
Ka ran ti no aki vaiz do je – 
pla nai reng ti pa tik ros punk tą
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Šią nakt ne ma žiau nei trims 
sa vai tėms ša ly je įve da mas 
vi suo ti nis ka ran ti nas su 
dau gy be griež tų ri bo ji mų. 
Mū sų ra jo no val džia taip pat 
ima si prie mo nių vi ru so pli ti-
mui stab dy ti – ke ti na įreng ti 
mo bi lų jį CO VID-19 pa tik ros 
punk tą.

Ri bos veik lą
Nuo vi dur nak čio vi so je ša ly je, ne-

pai sant su si rgi mų skai čiaus at ski ruo-
se re gio nuo se, įve da mas ka ran ti nas. 
Vie šo se vie to se nuo ry to jaus pri va lu 
dė vė ti ap sau gi nes vei do kau kes, ga li-
ma su si tik ti ne di des nė mis nei 5 as me-
nų gru pė mis (iš sky rus šei mos na rius), 
lai ky tis ne ma žes nio kaip 2 met rų at-
stu mo tarp as me nų ar jų gru pių.

Už da ro mi spor to klu bai, teat rai, 
mu zie jai, ki no teat rai, drau džia mi vi si ren-
gi niai, su si rin ki mai, kon tak ti niai už siė mi-
mai, mais tas vie šo jo mai ti ni mo įstai go se 
tei kia mas tik iš si neš ti. Na mus re ko men-
duo ja ma pa lik ti tik bū ti niau siais at ve jais. 
Lai do tu vė se bei ves tu vė se ga li da ly vau ti 
iki 10 as me nų.

Par duo tu vės, vais ti nės ga li dirb ti įpras-
tu re ži mu, ta čiau pri va lu už tik rin ti 10 kv. 
met rų plo tą vie nam pir kė jui. Taip pat lei-
džia ma dirb ti gro žio sa lo nams, iman tis ap-
sau gos prie mo nių bei iš anks to re gist ruo-
jant klien tus.

Lei džia ma vyk dy ti iki mo kyk li nį, prieš-
mo kyk li nį ir pra di nį ug dy mą. Pag rin di nis, 
vi du ri nis ug dy mas bei pa skai tos stu den-
tams vyk do mos nuo to li niu ar ba de ri nant 
nuo to li nį ir kontaktinį bū dus.

Svei ka tos prie žiū ros įstai gos įpa rei go-
tos už tik rin ti sku bią pa gal bą, pla ni nę nea-
ti dė lio ti ną pa gal bą, ku rios ne su tei kus ga li 
reikš min gai pa blo gė ti pa cien to būk lė. Ta-
čiau lan ky ti li go nius gy dy mo įstai go se ar 
glo bos na mų gy ven to jus drau džia ma.

Gel to no jo je zo no je
Mū sų ra jo ne, va kar die nos duo me-

ni mis, re gist ruo ta 19 ko ro na vi ru su ser-
gan čių savivaldybės gy ven to jų, anks čiau 
su sir gę pa svei ko, tad Vil ka viš kis vis dar 
lie ka gel to no jo je zo no je. Vi sų ligonių būk-
lė pa ly gi nus leng va, jie gy do si na muo se. 
Tie sa, kai ku rie iš jų yra tik re gist ruo ti 
mū sų ra jo ne, ta čiau pa sta ruo ju me tu gy ve-
na ki tur. Tarp to kių pa te ko ir neseniai su-
si rgu si stu den tė ir šauk ti nis. Jie na muo se 

pa sta rą sias dvi sa vai tes ne vie šė jo.
Blo ga ži nia pa sie kė me di kų bend ruo-

me nę – CO VID-19 diag no zuo tas grei to-
sios me di ci nos pa gal bos tar ny bos fel če-
rei. Aukš tos ri zi kos kon tak tą tu rė jo 5 
bend ra dar biai. 

Pa cien tai, pas ku riuos vy ko me di kė, 
tarp aukš tos ri zi kos kon tak tą tu rė ju sių 
as me nų ne pa ten ka.

In fek ci jos pro trū kis re gist ruo tas ir Ma-
ri jam po lės pa tai sos na mų Ky bar tų sek to-
riu je. Su sir go 2 dar buo to jai, ku rių vie nas 
mū sų ra jo no gy ven to jas, ki tas – ma ri jam-
po lie tis. Di de lės ri zi kos kon tak tą tu rė jo 
4 ko le gos. Su jais kon tak tą tu rė ję nu teis tie ji 
tarp aukš tos ri zi kos kon tak tą tu rė ju sių as-
me nų ne pa ten ka.
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Karščiuojančius pacientus greitoji pagalba pirmiausia atveža į skyrių, izoliuotą nuo 
kitų ligoninės patalpų, kur ligoniui atliekamas COVID-19 testas. Autorės nuotr. 
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PRI PA ŽI NI MAS

Bu vęs vil ka viš kie tis, da bar Vil niu je gy-
ve nan tis To mas Juš kai tis su lau kė įspū-
din go pro fe si nio pri pa ži ni mo: ne se niai 
jis pa kvies tas tap ti dvie jų gar siau sių 
pa sau lio ves tu vių fo tog ra fų aso cia ci jų 
Worlds be st wed ding pho tos (Ge riau sios 
pa sau lio ves tu vių nuo trau kos) ir Fear-
less pho tog rap hers (Be bai miai fo tog ra-
fai) na riu.

PA DAN GOS
Pa rei gū nai pri me na, kad nuo lapk ri čio 
10 d. drau džia ma eksp loa tuo ti mo to ri-
nes trans por to prie mo nes, iš sky rus mo-
pe dus, mo to cik lus, tri ra čius, vi sų rū šių 
ke tur ra čius, ir prie ka bas su va sa ri nė-
mis pa dan go mis. Su dyg liuo to mis pa-
dan go mis ga li ma va ži nė ti nuo lapk ri čio 
1 d. Nau do ja mų pa dan gų pro tek to riaus 
raš to gy lis pri va lo bū ti ne ma žes nis kaip 
3 mi li met rai.

PA PIL DY MAS
Ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to pa rei gū-
nų gre tas bai gęs po li ci jos mo kyk lą nuo 
lapk ri čio 1 d. pa pil dė nau jas ko le ga. Iš 
Ma ri jam po lės va ži nė jan tis po li ci nin kas 
dir ba ty rė ju Rea ga vi mo sky riu je.  Ko le-
gos juo kau ja, jog blo ga ži nia no rė tų pa-
si da ly ti su pa si prie šin ti pa rei gū nams 
mėgs tan čiais įsta ty mų pa žei dė jais: nau-
ja sis ty rė jas – spor ti nin kas, tu rin tis bok-
si nin ko at sky rį.
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Prenumeruokite „Santaką“ 2021 metams!

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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(Vilniaus g. 23, Vilkaviškyje), 

internetu www.santaka.info 
skiltyje Prenumerata,

s

s

paštuose ir pas mobiliuosius 
laiškininkus tel. 8 700 55 400, 
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(II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.
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Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje ir internetu netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

Prenumerata priimama:

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

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 6,00 5,50 7,00

3 mėn. 18,00 16,50 21,00

6 mėn. 36,00 33,00 42,00

12 mėn. 66,00 60,00 77,00

Rea guo jant į vis blo gė jan čią 
ko ro na vi ru so si tua ci ją ša ly je 
šiais me tais nu spręs ta neor ga-
ni zuo ti tra di ci nių ra jo no krep-
ši nio pir me ny bių „San ta kos“ 
laik raš čio tau rėms lai mė ti. 
Kai ku rių ki tų ra jo nų pa vyz džiai, 
kuo met var žy bos bu vo pra dė tos, bet 
vė liau pri vers ti nai su stab dy tos, tik 
pa ro dė, su ko kiais sun ku mais ga li su-
si dur ti tiek or ga ni za to riai, tiek pir me-
ny bių da ly viai.

Šių me tų ra jo no krep ši nio mė gė jai 
lau kė su di de liu ne kant ru mu, nes var-
žy bas bu vo nu ma ty ta reng ti nau ja me 
Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų cent re. 
Sup ras da mi žai dė jų no rą iš ban dy ti 
nau jos sa lės grindų dangos ir lan kų 
tvir tu mą, Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci ja kar tu su „San ta kos“ 
laik raš čio ko lek ty vu ke ti na po nau jų 
me tų krep ši nio mė gė jus pa kvies ti į 
trum pą vie nos ar ba ke lių die nų tur ny-
rą. Tie sa, tik tuo at ve ju, jei leis epi de-
mio lo gi nė si tua ci ja.

„San ta kos“ inf.

Krep ši nio pir me ny bės 
šie met neį vyks
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Ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra-
ci ja kar tu su Vil ka viš kio ko mu na-
li niu ūkiu bei kon kur so par tne riu 
„San ta kos“ laik raš čiu tę sia gra-
žią idė ją ir vėl skel bia ka lė di nių 
eg lu čių puo ši mo kon kur są.

Jau dvi žie mas ne tik vil ka viš kie čių, bet 
ir mies to sve čių akis džiu gi no J. Ba sa na vi-
čiaus aikš tė je prieš žie mos šven tes nu švin-
tan tis ka lė di nių eg lu čių par kas.

Ir šie met vi sos mū sų ra jo no įstai gos, 
įmo nės, or ga ni za ci jos, šei mos, pa vie niai gy-
ven to jai, vi si, kas tik no ri ir ga li, kvie čia mi 
drau ge kur ti šven ti nę eg lu čių alė ją mies to 
cent re.

Eg lu tės ga li bū ti ku ria mos ir puo šia-
mos iš įvai rių me džia gų, at spa rių drėg-
mei, šal čiui, tin kan čių lau ko są ly goms, 
ne ke lian čių pa vo jaus žmo nėms. Prie 
Ka lė dų me de lio tu ri bū ti pri tvir tin ta A4 
for ma to len te lė su tei kė jo pa va di ni mu. 
Kon kur so są ly gos šie met nu ma to, jog puo-
šia mos eg lu tės aukš tis tu ri bū ti nuo 1,5 
iki 2,5 met ro.

Su da ry ta ko mi si ja ver tins eg lu tės ori gi-
na lu mą, sti lin gu mą, kū ry bin gu mą, at li ki-
mo ko ky bę, kiek puo šy ba ati tin ka ka lė di nę 
nuo tai ką, ar at sklei džia tei kė jo veik lą.

Kon kur so da ly viai re gist ruo ja mi iki 
lapk ri čio 30 d., 12 val., elekt ro ni niu pa štu 
ar tu ras.blauzdziunas@vilkaviskis.lt.

Pa pil do ma in for ma ci ja tei kia ma tel. 
(8 342) 66 069.

Kon kur so pri zi nis fon das – 1 000 Eur 
(už 1-ąją vie tą – 400 Eur; už 2-ąją – 300 Eur; 
už dvi 3-iąsias – po 150 Eur). Dar vie no kon-

kur so da ly vio lau kia spe cia lus „San ta kos“ 
pri zas.

Ka lė di nių eg lu čių alė ja pačiame Vil-
kaviškio centre bus įžieb ta gruo džio 4 d., 
per mies to eg lės įžie bi mo šven tę, ir džiu-
gins gy ven to jus iki sau sio 6-osios, Trijų 
karalių šventės.

„San ta kos“ inf.

Kar tu kur ki me ka lė di nių eg lu čių par ką!

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ko vė si kir viais
Nak tį į ket vir ta die nį Pae že rių kai me 
(Pil viš kių sen.) įvy ko vi du ram žiš kas ko-
vas pri me nan čios kau ty nės.

Ko kia pro ga vi du ry sa vai tės vie na-
me Pae že rių kai mo bu te vy ko iš ger tu-
vės, į ku rias bu vo pri si rin kę jau nuo-
lių ir jau su bren du sių vy rų iš Gi žų, 
Ma ri jam po lės, Kal va ri jos, links my bių 
da ly viai neatsk lei dė. Vy riau siam iš ger-
tu vių da ly viui – 46-eri, jau niau siam – 
vos 14 metų. Ne no riai vy rai su po li ci ja 
kalbėjo ir apie ki tas in ci den to ap lin ky-
bes, mo ty vuo da mi tuo, kad nie ko neat-
si me na dėl gir tu mo. Vis gi po li ci jos pa-
gal bos apie 23.30 val. pa pra šė pa tys.

Bū tent tuo me tu į bu tą per bal ko-
ną, iš lau žę jo du ris, įsi bro vė kir viais 
bei me ta li nė mis laz do mis gink luo ti 
trys jau nuo liai ir puo lė be si links mi-
nan čią kom pa ni ją. Nors pa sta ro ji bu-
vo dvi gu bai gau ses nė, dėl gir tu mo vy-
rai pa si prie šin ti ne pa jė gė, to dėl kliu vo 
vi siems.

At vy kę po li ci jos pa rei gū nai su lai-
kė du iš už puo li kų, vie nam pa vy ko 
pa spruk ti. Pa kan ka mai dar bo bu vo 
ir me di kams, mat su ža lo ti bu vo net 
sep ty ni as me nys: 37-erių vy rui iš Gi žų 
su lau žy tas del ni kau lis. Jam nu sta ty tas 
sun kus (2,98 pro m.) gir tu mas. De vy nio-
lik me čiui iš Kal va ri jos lū žo no sis. Jam 
nu sta ty tas leng vas (1,11 pro m.) gir-
tu mas. Įvai rių su ža lo ji mų, vi so kū no 
su mu ši mų pa ty rė ir ki ti kom pa ni jos, 
ku rio je bu vo ir trys ne pil na me čiai, da-
ly viai. Tik vie nin te lis ke tu rio lik me tis 
bu vo blai vus.

Su tei kę pa gal bą me di kai su ža lo tus 
as me nis iš lei do gy dy tis am bu la to riš-
kai. Dėl ko kių prie žas čių ap si gink la vę 
vie ti niai pae že rie čiai įsi lau žė ir su mu-
šė sve čių kom pa ni ją, aiš ki na si po li ci-
ja.

Slė pė ba tuo se
Pir ma die nį su stab dę au to mo bi lį pa rei-
gū nai pas jau nuo lius ap ti ko nar ko ti nių 
me džia gų.

Ke ly je Virbalis–Žalioji pa tru lia vę 
pa rei gū nai apie 18 val. su stab dė au-
to mo bi lį „Fiat Ma rea“, ku rį vai ra vo 
dvi de šimt me tis vai ki nas. Kar tu va žia-
vo dar du jau nuo liai, ku rių el ge sys 
pa tru liams pa si ro dė įtar ti nas. At li kę 
da li nę as me nų ap žiū rą pa rei gū nai vai-
ruo to jo ba tuo se ra do pa slėp tą žo lės su-
kti nę, dar vie na bu vo įkiš ta į ci ga re čių 
pa ke lį.

Dėl ne tei sė to dis po na vi mo nar ko-
ti nė mis me džia go mis pra dė tas iki teis-
mi nis ty ri mas.

Vairavo neblaivus
Pir ma die nį Bart nin kuo se su lai ky tas 
ne blai vus vai ruo to jas.

Apie 23.30 val. pa tru liuo da mi Bart-
nin kų mies te ly je pa rei gū nai pa ste bė jo 
įtar ti nai ma nev ruo jan tį mo pe dą. Jį su-
stab dę pa tru liai įsi ti ki no, kad įta ri mų 
ki lo ne vel tui – mo pe do vai ruo to jas Ša-
rū nas Val čes kas bu vo vi du ti niš kai gir-
tas (1,92 pro m.).

Ne ti kė tos mir tys
Pir mo sios lapk ri čio die nos bu vo pa-
ženk lin tos ne ti kė tų mir čių.

Lapk ri čio 1 d. ar ti mie ji ra do na muo-
se mi ru sį 49-erių Vil ku pių kai mo (Ky-
bar tų sen.) gy ven to ją. 

Lapk ri čio 3 d. ne ti kė tos ne tek tys 
ap lan kė dvie jų ra jo no gy ven to jų šei-
mas. Gi žuo se šir dis su sto jo pen kias-
de šimt me čiam vy rui, Pil viš kiuo se na-
muo se ras tas mi ręs 44-erių vy ras.

ĮVYKIAI Tarybos posėdis: susitarimai 
ir nepritarimai
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Spa lio pa sku ti nį penk ta die nį 
vy ku sia me Ta ry bos po sė dy je 
pri sie kė nau jas na rys, po li ti kai 
pa tvir ti no per dvi de šim tis spren-
di mų, o į kvie ti mą po po sė džio 
iš si tir ti dėl CO VID-19 at si lie pė 
vos ke le tas.

Ta ry bo je – nau jas na rys
Sa vi val dy bės ta ry bos po sė dis pra si dė-

jo nau jo Ta ry bos na rio Re na to Gu dai čio 
prie sai ka, ku rią priė mė iš sos ti nės at vy ku-
si Vy riau sio sios rin ki mų ko mi si jos at sto vė 
Ol ga Kil ki no va. R. Gu dai čiui bu vo įteik tas 
Ta ry bos na rio pa žy mė ji mas, po li ti ką pa-
svei ki no Sa vi val dy bės me ras Al gir das Nei-
ber ka.

R. Gu dai tis pa kei tė ki tur gy ven ti iš vy-
ku sią ir man da to at si sa kiu sią so cial de-
mok ra tę Mav liu dą Štrup kie nę. Jis dirbs 
Svei ka tos ap sau gos ir so cia li nių rei ka lų 
ko mi te te. Be je, šis po li ti kas nė ra nau jo-
kas – į Ta ry bą jau bu vo iš rink tas praei tą, 
2015–2019 me tų, ka den ci ją.

Pa gy rė me ro spren di mą
Prieš tvir ti nant po sė džio dar bot var kę 

me ras A. Nei ber ka Ta ry bos na riams pa siū-
lė ati dė ti du klau si mus: Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės 2019–2021 m. stra te gi nio 
veik los pla no 2019 me tų įgy ven di ni mo ata-
skai tos svars ty mą ir spren di mo pro jek tą 
dėl in di vi dua lių bui ti nių nuo te kų va ly mo 
įren gi nių įsi ren gi mo da li nio kom pen sa vi-
mo tvar kos ap ra šo.

Pa sak po sė džiui pir mi nin ka vu sio me-
ro, pir ma sis klau si mas bu vo ne pa kan ka-
mai ge rai pa ruoš tas ir tai sy ti nas, o ant-
ruo ju klau si mu Ta ry bai bu vo pa reng ti du 
va rian tai: vie nas – Ta ry bos na rio Rim vy do 
Pa lu bins ko, ki tas – Sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos spe cia lis tų. Tad A. Nei ber ka pa siū-
lė šiuos du pro jek tus su jung ti ir pa reng ti 

vie ną bend rą spren di mą.
Ta ry bos na riai pa siū ly mui pri ta rė, o 

opo zi ci jos ly de ris Žil vi nas Gel go ta, pa pras-
tai ra jo no val džią po sė džiuo se kri ti kuo-
jan tis, šį syk me rą pa gy rė už, anot jo, „to kį 
iš min tin gą spren di mą“. Jis taip pat gy rė ir 
R. Pa lu bins ką, kad šis pa ro dė ini cia ty vą ir 
pa ruo šė po sė džiui klau si mą. Po li ti kas pa ra-
gi no R. Pa lu bins ko pa vyz džiu pa sek ti ir ki-
tus ra jo no Ta ry bos na rius.

