
2004 m. Romantinė
komedija. JAV.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Haris Poteris
ir mirties relikvijos.
2 dalis“. 2011 m.
Nuotykių filmas. JAV,
Didžioji Britanija. Rež.
David Yates.
22.00 V. f. „Tėtukas namie“.
2015 m. Komedija.
JAV. Rež. Sean Anders.
23.55 V. f. „Seks video“.
2014 m. Romantinė
komedija. JAV. Rež.
Jake Kasdan.
1.35 Kartojimai.

6.45 Animac. ser.
9.55 Animac. f.
„Pramuštgalviai“.
1998 m. JAV.
11.35 V. f. „Gaisrinės šuo“.
2007 m. Nuotykių
filmas. JAV, Kanada.
13.50 V. f. „Nuogas ginklas
2 1/2. Baimės
kvapas“. 1991 m.
Komedija. JAV.
15.35 V. f. „Uždelsta meilė“.
2006 m. Romantinė
komedija. JAV.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Transformeriai.
Paskutinis riteris“.
2017 m. Veiksmo
filmas. JAV, Kinija,
Kanada.
22.30 V. f. „Pinigų
monstras“. 2016 m.
Kriminalinis trileris.
JAV.
0.25 V. f. „Paskutinės
merginos“. 2015 m.
Siaubo komedija. JAV.
2.00 Kartojimai.

LNK

11.00, 21.00 Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Šarvuotis“.
2009 m. Veiksmo
filmas. JAV.
0.20 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.15 Kartojimai.

0.40 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.35 Kartojimai.

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

5.30 Šiandien kimba.
6.30, 16.30
Kaimo akademija.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Pinigų karta.
8.30, 13.30 Pagaliau
savaitgalis.
9.00, 12.30, 4.25
Ser. „Pone
prezidente“.
9.30, 19.30, 23.00, 4.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
13.00 Partizanų
keliais.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.

5.30, 13.00
Ser. „Merginos iš
Ukrainos“.
6.30, 16.30
Pinigų karta.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
9.00, 12.30, 4.25
Ser. „Pone
prezidente“.
9.30, 19.30, 23.00, 4.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.

5.30, 13.00 Ser. „Merginos
iš Ukrainos“.
6.30, 16.30 4 kampai.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Kelrodė žvaigždė“.
9.00, 12.30, 4.25 Ser.
„Pone prezidente“.

5.30, 13.00
Ser. „Gluchariovas“
6.30, 16.30
Grilio skanėstai.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
9.00, 12.30, 4.25
Ser. „Pone
prezidente“.
9.30, 19.30, 23.00, 4.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.

5.30, 13.00
Ser. „Gluchariovas“
6.30, 16.30, 5.35
Pagaliau
savaitgalis.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Kelrodė
žvaigždė“.
9.00, 12.30, 4.25, 6.00
Ser. „Pone
prezidente“.
9.30, 19.30, 23.00, 4.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.45
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.

7.00 Ser. „Pone
prezidente“.
7.20 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 5.20
Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00, 11.30, 0.00, 0.30
Skonio reikalas.
12.00, 1.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 4.00 Ser. „Merginos
iš Ukrainos“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.30, 2.50 Ser. „Šerloko
Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai“.
20.30, 6.00
Ser. „Gluchariovas“.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.

7.00 Ser. „Gluchariovas“
8.00 Pagaliau savaitgalis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00, 16.30
Kryptys LT.
9.30 4 kampai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00, 1.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 4.00 Ser. „Merginos
iš Ukrainos“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
17.00, 0.00
Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
18.30, 2.50 Ser. „Šerloko
Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai“.
20.30 Ser. „Viešnia iš
ateities“.
22.00 Pinigų karta.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Liepos 24 d., 17 val., Pilviškių miestelio bendruomenės namuose
šaukiamas miestelio bendruomenės visuotinis susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:
1. 2019 m. bendruomenės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
2. 2019 m. bendruomenės finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Dėl įstatų keitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo.
4. Dėl buveinės adreso keitimo.
5. Einamieji klausimai.
Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas. Susirinkimui
neįvykus, pakartotinis susirinkimas vyks liepos 30 d., 18 val.
Užsk. 1643

2020 m. liepos 17 d.

Liepos 30 d., 18 val.,
Sodininkų bendrijoje „Eglė-1“
šaukiamas visuotinis narių
susirinkimas (susirinkimo vieta
– prie šulinio).
Užsk. 1642
Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir
išvenkite baudų!
Buitinių nuotekų valymo
įrenginiai
(„Buiteka“, „Feliksnavis“,
„Traidenis“, „Švaistė“,
„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo darbai.

10 metų garantija!

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

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

PARDUODAME!

◊ Akmens anglis
(palaidos, fasuotos po 25 kg,
500 kg, 1000 kg, skirtos
granuliniams katilams)
◊ Medžio ir durpių

briketus

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

Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 1645

Užsk. 2801

Užsk. 1652

Užsk. 1538

Už papildomą 1 Eur savo
skelbimą 10 dienų matysite
„Santakos“ interneto svetainės
pagrindiniame puslapyje.
Užsk. 1644

www.santaka.info

Pranešk policijai - 112, jei prie žemės ūkio pastebėjai
įtartinus asmenis ar transporto priemones!
Užfiksuok įtartinos transporto priemonės valstybinius
numerius ir kitus specialius ženklus!

Degalai

Augalų apsaugos
priemonės

112
Traktoriai
(vagystės)

Užsk. 1648

Traktoriai
(sukčiavimas)

DAŽNIAUSIAI
VAGIAMI ŽEMĖS ŪKIO
OBJEKTAI

a
erna
G ai

www.policija.lt
www.epolicija.lt

k

KONTROLINIS SĄRAŠAS
SKIRTAS ŽEMĖS ŪKIO
SAVININKUI
Sodo technika ir
įrankiai

Naminiai
gyvuliai

Traktorių GPS
įranga

Metalo
laužas

Šis sąrašas leis Tau įvertinti, ar Tavo
ūkis yra pakankamai saugus.

Kofinansuoja Europos
Sąjungos programa
«Tiesiskums»

Užsk. 1649

•

Prekiaujame

akmens anglimis

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

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

Užsk. 470

2020 m. liepos 17 d.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IM
IŠS

OKĖ

TIN

AI

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

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

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis

8 a sklypą prie ežero, Paupio g.
38, Vilkaviškyje (yra galimybė
privesti elektrą, vandentiekį,
nuotekas).
Tel.: 8 687 84 722,
8 662 97 286.

1626

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

(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060.
Anglys saugomos angare.
www.vilkdara.lt.
Užsk. 1285

Viena
didžiausių
įmonių
Lietuvoje

tiesiogiai

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 635 07 197,
Užsk. 1167

860

Mūrinį namą Tiesos g. 14, Kybartuose (yra ūkiniai pastatai, 15 a
žemės).
Tel. 8 650 64 887.

1082

Namą Vilkaviškyje (14,2 a sklypas, yra vandentiekis, kanalizacija).
Tel. 8 671 06 040.

Pigiai – 0,74 ha žemės ūkio
paskirties sklypą (1 km nuo
Vilkaviškio, prie kelio yra elektros
įvadas, tinka namui statyti), 0,25
ha namų valdos sklypą Vilkaviškio
miesto ribose ir gretimą 0,14
ha žemės ūkio paskirties sklypą
(galima pirkti abu kartu).
Tel. 8 680 59 859.

1500

Garažą Sūdavos k. (159 m², gali
būti naudojamas kaip sandėlis ar
dirbtuvės).
Tel. 8 625 67 369.

1561

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 1537

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT
B6, CITROEN PICASSO, FORD
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.