Iš vi so tą die ną bu vo pa tvir tin ti 23 dar-
bot var kės klau si mai, dau gu ma jų priim ta 
vien bal siai, tad ir po sė dis il gai neužt ru ko.

Opo zi ci ja ne pri ta rė
Dis ku si jų ki lo tvir ti nant Žel dy nų ir žel-

di nių ap sau gos tai syk les. Ž. Gel go ta siū lė 
Sa vi val dy bės spe cia lis tams, ku rie prii ma 
spren di mus dėl žel di nių prie žiū ros, dau-

giau rem tis pro fe sio na lų ži nio mis, klau sė, 
ar at si žvel gia ma į jų nuo mo nę, pa mi nė jo 
vil ka viš kie tį Re nal dą Ži lins ką, Lie tu vos 
ar bo ris tų aso cia ci jos va do vą, ku ris, po li ti-
ko tei gi mu, yra vie nas ge riau sių ar bo ris tų 
Baltijos ša ly se, to dėl rei kė tų ir su juo de rin-
ti klau si mus.

At sa ky da mas Sa vi val dy bės eko lo gas 
Da rius Bu ni kis paaiš ki no, kad tai syk lės 
pa reng tos pa gal žel di nių ap sau gos tvar ką 
reg la men tuo jan čius tei sės ak tus, o po li ti ko 
pa mi nė tas R. Ži lins kas, pa sak D. Bu ni kio, 
yra įtrauk tas į ko mi si ją, ku ri kiek vie nu 
konk re čiu at ve ju priim da ma spren di mus 
at si žvelgs ir į pro fe sio na lų nuo mo nę.

Toks at sa ky mas opo zi ci jos at sto vų ne-
ten ki no ir jie bal suo da mi su si lai kė.

Nukelta į 3 p.]

Są ži nin gai at lik ti Ta ry bos na rio pa rei gas pri sie kė So cial de mok ra tų par ti jos at-
sto vas ky bar tie tis Re na tas Gu dai tis. Ie vos ŠLI VINS KIE NĖS nuo tr.
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VAL DŽIOS SPREN DI MAI

Iš tolo šviečiantis eglučių parkas pernai buvo puikiai įvertintas ne tik vilkaviš-
kiečių, bet ir iš kitų miestų atvykusių žmonių. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Gi žų kle bo nas – apie pra ra di mus, 
re mon tą ir pa si kei tu sį Baž ny čios po žiū rį
And rius GRY GE LAI TIS

Šie met Gi žų pa ra pi jos kle-
bo nas Vir gi ni jus Vait kus 
mi ni sa vo ku ni gys tės tris-
de šimt me tį. Dva si nin ko tei-
gi mu, šie me tai ta po tik ru 
iš šū kiu vi siems. Baž ny čia 
– ne išim tis.

Ne sug rį žo net pu sė
V. Vait kus ku ni gys tės ke lią 

pra dė jo ei ti 1990-ai siais, o Gi žų 
kle bo nu pa skir tas be veik prieš aš-
tuo ne rius me tus. Vi są gy ve ni mą 
did mies čiuo se pra lei dęs dva si nin-
kas nuo pat pra džių bu vo su ža vė-
tas Gi žų gy ven to jų nuo šir du mo bei 
at vi ru mo. Jis grei tai ra do kal bą su 
vie tos ti kin čiai siais. Žmo nės la bai 
šil tai priė mė nau ją jį kle bo ną, da-
lyvavo jo aukojamose šv. Mi šiose. 
De ja, šie met si tua ci ja kar di na liai 
pa si kei tė.

Dar pa va sa rį, per ka ran ti ną, 
Vy riau sy bė griež tai už drau dė lan-
ky ti pa mal das. Nors vė liau ap ri bo-
ji mai bu vo su švel nin ti, gy ven to jai 
į baž ny čią pra dė jo ei ti daug re čiau. 
Ku ni go tei gi mu, da bar Gi žuo se pa-
mal das lan ko ma žiau nei pu sė tų 
ti kin čių jų, ku rie se niau steng da vo-
si ne pra leis ti sek ma die nio šv. Mi šių. Taip 
pat su ma žė jo ves tu vių, krikš ty nų bei ki tų 
pri va čių baž ny ti nių ce re mo ni jų.

Ši pro ble ma – vi suo ti nė. Gi žų kle bo nas 
pri si mi nė, kaip ne se niai lan kė si pa mal do-
se, vy ku sio se Kau no Šv. Pran ciš kaus Ksa ve-
ro (Jė zui tų) baž ny čio je. Tą kart kar tu su juo 
mel dė si vos keturi žmo nės. Anks čiau į šią 
baž ny čią ti kin tie ji sun kiai tilp da vo.

Bū ti na bend rys tė
Iki šiol di džią ją da lį Gi žų mal dos na mus 

lan kan čių jų su da ry da vo vy res nio am žiaus 

žmo nės. Ku ni go V. Vait kaus tei gi mu, bū tent 
šie gy ven to jai da bar yra la biau siai įbau gin-
ti ir ven gia kur nors išei ti iš na mų.

„Dau gu mos se ne lių vai kai pa ta ria tė-

vams ste bė ti šv. Mi šias per te le vi zo rių. Bet 
juk me daus per stik li nę ne pri lai žy si! Taip 
ir su pa mal do mis. Ste bė ti vis ką iš ša lies ir 
pa tiems da ly vau ti bend rys tė je – ne tas pa ts. 
Sup ran tu vai kų no rą ap sau go ti sa vo tė vus, 
bet juk baž ny čia su tei kia ne tik dva si nių, 
ta čiau ir fi zi nių jė gų. Nie kur iš na mų ko jos 
ne ke lian tys as me nys ri zi kuo ja dar grei čiau 
su si rgti. Žmo nėms bū ti nas ju dė ji mas, bū-
ti nas bend ra vi mas su ki tais žmo nė mis. O 
vy res nio am žiaus gy ven to jams baž ny čio je 
gau na ma Die vo ma lo nė – ypač svar bi“, – pa-
brė žė dva si nin kas.

Jo tei gi mu, dėl ko ro na vi ru so 
Baž ny čia pa ty rė di džiu lių dva si nių 
ir ma te ria li nių nuo sto lių, ku rių nie-
kas ne kom pen suos. Tie sa, kle bo nas 
ne bu vo lin kęs dėl to kal tin ti žmo-
nių. Jo tei gi mu, dau ge lis jų taip pat 
pa ty rė fi nan si nių su krė ti mų.

Įs pau das vi sam gy ve ni mui
V. Vait kui skau džiau sia bu vo 

vie nam tuš čio je baž ny čio je aukoti 
šv. Ve ly kų mi šias. To kios pa tir ties 
jis dau giau ne no rė tų pa kar to ti. 
Dvasininkas vy lė si, kad net jei ir 
vėl ša ly je bus pa skelb tas vi suo ti nis 
ka ran ti nas, šį syk jis bus ki toks. Ku-
ni go tei gi mu, ne se niai vy ku sio je 
Lie tu vos vys ku pų kon fe ren ci jo je 
bu vo nu spręs ta kreip tis į Vy riau-
sy bę ir pra šy ti, kad ši ne draus tų 
ti kin tie siems lan ky ti baž ny čios.

„Aiš ku, bū si me pri vers ti pa-
klus ti įsta ty mams, ta čiau ti ki mės, 
kad šį kart to kių griež tų drau di mų 
ne bus. Jei gu ką, ban dy si me su ktis 
iš pa dė ties. Vie nas iš va rian tų – su-
kvies ti ti kin čiuo sius, jog šie ga lė tų 
da ly vau ti pa mal do se neiš lip da mi 
iš sa vo au to mo bi lių. Pa na šiai taip 
per ka ran ti ną da rė kai ku rie ša lies 
ki no teat rai. Prie mū sų baž ny čios 
pri tvir tin ti ge ri gar sia kal biai, tad 
į pa kan ka mai erd vią au to mo bi lių 
sto vė ji mo aikš te lę su si rin kę žmo-
nės tik rai ga lės sek ti šv. Mi šių ei-

gą“, – apie ga li mą įdo mią al ter na ty vą pa sa-
ko jo Gi žų pa ra pi jos kle bo nas.

V. Vaitkus svars tė, jog CO VID-19 vi ru-
sas nea be jo ti nai am žiams pa liks įspau dą 
žmo ni jo je. Anot jo, per pan de mi ją gy ven-
to jai pa si da rė dar di des ni in di vi dua lis-
tai.

„Da bar net kai my ną bi jo me su tik ti. Ven-
gia me vie ni ki tų. Žmo nės jau pa si kei tė! Kaž-
ka da vi ru sas pa si trauks, bet žmo nės jau 
ne be bus to kie, ko kie bu vo“, – pro gno za vo 
pa šne ko vas.

Nukelta į 8 p.]

Kunigas Virginijus Vaitkus apgailestavo, kad dabar bažnyčia sutraukia daug mažiau tikinčiųjų 
nei anksčiau. Au to riaus nuo tr.
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Kažkada virusas 
pasitrauks, bet 
žmonės jau nebebus 
tokie, kokie buvo.

Atkelta iš 2 p.

Į Marijampolės re gio no plėt ros 
ta ry bą – tik „sa vi“
Pa si kei tus Re gio ni nės plėt ros įsta ty-

mui, at si ra do bū ti ny bė iš nau jo steig ti 
Ma ri jam po lės re gio no plėt ros ta ry bą. Tad 
po li ti kai po sė dy je pri ta rė, kad Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bė kar tu su Ša kių ra jo no, 
Ma ri jam po lės, Kaz lų Rū dos ir Kal va ri jos 
sa vi val dy bė mis įsteig tų ta ry bą, pla nuo-
sian čią ir koor di nuo sian čią na cio na li nės 
re gio ni nės po li ti kos įgy ven di ni mą Ma ri-
jam po lės re gio ne.

Kaip tei gė me ras A. Nei ber ka, nau jo ji 
ta ry ba tu rės dau giau ga lių spren džiant 
bend rus vi sų pen kių ap skri ties sa vi val dy-
bių rei ka lus, jai pri klau sys dau giau na rių, 
o pa čiai ta ry bai va do vaus sam dy tas di rek-
to rius.

Į anks tes nę Ma ri jam po lės re gio no plėt-
ros ta ry bą iš Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės bu vo de le guo ti du po li ti kai – pa ts 
me ras ir Ta ry bos na rys Val das Ka mai tis. 
Nau jo sios su dė ties re gio no plėt ros ta ry bo-
je, tiks liau – šios ta ry bos ko le gi jo je, mū sų 
ra jo nui at sto vaus jau trys po li ti kai.

] Po sė dy je spren džiant, kam pa ti kė ti 
šias pa rei gas, su si kir to opo zi ci jos ir val-
dan čių jų in te re sai. Pas ta rie ji, be au to ma-
tiš kai pa ten kan čio me ro, į re gio no plėt ros 
ta ry bos ko le gi ją nu ta rė vėl de le guo ti „vals-
tie tį“ V. Ka mai tį, taip pat so cial de mok ra tę 
Dai vą Čer niu vie nę. 

„Nau jo star to“ frak ci ja pa siū lė opo zi-
ci jos ly de rio Ž. Gel go tos kan di da tū rą. Ta-
čiau, kaip ir bu vo ga li ma ti kė tis, šis kan di-
da tas val dan čia jai dau gu mai neį ti ko, tad 
at sto vau ti ra jo nui vyks vien „sa vi“ – so cial-
de mok ra tų ir „vals tie čių“ politikai.

Spaus ne tvar kin gų sta ti nių 
sa vi nin kus
Po sė dy je pa tvir tin tas ne nau do ja mų, 

ap leis tų bei ne pri žiū ri mų sta ti nių ir pa-
tal pų nu sta ty mo Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės te ri to ri jo je tvar kos ap ra šas. Šis 
dokumentas įpa rei gos sa vi nin kus to kius 
sta ti nius ar pa tal pas su tvar ky ti ir tin ka-
mai nau do ti pa gal pa skir tį, o ne rea guo jan-
tie siems į per spė ji mus bus tai ko mas pa di-
din tas ne kil no ja mo jo tur to mo kes tis.

 Ta ry bos na riai pri ta rė Vil ka viš kio, 
Laz di jų ra jo nų ir Kal va ri jos sa vi val dy bių 

bei de vy nių par tne rių iš Len ki jos su si ta-
ri mui kur ti Lie tu vos ir Len ki jos pa sie nio 
funk ci nę tu riz mo zo ną „Jot vin gių kraš tas 
– Jat vin gia“. 

Šiuo pro jek tu sie kia ma ak ty viau plė to-
ti tu riz mą Len ki jos ir Lie tu vos pa sie ny je, 
pa si nau do ti ga li my bė mis bend riems nau-
jo ES pro gra ma vi mo lai ko tar pio fi nan sa-
vi mo šal ti niams pri trauk ti, įgy ven di nant 
bend ras pa sie nio veik las.

Ta ry bo je taip pat bu vo pa tvir tin ti Vil-
ka viš kio li go ni nės, Vil ka viš kio ir Ky bar tų 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent rų ste-
bė to jų ta ry bų veik los nuo sta tai, Ta ry bos 
ko mi te tų su dė tis, nu sta ty tas di džiau sias 
leis ti nas eta tų skai čius ra jo no švie ti mo 
įstai go se, priim ti spren di mai dėl ne kil no ja-
mo jo tur to tvar ky mo, skir tos pa pil do mos 
lė šos užim tu mo di di ni mo pro gra mai, pri-
tar ta biu dže to pa kei ti mams bei ap svars ty-
ti ki ti klau si mai.

Po po sė džio vi si Savivaldybės ta ry bos 
na riai bu vo pa kvies ti iš si tir ti grei tai siais 
tes tais dėl CO VID-19. Ta čiau šiuo pa siū ly-
mu iš 22 po sė dy je da ly va vu sių po li ti kų 
su si gun dė tik de vy ni. Tei gia mų re zul ta tų 
ne ras ta.

Tarybos posėdis: susitarimai ir nepritarimai
VĮ „Re git ra“ pra tę sia tei gia mo 
teo ri jos eg za mi no re zul ta to 
ga lio ji mo ter mi ną tiems bū si-
miems vai ruo to jams, ku riems 
jis bai gė si ar ba baig sis ekst re-
ma liosios si tua ci jos me tu.
Vals ty bės ly gio ekst re ma lio ji si tua ci ja 
ša ly je pa skelb ta va sa rio 26 d. Tei gia-
mas teo ri jos eg za mi no ga lio ji mo ter mi-
nas pra tę sia mas vi sos ekst re ma lio sios 
si tua ci jos pa skel bi mo lai ko tar piu ir dar 
6 mė ne siams po jo pa bai gos.

Toks spren di mas priim tas at si žvel-
giant į su si da riu sią epidemiologinę si-
tua ci ją dėl CO VID-19 pli ti mo grės mės 
val dy mo vi so je ša ly je ir sie kiant už tik-
rin ti, jog bū si mi vai ruo to jai tu rė tų dau-
giau lai ko iš lai ky ti pra kti kos eg za mi ną.

Pir mą kar tą tei gia mo teo ri jos eg za-
mi no re zul ta to ga lio ji mo ter mi nas bu-
vo pra tęs tas tiems, ku riems jis bai gė si 
per pavasario ka ran ti ną ar tris mė ne-
sius po jo pa bai gos.

Tei gia mas teo ri jos eg za mi no re zul-
ta tas įpras tai ga lio ja vie nus me tus ir 
per šį lai ko tar pį bū ti na iš lai ky ti pra kti-
kos eg za mi ną.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Eg za mi no re zul ta tas 
ga lios il giau

Ieškok krašto naujienų savo telefonewww.santaka.info
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Sie kian tiems to bu lė ti ūki nin-
kams – ge ra ži nia. Nuo lapk ri čio 
20 iki gruo džio 21 d. jie ga li pre-
ten duo ti į pa ra mą pa gal Lie tu-
vos kai mo plėt ros 2014–2020 
m. pro gra mos (KPP) prie mo-
nės „Kon sul ta vi mo pa slau gos, 
ūkio val dy mo ir ūki nin kų pa va-
da vi mo pa slau gos“ veik los sri tį 
„Pa ra ma pa si nau do ti kon sul ta-
vi mo pa slau go mis“.

Pro fe sio na lūs mo ky mai 
įvai rio mis te mo mis
Pa gal veik los sri tį ūki nin kai, jau nie ji 

ūki nin kai ir ki ti že mės val dy to jai, miš ko 
val dy to jai, kai mo vie to vė se vei kian čios 
la bai ma žos, ma žos ir vi du ti nės įmo nės 
ga li pre ten duo ti į pa ra mą mo ky mams že-
mės ūkio veik los val dy mo rei ka la vi mų 
ir ge ros ag ra ri nės ir ap lin ko sau gos būk-
lės stan dar tų lai ky mo si, eko no mi nės ir 
ap lin ko sau gi nės veik los miš ko val do je, 
įmo nių eko no mi nės veik los, in teg ruo tų 
au ga lų ap sau gos prie mo nių, ku rios ma-
žin tų pes ti ci dų nau do ji mą, tai ky mo ir pa-
na šio mis te mo mis.

Mo ky mus Že mės ūkio mi nis te ri jos 
nu sta ty ta tvar ka tei kia at rink tas kon sul-
ta vi mo pa slau gas tei kian tis ūkio su bjek-
tas, ku ris yra ir pa ra mos ga vė jas pa gal 
Lie tu vos kai mo plėt ros 2014–2020 me tų 
pro gra mos prie mo nės „Kon sul ta vi mo pa-
slau gos, ūkio val dy mo ir ūki nin kų pa va-
da vi mo pa slau gos“ veik los sri tį „Pa ra ma 
pa si nau do ti kon sul ta vi mo pa slau go mis“.

2020–2022 me tais ūki nin kai, jau nie ji 
ūki nin kai ir ki ti že mės val dy to jai pa gal 
veik los sri tį pa si da lys 167 945 Eur, miš-
ko val dy to jams šiam lai ko tar piui skir ta 
64 500 Eur pa ra mos. Kai mo vie to vė se 
vei kian čios la bai ma žos, ma žos ir vi du-
ti nės įmo nės atei nan čius dve jus me tus 

da ly sis 46 500 Eur, miš ko val dy to jai – 
64 500 Eur.

Rei ka la vi mai – pa gal pa reiš kė jų 
veik los kryp tį
Gau ti pa ra mą vi sai ne su dė tin ga. Svar-

biau sia pa reiš kė jams ne tu rė ti įsi sko li ni mų 
Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės biu dže tui 
ir Vals ty bi nio so cia li nio drau di mo fon dui 
bei ne tu rė ti fi nan si nių sun ku mų – ne bū ti 
bank ru tuo jan tiems ar ba lik vi duo ja miems. 
Tie sa, ūki nin kai, jau nie ji ūki nin kai ir ki ti 
že mės val dy to jai, už sii man tys že mės ūkio 
veik la, be to, dar tu ri bū ti val dos val dy to-
jai, įre gist ra vę že mės ūkio val dą Lie tu vos 
Res pub li kos že mės ūkio ir kai mo vers lo re-
gist re, taip pat nu ro do ma, kad jų ūkio eko-
no mi nis dy dis, iš reikš tas pro duk ci jos stan-
dar ti ne ver te, pa raiš kos tei ki mo mo men tu 
tu ri bū ti ne ma žes nis kaip 4 000 Eur.

Į pa ra mą kon sul ta vi mo pa slau goms 
pre ten duo jan tys miš ko val dy to jai as me-
niš kai taip pat tu ri bū ti val dos val dy to jai, 
įre gist ra vę že mės ūkio val dą Lie tu vos 
Res pub li kos že mės ūkio ir kai mo vers lo 
re gist re, o jų miš ko val da tu ri bū ti ne ma-
žes nė kaip 1 ha, ver ti nant pa gal Ne kil no-
ja mo jo tur to ka dast ro duo me nis.

La bai ma žos, ma žos ir vi du ti nės įmo-
nės tu ri ati tik ti smul kio jo ir vi du ti nio 
vers lo su bjek to sta tu są, api brėž tą Lie tu-
vos Res pub li kos smul kio jo ir vi du ti nio 
vers lo plėt ros įsta ty me, ir veik ti kai mo 
vie to vė se.

Pa raiš kos – 
tik elekt ro ni nės
Pa raiš kos tu ri bū ti tei-

kia mos elekt ro ni ne for ma, 
už pil dant ŽŪ MIS elekt ro ni-

nę do ku men to for mą, nau do jan tis ŽŪ MIS 
po rta lo in ter ne to priei ga ad re su https://
zumis.lt. Pri de da mi do ku men tai tu ri bū ti 
elekt ro ni nės for mos (po pie ri nis do ku men-
tas – nu ske nuo tas). Pa raiš ka ŽŪ MIS tu ri 
bū ti pa teik ta ne vė liau kaip iki kvie ti mo 
teik ti pa ra mos pa raiš kas pa sku ti nės die-
nos 24 val.

Silp ny bes ra gi na pa vers ti 
stip ry bė mis
Ma ri jam po lės ūki nin kų są jun gos pir-

mi nin kas ir Že mės ūkio rū mų at sto vas Ma-
ri jam po lės re gio ne Si gu tis Jun du las sa ko, 
kad šiuo lai ki niai ūki nin kai yra iš si la vi nę 
ir la bai in te lek tua lūs. Ta čiau net ir dau-
giau siai ži nan tiems žem dir biams daž nai 
iš ky la klau si mų, į ku riuos at sa ky mų sa va-
ran kiš kai ras ti ne pa vyks ta.

– Ypač daug klau si mų ky la jau nie-
siems ūki nin kams, ku rie teo ri nių ži nių 
tu ri, ta čiau pra kti nių pa ta ri mų sto ko ja. 
Daug klau si mų ky la ūki nin kams, no rin-
tiems ūki nin kau ti ap lin kai pa lan kes niu 
bū du: kaip ge rin ti dir vą, kaip ir ko kius 
nau do ti au ga lų ap sau gos pro duk tus. Daž-
nai žem dir biai sua be jo ja, ar tei sin gai vyk-
do eko no mi nę ūkio veik lą. Pui ki pa gal ba 
to kiais at ve jais yra įvai rūs mo ky mai bei 
kon sul ta ci jos.

Fan tas ti ka, kad kon sul ta ci nę pa gal-
bą žem dir biai ir miš ki nin kai ga li gau ti 
nau do da mie si pa ra ma. Juk ne vi si ga li 
sau leis ti bran gius kur sus, mo ky mus ar 
se mi na rus, to dėl la bai ra gi nu žem dir bių 
ir ūki nin kų bend ruo me nę iš siaiš kin ti sa-
vo silp ną sias vie tas bei jas stip rin ti ar ba 
pa vers ti stip rio sio mis, kon sul tuo jan tis 
su sa vo sri čių pro fe sio na lais ir ži no vais, 
– kal bė jo S. Jun du las.

Užsk. 2527

Kon sul ta vi mo pa slau gos kai me – abi pu sė nau da

To bu lė ti, mo ky tis ir kon sul tuo tis su sa vo sri čių pro fe sio na lais ūki nin kai, miš ki-
nin kai bei kai mo vie to vė se vei kian čios įmo nės ga li pre ten duo da mi į „Pa ra mą 
pa si nau do ti kon sul ta vi mo pa slau go mis“. Ri čar do PA SI LAUS KO nuo tr.
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To ma BIRŠ TO NĖ

Sa vait ga lį Pae že rių dva ro 
so dy ba pa sken do švie so-
je – čia vy ko tra di ci niais 
tam pan tys mo liū gų ži bin tų 
va ka rai „Par ke klai džio ja 
švie se lės“.

Penk ta die nį, vos tik pra dė jus tem ti, 
di de lis au to mo bi lių srau tas pa su ko 
link Pae že rių. Nors oras ne le pi no, 
ta čiau vi si sku bė jo pa vaikš čio ti ro-
man tiš ka Pae že rių dva ro par ko alė ja. 
Su te mus ji at ro dė iš ties įspū din gai 
– pa slap tin gas švie se les sklei džian tys 
įvai rių for mų mo liū gai, tven ki ny je at-
si spin din tis jų rai bu lia vi mas ap švie tė 
vi są dva ro te ri to ri ją. Pa tys ma žiau sie-
ji po par ką laks tė per si ren gę vai duok-
lių ar ki tų per so na žų kos tiu mais, taip 
mi nė da mi pa sau ly je vis la biau po pu-
lia rė jan čią He lo vi no šven tę.

Pae že rių dva ro te ri to ri jo je bu vo iš dė lio-
ta apie 600 mo liū gų. Dau giau ne gu pu sę iš-
skap ta vo šven tės su ma ny to jai – Su val ki jos 
(Sū du vos) kul tū ros cent ro-mu zie jaus dar-
buo to jai, me niš kai iš rai žy tų mo liū gų at ve-
žė švie ti mo įstai gos, vai kų die nos cent rai, 
įvai rios bend ruo me nės, įmo nės ir pa vie niai 
žmo nės. Le dų ga min to jai „Art Gla cio“ kū ry-
bin gai pa ro dė sa vo pre ki nį ženk lą – ka ru ty-
je „pa tup dy ti“ mo liū gai vi lio jo lyg di džiu lės 
le dų po rci jos.

Or ga ni za to riai iš anks to įspė jo žmo nes, 

kad dėl pan de mi jos mo liū gų ži bin tų va ka-
rai bus ki to kie – ne bu vo kon cer to, pra mo gų, 
ta čiau švie sų žais mui abe jin gų ne li ko. Bu vo 
skelb ta, kad pa si gro žė ti dva ro puoš me no-
mis bus ga li ma spa lio 30–31 die no mis, ta-
čiau ne ma žai sve čių Pae že riuo se lan kė si ir 
pir mo mis lapk ri čio die no mis.

TV3 ži nias ste bė ję žiū ro vai, pa tys pa bū-
gę pra sto oro ar klau sę me di kų re ko men da-
ci jų lik ti na muo se, bu vo ma lo niai nu ste bin-
ti – in for ma ci nė lai da pa ro dė re por ta žą iš 
vy ku sio ren gi nio. Kal bė da mi su žur na lis-

tais vie ti niai bei iš ki tų mies tų at vy kę sve-
čiai aik čio jo nuo įspū din go vaiz do, svei ki no 
kul tū ros įstai gos dar buo to jus su gra žia ini-
cia ty va ir lin kė jo to kią šven tę reng ti kas-
met. Pri min si me, kad toks ren gi nys dva re 
– ant ras, pir mą syk jis įvy ko praei tą ru de nį.

Pa sak pa čių or ga ni za to rių, mo liū gų ži-
bin tų va ka rai „Par ke klai džio ja švie se lės“ 
ne bū tų įma no mi be ra jo no žmo nių pa gal-
bos. Gy ven to jai dva rui pa do va no jo dau gy-
bę sa vo lau kuo se užau gin tų mo liū gų.

Sim bo li nes do va nė les bei pa dė kos raš-

tus Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ro-
mu zie jaus di rek to rė Jur gi ta Mo ro zai tė bei 
šios įstai gos dar buo to ja Vir gi ni ja Sa muo lie-
nė ant ra die nį įtei kė dau giau siai mo liū gų 
pa do va no ju siems Re gi nai Pa sa laus kie nei, 
Mar ce lei Pu žie nei, Ire nai ir Vin cui Sla vins-
kams, Le vu tei Sta dal ni kie nei ir Jur gi tai Bla-
žaus kie nei. Taip pat pa dė ko ta vai ruo to jui 
Re mi gi jui Pu žui, ku ris su sa vo trans por tu 
į dva rą at ve žė to nas mo liū gų, bei ki tiems, 
pri si dė ju siems prie gra žios ini cia ty vos įgy-
ven di ni mo.

Pae že rių dva re švie tė šim tai mo liū gų

Parką vakarais nušvietė originaliai išskobtų moliūgų kompozicijos. Au to rės nuo tr.S
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Tarp mū sų – la bai daug 
vie ni šų žmo nių
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Šie met Vil ka viš kio „Lions“ klu-
bas pra dė jo įgy ven din ti 2,5 me tų 
truk mės pro jek tą „Sa va no riauk. 
At jausk. Pa dėk“. Jo tiks las – bur-
ti sa va no rius ir su teik ti pa gal bą 
na muo se so cia li nę at skir tį pa ti-
rian tiems žmo nėms.

Vi si – dir ban tys ir užimti
Vil ka viš kie tė Gied rė Ja nu šaus kie nė dar 

va sa rio mė ne sį „San ta kos“ laik raš ty je per-
skai tė skel bi mą apie tai, kad ieš ko mas sa va-
no rys tės ska ti ni mo veik lų koor di na to rius.

Gied rei tai bu vo vi siš kai nau ja, neiš-
ban dy ta veik la, ta čiau ji pa si ro dė la bai 
įdo mi ir pra smin ga. Pas ku ti nę die ną mo-
te ris pa siū lė sa vo kan di da tū rą, bu vo pa-
kvies ta dirb ti ir iš kart ėmė si veik los.

„Ži no te, kas ma ne la biau siai nu ste bi no? 
Kad vos žmo nes pa kvie tus sa va no riau ti 
iš kart at si ra do per 20 to no rin čių vil ka viš-
kie čių. Ne moks lei vių, o bran džių, gy ve ni-
miš kos pa tir ties tu rin čių žmo nių, ku rie su-
pra to, kad dar bas bus ne tik neat ly gin ti nas, 
bet ir ne leng vas“, – pa sa ko jo G. Ja nu šaus kie-
nė.

Mo te rį su ža vė jo ge ra no riš kas bū si mų jų 
sa va no rių po žiū ris į šią veik lą. Taip pat nu-
ste bi no fak tas, kad vi si tie žmo nės – dir ban-
tys, užim ti, tu rin tys pa pil do mos veik los.

Taip su ta po, kad vil ka viš kie čiams pra-
dė jus įgy ven din ti sa va no rys tės pro jek tą Lie-
tu vą už klu po ko ro na vi ru sas, bu vo įves tas 
ka ran ti nas. Gied rei te ko dar kar tą kal bin ti 
sa va no rius, klaus ti, ar su dė tin ga si tua ci ja 
ne pa keis jų pla nų. Ta čiau tik po ra žmo nių 
dėl skir tin gų prie žas čių sa vo su ma ny mo at-
si sa kė.

„Sma gu bu vo su pras ti, kad Lie tu vo je 
yra žmo nių, ku rie nuo šir džiai, alt ruis tiš kai 
no ri pa dė ti ki tiems. Juk kar tais gir di me, 
kad net už pi ni gus ne vi sa da ga li ra si dar-
buo to ją, o sa va no rys tė – neat ly gin ti na, tai 
dar bas iš idė jos“, – šyp so jo si pa šne ko vė.

Į na mus ei na pir ma
Sa va no rys tės veik la su si do mė ju sių vil-

ka viš kie čių šiuo me tu yra dvi de šim tys. Jie 
su ti ko pa pa sa ko ti apie sa vo ap si spren di mo 
sa va no riau ti mo ty vus, pa si da ly ti įdo mia 
bend ra vi mo pa tir ti mi – apie tai „San ta ko je“ 
pa ra šy si me vė liau. O šį kart kal bė jo mės su 
jų koor di na to re G. Ja nu šaus kie ne apie jos 
veik lą ir sa va no rys tės es mę.

Gied rė yra tas žmo gus, ku ris ne tik pa-
skirs to dar bus sa va no riams, bet ir į gy ven-
to jo du ris pa si bel džia pir mas. Ji pri si sta to 
kaip pro jek to koor di na to rė, iš siaiš ki na, ko-
kios pa gal bos žmo gui rei kia, už pil do do ku-
men tus.

„Tu ri me ži no ti, ką lan ky si me. Tai – ir 
at sa ko my bės rei ka las: juk jei kas nors ne-
ma lo naus nu tik tų, rei kia ži no ti, ku ris sa-
va no ris pas ku rį gy ven to ją tuo me tu bu vo. 
Ta čiau ga liu pa sa ky ti, jog ne bu vo si tua ci jos, 
kad žmo nės mū sų ne priim tų ar kad skųs tų-
si mū sų veik la“, – sa kė G. Ja nu šaus kie nė.

Mo te ris sa kė, jog la bai re tai, bet pa si tai-
ko at ve jų, kai į na mus žmo nės ne no ri nie ko 
įsi leis ti. Ir tai su pran ta ma, ypač da bar, kai 
ky la vi ru so grės mė.

„To dėl prieš at vyk da mi vi suo met su si-
de ri na me su gy ven to jais. Vos prieš sa vai tę 
vie na iš sa va no rių skam bi no sa vo lan ko-
mai mo te riai, klau sė, ar da bar, plin tant 
vi ru sui, no rės įsi leis ti ją į na mus. O mo te-
ris at sa kė, kad be mū sų per žie mą neiš gy-
vens, kad jau pri pra to bend rau ti ir la bai 
lau kia su si ti ki mo...“ – pa sa ko jo sa va no rių 
ku ra to rė.

La biau siai trūks ta bend ra vi mo
Į na mus atė ję sa va no riai dir ba pa čius 

įvai riau sius dar bus – nuo būs to tvar ky mo, 
mais to ga mi ni mo iki der liaus nuė mi mo ar 
žo lės pjo vi mo.

Nukelta į 10 p.]

Vilkaviškietė Giedrė Janušauskienė pagalbos reikalingų gyventojų namuose 
apsilanko pirmoji. Autorės nuo tr.
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Atkelta iš 1 p.

Dar vie na su si rgu si mo te ris ko ro na vi ru-
su už si krė tė dar be, UAB „Ma ri jam po lės 
pie no kon ser vai“, kur ki lęs in fek ci jos pro-
trū kis. Mo te ris dėl aukš tos ri zi kos kon tak-
to su ser gan čiuo ju bu vo sa vii zo lia ci jo je, 
to dėl kon tak tų tu rė jo tik su 2 šei mos na-
riais.

Šiuo me tu sa vii zo lia ci jo je yra 44 ra jo no 
gy ven to jai. Ne vi si jų kon tak tus tu rė jo su 
mū sų ra jo no ser gan čiai siais. Po li ci ja nuo lat 
tik ri na, kaip izo liuo tis pri va lan tys as me nys 
lai ko si re ži mo. Vi du ti niš kai per pa rą pa tik-
ri na ma po 10 as me nų.

Po li ci ja pri me na, kad tiek sa vii zo lia ci-
jos tai syk lių ne si lai kan tiems, tiek kau kių 
ne dė vin tiems as me nims gre sia 500–1500 
eu rų bau da, o jei dėl jų kal tės už si krė tė ki-
ti as me nys – ir bau džia mo ji at sa ko my bė.

Tir tų pa tys
Vi suo me nės svei ka tos spe cia lis tai ne-

ri mau ja, kad CO VID-19 su si rgę as me nys 
ne no riai bend rau ja, neatsk lei džia tu rė tų 
kon tak tų, sle pia, nuo ko ga lė jo už si krės ti 
vi ru su. To dėl tam pa sun ku at sek ti aukš tą 

] ri zi ką už si krės ti tu rė ju sius as me nis, juos 
izo liuo ti.

Dėl šios prie žas ties bei dėl neat sa kin go 
žmo nių el ge sio li ga plin ta ir tam pa sun kiai 
val do ma.

Grei to sios pa gal bos specialistai pra šo 
gy ven to jų juos kvies ti tik pri rei kus sku-
bios pa gal bos, nes dau gė jant su si rgi mų 
koronavirusu me di kai ga li tap ti in fek ci jos 
per ne šė jais. Me di kus bū ti na pa si tik ti dė-
vint ap sau gi nę kau kę.

Mū sų ra jo no va do vai va kar vy ku sia me 
Ekst re ma lių si tua ci jų ko mi si jos po sė dy je 
priė mė spren di mą prie Vil ka viš kio li go-
ni nės steig ti mo bi lų jį CO VID-19 pa tik ros 
punk tą. Ko mi si ja krei pė si į Svei ka tos ap-
sau gos mi nis te ri ją, pra šy da ma skir ti ter-
pių tes ta vi mui, as mens ap sau gos prie mo-
nių punk te dirb sian tiems me di kams, taip 
pat spe cia lią pa la pi nę.

Kaip in for ma vo ra jo no Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja, 
Ekst re ma lių si tua ci jų ko mi si jos pir mi nin-
kė Dai va Rik lie nė, šiuo me tu di de lė pro ble-
ma ky la dėl to, kad ša ly je vei kian čiuo se 
mo bi liuo siuo se CO VID-19 pa tik ros punk-
tuo se su si da ro di džiu lės ei lės ir žmo nės, 

ku riems įta ria mas ko ro na vi ru sas, ar su 
ser gan čiuo ju kon tak ta vę as me nys ne ga li 
lai ku iš si tir ti.

Dėl šios prie žas ties ky la grės mė plis-
ti vi ru sui, juo lab kad ne vi si žmo nės yra 
pa kan ka mai at sa kin gi, tu rė ję kon tak tą su 
ser gan čiu as me niu ne sii zo liuo ja. Vie to je 
įsteig tas mo bi lu sis punk tas pa ge rin tų pa-
slau gos priei na mu mą, žmo nės bū tų grei-
čiau iš ti ria mi ir izo liuo ja mi.

Taip pat priimtas sprendimas li go ni nė-
je at nau jin ti karš čia vi mo kli ni kos veik lą. 
Ta čiau tai su si ję su di džiu lė mis iš lai do mis 
– apie 50 tūkst. eu rų per mė ne sį, to dėl 
kreiptasi į Vyriausybę.