497

UAB „Sūduvos galvijai“
brangiai perka galvijus,
moka pagal skerdeną arba
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.
Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“),

8 613 79 515 („Tele2“).
Užsk. 7

Dalimis: AUDI A6 TDI (1995 m.,
2,5 l, 103 kW), VW SHARAN
TDI (1998 m., 1,9 l, 81 kW),
OPEL ASTRA G (1998 m., 1,7 l,
turbodyzelis, 55 kW), VW PASSAT
B5 CARAVAN TDI (1998 m., 1,9
l, 81 kW), VW PASSAT CARAVAN
TDI (1996 m., 1,9 l, 66 kW), AUDI
B4 CARAVAN TDI (1994 m., 1,9 l,
66 kW).
Tel. 8 608 63 848.

1100

Užsk. 1543

Išsinuomotų dirbamos žemės
ir pievų šienauti
AUDRIAUS ČERNAUSKO AUBRAKŲ ŪKIS

Kaštonų g. 23, Keturvalakiai
Tel. 8 614 82 054,
el. p. audriuscern@gmail.com

Užsk. 787

Užsk. 1535

Naudotas dvivages ir vienvages
bulviakases, vienvagį bulvių
kombainą ANNA, prikabinamus
ir pakabinamus mėšlo krautuvus
(yra kaušai), šieno-šienainio
transportavimo šakes (kabinasi
prie traktoriaus galo), 4 t ir 5
t traktorines priekabas, 4 t ir
6 t mėšlo kratytuvą, traktorių
MTZ-82, traktorių MTZ-80, srutų
laistytuvus (3, 4 ir 5 t, traukia,
pučia). Pristato nemokamai.
Tel. 8 685 27 217.

1553

1515

karves, bulius, telyčias.

Ričardas Lukauskas.

PARDUODA

Naują sraigtinį grūdų krautuvą,
sėjamosios diskus ir prikabinamą
4 m kultivatorių.
Tel. 8 620 19 166.

1624

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS:
džiovinta kalibruota mediena –
nuo 0,39 Eur už m, statybiniai
blokeliai – nuo 51 Eur už m³, stogo
ar sienų skarda – nuo 3,5 Eur
už m², rudi cementiniai lakštai
625x1150 – 3,7 Eur už vnt., vata
– nuo 0,9 Eur už m², difuzinė
plėvelė – nuo 0,40 Eur už m², 40
proc. nuolaida plieninei lietaus
vandens nuvedimo sistemai
„Struga“, OSB plokštė – nuo
2,08 Eur už m², gipso kartono
plokštė „Knauf“ 12,5x1200x2600
– 4,2 Eur už vnt., lietuviškas
polistireninis putplastis – 27 Eur
už m³, plieninė tvoralentė – 1 Eur
už m, dažytas tvoros stulpas
40x60x2300 mm – 8,50 Eur už
vnt., dažytas tvoros segmentas
4x1530x2500 mm – 15,50 Eur už
vnt., lauko vamzdis „Magnaplast“
110x3000 mm – 6 Eur už vnt.
ir visos kitos statybinės bei
apdailos medžiagos geriausiomis
kainomis Lietuvoje! Mus rasite
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių
geležinkelio pervažos „Regitros“
link).
Tel.: 8 671 33 638,
8 671 33 635.

87

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

770

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

122

1559

1623

Šulinio žiedą su dangčiu (mažai
naudotas, 50 Eur). Pasiimti
patiems.
Tel. 8 650 59 709.

1625

Pianiną.
Tel. 8 686 42 082.

1474

Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už
kg, lenkiška – 2,50 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.

1216

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

1018

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.
Pigiau nerasite! Malkas,
sukrautas konteineriuose po 1 m³,
beržines ir alksnines skaldytas
bei rąsteliais, supjautas stambias
atraižas bei smulkias atraižas
prakurams. Atraižos pakais.
Statybinė mediena. Greitai ir
nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613,
8 671 98 262.