Pa cien tus priims
Vil ka viš kio li go ni nės di rek to rius Li nas 

Bla žai tis sa kė, kad jo va do vau ja ma įstai ga 
yra pa si ren gu si teik ti pa slau gą ir at lik ti 
CO VID-19 ėmi nius. Juo lab kad to kios pa-
tir ties per so na las tu ri, nes nuo lat ten ka 
im ti mė gi nius į li go ni nę gul do miems pa-
cien tams. To kių mė gi nių kas dien į Kau no 
la bo ra to ri ją iš ga be na ma po po rą de šim-
čių. Li go ni nės per so na las taip pat nuo lat 
tes tuo ja mas.

Nors skel bia mas ka ran ti nas, li go ni nė 
už si da ro tik nuo lan ky to jų. Ar ti mie ji li go-
niams ga li per duo ti siun ti nu kus, at ga be nę 
juos į li go ni nę nuo 7.30 val. iki 18.30 val.

Pa cien tus li go ni nė ir to liau priims, Kon-
sul ta ci nio sky riaus me di kai dirbs įpras tu 
rit mu. Kiek pa si kei tė iš ki tų gy dy mo įstai-
gų at vyks tan čių me di kų dar bo gra fi kas. 
Kad bū tų iš veng ta kryž mi nio už kra to, at-
vyks tan tys gy dy to jai vie no je įstai go je dir-
ba po sa vai tę ir ta da kei čia si.

Šei mos gy dy to jai taip pat kol kas dirbs 
to kia pa čia tvar ka, kaip iki šiol. Pir me ny-
bė tei kia ma nuo to li nėms kon sul ta ci joms, 
ta čiau iš anks to su de ri nus su gy dy to ju, kol 
Vy riau sy bė ne da vė ki to kių nu ro dy mų, pa-
cien tai bus prii ma mi.

At siž velg da mas į su si klos čiu sią si tua-
ci ją ra jo no Sa vi val dy bės vi suo me nės svei-
ka tos biu ras ėmė si ini cia ty vos ir pa siū lė 
gy ven to jams at lik ti grei tuo sius se ro lo gi-
nius tes tus. Bu vo ti kė ta si, kad žmo nės ak-
ty viai re gist ruo sis ir tu ri mų tes tų ne tgi 
pri trūks. Ta čiau, anot biu ro va do vės Lau-
ros Sa daus kie nės, vil ka viš kie čiai di de lio 
su si do mė ji mo tir tis ne pa ro dė – su lauk ta 
vos 43 no rin čiųjų.

Ka ran ti no aki vaiz do je – pla nai reng ti pa tik ros punk tą

Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius įre-
gist ra vo So di nin kų bend ri jų įsta ty mo 
pa tai są, ku ria siū lo ma nu sta ty ti, kad 
so di nin kų bend ri jai pri skir ta bend ro-
jo nau do ji mo že mė, ku rios bend ri ja iš 
vals ty bės neiš si pirks ir neiš si nuo mos, 
nuo 2023 m. sau sio 1 d. bū tų pri ski ria-
ma lais vos vals ty bi nės že mės fon dui. 
Bend ro jo nau do ji mo že mė, esan ti mė-
gė jų so dų te ri to ri jo je, ku rio je bend ri ja 
nė ra įsteig ta, lais vos vals ty bi nės že mės 
fon dui bū tų pri ski ria ma nuo 2021 m. 
lie pos 1 d.

Įs ta ty mo pro jek tą pa reng ti pa ska-
ti no Vil ka viš kio ra jo no gy ven to jų krei-
pi mai si, kai jie ne ga li įsi gy ti so di nin kų 
bend ri jai pri skir tos, ta čiau jos ne nau-
do ja mos bend ro jo nau do ji mo že mės. 
Kai ku riais at ve jais bend ri ja tos že mės 
nė ra įsi tei si nu si, nes ji ne rei ka lin ga, ta-
čiau yra ir to kių at ve jų, kai so di nin kų 
bend ri ja net neeg zis tuo ja, nė ra įsi stei-
gu si. Pa na šių pro ble mi nių at ve jų yra 
la bai daug.

Ne nau do ja mą že mę pri sky rus lais-
vos vals ty bi nės že mės fon dui, ji bū tų 
ad mi nist ruo ja ma Na cio na li nės že mės 
tar ny bos ar ki tų vals ty bi nės že mės pa-
ti kė ti nių, ją bū tų sie kia ma iš nau do ti 
ra cio na liai, šią že mę bū tų ga li ma per-
leis ti nuo sa vy bei, iš nuo mo ti ar per duo-
ti ki taip nau do tis įsta ty mų nu sta ty ta 
tvar ka.

Priė mus Sei mo na rio siū lo mą pa tai-
są, su ma žė tų ap leis tų, be šei mi nin kių 
že mės skly pų so dų te ri to ri jo se.

Sei me šiuo me tu yra svars to mos Že-
mės įsta ty mo pa tai sos, ku rio mis siū lo-
ma in di vi dua liam mė gė jų so do skly pų 
nau do ji mui su teik tus, bet neiš pirk tus 
ir neiš nuo mo tus že mės skly pus nuo 
2023 m. leis ti įsi gy ti ki tiems as me nims 
auk cio no bū du. Šiuo pro jek tu spren-
džia mas tik in di vi dua laus nau do ji mo 
skly pų klau si mas.

Val das RIK LIUS
Sei mo na rio pa ta rė jas

Siū lo ma leis ti įsi gy ti 
ne rei ka lin gą bend ro jo 
nau do ji mo že mę 
so dų te ri to ri jo seSAVANORYSTĖ

Dovanoja 
kačiukus ir 
šuniukus.

Tel. 8 640 64 466, 
www.mgma.lt
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Šei mos ski ria si dėl to, kad sutuoktiniai 
ne mo ka vienas kito iš girs ti
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ko ge ro, ne vie na skir tis 
nu spren du si šei ma net 
ne ži no, kad prieš teis mo 
pro ce są jos lau kia me dia-
ci ja. Ir tik ne pa vy kus me-
dia ci jai su tuok ti niai ga lės 
trauk ti skir tin gais ke liais. 
Vis gi pa bend ra vu si su me-
dia to riu mi šei ma daž nai 
ne tik tai kiai iš spren džia 
pro ble mas, bet kar tais nu-
ta ria iš vis ne be sis kir ti.

Tik trys ra jo ne
Mū sų ra jo ne dir ban ti, kar tu 

ir tei sė jo pa dė jė jos pa rei gas Vil-
ka viš kio teis mo rū muo se ei nan ti 
me dia to rė Kris ti na Sop ro ma dze 
sa kė, kad su si dū rę su me dia ci ja 
žmo nės į ją žvel gia kaip į nau-
jo vę. Tie sa, ši gin čų spren di mo 
pro ce dū ra nė ra nau jie na, o nuo 
praė ju sių me tų ci vi li nė se šei mos 
by lo se ji ne tgi pri va lo ma.

Jei teis mo ke liu sprę si te tur-
to da ly bų, vai ko iš lai ky mo, jo 
gy ve na mo sios vie tos nu sta ty mo 
ar ki tus gin čy ti nus šei mos klau-
si mus, be me dia ci jos tik rai neap-
siei si te. Tie siog kreip da mie si į 
teis mą pri va lėsi te jam pa teik ti 
me dia to riaus iš duo tą pa žy mą, kad iš ban-
dė te ga li my bę gin čą spręs ti gra žiuo ju. Jei 
po ros ski ria si bend ru su ti ki mu ir su tuok ti-
niai vie nas ki tam tur ti nių ar ki tų šei mi nių 
pre ten zi jų ne tu ri, tuo met me dia ci ja ne rei-
ka lin ga.

Me dia ci jos tiks las – pa dė ti ša lims tai-
kiai spręs ti gin čą. Šią gin čų spren di mo 
pro ce dū rą vyk do me dia to riai, įra šy ti į Lie-
tu vos Res pub li kos me dia to rių są ra šą.

Mū sų ra jo ne yra trys spe cia lius mo-
ky mus bai gę, kva li fi ka ci nius eg za mi nus 
iš lai kę ir į mi nė tą są ra šą įra šy ti me dia to-
riai – be Kris ti nos, dar du tei si nin kai – Lai-
mu tis Vait kus ir Jus ti na Va len tie nė. Vi so je 
Ma ri jam po lės ap skri ty je to kių yra 35. Tad 

žmo gus ga li rink tis ki ta me ša lies mies te 
dir ban tį gin čų spren di mo tar pi nin ką, jei 
šis su tin ka at vyk ti.

Nors dau gu ma me dia to rių tu ri tei si nį 
iš si la vi ni mą, įgy ti šią kva li fi ka ci ją ga li ir 
ki tų pro fe si jų žmo nės.

Pi giau ir grei čiau
Pri va lo mo ji me dia ci ja yra ne mo ka ma 

pa slau ga. Kai me dia to rių pa ren ka ir ski ria 
Vals ty bės ga ran tuo ja mos tei si nės pa gal bos 
tar ny ba, pa slau gos ap mo ka mos iš vals ty-
bės biu dže to lė šų ir ši gin čų spren di mo pro-
ce dū ra ga li bū ti vyk do ma iki ke tu rių va lan-
dų. Jei gu pa si bai gus šiam lai kui ga lu ti nis 
su si ta ri mas dėl tai kaus gin čo spren di mo 

dar ne pa siek tas, gin čo ša lys ga li 
to liau tęs ti me dia ci ją sa va no riš-
kai, ta čiau jau sa vo lė šo mis.

Anot vil ka viš kie tės me dia to-
rės K. Sop ro ma dze, gin čą spręs ti 
tai kiai vi suo met pa to giau ir pi-
giau, nei il gą lai ką by li nė tis teis-
muo se. Gin čą spręs da mos tai kiai 
po ros iš lai ko abi pu sę pa gar bą, 
teis me iš ven gia ma įžei di nė ji mų 
ir ne pag rįs tų kal ti ni mų.

Ta čiau yra ir to kių, ku rie griež-
tai at si sa ko me dia to riaus pa slau-
gų. Jei gu ku ris iš gin čo da ly vių 
ne pa gei dau ja jį spręs ti tai kiai, 
iš duo da ma pa žy ma, kad me dia ci-
ja ne pa vy ko. Tai gi gin čui spręs ti 
be lie ka vie nin te lis ke lias – il gas ir 
bran gus by li nė ji ma sis teis me.

Kaip pa sa ko jo K. Sop ro ma dze, 
per dar bo pra kti ką jai te ko tar pi-
nin kau ti spren džiant įvai rių po-
rų gin čus. Kar tais be si ski rian tys 
žmo nės bū na taip įsi skau di nę, 
kad ne be su ge ba kal bė tis ar net 
iš sa ky ti konk re čius lū kes čius. Tad 
iš pra džių ten ka iš klau sy ti konf lik-
to prie žas tis, ku rias tu ri nu ro dy ti 
abi pu sės. Tie sa, me dia to riaus 
pa rei ga ne leis ti pu sėms vie nai ki-
tą per trau ki nė ti. Tiek vy ras, tiek 
žmo na pri va lo tie siog pa gar biai 
iš klau sy ti su tuok ti nio lū kes čius ir 
konf lik to prie žas tis.

Ste bė to jas iš ša lies
Ta čiau pa si tai ko at ve jų, kai 

be si ski rian tys sutuoktiniai ne su ge ba elg-
tis pa gar biai vie nas ki to at žvil giu ir me dia-
to rius ne pa jė gia val dy ti si tua ci jos. Tuo met 
me dia to riui ten ka su kiek vie na iš ša lių kal-
bė tis at ski rai. Išk lau sęs abie jų su tuok ti nių, 
me dia to rius iš siaiš ki na gin čo prie žas tį ir 
gin čo ša lis ga li leng viau pa kreip ti tai kaus 
spren di mo link me. Be je, me dia to rius tu ri 
iš lai ky ti kon fi den cia lu mą ir neatsk leis ti 
su tuok ti niams, ką gir dė jo iš ki tos gin čo pu-
sės, ne bent ši su tik tų.

Anot K. Sop ro ma dze, kar tais me dia to-
riui ten ka la bai la vi ruo ti ir klau si mus pa-
teik ti taip, kad neatsk leis tų ži no mos ki to 
su tuok ti nio po zi ci jos. Gin čo tar pi nin kas 
pri va lo bū ti ne ša liš kas ir ne da ry ti įta kos 

nė vie nai iš pu sių, o ras ti spren di mą, kaip 
jas su tai ky ti, kad gin čas bū tų iš spręs tas tai-
kiai.

Tie sa, iš lik ti ne ša liš kam ne vi sa da leng-
va, ta čiau me dia to rius tu ri va do vau tis įsta-
ty mais. Šiuo at ve ju – Me dia ci jos įsta ty mu ir 
ki tais tei sės ak tais.

– Me dia to rius – tar si ste bė to jas iš šono, 
ku ris pa de da ša lims nuo dug niai ir vi sa-
pu siš kai iša na li zuo ti ga li mo su si ta ri mo 
są ly gas, ri zi kas, pa sek mes, – aiš ki no K. 
Sop ro ma dze. – Daž niau siai po ros bend ro 
spren di mo ne ran da tik dėl to, kad ne no ri 
iš klau sy ti ir iš girs ti vie nas ki to lū kes čius. 
Be sis ki rian tys žmo nės tu ri abi pu sių nuo-
skau dų ir emo ci jos jiems tie siog truk do pa-
si kal bė ti, ras ti ra cio na lų, abiem nau din gą 
spren di mą. Tad me dia to riaus pa rei ga – pa-
dė ti ša lims iš klau sy ti vie na ki tą ir iš girs ti.

Bend ru su ta ri mu
Jei me dia to riui pa vyks ta ras ti spren di-

mą, po ra pa si ra šo tai kos su tar tį, ku rio je 
ap ta ria mos sky ry bų są ly gos. Su ja po ra krei-
pia si į teis mą. To kia su tar tis įgau na teis mo 
spren di mo ga lią, ji yra vyk dy ti nas do ku-
men tas ir teis me tvir ti na mas su pap ras tin ta 
tvar ka. Ša lims teis mo po sė dy je da ly vau ti 
ne be rei kia.

Nors gin čo spren di mas tai kos su tar-
ti mi yra daug grei tes nis ir pi ges nis, kai 
ku rios po ros lin kusios „peš tis“ teis me. 
Me dia ci jo je da ry ti nuo lai dų ir ras ti komp-
ro mi są pri va lo abi pu sės, ta čiau kai ku rie 
žmo nės nuo lai džiau ti ne lin kę. Jie įsi ti ki-
nę, kad teis me pa vyks ap gin ti sa vo kie tą 
po zi ci ją.

Vis gi sky ry bų abi pu siu su ta ri mu, anot 
K. Sop ro ma dze, la bai pa dau gė ję. Me dia-
to rė šio je ten den ci jo je įžvel gia me dia ci-
jos įta ką. Sky ry bų by lo se, ypač po roms, 
tu rinčioms bend rų vai kų, la bai svar bu 
priim ti tai kų spren di mą. Ka dan gi tė vams 
teks no ri ne no ri bend rau ti ir atei ty je, pui-
ku, kai žmo nės me dia toriaus pa gal ba su ge-
ba pa ga liau iš girs ti vie nas ki tą ir kal bė tis 
be už gau lio ji mų ir prie kaiš tų.

Vis gi di džiau siu sa vo pa sie ki mu K. 
Sop ro ma dze lai ko su tai ky tą po rą, ku ri ap-
si lan kiu si pas me dia to rę nu spren dė iš vis 
ne be sis kir ti. Pa si ro do, rei kė jo tiek ne daug 
– tik su ge bė ti iš girs ti tai, dėl ko šei mo je ky-
la konf lik tai.

Lie tu vos ban kų aso cia ci ja 
(LBA) pra de da bend ra dar bia-
vi mą su Lie tu vos kri mi na li nės 
po li ci jos biu ru, ši taip siek da ma 
už kirs ti ke lią žmo nėms tap ti fi-
nan si nių nu si kal ti mų au ko mis.

Skau džios pa sek mės
Ban kui pa ste bė jus, kad klien tas ga li mai 

at lie ka pa ve di mus su kčiams, į per spė ji mo 
me cha niz mą bus įtrauk ta ir po li ci ja. Šis spe-
cia lus rea ga vi mo į ga li mus su kčia vi mo at ve-
jus al go rit mas ga ran tuos ope ra ty vų at sa ką 
ga li mos fi nan si nės afe ros at ve ju ir pa dės 
ap sau go ti žmo nes nuo ap ga vys čių.

„Ban kų ir po li ci jos pa jė gų su vie ni ji-
mas yra ypač svar bus žings nis ko vo je su 
fi nan si niu su kčia vi mu. Tik dirb da mi kar-
tu ga li me ap sau go ti žmo nes ir efek ty viai 
už kirs ti ke lią fi nan si nėms afe roms ir ap ga-
vys tėms. Šian dien fi nan si niai su kčia vi mai 
vir tua lio jo je erd vė je ta po to kie įmant rūs 
ir įti ki na mi, kad jų au ko mis ga li tap ti bet 
ku ris as muo ar šei ma. To dėl de da me vi sas 

pa stan gas, kad ši skau di pro ble ma bū tų 
spren džia ma kuo ge riau ir grei čiau“, – sa-
kė Aud rius Ša po la, LBA Fi nan si nių nu si kal-
ti mų pre ven ci jos ko mi te to pir mi nin kas.

„No rint pa ža bo ti vir tua lius nu si kal ti-
mus ir ap sau go ti po ten cia lias jų au kas, 
bū ti nas ino va ty vus at sa kas. Fi nan si nių su-
kčia vi mų pa sek mės vi sa da ypač skau džios 
au koms bei jų ar ti mie siems. Su kū rę bend-
rą rea ga vi mo al go rit mą siek si me ope ra ty-
viai pa dė ti fi nan sų sek to riaus įmo nėms ir 
ap sau go ti gy ven to jus nuo su kčių pink lių“, 
– ak cen ta vo Ma rius Juo za pa vi čius, Lie tu vos 
kri mi na li nės po li ci jos biu ro Veik los koor di-
na vi mo ir kont ro lės val dy bos pa ta rė jas.

Rea guos ir ban kas, ir po li ci ja
Šiuo me tu ban kai, pa ste bė ję įtar ti nas 

ope ra ci jas ir nu sta tę, kad klien tas at lie ka 
per ve di mus į ga li mai su kčiams pri klau san-
čias są skai tas, te le fo nu pa skam bi na žmo-
gui ir per spė ja, jog jis ga li bū ti įtrauk tas į 
su kčia vi mo sche mą.

Ta čiau pra kti ka ro do, kad ban kų tar-
nau to jų krei pi mai si ne vi suo met bū na 
efek ty vūs – su kčių pa veik ti žmo nės ne re tai 

ne be rea guo ja į per spė ji mus ir tam pa nu si-
kal ti mo au ko mis.

To dėl nuo šiol, ban kui įspė jus klien tą, 
kad jis pil do su kčių są skai tas, bei jam to liau 
tę siant šiuos veiks mus, ban ko dar buo to jai 
in for muos ir po li ci ją. To kiu at ve ju pa rei gū-
nai nu vyks su si tik ti su po ten cia lia au ka ir 
dar kar tą per spės, kad as muo sa va no riš kai 
ati duo da pi ni gus nu si kal ti mo or ga ni za to-
riams.

Ti ki ma si, kad su telk tos mak si ma lios 
pa stan gos ap sau go ti žmo nes nuo fi nan si-
nių afe rų, leis efek ty viau stab dy ti nu si kal-
ti mus.

Suk čia vi mas ne slops ta
Kad fi nan si nis su kčia vi mas ne slops ta, 

ro do LBA su rink ti šių me tų tre čio jo ket vir-
čio duo me nys. Per de vy nis šių me tų mė ne-
sius fi nan sų įstai gų klien tai dėl su kčių pa ty-
rė iš vi so 3,4 mln. eu rų nuo sto lių.

Ly gi nant su ant ruo ju ket vir čiu, tre čią jį 
ket vir tį fi nan si nio su kčia vi mo pa da ry ta ža-
la pa di dė jo 18 pro c. ir sie kė 1,2 mln. eu rų.

Pas ta rai siais mė ne siais be veik 6 kar tus 
au go te le fo ni nio bei ro man ti nio su kčia vi-

mo pa da ry ti nuo sto liai – nuo 52 tūkst. eu rų 
iki 311 tūkst. eu rų. Pa dau gė jo in ves ti ci nio 
su kčia vi mo at ve jų.

Ki ta ver tus, tris kart su ma žė jo vers lo 
su kčia vi mų da ro ma ža la: su si ra ši nė ji mo 
elekt ro ni niu pa štu pe rė mi mo pa da ry ti nuo-
sto liai su ma žė jo nuo 333 tūkst. eu rų iki 92 
tūkst. eu rų. Va di na mų jų „phishing‘o“ sche-
mų, kai nu si kal tė liai klas to ja SMS ar ba 
elekt ro ni nius laiš kus, pa da ry ti nuo sto liai 
su ma žė jo nuo 87 tūkst. eu rų iki 36 tūkst. 
eu rų. 

Pa sak A. Ša po los, tai ga lė jo lem ti va sa-
ros lai ko tar pis, kai dau giau žmo nių ato sto-
gau ja, taip pat ak ty vus vi suo me nės in for-
ma vi mas.

LBA pri me na, kad kiek vie nas žmo gus 
tu ri bū ti bud rus, at sar giai ver tin ti vi są elekt-
ro ni niais ka na lais bei te le fo nu gau na mą in-
for ma ci ją, ne pa si duo ti emo ci niam afe ris tų 
spau di mui. Kri tiš ku mas ir są mo nin gu mas 
yra ge riau sias vais tas ap si sau go ti nuo fi nan-
si nių afe ris tų.

Va le ri ja KI GUO LIE NĖ
Lie tu vos ban kų aso cia ci jos 

ko mu ni ka ci jos va do vė

Ban kai bend ra dar biaus su po li ci ja

Mediatorė Kristina Sopromadze didžiausiu pasiekimu 
laiko sutaikytą šeimą. Autorės nuotr.
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Vil ka viš kie čiui siek ti sporto 
re zul ta tų pa de da stip ri va lia
To ma BIRŠ TO NĖ

Spor to klu bo „Neon Gym“ tre-
ne ris Do man tas Če mer ka ne 
tik pa de da ki tiems pa dai lin ti 
kū no li ni jas, pa ta ria, ką val gy-
ti prieš tre ni ruo tę bei po jos, 
bet ir pa ts sie kia aukš tu mų 
leng va ja me kul tū riz me.

Spor tuo ja de šimt me tį
Ak ty viai leis ti lais va lai kį mėgs tan-

tis Do man tas vai kys tė je iš ban dė dau-
gy bę spor to bū re lių, lan kė dvi ra čių, 
krep ši nio, fut bo lo tre ni ruo tes, do mė-
jo si ki to mis spor to ša ko mis. Su lau kęs 
ke tu rio li kos me tų kar tu su drau gu nu-
spren dė už suk ti į spor to klu bą. Treni-
ruotes vilkaviškietis lan ko iki šiol.

„Per de šimt me tį, kai ak ty viai 
spor tuo ju, ne su tu rė jęs il ges nės nei 
dvie jų sa vai čių per trau kos. Net ir per 
ka ran ti ną už si da rius spor to klu bams 
su ra do me išei tį. Kar tu su bro liu tė vų 
na muo se įsi ren gė me spor to sa lę. Pa-
na šu, kad ir da bar tre ni ruo si mės na-
mie“, – pa sa ko jo D. Če mer ka.

Tie sa, jau nas vai ki nas spor to sa lė-
je ne tik pa ts lie ja pra kai tą, bet ir pa-
de da ki tiems pa dai lin ti kū no for mas. 
Įgi jęs spor to tre ne rio li cen ci ją, jis jau 
ku rį lai ką dir ba vil ka viš kie čių pa mėg-
ta me spor to klu be „Neon Gym“. Nors 
pa grin di nė Do man to dar bo vie tė – Ky-
bar tų pa sie nio už kar da, vai ki nas ne-
sle pia, kad tre ne rio dar bas jam pa tin-
ka ne ką ma žiau.

Pas ka ti no tre ne ris
Nors ir pa ts tu ri su kau pęs ne ma žą ži-

nių ba ga žą, pa si sem ti pa tir ties bei iš klau-
sy ti pa ta ri mų vai ki nas kar tą per sa vai tę 
vyks ta į Kau no spor to klu bą „Mi no tau ras“ 
pas tre ne rį Ša rū ną Rai žį. Bū tent jis pa ste-
bė jo vil ka viš kie čio po ten cia lą bei pa siū lė 
da ly vau ti Lie tu vos kul tū riz mo ir kū no ren-
gy bos fe de ra ci jos var žy bo se.

Kal bė da mas apie pa si ruo ši mą joms vil-
ka viš kie tis pri si pa ži no, jog spor ti nin kai tu-
ri at lai ky ti rim tus iš ban dy mus: mi ty bos pla-
nai, var gi nan čios tre ni ruo tės tam pa at le tų 
iš šū kiu, pri ver čian čiu iš siug dy ti va lią.

Sau sio pra džio je Do man tas pra dė jo in-
ten sy viai ruoš tis bū si moms var žy boms. Iki 
jų rei kė jo nu mes ti dau giau nei de šimt ki log-
ra mų. Vai ki nas pri va lė jo su ma žin ti ang lia-
van de nių kie kį, nau do ti dau giau mais to, 
tu rin čio bal ty mų.

„Tu rė jau lai ky tis re ži mo ir val gy ti kas 
dvi va lan das. Mais to ra cio nas ta po la bai 
ri bo tas: val giau viš tie ną, jau tie ną, žu vį, 
kiau ši nius, ry žius, dar žo ves. Vi sur ke liau da-
vau tik su sa vo mais to dė žu tė mis. Ir da bar 
gy ve nu pa na šiu rit mu, nes tai ta po ma no 
gy ve ni mo bū du. Prieš var žy bas be veik pu-
sant ros pa ros ne ge riu van dens, kad iš or ga-
niz mo pa si ša lin tų vi si skys čiai. Pa si bai gus 
var žy boms lei džiu sau pa si mė gau ti pi ca, 
mė sai niu ar le dais. Jau ki tą die ną grįž tu 
prie įpras to mais to ra cio no ir tre ni ruo čių“, 
– pa sa ko jo D. Če mer ka.

Pa puo lė tarp ge riau sių
Nors pa si ro dy ti ant di džio sios sce nos 

Do man tas tu rė jo pa va sa rį, bet ša ly je pa-
skel bus ka ran ti ną kul tū riz mo var žy bos bu-
vo nu kel tos ir įvy ko tik va sa ros pa bai go je. 
Jo se vil ka viš kie tis run gė si sėk min gai – Lie-
tu vos kul tū riz mo čem pio na te nau jo kų ka-

te go ri jo je užė mė tre čią ją vie tą.
„Vi sos per ga lės džiu gi na šir dį, bet 

la biau siai įsi mi nė pir mo sios var žy bos. 
Iš vi so nau jo kų ka te go ri jo je var žė si 
net 10 at le tų. No rė jau pa pul ti į ge riau-
sių jų še še tu ką, bet užim ti tre čią ją vie-
tą ne si ti kė jau. Prieš sa vai tę da ly va vau 
to kio pat ti po var žy bo se ir iš ko vo jau 
auk są nau jo kų bei si dab rą vy rų kul tū-
riz mo ka te go ri jo se“, – džiaugs mo ne-
slė pė at le tas.

Pa sak D. Če mer kos, lapk ri tis jam 
bus įtemp tas, nes lau kia dar dve jos 
var žy bos. Tie sa, jos bus kiek ki to kios, 
ša ly je pa skel bus ka ran ti ną į sa lę bus 
įlei džia mi tik tei sė jai ir var žy bų da ly-
viai, to dėl pa lai ky mo šūks nių iš ar ti-
mų jų vai ki nas ne su lauks. Pa bai gęs se-
zo ną nau jo kų ka te go ri jo je, Do man tas 
atei nan čiais me tais pla nuo ja ruoš tis 
kla si ki nio ar ba vy rų kul tū riz mo var-
žy boms.

„Dar tu riu ne ma žai lai ko pa gal vo-
ti, ku rią kul tū riz mo at ša ką pa si rink ti. 
Tu riu ap si spręs ti, ar ryš kin ti rau me-
nin gą kū ną, su ma žin ti rie ba li nį au di-
nį, ar pa sielg ti prie šin gai – priaug ti 
svo rio ir tik ta da for muo ti kū ną“, – pa-
sa ko jo D. Če mer ka.

Pa ta ria už siim ti fi zi ne veik la
Pak lau sus, kaip jo spor tą ver ti na 

ap lin ki niai, D. Če mer ka tei gė, kad pra-
džio je su lauk da vo ne tik pa lai ky mo.

„Iš pra džių su lauk da vau keis tų 
žvilgs nių, kai praė jus tam tik ram lai-
kui iš si trauk da vau sa vo mais to dė žu tę, 
bet da bar vi si pri pra to. Šei ma, ko le gos 
džiau gia si ma no re zul ta tais, jau čiu jų 
pa lai ky mą. Nie ko ne pa siek siu kul tū riz-

me, jei ne si lai ky siu griež tos dis cip li nos, ne-
tu rė siu va lios“, – kal bė jo spor ti nin kas.

Į spor to klu bą už su kan tiems lan ky to-
jams Do man tas ne gai li pa ta ri mų ir ska ti-
na neap si leis ti, nes ei nant me tams kū nas 
stings ta, ma žė ja rau me nų ma sė, lė tė ja 
me džia gų apy kai ta, tad pa siek ti ge rų re zul-
ta tų da ro si vis sun kiau. Tre ne ris re ko men-
duo ja kiek vie ną die ną už siim ti bet ko kia 
fi zi ne veik la – vaikš čio ti, bė gio ti, min ti dvi-
ra čio pe da lus, esant ga li my bei ap si lan ky ti 
spor to sa lė je.

„Tiems, ku rie no ri nu mes ti svo rio, la bai 
svar bu su vok ti, kad spor tas le mia 20 pro-
centų, o svei ka mi ty ba – 80 pro centų ga lu-
ti nio re zul ta to. Jei gu pra dė si te spor tuo ti, 
bet val gy si te tiek pat ar ba dar dau giau – vei-
kiau siai no ri mų re zul ta tų ne su lauk si te. 
Tu ri at si ras ti ka lo ri jų de fi ci tas, tik tuo met 
ga lė si te džiaug tis gra žia fi gū ra“, – re ko men-
da ci jų ne gai lė jo D. Če mer ka.

Vil ka viš kio krep ši nio klu-
bas „Per las“ vis dar lau kia 
pir mo sios per ga lės Na cio na-
li nė je krep ši nio ly go je.

Mū siš kiams pa ga lius į ra tus ki ša ir 
CO VID-19 si tua ci ja. Dėl jos jau bu vo at-
šauk ta ke le tas su si ti ki mų. Pa vyz džiui, 
praė ju sią sa vai tę „Per las“ tu rė jo žais ti 
su Jo niš kio bei Klai pė dos krep ši nin-
kais, ta čiau abe jos rung ty nės taip ir 
neį vy ko.

Siek da mi iš veng ti il ges nės per trau-
kos be var žy bų vil ka viš kie čiai sku biai 
su si ta rė su žais ti rung ty nes su kai my-
nais – Ša kių „Vy čio“ krep ši nin kais. De-
ja, bro lių Dar ju šo ir Kšiš to fo Lav ri no-
vi čių ve da mi ša kie čiai nuo pat pir mų 
su si ti ki mo mi nu čių pe rė mė žai di mo 
va džias į sa vo ran kas ir apie per ga lę 
vil ka viš kie čiams net ne lei do pa gal vo-
ti. Na muo se rung ty nia vęs „Vy tis“ dvi-
ko vą lai mė jo 91:70.

Ge riau siai mū siš kių gre to se žai dė 
20 taš kų įme tęs ir net 29 nau din gu mo 
ba lus su rin kęs Mar ty nas Lin ke vi čius.

Ki tą su si ti ki mą „Per las“ žais jau ry-
toj. Mū siš kiai 16 val. sve čiuo se iš ban-
dys jė gas prieš Ma žei kių „Ere lius“.

Pir mo sios per ga lės 
teks pa lauk ti

Fut bo lo klu bas Ky bar tų 
„Svei ka ta“ to liau ne pra ran-
da vil čių iš ko vo ti Lie tu vos 
fut bo lo fe de ra ci jos (LFF) 
II ly gos Pie tų zo nos pir me ny-
bių me da lius.

Mū siš kiai na muo se 4:2 pa lau žė vie nus 
iš var žy bų ly de rių – Pa ne vė žio „Ek ra-
no“ fut bo li nin kus. Šia me su si ti ki me 
abie jų ko man dų žai dė jams bu vo pa ro-
dy tos net 4 rau do nos kor te lės – 3 pa ne-
vė žie čiams ir 1 ky bar tie čiams.

Nu ga lė to jams įvar čius pel nė Ka ro-
lis Ke rei ša, Ar tū ras Pe čiu lis, Do mi ny kas 
Ryc kis ir Gin ta ras Či bir ka.

Iki pir me ny bių pa bai gos li kus vos 
vie nam tu rui Kybartų „Svei ka ta“ tur-
ny ri nė je len te lė je žen gia ket vir to je vie-
to je, vos vie nu taš ku at si lik da ma nuo 
pa ne vė žie čių. 

No rintiems už si ka bin ti var žy bų 
me da lius mū siš kiams rei kia ne tik ry-
toj, 13 val., na muo se įveik ti Aly taus 
„Dai na vos B“ ko man dą, bet ir ti kė tis, 
kad ki ta me su si ti ki me „Ek ra no“ žai-
dė jai sa vo sta dio ne ne su ge bės įveik ti 
pir me ny bių ti tu lą anks čiau už si tik ri-
nu sių Kaz lų Rū dos „Ši lo“ žai dė jų.

„San ta kos“ inf.

Int ri ga iš lie ka

Iš lai ky ti spor tiš ką fi gū rą Do man tui Če mer kai 
pa de da griež tas mi ty bos ir tre ni ruo čių gra fi-
kas. VS-foto.lt nuotr.
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Vil ka viš kio gy ven to jai su lauks 
jiems svar baus pės čių jų ta ko, 
ku ris bus įreng tas tarp li go ni-
nės ir po lik li ni kos. 

Vie šo ji inf rast ruk tū ra tarp Vil ka viš kio 
li go ni nės ir po lik li ni kos yra la bai svar-
bi gy ven to jams, ka dan gi šių įstai gų pa-
cien tai ja nau do ja si vyk da mi į svei ka tos 
pa slau gas tei kian čias įstai gas, taip pat ji 
rei ka lin ga Vil ka viš kio pra di nės mo kyk los 
moks lei viams, vyks tan tiems į ša lia esan-
čią mo kyk lą.

Esa mas takas yra nu si dė vė jęs – dan ga 
iš tru pė jusi, ly jant lie tui ant jo telk šo ba los, 
taip pat jis nė ra pri tai ky tas neį ga lie siems, 
to dėl dau ge lis gy ven to jų, no rė da mi pa siek-
ti įstai gas, ren ka si au to mo bi lius.

Įgy ven di nant pro jek tą pla nuo ja ma 
įreng ti naują apie 162 met rų il gio pėsčiųjų 
ta ką nuo Vil ka viš kio li go ni nės iki po lik li ni-
kos. Kar tu bus įreng tas ap švie ti mas, pa vir-
ši nių nuo tė kų tink lai, ma žo sios ar chi tek tū-
ros ele men tai. Pro jek tu sie kia ma su kur ti 
dar nią, ap lin kai ne kenks min gą vie šą ją inf-
rast ruk tū rą, taip pri si de dant prie gy ve na-
mo sios vie to vės so cia li nės, ap lin ko sau gi-
nės plėt ros, už tik ri nant ko ky biš ką, dar nų 
vi suo me nės na rių ju du mą.

Bend ra pro jek to ver tė – 47 591 Eur, iš jų 
– 40 107 Eur yra ES lė šos.

Vi so je Lie tu vo je at si ran da nau jų pės-
čių jų ir dvi ra čių ta kų, o ša lies gy ven to jai 
ska ti na mi kuo dau giau ju dė ti pės čio mis 
ar ba rink tis ap lin kai drau giš kas trans por-
to prie mo nes. 

Su si sie ki mo mi nis te ri jos inf.

Vil ka viš kie čiams – pės čių jų ta kas
Vy ko du kar tus
Tre čia die nį prie vie no gy ve na mo jo na mo 
ug nia ge siai va žia vo net du kar tus.

Apie 13 val. spe cia lio sios tar ny bos ga-
vo pra ne ši mą, kad Ky bar tuo se, Nau ja ku-
rių gat vė je, ka mi ne už si de gė suo džiai.

At va žia vę gel bė to jai ant mū ri nio ke-
tur bu čio sto go dėl sli džios dan gos ne ga lė-
jo už lip ti, tad pasinaudojo ko mu na li nin-
kų bokš te liu.

Suo džiams už ge sus, ug nia ge siai iš vy-
ko at gal į gais ri nę, bet apie 19 val. bu vo 
iš kvies ti at gal. Mat sa vi nin kams pa si ro dė, 
kad dūmt rau kis per smar kiai įkai tęs ir ga-
li su kel ti gais rą.

Šį kart ant sto go pa si kė lus Vil ka viš-
kio prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos 
au to ko pė čio mis, kaminas ap žiū rė tas iš 

vir šaus, bet de gi mo po žy mių ne nus ta ty-
ta. Bu to sa vi nin kams ug nia ge siai nu ro-
dė iš si va ly ti dūmt rau kį ir tik ta da kū ren-
ti kros nį.

Nuo karš tų pe le nų
Ant ra die nį Vil ka viš ky je ug nis vėl su ga di-
no kon tei ne rį.

Apie 15 val. Prieš gais ri nei gel bė ji mo 
tar ny bai pra neš ta, kad Tai kos gat vė je de-
ga bui ti nių at lie kų kon tei ne ris.