1889

Aukščiausios kokybės lapuočių
medžių skaldytas sausas malkas.
Stambios atraižos, supjautos bei
pakai. Kiekio garantija. Atveža
nemokamai.
Tel. 8 645 30 073.
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

Juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas, atraižas didmaišiuose,
beržines, alksnines, malkas
rąsteliais ir skaldytas. Atveža.
Tel.: 8 602 09 301,
8 609 73 915.

2595

555

Antanave – šviežius bulviukus
(sufasuoti tinkliniuose maišuose,
0,10 Eur už kg).
Tel. 8 618 22 415.

1560

1509

Malkas: eglines, drebulines – 19
Eur už erdm, juodalksnines – 22
Eur už erdm, beržines – 25 Eur
už erdm, ąžuolines – 27 Eur
už erdm, uosines – 28 Eur už
erdm. Veža rąsteliais, kaladėmis,
sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.

1359

Išparduoda beržinius, alksninius,
skroblinius, ąžuolinius rąstelius,
sukapotas malkas, alksnines
atraižas ir pjuvenas didmaišiais.
Tel. 8 699 40 234.

1044

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

ŽEMIAUSIOMIS kainomis – medžio
pjuvenų briketus, granules,
baltarusiškus durpių briketus,
anglį. Atveža!
Tel. 8 602 70 624.

913

1650

Skerdykla UAB „Jonytė“, esanti
Bajorų k., pigiai – svilintą kiaulių
skerdieną.
Tel.: 8 627 57 833,
8 659 57 388.

Garstyčių sėklas posėlio ir
tarpinių pasėlių sėjai.
Tel. 8 610 45 317.

1890

2397

Mažai naudotą kietojo kuro katilą
su visais priedais.
Tel. 8 605 94 156.
Dviratį.
Tel. 8 686 62 474.

Išpardavimas. Parduoda
skaldytas ir rąsteliais alksnines
bei beržines malkas, stambias
supjautas atraižas (ir pakais) ir
smulkias atraižas prakurams.
Malkas supjauna reikiamo ilgio.
Įvairi statybinė mediena. Pristato
patogiu laiku nemokamai.
Tel.: 8 641 78 208,
8 646 61 001.

738

Kokybiškas įvairias skaldytas
malkas, supjautas ir nesupjautas
atraižas pakais. Atveža, kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.

2596

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

1042

Beržines, alksnines, skroblines
skaldytas malkas, malkas rąsteliais, juodalksnines atraižas,
beržines ir alksnines pjuvenas
didmaišiais.
Tel. 8 690 27 280.

1043

PERKA

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

33

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

3580

Brangiai – sendaikčius:
ženkliukus, monetas, banknotus,
fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo
atributiką, varpelius, radijo
aparatus, senas nuotraukas ir
kita.
Tel. 8 671 04 381.

472

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

3991

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

1951

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

1613

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

1612

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

1614

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

1615

Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis. Tel. 8 616 43 646.
AB Krekenavos agrofirma
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita).

1211

656

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

Galvijus (bulius, telyčias, karves),
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054.

1462

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

876

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

Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.

2327

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 646 81 037,
8 612 34 503.

763
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

PERKA
UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.

Ekologiškas valymas garais –
automobilių salonų (ozonavimasdezinfekacimas, blogų kvapų
šalinimas), baldų, kilimų.
Tel. 8 695 42 094.

1635

374

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

642

Jaunas ūkininkas išsinuomuotų
dirbamos žemės aplink Kybeikių,
Matlaukio, Girėnų, Karklupėnų,
Pajevonio kaimus.
Tel. 8 647 76 910.

1571

Išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 672 75 502.

Parduoda šulinio žiedus bei
dangčius. Kasa, valo, gilina,
šulinius.
Tel. 8 618 66 878.