At vy kus ug nia ge siams šiukš lių tal pyk-
lą van de niu iš žar nos jau bu vo už ge si nu si 
gat vės gy ven to ja, ta čiau kon tei ne ris nuo 
ug nies spė jo ap si ly dy ti.

Gais rą, kaip daž niau siai ir bū na šal-
tuo ju me tų lai ku, su kė lė iš pil ti ge rai neat-
vė sę pe le nai.

„San ta kos“ inf.

GAIS RAI
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Ka ran ti no pri va lu mai, 
ko vo jant su vi ru su
Ko vo 16 die ną Lie tu vo je 

bu vo pa skelb tas ka ran ti nas, su-
stab dy tos pra mo gos, o dar bas 
ir švie ti mas pe ro rien tuo ti į veik-
lą nuo to li niu bū du. „Ka ran ti no 
pa skel bi mas, be abe jo, ge ro kai 
pri si dė jo prie CO VID-19 epi de-
mi jos su val dy mo Lie tu vo je ir 
už kir to ke lią ne val do mam vi ru-
so pli ti mui vi suo me nė je, to dėl 
Lie tu vo je, pa ly gi nus su ki to mis 
ša li mis, fik suo tas ma žes nis ser-
ga mu mas ir ma žiau ne tek čių, su-
si ju sių su CO VID-19. Ka ran ti nas 
su tei kė ga li my bę su telk ti vi sus 
pa jė gu mus, prie mo nes bei per si-
tvar ky ti vi suo me nės ir as mens 
svei ka tos prie žiū ros įstai goms. 
Ne pap ras tai svar bus bu vo vi suo-
me nės su si tel ki mas, su pra ti mas, 
pa grin di nių ap si sau go ji mo prie-
mo nių ir ke lia mų rei ka la vi mų 
lai ky ma sis“, – ka ran ti-
no pri va lu mus var di ja 
PSO at sto vy bės Lie tu vo-
je va do vė Ing ri da Zur-
ly tė.

Pa va sa rį, kai ži-
niask lai da ne sus tab do-
mai pil dė si ži nio mis 
apie ko ro na vi ru są, Lie-
tu va ga lė jo džiaug tis 
pa kan ka mai ge ra pa dė-

ti mi ša ly je. Pa sak Ing ri dos, 
tai lė mė veiks nių vi su ma: 
Lie tu vo je bu vo ga na anks-
ti su rea guo ta į pir muo sius 
pra ne ši mus apie CO VID-19 
in fek ci jos pli ti mą Ki ni jo je, 
o vė liau ir už jos ri bų; vi suo-
me nės svei ka tos prie žiū ros 
įstai gos bu vo mo bi li zuo tos 
at ve jams nu sta ty ti, kon tak-
tams išaiš kin ti ir ste bė ti; 
vi suo me nė bu vo nuo sek liai 
bei ak ty viai in for muo ja ma; 
anks ti pra dė tos pa tik ros 
ir in for ma ci jos pla ti ni mas 
tarp tau ti nia me Vil niaus 
oro uos te; pa siau ko jamas 
me di kų dar bas; ak ty vus ne 
svei ka tos prie žiū ros ins ti tu ci jų, 
to kių, kaip po li ci ja, pa sie nio tar-
ny ba, ka riuo me nė, vi suo me nė 
ir kt., įsi trau ki mas; tarp ži ny bi-
nis pa lai ky mas Vy riau sy bės lyg-
me niu ir kt.

Pan de mi jos nuo var gis 
– pa pil do mas iš šū kis
Pan de mi jos nuo var gis – tai 

na tū ra li bei ti kė ti na reak ci ja į už-
si tę su sį ir neišsp ręs tą nei gia mą 
reiš ki nį. 27-io se Eu ro pos ša ly se 

at lik tos gy ven to jų ap klau sos 
ro do, kad iki 60 pro c. gy ven-
to jų ne si jau čia mo ty vuo ti 
im tis prie mo nių, ku rios ap-
sau go tų juos pa čius ir ap lin-
ki nius nuo vi ru so.

I. Zur ly tė ak cen tuo ja, 
kad em pa ti ja ir bend ruo-
me nių įtrau ki mas yra la bai 
svar būs da ly kai. „Ras ti efek-
ty vius bū dus, kaip įveik ti 
šį nuo var gį ir pa ska tin ti vi-
suo me nės bud ru mą, yra vis 
di dė jan tis iš šū kis, su ku riuo 
su si du ria val džios ins ti tu ci-
jos ir svei ka tos prie žiū ros 
įstai gos šios il ga lai kės vi-
suo me nės svei ka tos kri zės 
aki vaiz do je. Ypač svar bu 
ste bė ti vi suo me nės nuo mo-
nę, rink ti duo me nis, at lik ti 
ty ri mus ir re mian tis at lik tų 
ty ri mų re zul ta tais įsi trauk ti 
į dia lo gą su vi suo me ne, to-
kiu bū du kar tu ieš ko ti spren-
di mų, kaip įga lin ti žmo nes 
iš lai ky ti el ge sį, ku ris leis tų 
ap si sau go ti bei ap sau go ti 
ki tus nuo CO VID-19 vi ru so 
pli ti mo“, – kaip sten gia ma-
si su si do ro ti su pan de mi jos 
nuo var gio reiš ki niu, pa sa ko-
ja PSO at sto vė.

Pan de mi ja ne praeis 
sa vai me
Skai čiuo ja ma, jog iš vi so pa-

sau ly je yra už re gist ruo ta 40 mi li-
jo nų už si krė ti mų SARS-CoV-2 vi-
ru su, o Lie tu vo je – kiek dau giau 
nei 7 tūks tan čiai.

Pas ta rų jų sa vai čių duo me-
ni mis, bend ras at ve jų skai čius 
100 000 gy ven to jų Lie tu vo je yra 
644,27, o mir čių mi li jo nui gy ven-
to jų – 65. Pa ly gi ni mui: Es ti jo je at-
ve jų skai čius yra 386,25/100 000 
gy ven to jų, Lat vi jo je – 342,7/100 
000 gy ven to jų, Len ki jo je 
– 1096,53/100 000 gy ven to jų, o 
mir čių, ati tin ka mai 55, 42 ir 161 
mi li jo nui gy ven to jų (lapk ri čio 4 
d. duo me ni mis).

Moks li nin kai pro gno zuo ja, 
kad jei ne bus ima ma si tam tik rų 
ri bo ji mų, 2021 me tų pra džio je 
die nos mir tin gu mas nuo pande-
mijos CO VID-19 ga li bū ti 4–5 kar-
tus di des nis nei ba lan džio mė ne-
sį, vi ru sui tik įsi bė gė jus.

„Šian dien jau dau giau ži no-
me apie CO VID-19 ir apie tai, kaip 
su val dy ti in fek ci jos pli ti mą. Tai 
yra žings nis po žings nio griež ti-
na mos pro por cin gos, tiks lin gos ir 
ap ri bo tos erd vė je ir lai ke prie mo-
nės. Ga li pri reik ti ir ka ran ti no, 
bet tai bū tų pa sku ti nė prie mo nė, 
jei ki tos ne pa kan ka mai su veik tų, 
ir ga li mai šis ka ran ti nas bū tų ki-
toks nei pa va sa rį“, – tei gė I. Zur-
ly tė.

Pan de mi ja ne praeis sa vai me, 
bet mes ga li me pa keis ti jos ei gą, 
to dėl pa šne ko vė ra gi na lai ky tis 
at stu mo, veng ti di de lių su si bū-
ri mų, lai ky tis ran kų hi gie nos, 
čiau dė ji mo ir ko sė ji mo eti ke to, 
nuo lat vė din ti pa tal pas ir dė vė ti 
no sį bei bur ną den gian čias vei do 
kau kes.

Užsk. 2476

Grės mė ga lu ti nai neiš veng ta, ta čiau pri slo pin ta
Praė ju sių me tų pa bai go je pa si ro džiu sios pir mo-
sios ži nios apie Ki ni jo je pra dė ju sį sklis ti vi ru są 
pa ma žu pa sė jo ne ri mo dai gą ko ne kiek vie no 
pa sau lio pi lie čio šir dy je. Va sa rio mė ne sio pa bai-
go je ko ro na vi ru sas pa sie kė Lie tu vą ir iki šiol jo je 
siau čia.

Apie tai, kaip se kė si ir se ka si Lie tu vai, ly gi nant 
su ki to mis ša li mis, ko kie pa grin di niai veiks mai 
lė mė tai, kad di džio ji pa sau li nės pan de mi jos grės-
mės ban ga mus ap len kė, pa sa ko ja Pa sau lio svei-
ka tos or ga ni za ci jos (PSO) at sto vy bės Lie tu vo je 
va do vė Ing ri da Zur ly tė.

Ing ri dos Zur ly tės tei gi mu, svar bu 
įsi trauk ti į dia lo gą su vi suo me ne ir 
ieš ko ti spren di mų, ku rie ska tin tų 
žmo nes iš lai ky ti el ge sį, lei džian tį 
ap si sau go ti ir ap sau go ti ki tus nuo 
ko ro na vi ru so pli ti mo.

As me ni nio ar chy vo nuo tr.

S

Atkelta iš 3 p.

Res tau ruo ja maldos namus
Be su ma žė ju sio baž ny čią lan kan čių jų 

skai čiaus, V. Vait kus tu ri ir ki tų rū pes čių. 
Be ne pa grin di nis iš jų – sie kis res tau ruo ti 
Gi žų Šv. An ta no Pa du vie čio baž ny čios lan-
gus bei du ris. Pro ce są sun ki na ne tik pi ni-
gų sty gius, bet ir tai, kad šie mal dos na mai 
įtrauk ti į valstybės sau go mų kul tū ros ob-
jek tų są ra šą.

„Be veik dve jus me tus už tru ko, kol ga-
vo me lei di mus vyk dy ti dar bus. Tuo met 
su vie tos bend ruo me ne pa ren gė me ir Sa-
vi val dy bei pa tei kė me pro jek tą baž ny čios 
įlan gių (antralangių – aut.) res tau ra vi mui. 
Ga vo me 13 tūkst. eu rų fi nan sa vi mą. Įdė ję 
įlan gius, ban dy si me res tau ruo ti ir pa grin-
di nius lan gus. Jie – la bai pra stos būk lės. 
No ri me įdė ti vit ra ži nius stik lus, ku rie pa-
gy vin tų pa tal pas“, – pla nus at sklei dė dva-
si nin kas.

Iš Sa vi val dy bės gau tų 13 tūkst. eu rų 
antralangiams ne pa ka ko. Jie kai na vo 800 
eu rų dau giau, tad V. Vait kus ti ki si, kad 
trūks ta mą su mą paau kos ti kin tie ji. Tie sa, 
kol kas rink ti lė šas se ka si la bai sun kiai.

„Pats as me niš kai ieš kau ga lin čių jų pri-
si dė ti, nuo lat apie tai pri me nu ir šv. Mi šių 
me tu. Žmo nės tu rė tų su pras ti, kad baž ny-
čia – ne ma no, o Die vo ir vi sų na mai. Kar-
tais gy ven to jai tei si na si, kad už juos yra 
tur tin ges nių as me nų, ku rie ga lė tų pa rem ti 

]

mal dos na mus. Bet juk ne bū ti na au ko ti di-
de lių su mų. Bet ko kia pa ra ma yra svar bi 
ir ar ti na prie bend ro tiks lo įgy ven di ni mo“, 
– kal bė jo kle bo nas.

Jis juo ka vo, kad baž ny čio je re mon tai 
nie ka da ne si bai gia. Ku ni go pla nuo se – ne 
tik senųjų lan gų, bet ir du rų, bokš to lan gų 

bei jų gro te lių re konst ruk ci ja. V. Vait kus 
ap gai les ta vo, kad Vy riau sy bė Lie tu vo je 
baž ny čioms ski ria per ma žai dė me sio. Dva-
si nin kui te ko ke le tą me tų gy ven ti Ita li jo je, 
ku rio je vals ty bės lė šo mis tvar ko mi vi si be 
išim ties mal dos na mai – ne svar bu, ar jie sto-
vi mies tuo se, ar kai muo se.

Nus to jo ko vo ti
Po kal by je su Gi žų kle bo nu ne li ko neap-

tar ti ir ne se niai po pie žiaus Pran ciš kaus iš-
sa ky ta pozicija apie vie nos ly ties as me nų 
san ty kių įtei si ni mą ci vi li ne są jun ga. Anot 
V. Vait kaus, tai ne reiš kia, kad Baž ny čia li be-
ra lė ja. To kie pa si sa ky mai sig na li zuo ja, kad 
nuo šiol Baž ny čia sieks kon cent ruo tis į tik-
rą sias sa vo funk ci jas – skelb ti Die vo mei lę 
ir gai les tin gu mą.

„Rei kia pri pa žin ti, kad anks čiau Baž ny-
čia tar si skai čiuo da vo ki tų nuo dė mes ir klai-
das, ban dė ko vo ti su blo giu. Da bar ji pa ti 
iš si va duo ja iš to blo gio, iš si gry ni na: ne smer-
kia, ne ko vo ja su prie šais, neuž sii ma ra ga-
nų me džiok le. Juk ir Kris tus sie kė, kad vi si 
bū tu me bro liai, ne prik lau so mai nuo mū sų 
ti kė ji mo ar kul tū ros skir tu mų. Po pie žiaus 
pa si sa ky mai nea pe liuo ja į mo ra lės dės nius, 
o tik pri me na pa grin di nę tie są, kad mes vi si 
esa me Die vo vai kai. Žmo gus pa ts tu ri skir ti 
gė rį nuo blo gio, pa ts tu ri rink tis, ku riuo ke-
liu jam ei ti. Baž ny čia ne tu rė tų to nu ro di nė-
ti“, – min ti mis da li jo si dva si nin kas.

Jo tei gi mu, drau di mai nie ka da ne bu vo 
ge riau si pro ble mų spren dimo būdai. Vis ką 
į sa vo vie tas su sta to lais vė rink tis.

„Po pie žius tar si pa lie ka lais vę ap si spręs-
ti. Nea be jo ti nai bus daug kri ti kuo jan čių jų 
to kią po zi ci ją, ta čiau tik ge rai įsi klau siu sie-
ji į jo žo džius su pras tik rą ją jų pra smę. Tu-
ri me ma žiau pyk tis, o labiau my lė ti vie ni 
ki tus“, – pa brė žė Gi žų kle bo nas.

Gi žų kle bo nas – apie pra ra di mus, re mon tą ir pa si kei tu sį Baž ny čios po žiū rį

Pakeitus antralangius (kairėje) tikimasi artimiausiu metu restauruoti kiaurus 
senuosius bažnyčios langus. Au to riaus nuo tr.

S
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Žolininkė: „Tik ne pra šy ki te 
iš dur no ra zum ną pa da ry ti“
Mi nint vais ti nin kės, žo li nin-
kės, et nog ra fės, ha bi li tuo-
tos gam tos moks lų dak ta-
rės Eu ge ni jos Šim kū nai tės 
me tus, akys ne ju čia grę žia-
si į pie vas ir jo se au gan čius 
žo ly nus. Vil ka viš kio vie šo-
jo je bib lio te ko je vy ku sio 
ren gi nio vieš nia, at va žia-
vu si iš to li mo Že mai ti jos 
kraš to, nuo pa čių Gargž dų, 
Gied rė Bru žie nė šmaikš čiai 
pa pa sa ko jo apie pie vo se au-
gan čių žo ly nų pa slap tis.
Kaip su ži no ti, ko kio mis li go mis 
ser gi ir kaip gy dy tis? Ogi kas ap-
link au ga, tai tą ir nau do ti rei kia. 
Jei iš dy go prie slenks čio, tai ne be 
rei ka lo, ma tyt, už puo lė to kia ne-
ga lia, ku rią tas au ga lė lis pa gy dy ti 
ga li. Vie na ge riau sių žo le lių – tai 
pa pras ta sis var pu tis, ku rio šak nis 
ga li ma nau do ti vi sus me tus. Šios šak nys 
sau go inks tus, jas var to jant ne su si da ro 
ak me nys, var pu tis švel niai va lo. Svar biau-
sia – be jo kio ša lu ti nio po vei kio ir grės mės 
per do zuo ti. Pa si ro do, bad me čiu var pu čio 
šak nų į duo ną mai šy da vo, kad skal ses nė 
bū tų, kad vi siems kąs ne lio už tek tų.

Pa va sa rį duo nai mil tų pri trū kus tik da-
vo ir jau ni asiūk lio ūg liai.

O su ki to mis žo le lė mis rei kė tų at sar-
giai elg tis, pa si tik rin ti, ar jos su var to ja-
mais vais tais „ne si pyks ta“. Ir per trau kas 
bū ti na da ry ti, il ges nį lai ką į vie ną žo le lę 
neį si žiū rė ti.

Kad leng viau bū tų vis ką at si min ti, G. 
Bru žie nė at si ve žė nau ją sa vo kny gą „Ir 
ateis ta die na...“ Ko dėl toks pa va di ni mas? 
Kaip sa kė pa ti au to rė, šiam pa sa ky mui jau 
ke li tūks tant me čiai: „Ir ateis ta die na – kai 
tu nie ko ne dirb si. Ir ei si tą die ną skin ti au-
ga lų. Ir se nat vė je džiaug sie si, kad tą die ną 

sau, o gal net ki tam pa dė jai.“ Tik pra džia 
šių pra smin gų žo džių ant raš tė je pa nau do-
ta, tai lyg ir užuo mi na, kad kny ga dar tu rės 
tę si nį.

Lei di ny je – ne tik nuo tai kin gi pa sa ko-
ji mai apie au ga lus ir jų ga lias, bet ir Li no 
Bru žo nuo trau kos, pa de dan čios žo ly nus at-
pa žin ti bei tin ka mai jais pa si nau do ti. Sa vo 
ūky je žo li nin kė pri ski na apie 80 rū šių gy-
duo lių – tik rai yra, iš ko pa si rink ti, ir daug 
ne ga la vi mų žo le lė mis ga li ma iš gy dy ti.

Anot abie jų žo li nin kių, vie nin te lė li ga, 
nuo ku rios vais to nė ra, – tai dur nu mas. Ha-
bil. dr. E. Šim kū nai tė, pa tar da vu si tūks tan-
čiams į ją be si krei pu sių žmo nių dėl gy dy mo-
si žo le lė mis bei dėl svei ko gy ve ni mo bū do, 
iš anks to api brėž da vo ga li my bes: „Tik ne-
pra šy ki te iš dur no ra zum ną pa da ry ti.“

Šį tei gi nį žo li nin kė G. Bru žie nė tik ra 
is to ri ja pa grin dė. Tu rė jo Bru žai na muo-
se ka ti ną. Vie ną die ną jis ėmė ir įsi li po į 

me dį, po rą die nų ne sa vu bal su blio vė, nie-
kaip neiš li po. Neap si ken tė šei mi nin kas, 
įli po į me dį ka ti no gel bė ti. Tik iš kė lė, o 
tas jau į ki tą me dį įsi ko rė. Iš ant ro me džio 
liuok te lė jo ant sto go, o ten jau į ka mi ną 
įsly do. Pa gai lo ka ti no, ka mi ne rė kian čio, 
išar dė kros nies sie ne lę, iš krapš tė ka ti ną, 
o jis, ne dė kin ga sis, – kie man ir tik liuokt į 
me dį... Taip ir su dur nu mu – kad ir kaip gel-
bė tum, neiš gel bė si, jei pa ts to ne no ri, nei 
žmo gaus, nei ka ti no.