1247

Arboristų paslaugos. Greitai,
kokybiškai pjauna medžius,
krūmus, kerpa gyvatvores. Dirba
patyrę profesionalai.
Tel.: 8 633 84 438,
8 658 11 247.

1647

Nebrangiai ir kokybiškai gamina
medines duris namams, ūkiniams
pastatams, laiptus. 28 metų
gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71 689.

1572

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

1111

1143

Vynioja į ritinius šieną, šienainį.
Išrašo sąskaitas faktūras.
Tel. 8 650 52 343.

1183

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

2838

Valo rapsus, žirnius ir kitus
grūdus. Tel. 8 614 42 776.

1631

Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW
PASSAT B5, B5+ (1998–2005
m.), VW PASSAT B6 (2007 m.,
1,9 l, 2 l), VW TOURAN (2006
m.), VW GOLF V (2006 m.),
AUDI A4 (1997 m., 1,9 l, 1,8
l), AUDI A4 (2003 m., 1,9 l,),
AUDI A4 (2007 m., 2 l), AUDI
A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), AUDI
A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), OPEL
ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l),
OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2
l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW
SHARAN (1997–2005 m., 1,9 l),
FORD GALAXY (1997–2005 m.),
VW BORA (1,9 l), VW PASSAT
B4 (1994 m., 1,9 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

2555

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

4369

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

86

Mobilus minkštų baldų, kilimų,
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

Restauruoja ir remontuoja
minkštuosius baldus.
Tel.: 8 600 51 591,
8 628 95 059.

1060

1010

Valo geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52 051.

1518

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

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

1873

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

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

3120

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

85

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

576

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

1517

Tvarko aplinką (pjauna žolę,
karpo tujas, gyvatvores, pjauna
malkas), valo kaminus.
Tel. 8 637 33 271.

1522

Aplinkos tvarkymas. Traktoriuku,
žoliapjove, rankine žoliapjove
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna
nelygius šlaitus, griovius, kerpa
gyvatvores, pjauna medžius,
kapoja malkas. Atlieka vienkartinę
ir nuolatinę teritorijų priežiūrą.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.
Vyras atlieka įvairius darbus
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878.

1383

1633

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

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

1524

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

572

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

575

1634

Savo ir užsakovo medžiagomis
dažo medinius namus, fasadus ir
stogus. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94 394.

1078

UŽJAUČIAME
Skaudžią netekties valandą dėl brangaus vyro Justino mirties
nuoširdžiai užjaučiu „Santakos“ laikraščio redaktorę Dangyrą
Apanavičienę.
Seimo narys Algirdas Butkevičius

1641

Jei dar įmanoma paguosti, žinokit, kad mūsų širdys gedi su
Jumis. Tik žmogui skirta skausmą pažaboti, surast ramybę,
susitaikyt su lemtim.
Nuoširdžiai užjaučiame Dangyrą Apanavičienę dėl mylimo vyro
mirties.
„Suvalkiečio“ laikraščio redakcijos kolektyvas

1636

Gyvenimas negailestingas, nežiūri jis nei amžiaus, nei jausmų,
į Amžinybę pasikviečia brangiausius mums ir artimiausius iš
visų.
Užjaučiame Dangyrą Apanavičienę dėl mylimo vyro mirties.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Vilkaviškio atstovybės nariai

1637

Likimas atima artimą žmogų ir diena tamsesnė atrodo.
Gyvenimo laikrodis sukas ratu. Pakeisti to negalim, tik pabūti
kartu...
Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Rainį ir jo šeimą dėl sesers mirties.
UAB „Mevilsta“ darbuotojai

1638

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur
nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti,
iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti,
neišmanai, kaip su ja kovoti.“
(Vincas Mykolaitis-Putinas)
Dėl Laimono VITKAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
seserį Odetą ir dukrą Simoną bei jų šeimas.
Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

1651

1523

432

Atlieka vidaus ir lauko apdailos
darbus prieinamomis kainomis.
Išrašo sąskaitas. Turi ilgametę
darbo patirtį.
Tel. 8 678 83 533.
Būsto apdailos darbai. Dažo,
klijuoja plyteles, atlieka
santechnikos, elektros
instaliacijos ir kt. darbus.
Išsamiau www.mdeko.lt.
Tel. 8 641 98 992.

259

1246

2018

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

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

Veža žvyrą, smėlį, skaldą,
juodžemį, akmenukus ir kt.
krovinius. Išveža gruntą,
statybines atliekas. Gali pats
pasikrauti.
Tel. 8 658 01 358.

DĖKOJAME
Kai netikėtai namus aplanko skaudi netektis, supranti,
koks svarbus ir brangus yra šalia esančių žmonių supratimas,
paguoda ir palaikymas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems visiems, kurie buvote kartu
su mumis sunkią valandą į paskutinę kelionę palydint vyrątėvelį-tėtuką Justiną APANAVIČIŲ.
Žmona, sūnus ir dukra su šeima

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.

1520

Veža žvyrą, smėlį, skaldą,
skaldelę ir kt. krovinius iki
8 tonų.
Tel. 8 686 45 549.
Dovanoja 2 gražius kačiukus.
Tel. 8 611 17 508.
Dovanoja akmenis pamatams
Giedrių k.
Tel. 8 629 02 287.

1521

1628

1646

SIŪLO DARBĄ
UAB „Vaiskona“ Vilkaviškyje
ieško technologinių įrengimų
operatoriaus. Panašaus darbo
patirtis nebūtina, apmoko darbo
vietoje. Atlyginimas 650 Eur
(neatskaičius mokesčių, mokami
priedai).
Tel. 8 620 65 555 (Indrė).

1632

1325

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

568

UAB „Grupinis pirkimas” ieško
sandėlininko. Darbas Giedriuose.
Patirtis statybinių medžiagų srityje
ar statybose būtų privalumas.
Tel. 8 659 54 282.

1527

1639

Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingi automobilvežių
vairuotojai ir tarptautinio krovinių
pervežimo vairuotojas dirbti
Europoje. Atlyginimas 700–1100
Eur (atskaičius mokesčius).
Tel. 8 699 43 301.

1330

Siūlo gerai apmokamą darbą
vairuotojams, turintiems
C kategorijos vairuotojo
pažymėjimą. Išvykimas į Vokietiją
6 savaitėms.
Tel. 8 655 56 743.

1577

Reikalingi vairuotojai ir
nevairuojantys padėjėjai (-os),
turintys (-ios) pasą, nuvairuoti
lengvuosius automobilius į
Ukrainą.
Tel. 8 608 55 933.

1432

Reikalingas darbininkas, mokantis
dirbti medžio darbus.
Tel. 8 686 62 471.

1629

Reikalingas elektrikas Kybartuose
prijungti laiptinėje elektrą.
Tel. 8 641 69 674.

1630

IEŠKO DARBO
Vairuotojas, turintis B, C, E ir visas
traktorininko kategorijas, ieško
darbo.
Tel. 8 687 38 299.

1640

2020 m. liepos 17 d.

KAS? KUR? KADA?
] Atkelta iš 7 p.

Pajevonyje
s Liepos 19 d. vyks šv. Onos atlaidai. 12

val. bus aukojamos mišios, po jų – atlaidų procesija, agapė klebonijos kiemelyje. Koncertuos saviveiklininkai,
bus žuvienės ir šurpos. 19 val. prasidės
šventės „Vasara Pajevony’20“ vakaro
koncertas pušyno parke. Dalyvaus Romas Dambrauskas, Valdas Lacko, grupė „Dar“.