Ma no te, kad lapk ri tį pie vo se jau nė ra 
ką rink ti? Klys ta te. Da bar – pa ts šak ne lių 
rin ki mo me tas. Tai gi, bū ki me svei ki, džiau-
ki mės gra žiu ru de niu, spal vo tais la pais, pa-
sku ti niais žie dais, o va ka rais mė gau ki mės 
va sa ros pri si mi ni mais kve pian čia ar ba ta.

Gi ta na PU ME RY TĖ-VO SY LIE NĖ
Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te kos 

Bib liog ra fi jos ir in for ma ci jos sky riaus 
ve dė ja

Šmaikš čiai že mai čiuo da ma vais ta žo li nin kė Gied rė Bru žie nė žmo nes ra gi no pa si steng-
ti dėl sa vęs ir pri si rink ti vais tin gų jų au ga lų šak ne lių. Ro ber to ŠŪ MA KA RIO nuo tr.

S

Aki mir kos, kai se no se ka pi-
nė se ran di is to ri nio įvy kio 
da ly vio at mi ni mo ženk lą, yra 
tik rai ypa tin gos.

Jau 157 me tai mus ski ria nuo 1863-ių jų 
su ki li mo. Dau giau nei pu sant ro šim to 
me tų... 

Tad kai su vo ki ra dęs šio is to ri nio įvy-
kio da ly vio ka pą, ja me at gu lu siam žmo-
gui pa sta ty tą at mi ni mo ženk lą, pra tur tė-
ji ne kas die nė mis pa tir ti mis.

Vil ka viš kio ra jo ne yra ne vie na vie ta, 
ku rio je esa ma 1863 me tų su ki li mo ženk-
lų. Bart nin kų ka pi nė se ga li ma pa ma ty ti 
šio is to ri nio įvy kio da ly vių Vait ka ba lių 
dva ri nin kų bro lių Vla dis la vo ir Ed mun-
do ka pą bei pa mink lą.

Gra žiš kių kai mo ka pi nai tė se me ta li-
niu kry žiu mi pa žy mė tas 1863 m. su ki li-
mo da ly vio kal vio Ma ti jo šiaus Svo te lio 
(1843–1897 m.) ka pas. Esa ma ži nių, 
kad šis kal vis su ki lė liams ka lė gink lus, 
tie si no dal gius.

Pa je vo nio ka pi nė se pa lai do tas su ki-
li mo da ly vis ku ni gas Ta mo šius Sen kus-
Sen kaus kas. Be je, pa čia me mies te ly je 
su ki lė liams at min ti per nai pa sta ty tas 

Šiau lių di zai ne rio, dai li nin ko Vi liaus Pu-
ro no su kur tas pa mink las.

An ta nas ŽI LINS KAS

Se nie ji ant ka pi niai pa mink lai 
pri me na is to ri ją

Su ki lė liams tal ki nu sio kal vio Ma ti jo-
šiaus Svo te lio ka po kry žius Gra žiš-
kių ka pi nė se.

S

Tik riau siai ne vi si Alks ni nės pa ra pi jos gy-
ven to jai ži no, kad šie met mū sų kai mo ka pi-
nėms su kan ka 100 me tų. Tai įro do už ra šas 
ant pa mink lo, ku rį at si tik ti nai ap ti kau. Ant 
pa mink lo už ra šy ta: „Ur šu lė Venc ke vi čai tė / 
Mi rė 4 d. rug sė jo 1920 m. / Gy ve no 19 m. / 
Pir mu ti nė ant ši to ka pi ny no.“

Pa si ro do, kad šio se ka pi nė se pa lai do ta 
Ur šu lė yra duk tė to pa ties po no Venc ke vi-
čiaus, ku rio dva re po ka ro daug me tų vei kė 
Alks ni nės pa grin di nė mo kyk la.

Da bar šia me „ra my bės mies te“ il si si jau 
šim tai vie ti nių ir to li mes nių kai mų žmo nių, 
nes čia lai do ja mi ir Kal va ri jos, ir Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bių kai mų gy ven to jai.

Alks ni nės kai mo ka pi nės – pa pras tos, 
bet la bai gra žios, žmo nių rū pes tin gai pri-
žiū ri mos, tvar ko mos, ka pa vie tės ap so din-
tos gė lė mis. 

Sa vi val dy bės me rui Al gir dui Nei ber kai, 
Bart nin kų se niū ni jos se niū nei Vio le tai Rau-
li nai tie nei esa me dė kin gi už tai, kad bu vo 
įves tas van den tie kis, o tai la bai pa leng vi no 
ka pi nė se gė lių prie žiū rą.

Ka pi nės – gy vie siems svar bi vie ta, nes 
čia il si si, čia il sė sis mū sų ar ti mie ji, gi mi nės, 
pa žįs ta mi.

Vi da Al bi na MAU RA GIE NĖ
Bu vu sios Alks ni nės pa grin di nės mo kyk los 

bu vu si mo ky to ja

Šimt ametės Alks ni nės kai mo ka pi nės

Lie tu vos so cial de mok ra tų 
par ti jos (LSDP) Vil ka viš kio 
sky riaus Bart nin kų gru pė 
te be puo se lė ja il ga me tę 
tra di ci ją pa gerb ti žmo nes, 
ku rie sa vo gy vy bės ne te-
ko at si dū rę is to ri nių įvy kių 
ver pe te.
Mi ru sių jų pa ger bi mo tra di ci ja Lie tu-
vo je gy vuo ja nuo ži los se no vės. Kar tų 
kar tos ger bė išė ju siuo sius, ka pi nes 
lai kė šven ta vie ta, o ple ve nan ti ug nis, 
bu vo ma no ma, sim bo li za vo gy vų jų ir 
mi ru sių jų pa sau lių bend rys tę.

Šian dien gy ve na me glo ba lio je eu ro-
pi nė je bend ruo me nė je ir tu ri me pui kią 
ga li my bę puo se lė ti šimt me čius gy vuo-
jan čias, ne su nai kin tas mū sų tau tos tra-
di ci jas, mi ru sių jų pa ger bi mą.

LSDP Vil ka viš kio sky riaus Bart-
nin kų gru pė tę sia il ga me tę tra di ci ją 
ap lan ky ti Bart nin kų se niū ni jo je, Bu da-
vo nės miš ke, esan tį pa mink lą nu kan-
kin tiems ku ni gams at min ti. 

Bart nin kų mies te ly je ap lan ko mas 
pa mink las par ti za nams, ko vo ju siems 
už lais vę. Kiek vie nais me tais Vė li nių 
die ną mi nė to se vie to se pa ger bia mi 
mi ru sie ji, už de ga mos žva ku tės, pa dė-
da ma gė lių.

At siž vel gdami į šių die nų si tua ci ją, 
su si ju sią su ko ro na vi ru so pan de mi ja, 
šie met tęs ti tra di ci ją vy ko tik ke li Vil-
ka viš kio sky riaus Bart nin kų gru pės 
na riai ir pir mi nin kė. Nu vy kę į at min-
ti nas vie tas bart nin kie čiai už de gė žva-
ke les ir pa dė jo gy vų gė lių puokš tes.

Šia ak ci ja no ri me pa kvies ti vi sus 
nu žer ti auk si nio ru dens la pus nuo pa-
mirš tų, ne lan ko mų ka pų. Rem da mie si 
žmo giš ku mu ne skirs ty ki me žmo nių 
pa gal ti kė ji mą ar tau ty bę, o tie siog pa-
gerb ki me jų am ži no jo poil sio vie tą. 
LSDP sky riaus pir mi nin ko Algirdo Nei-
ber kos nuo mo ne, ir ma ži dar bai Lie tu-
vai ga li bū ti rei ka lin gi bei pra smin gi.

LSDP Vilkaviškio skyriaus 
Bartninkų grupės inf.

At mename vi sus 
mirusiuosius

Se no sio se Vil ka viš kio ka pi nė se žva ke lės su-
ži bo ant kiek vie no ka po.

Lapk ri čio 1-ąją Vil ka viš kio mies to bend-
ruo me nė kvie tė gy ven to jus ap si lan ky ti se-
no sio se Vil ka viš kio ka pi nė se prie tur ga vie-
tės ir pa gerb ti čia pa lai do tus mū sų kraš to 
žmo nes. 
Tai bu vo jau ket vir tą kar tą kvies tas pra-
smin gas su si bū ri mas. Per jį vi si su si rin ku-

sie ji už de gė žva ke les ant ka pų, ku rių jau 
se niai ne lan ko ar ti mie ji. Į ini cia to rių kvie-
ti mą at si lie pę vil ka viš kie čiai se no sio se ka-
pi nė se už de gė de šim tis žva ke lių.

Kaip ir praė ju siais me tais, Vil ka viš kio 
mies to bend ruo me nės ini ci juo to je ak ci jo-
je ak ty viai da ly va vo gru pi nio gy ve ni mo 
na mų gy ven to jai, pri si dė jo ki ti žmo nės.

„San ta kos“ inf.

Kil ni bend ruo me nės ini cia ty va

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info
Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 

www.facebook.com/santaka.info
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SIŪLOME PARAGAUTI

Su ka te gal vą, kaip pa nau do ti 
po mi do rus, mor kas, pa pri kas, 
mo liū gus ar pie vag ry bius? 
Vie nas iš grei čiau sių bū dų tai 
pa da ry ti – lėkš tė gar džios, 
šil tos bei so čios sriu bos.

Trin tos sriu bos

Trin ta pie vag ry bių sriu ba
PRO DUK TAI
250 g pie vag ry bių,
3 bul vės,
150 ml grie ti nė lės,
50 g svies to,
svo gū nas,
skil te lė čes na ko,
drus kos ir pi pi rų.

GA MI NI MAS
Bul ves nu skus ki te, su pjaus ty-

ki te vi du ti nio dy džio ga ba lė liais, 
už pil ki te van de niu ir vir ki te apie 
15 mi nu čių. Kol ver da bul vės, su-
smul kin ki te svo gū ną, čes na ką ir 
pie vag ry bius. Kep tu vė je iš tir pin ki te 
svies tą, ap kep ki te svo gū ną, vė liau 
su dė ki te čes na ką ir pie vag ry bius. 
Pa gar din ki te prie sko niais ir kep ki te 
apie 10–12 mi nu čių.

Kai bul vės iš virs, į puo dą su dė ki-
te ke pin tus pie vag ry bius, už pil ki te 
grie ti nė le. Vis ką iš mai šę pa kai tin-
ki te dar po rą mi nu čių. Kai sriu ba 
iš virs, su trin ki te tirš čius elekt ri niu 
trin tu vu. Sriu bą pa tie ki te su skre bu-
čiais, smul kin tais ža lu my nais ar ba 
pa skru din tais grai ki niais rie šu tais.

Kep tų dar žo vių sriu ba
PRO DUK TAI
7–9 vi du ti nio dy džio po mi do rai,
2 pa pri kos,
2 sal džio sios bul vės,
raus va sis svo gū nas,
lit ras dar žo vių sul ti nio,
aly vuo gių alie jaus,
drus kos ir pi pi rų.

GA MI NI MAS
Or kai tę įkai tin ki te iki 200 ºC 

tem pe ra tū ros. Dar žo ves su pjaus ty-
ki te vi du ti nio dy džio ga ba lė liais, 
su dė ki te į ke pi mo skar dą, ap šlaks-
ty ki te alie ju mi, pa bars ty ki te drus-
ka ir pi pi rais. Už den gę fo li ja pa šau-
ki te į įkai tin tą or kai tę ir kep ki te 
apie 30–40 mi nu čių, kol dar žo vės 
su minkš tės.

Iš kep tas dar žo ves su dė ki te į 
puo dą, už pil ki te sul ti niu ir vir ki te 
15–20 mi nu čių. Kai sriu ba iš virs, 
vis ką su trin ki te trin tu vu iki vien ti-
sos kon sis ten ci jos. Sriu bą ga li te pa-
gar din ti šaukš tu grie ti nės ir susmul-
kintais ža lu my nais.

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) – 
 (8 342) 20 800, 8 699 46 962. 

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  8 685 69 150.
Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)  8 682 60 747.
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  8 681 70 680.
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)  8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),                     (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

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

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.

Tiražas – 4341 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Kris ti nos RA MA NAUS KIE NĖS nuo tr.

Zyp lių dva re atkuriama 
vis dau giau au ten ti kos
Už baig ti tre jus me tus tru kę 
Zyp lių dva ro so dy bos ama ti-
nin kų na mo tvar ky bos dar bai. 
Pas ta tas per duo tas šio dva ro 
so dy bo je veik lą vyk dan čiam 
Za na vy kų mu zie jui.

Zyp lių dva ro so dy bos ama ti nin kų na mo 
tvar ky bos dar bų – res tau ra vi mo, re mon to 
ir ava ri jos grės mės pa ša li ni mo – pro jek tas 
pra dė tas įgy ven din ti ga vus fi nan sa vi mą 
per Kul tū ros pa vel do de par ta men to (KPD) 
pa vel dot var kos pro gra mą. 2017 me tais 
pra si dė ję dar bai jau baig ti ir šį spa lį bu vo 
priim ti.

Per tre jus me tus ama ti nin kų na mas vi-
siš kai res tau ruo tas: pa gal ana lo gus pa keis ti 
lan gai ir du rys, pa keis ta sto go konst ruk ci ja, 
kiek ga li ma iš sau gant iš li ku sius au ten tiš kus 
ele men tus, sto gas už deng tas čer pių dan ga. 
Sie nų mū ras me cha niš kai iš va ly tas, ply tų 
ne tek tys at sta ty tos. Taip pat vi siš kai res tau-
ruo tas na mo vi dus, įreng tos me di nių len tų 
grin dys, per tin kuo tos sie nos ir lu bos.

Zyp lių dva ro so dy bos ama ti nin kų na-
mas per duo tas nau do ti Zyp lių dva ro so-
dy bo je vei kian čiam Za na vy kų mu zie jui. 
Į kul tū ros įstai gą atė ję lan ky to jai ga lės 
pa ma ty ti vi daus pa tal po se iš li ku sių po lich-
ro mi jos ele men tų bei pa si gro žė ti vi siš kai 
at kur ta ama ti nin kų na mo iš vaiz da.

Šis sta ti nys – Zyp lių dva ro so dy bos pa-
sta tų an samb lio da lis. Ama ti nin kų na mas 

bu vo pa sta ty tas XIX a. pab. – XX a. pr.
Šia me na me bū da vo ap gy ven di na mi 

dva ro ku me čiai. Zyp lių dva re šis pa sta tas 
yra vie nas gra žiau sių ūki nės da lies sta ti-
nių. Iš ki tų jis iš siski ria iš raiš kin go mis rau-
do no mis ply to mis ir tin kuo tais puo šy bos 
ele men tais.

Anks čiau pa sta tas bu vo iš da lies re-
konst ruo tas XX a. ant ro je pu sė je. Da bar 
jį res tau ra vus dar aki vaiz džiau ma ty ti at-
kur ta ano me to dva ro di dy bė ir au ten tiš-
ku mas.

Pa gal Kul tū ros pa vel do de par ta men to inf.

Ama ti nin kų na mo iš vaiz da vi siš kai at kur ta. KPD Ma ri jam po lės sky riaus nuo tr.S

Atkelta iš 5 p.

Ta čiau, anot Giedrės Ja nu šaus kie nės, la-
biau siai žmo nėms rei kia ne fi zi nės, o emo-
ci nės pa gal bos. Jie no ri tie siog pa si kal bė ti. 
Ne re tas iš jų tu ri vai kų, bet šie gy ve na 
už sie ny je ar ki ta me mies te, yra smar kiai 
už siė mę ir ne tu ri ga li my bių, o gal ir no ro 
daž nai lan ky ti se nus tė vus.

„Tarp mū sų yra la bai daug vie ni šų 
žmo nių. Kai ku rie ne tgi tu ri ar ti mų jų, bet 
kar tais yra at vi res ni sa va no riams nei sa-
vo pa čių vai kams. Jie pa sa ko ja mums sa vo 
skaus mo is to ri jas, bet pa klaus ti, ko dėl apie 
tai ne kal ba su sa viš kiais, sa ko ne no rin tys 
jų skau din ti, už krau ti pro ble mų ir pan. 
Klau sy da mas šių žmo nių su pran ti, kad 
gy ve ni me yra svar biau sia my lė ti sa vo ar ti-
muo sius. Dar bas, kar je ra iš tie sų yra la bai 
ma ži da ly kai. Kai li ga pa gul dys į pa ta lą, tu 
ne be bū si rei ka lin gas įstai gai, darb da viams 
– ta da at si grę ši į sa vo ar ti mus žmo nes ir su-
pra si, kad jiems sky rei per ma žai dė me sio“, 
– svars tė G. Ja nu šaus kie nė.

Ki ta gy ve ni mo pu sė
So li džio je įmo nė je dir ban ti Gied rė, 

anks čiau dar ir ėju si va do vo pa rei gas, sa vo 
dar bo ap lin ko je vi suo met bu vo pri pra tu si 
ma ty ti veik lius, stip rius, vers lius žmo nes.

„Tad sa va no rys tė man bu vo vi siš kai 
nau ja, bet la bai ge ra pa tir tis. Tu pa ma tai 
ki to kius žmo nes – silp nus, vie ni šus, la bai 

] rei ka lin gus pa gal bos. O kaž ka da ne vie-
nas iš jų bu vo stip rus, svar bias pa rei gas 
ėjęs ir mū sų mies te ži no mas žmo gus“, 
– pa sa ko jo mo te ris.

Į sa va no riš ką veik lą G. Ja nu šaus kie nė 
įtrau kė ir sa vo šei mos na rius. Jos vy ras, sū-
nūs nė ra už re gist ruo ti sa va no riais, bet mie-
lai pa de da ten, kur rei kia stip res nės vy riš-
kos ran kos, pa vyz džiui, prie lau ko dar bų.

Mo te ris la bai džiau gė si, kad kar tais pa-
gal bon įsi trau kia net vi sai pa ša li niai žmo-
nės.

„Kar tą vy ras pjo vė žo lę ir bai gė si va-
las. Pro ša lį dvi ra čiu va žia vo pa žįs ta mas 
vil ka viš kie tis. Pir miau siai jis nu ste bo, pa-
ma tęs mus dir bančius sve ti ma me skly pe. 
Iš gir dęs, kad pa de da me vie nai mo te riš-
kei, bet ki lo štai to kia pro ble ma, žmo gus 
tuoj pat nu lė kė iki na mų ir at ve žė mums 
sa vo va lo. Ta mo čiu tė, ku riai pa dė jo me, 
net už gal vos su siė mė, ko kie, anot jos, ge-
ri yra žmo nės ir kaip čia vi si vie ni ki tus 

pa žįs ta“, – juo kė si G. Ja nu šaus kie nė.
Dar bo prie mo nių sa va no riai tu ri, jų yra 

įsi gi ję už pro jek to lė šas: nu pirk tos ne tik 
įvai rios va ly mo prie mo nės, įran kiai, siurb-
liai, bet ir žo liap jo vė, krū map jo vė bei kt.