Gražiškiuose
s Liepos 19 d. bus švenčiami šv. Vincento

atlaidai. 13 val. prasidės mišios, po jų
bažnyčioje vyks koncertas (kontrabosu grieš Donatas Bagurskas, skambins
pianistė Indrė Baikštytė). Nuo 12 val.
bendruomenės namuose bus galima
apžiūrėti kun. Kęstučio Sprangausko fotografijų parodą, pasivaišinti arbata.

Bartninkuose
s Liepos 23 d., 18 val., vyks nemokama

b’ART ekskursija „Legendomis ir padavimais po Bartninkų kraštą“. Maršrutas
prasidės prie Bartninkų bažnyčios, ves
į Vinkšnupius, ant Piliakalnių piliakal-

SUDOKU

16 / įvairenybės

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

nio, baigsis Basanavičynėje. Ekskursijos
trukmė 2 val., būtinas savas transportas. Plačiau informuojama tel. 8 652 460
55, būtina iš anksto registruotis https://
bit.ly/ekskursija-po-Bartninku-krasta.
s Liepos 25 d., 15 val., ant Kušliakalnio kalvos Žolinčių akademijos viceprezidentas
Marius Lasinskas ves paskaitą „Vasaros
vaistiniai ir maistiniai augalai žmonių
sveikatai“. Koncertuos folkloro ansamblis „Lankupa“. Susirinkus Basanavičynėje iki kalvos pėsčiomis reikės įveikti apie
1,2 km. Jaunesni kaip 16 metų asmenys
gali keliauti tik su juos lydinčiais suaugusiaisiais. Dalyvių lauks vaišės, tad reikia
turėti puodelį, dubenėlį, šaukštą, šakutę,
patiesalą. Į nemokamą renginį būtina
iš anksto registruotis tel. (8 342) 69 365,
el. p. j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt.

Ožkabaliuose
s Liepos 23 d., 19 val., vyks 1 val. trukmės

nemokama b’ART ekskursija po Jono Basanavičiaus sodybą-muziejų. Išsamiau
informuojama tel. (8 342) 69 3650, būtina iš anksto registruotis https://bit.ly/
ekskursija-po-Bartninku-krasta.

Alvite
s Liepos 24 d., 18 val., bendruomenės na-

muose vyks fotografijų parodos „Alvitas: šv. Onos bažnyčia“ pristatymas.

s Teisingas liepos 10 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 9142 ir 6798.

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

S „Kuria ugnį, nors ir taip karšta... Turbūt mėsytės keps!“
Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

ORAI
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DIENOS
Liepos 17-oji –
Pasaulio lietuvių vienybės diena
Dariaus ir Girėno žuvimo diena
Pasaulinė emociukų diena

Savaitgalis –
be lietaus
Šiandien nelis, pūs vidutinio stiprumo
šiaurės rytų vėjas. Temperatūra dieną
kils nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
Didesnių pokyčių nenumatoma ir
savaitgalį: tęsis šilti, daugiausia sausi,
mažai debesuoti ir ramūs orai.
Šeštadienio naktį temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytas bus
giedras, vėjas išliks nepastovios krypties, nestiprus. Temperatūra dieną šoktelės iki 23–28 laipsnių.
Sekmadienį oras išliks labai panašus, tik naktis bus dar truputį šiltesnė.
Įdienojus kai kur dangų ims niaukstyti
debesys, bet iki pirmadienio lietaus sinoptikai nepranašauja.

Liepos 18-oji –
Tarptautinė aludarių diena
Liepos 20-oji –
Tarptautinė šachmatų diena
Perkūno, Šv. Elijaus debesų
valdytojo diena

VARDINĖS
s Liepos 17 d.

Aleksas, Darius, Irma, Girėnas,
Narimantas, Narvydas, Vaiga, Vaigailas,
Vaigailė, Vytenis

s Liepos 18 d.

Arnoldas, Eimanas, Eimantas, Eimantė,
Ervinas, Kamilas, Kamilė, Kamilis,
Tautvilas, Tautvilė

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

05:04
21:45
16:41

s Liepos 19 d.

Aurėja, Galigantas, Ksavera, Ksaveras,
Mantgailas, Mantgailė, Mantgirdas,
Sakalas, Vincenta, Vincentas

Vėžys (06 22–07 22)

s Liepos 20 d.

Alvyda, Alvydas, Česlovas, Jeronimas,
Vismantas, Vismantė

Delčia iki liepos 19 d.

Astrologinė prognozė / 07-20 – 07-26

ELTA

Avinai neturėtų aklai kliautis savo nuožiūra ir manyti, kad vieni
gali viską pakeisti. Gali atsirasti
laikinų kliūčių įgyvendinti planus. Tolerancija, supratingumas
padėtų išsaugoti santykius.

Liūtams pavyks padaryti mažiau, negu planuoja. Atsiras nenumatytų kliūčių. Gali išaiškėti
už nugaros rezgamos intrigos.
Galimas netikėtas pasiūlymas
dėl verslo, nekilnojamojo turto.

Šauliai jaus finansinę krizę ar
jos grėsmę. Gali erzinti partnerių egoizmas, apvilti žmogus, iš
kurio daug tikėjotės. Susivoksite
viršiję galimybes. Pokyčiai gali
nulemti tolesnę veiklą.

Jaučiai sulauks naujienų iš giminaičių, draugų. Kontroliuokite
kalbą, jei nenorite pakenkti santykiams, autoritetui. Galbūt su
šeima nuspręsite kažką keisti,
kad gyvenimas taptų džiugesnis.

Mergelės ieškos ryšių. Jums
gali trūkti realybės jausmo,
objektyvumo, todėl gresia nusivylimai. Rūpės reikalai, susiję
su pinigais. Galbūt bandysite
parduoti, išnuomoti turtą.

Ožiaragiams nei materialiniai,
nei kiti sunkumai nesutrukdys
siekti tikslo. Svarbiausia – gebėti
tartis su kitais žmonėmis, derinti interesus. Galite naujai pamatyti dalį savo perspektyvų.

Dvyniams bus nelengva taikytis
su aplinkinių savanaudiškumu. Jei
jums reikia pagalbos, patarimo,
pirmiausia kreipkitės į artimus
žmones. Opią problemą išspręsite atsakydami į netikėtą laišką.

Svarstyklėms reikės savitvardos, takto, antraip galite daug
netekti. Jei būsite solidarūs ir
veiksite su bendraminčiais, tikėtina sėkmė. Nesielkite egoistiškai.
Leiskite sau kiek atsipalaiduoti.

Vandenius domins nelegali
veikla, neduos ramybės svetima
nauda. Tai gali pakenkti jūsų
reputacijai, piniginei. Venkite
slidžių pagundų. Įvykiai parodys,
ar mąstote bei elgiatės teisingai.

Vėžiai planuos naują startą. Galimi nesusipratimai dėl noro tenkinti savanaudiškus troškimus.
Gali tekti aiškintis dėl atsakomybės, įsipareigojimo. Norėsis
vidinės ramybės, komforto.

Skorpionams turėtų rūpėti ne
tik platūs užmojai, bet ir pozicijos aiškumas, veiksmų bei siekių
konkretumas. Sulauksite pažadų dėl karjeros, partnerystės.
Pailsėkite nuo rūpesčių.

Žuvų laukia išbandymai santykių, kūrybos sferose. Bendraudami stenkitės rasti kompromisą. Pajusite geros energijos
antplūdį. Galite atverti širdį
patinkančiam žmogui.

APKLAUSA
Ar laukiate sezoninių prekių
išpardavimo?
Perku daiktus, kada reikia.
16 (48 %)
Laukiu ir sutaupau nemažai
pinigų. 11 (33 %)
Nusivyliau išparduodamų
prekių kokybe. 4 (11 %)
Išpardavimai nedomina.
3 (8 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 34
skaitytojai.