Kvie tė kreip tis
Koor di na to rė pa sa ko jo, kad šio pro jek to 

da ly viai į sa vo veik lą žiū ri la bai nuo šir džiai 
ir są ži nin gai.

„Mes nie ko ne no ri me da ry ti tik „dėl 
pliu siu ko“. No ri me, kad sa va no riau ti atei-
tų tie žmo nės, ku rie tik rai pa si ry žę kaž kam 
pa dė ti. Be je, pa gal pro jek tą vie nam mū sų 
lan ko mam žmo gui vi du ti niš kai rei kė tų skir-
ti 6 va lan das. Bet ką reiš kia tiek lai ko? Jo 
ma žai! Štai vie na sa va no rė ne se niai pa sa ko-
jo, kad ir pa si bai gus pro jek tui sa vo glo bo ja-
mos mo ters neap leis, už suks jos ap lan ky ti, 
pa dė ti, pa si kal bė ti apie jos šir dį sle gian čius 
da ly kus“, – pa sa ko jo Gied rė.

Koor di na to rė ra gi no į ją kreip tis vi sus 
ra jo no gy ven to jus, ku rie no ri ir ga li skir-
ti sa vo lai ko sa va no rys tei, taip pat ir tuos, 
ku riems šių žmo nių pa gal ba yra rei ka lin-
ga. O gal būt ša lia yra vie ni šas sen jo ras, 
se no lė, ku riems tik rai pra vers tų kaž kie no 
pa gal ba? Sut var ky ti na mus, pa si kal bė ti, o 
gal net pa mo ky ti dirb ti in ter ne tu? Pra neš-
ki te apie tai.

Tie, ku rie no ri pa dė ti ar pa tys yra rei ka-
lin gi pa gal bos, skam bin ki te Gied rei Ja nu-
šaus kie nei tel. 8 686 14 062.

Tarp mū sų – la bai daug vie ni šų žmo nių

Labiausiai žmonėms 
reikia ne fizinės, 
o emocinės pagalbos. 
Jie nori tiesiog 
pasikalbėti. 
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 
13 d. 8 s.

9.45 Ser. „Miuncheno 
kriminalinė policija“. 
36 d. 15 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 56 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė (kart.).
13.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.).
13.30 Langas į valdžią 

(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

5 d. 11 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Babilonas 

Berlynas“. 3 d. 10 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detekty-

vai“. 13 d. 9 s.
9.45 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
36 d. 16 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 57 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė 

(kart.).
13.00 Zachor. Atsimink 

(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

5 d. 12 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
Gediminaičių Europa.

22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Užverbuotas“. 

2 d. 10 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detekty-

vai“. 13 d. 10 s.
9.45 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
36 d. 17 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 58 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė 

ekspedicija. 
Gediminaičių Europa 
(kart.).

13.00 (Ne)emigrantai 
(kart.).

14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

5 d. 13 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Rožės vardas“. 

2 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 
13 d. 11 s.

9.45 Ser. „Miuncheno 
kriminalinė policija“. 
36 d. 18 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 59 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią dieną 

(kart.).
13.00 Pasaulio puodai 

(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

5 d. 14 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
20.50 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Tel Avivo 
„Maccabi“ – Kauno 
„Žalgiris“.

23.10 Ser. „Degantis 
pasaulis“. 5 s.

0.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detekty-

vai“. 13 d. 12 s.
9.45 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
36 d. 19 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 60 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 Daiktų istorijos (kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 5 

d. 15 s.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 V. f. „Nemirtinga-

sis“. Kriminalinė 
drama. 2019 m. 
Italija, Vokietija.

0.50 V. f. „Ledi Makbet“. 
Drama. 2016 m. Rež. 
William Oldroyd. 
Didžioji Britanija.

2.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Daiktų istorijos (kart.).
6.55 Išpažinimai.
7.25 V. f. „Mikis Matsonas 

ir slaptas sąmoks-
las“. Nuotykių 
filmas. 2015 m.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. ser. „Paveldas“.
12.55 Dok. f. „Jaguarų 

kraštas“.
13.45 Klausimėlis.
14.00 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“. 3, 4 s.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 V. f. „Vasaros lai-

kas“. Drama. 2008 
m. Prancūzija.

0.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa (kart.).

7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 7 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
12.30 Dok. ser. „Maistas: 

tiesa ar pramanas?“
12.55 Dok. ser. „Kelionė 

per Čilę“. 1 d.
13.50 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Ser. „Bloga 

mergaitė“. 80 s.
17.00 Piniginės reikalai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
21.30 Langas į valdžią.
22.00 V. f. „Olegas“.
23.50 Kartojimai.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Karštai su tv3.lt“
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Vaikštant 

tarp antkapių“. JAV, 
kriminalinė drama, 
2014.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.25, 3.55 Ser. „Rezidentas“.
1.25, 4.55 Ser. „CSI 

kriminalistai“.
2.25 Ser. „Havajai 5.0“.
3.25 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Belvilio 

policininkas“. 
Prancūzija, komedija, 
2018.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.25, 3.55 Ser. „Rezidentas“.
1.25, 4.55 Ser. „CSI 

kriminalistai“.
2.25 Ser. „Havajai 5.0“.
3.25 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „7 dienos 

Entebėje“. JAV, 
biografinė drama, 
2018.

Pertraukose – 22.25 
„Vikinglotto“ ir 23.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.20, 4.10 Ser. „Kaulai“.
1.15, 5.10 Ser. „CSI 

kriminalistai“.
2.10 Ser. „Havajai 5.0“.
3.10 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

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

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sabotažas“. 

JAV, veiksmo filmas, 
2014. Rež. David 
Ayer.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.15, 4.10 Ser. „Kaulai“.
1.15, 5.10 Ser. „CSI 

kriminalistai“.
2.10 Ser. „Havajai 5.0“.
3.10 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 Animac. f. „Troliai“. 

JAV, 2016. Rež. Walt 
Dohrn.

21.15 V. f. „Toras. Pasaulių 
pabaiga“. JAV, 
veiksmo filmas, 
2017. Rež. Taika 
Waititi.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.10 V. f. „Universalus 
karys. Atpildo diena“. 
JAV, veiksmo filmas, 
2012. Rež. John 
Hyams.

2.25 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.30 Dok. ser. „Kalnai. Pa-

saulis virš debesų“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
12.45 V. f. „Karalius 

Strazdabarzdis“.
14.45 V. f. „Urmu pigiau“. 
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.35 

„Eurojackpot“.
21.00 Ser. „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
22.05 V. f. „Apgaulės 

meistrai“. Prancūzi-
ja, JAV, kriminalinis 
trileris, 2013.

0.30 V. f. „Persekiojama 
daktaro. Pacientės 
kerštas“. JAV, 
kriminalinis filmas, 
2018.

2.15 Kartojimai.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Žalioji byla“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
12.30 Animac. f. „Gordo-

nas ir Padi“.
13.50 V. f. „Gražuolė ir 

Sebastianas. Draugai 
visam gyvenimui“. 
Prancūzija, nuotykių 
filmas, 2017.

15.40 V. f. „Urmu pigiau 2“. 
Komedija, 2005.

Pertraukoje – 17.20 
Loterija „Kenoloto“.

17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 „X Faktorius. 

Žvaigždės“.
Pertraukoje – 22.15 

Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

22.30 V. f. „Kalnas tarp 
mūsų“. JAV, drama, 
2017.

0.45 Kartojimai.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
9.25, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30 Ser. „Rozen-

heimo policija“.
11.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
12.25, 2.45 

Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Privatus 

detektyvas 
Magnumas“.

20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Žmogus be 

praeities“. 2010 m. 
Veiksmo trileris. 
Kanada.

22.50 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
0.50 Ser. „Legendų biuras“.
2.00 Ser. „Sūnus 

paklydėlis“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.25, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.25, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.25, 19.30 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.25, 1.40 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Blyksnis“. 1996 

m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. John Gray.

22.50 V. f. „Žmogus be 
praeities“ (kart.).

0.40 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.25, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.25, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.25, 19.30 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.25, 2.15 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Meksikietis“. 

2001 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

23.30 V. f. „Blyksnis“ 
(kart.).

1.20 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.25, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.25, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.25, 19.30 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.25, 2.20 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Šalutinis 

efektas“. 2011 m. 
Trileris. JAV. 
Rež. Neil Burger.

23.05 V. f. „Meksikietis“ 
(kart.).

1.30 Ser. „Okupuoti“.

6.00, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.00, 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
9.25, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.25, 17.30 Ser. 

„Rozenheimo 
policija“.

11.25 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.25, 2.15 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Pasitikėjimas“. 
2016 m. Trileris. JAV. 
Rež. Alex Brewer, 
Benjamin Brewer.

23.20 V. f. „Šalutinis 
efektas“ (kart.).

1.25 Ser. „Okupuoti“.

6.00, 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.35 Dok. ser. „Afrika. 

Mirtinai pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Juventus“ – „Rytas“.

19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 V. f. „Gynybos 

kodas“. 2012 m. 
Veiksmo trileris.

23.20 V. f. „Įkalinta“. 2016 
m. Siaubo trileris.

1.10 Kartojimai.

6.00 „Pričiupom!“
6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato II etapas.
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų čem-

pionato III etapas.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 Dok. ser. „Afrika. 

Mirtinai pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL čempi-

onatas. „Lietkabelis“ 
– „Žalgiris“.

19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 Ser. „Legendų biuras“.
22.40 Ser. „Sūnus 

paklydėlis“.
23.Kartojimai.
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6.15 Ser. „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Pakvaišusi porelė“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Laiko ribos“. 

2016 m. Trileris. JAV. 
0.20 Ser. „Iliuzija“.

1.20 Kartojimai.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Pakvaišusi porelė“.

12.10 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Zodiako 

sugrįžimas“. 2017 m. 
Trileris. Kanada.

0.40 Ser. „Iliuzija“.
1.40 Kartojimai.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Pakvaišusi porelė“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.

21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Išlikimas“. 2015 

m. Veiksmo trileris. 
JAV, Didžioji Britanija. 

0.25 Ser. „Iliuzija“.
1.25 Kartojimai.

6.15 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00, 3.15 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Pakvaišusi 

porelė“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė 

varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 

3“.
22.30 V. f. „Pagirios 

Tailande“. 2011 m. 
Komedija. JAV. Rež. 
Todd Phillips.

0.40 Ser. „Iliuzija“.
1.40 V. f. „Išlikimas“ 

(kart.).
4.45 Alchemija. 

Švietimo amžius.
5.10 „Menininkų portretai“.

6.15 Ser. „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Pakvaišusi 

porelė“.
12.10 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Apsauginis“. 

2017 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. Alain 
Desrochers.

22.50 V. f. „Mirties angelas“. 
2009 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. Paul 
Etheredge.

0.30 V. f. „Pjūklas 3D. 
Spąstai atgyja“. 2010 
m. Siaubo filmas. JAV, 
Kanada. Rež. Kevin 
Greutert.

2.15 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.50 Sėkmės tandemas.
10.20 Animac. f. „Tomas ir 

Džeris. Robinas Hudas 
ir linksmasis peliukas“. 
2012 m. JAV.

11.20 Animac. f. „Linksmo-
sios pėdutės“. 2006 
m. Australija, JAV.

13.20 V. f. „Piko valanda“ 
1998 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

15.15 V. f. „Mis Slaptoji 
agentė“. 2000 m. 
Komedija. JAV.

17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Ant ban-

gos 2“. 2017 m. JAV.
21.15 V. f. „Viskas tik 

prasideda“. 2017 m. 
Veiksmo komedija. 
JAV.

23.05 V. f. „Mano tobulas 
gangsteris“. 2015 m. 
Romantinė komedija. 
JAV.

0.55 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.50 Animac. f. „Sniego 

karalienė“. 2012 m. 
Rusija.

11.25 Animac. f. 
„Linksmosios 
pėdutės 2“. 
2011 m. Australija.

13.15 V. f. „Piko valanda 
2“. 2001 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

15.05 V. f. „Mis Slaptoji 
agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“. 2005 m. 
Veiksmo komedija. 
Australija, JAV.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Ugnies žiedas“. 

2013 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas. JAV. 
Rež. Guillermo del 
Toro.

0.30 V. f. „Skiriamoji 
juosta“. 2002 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Roger Michell.

2.25 Kartojimai.

5.30 Krepšinio 
pasaulyje su 
V. Mačiuliu.

6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20 

Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.

8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30, 4.25 

Partizanų keliais.
10.00, 18.30, 2.30 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.45 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.00, 4.00 

Alfa taškas.

5.30, 13.00 Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00, 4.00 
Alfa taškas.

7.00, 17.00, 23.30, 3.20 
Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00 Lietuvos miestai.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 

4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris.

4.25 Pagaliau savaitgalis.

5.30, 13.00 Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00, 4.00 
Alfa taškas.

7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00 Pagaliau savaitgalis.
9.30, 4.25 Mūsų gyvūnai.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 

4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20 

#NeSpaudai.

5.30, 13.00 
Nauja diena.

6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00, 4.00 
Alfa taškas.

7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00 Deutsche Welle 
pristato: keliautojo 
dienoraštis.

9.30, 4.25 
Kaimo akademija.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.45 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 21.30, 23.30, 

1.30, 3.20 
Oponentai.

5.30, 13.00, 19.30 
Nauja diena.

6.30, 12.30 Alfa taškas.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20 

Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00, 6.30 Deutsche Welle 
pristato: greitis.

9.30, 4.25 Vantos lapas.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 

4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Oponentai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.40, 0.10, 3.50 

Mokslo ritmu.
21.30, 1.30 Ser. „Paslaptys“.
23.00, 4.00 Bušido ringas.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis.

7.00, 11.00, 3.35 
Skonio reikalas.

7.20 „Vyrų šešėlyje“.
8.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
10.00, 17.30, 5.40 

Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis.

12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

14.00, 2.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

15.55 Dideli maži ekranai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00, 5.00, 6.00 Šauliai. 

Tėvynės labui.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
23.00, 4.20 Laikykitės 

ten. Pokalbiai.

7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30, 5.00 Kaimo akademija.
9.00 Pagaliau savaitgalis.
9.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle 

pristato: greitis.
11.00, 3.35 Partizanų keliais.
11.30, 18.30, 3.55 

Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
19.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.
20.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
23.00, 4.20 Laikykitės 

ten. Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 Tarp dalių (ne)plojama.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 0.30 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kas geresnio, 

kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo 

liudytojai.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų lyga 

2020.
15.35 Po pamokų.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 195 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“. 

3 s.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Mūsų miesteliai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Petras Vaičiūnas. 

„Patriotai“. Spekta-
klis. 1, 2 d. Rež. Jonas 
Vaitkus. 2016 m.

0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.50, 23.50 Šoka Lietuva.
7.00 Gamina vaikai.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Smalsumo genas.
8.45 Išpažinimai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 196 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Atranka į UEFA 

Europos futbolo 
čempionatą.

19.35 Dok. ser. „Vindzorai. 
Karališkosios 
dinastijos užkulisiai“.

20.20 Pasakojimai iš 
Japonijos.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Vokietija 86“.
23.05 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
7.00, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Į sveikatą!
8.45 Mūšio laukas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40, 23.00 Atspindžiai.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Dok. f. „Vilniečiai. 

Zigmantas Kiaupa“.
14.55 Dok. ser. „Vindzorai. 

Karališkosios 
dinastijos užkulisiai“.

15.40 Pasakojimai iš Japonijos.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 197 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
18.45 Tarptautinės 

draugiškos futbolo 
rungtynės. Lietuva 
– Farerų salos.

21.00 7 Kauno dienos.
21.30 Dok. f. „Van Goghas. 

Iš kviečių laukų ir de-
besuotų padangių“.

23.30 Kelias į namus.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
7.00, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 15.20 Ekologiška.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su Nomeda.
14.00, 23.30 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Kelias į namus.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 198 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Veranda.
19.35 Dok. ser. „Devintasis 

dešimtmetis“.
20.20 Pasakojimai iš 

Japonijos.
20.30 Panorama.
20.50 Kultūra.
21.00 Dok. f. „Vilniečiai. 

Zigmantas Kiaupa“.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Jei 

matytum jo širdį“. 
23.00 Čia – kinas.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
6.55, 15.40 Pasakojimai iš 

Japonijos.
7.00, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Čia – kinas.
8.45 Veranda.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00, 0.45 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Tarp dalių (ne)plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 Dok. ser. „Devintasis 

dešimtmetis“.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 199 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyro 
apžvalga.

19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. Dok. f. 

„Agnes apie Varda“.
23.25 Koncertas.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.20 Kultūra.
7.30, 23.50 Dok. f. „Vilniečiai. 

Halina Kobeckaitė“.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kas geresnio, kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi.
16.00 Kelias į namus.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
18.25 Klausimėlis.
18.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.25 Kauno bažnyčios: mies-

to tapatumo kodas.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Paskutinė 

atostogų diena“.
22.05 Koncertas.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
9.55 Pasakojimai iš Japonijos.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 

arkikatedros bazilikos.
13.45 Šventadienio mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.25 V. f. „Mikis Matsonas 

ir slaptas sąmokslas“.
16.00 Muzikos talentų lyga 

2020.
17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
18.25 Lengvai ir linksmai! 

Šoka „Žuvėdra“.
18.45 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyras. 
Baltarusija – Lietuva.

21.00 Justinos Gringytės 
ir Petro Geniušo 
koncertas.

22.10 Kartojimai.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar 
„Reklamos gide“ – vieno skelbimo kaina 3 Eur. 
Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar 
„Reklamos gide“ – vieno skelbimo kaina 3 Eur. 
Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar 

www.santaka.info

Užsk. 38

Užsk. 1535

Užsk. 2594

Užsk. 470

Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085. Užsk. 2492

KROSNINIS KURAS PASTATAMS ŠILDYTI

Užsk. 2555

  

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

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

•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  akmens anglimis

Gera
 

kai
na 

Užsk. 35

Vištos, vištaitės! 
Lapkričio 12 dieną (ket vir ta die nį) prekiaus Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis 10 
mėn. vištomis ir 3–6 mėn. įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiaus lesalais.

Pil viš kiuo se – 8 val., Stir nė nuo se – 8.15 val., Sū da vo je – 8.30 val., 
Žy niuo se – 8.40 val., Sla ba duo se – 8.50 val., Dar ži nin kuo se – 9.05 val., 
Ža lio jo je – 9.10 val., Klau su čiuo se – 9.20 val., Gied riuo se – 9.30 val., 
Vil ka viš ky je – 9.50 val., Opš rū tuo se – 10.10 val., Pae že riuo se – 10.20 
val., Ra mo niš kiuo se – 10.35 val., Gi žuo se – 10.55 val., Ke tur va la kiuo se 
– 11.10 val., Kark li niuo se – 11.25 val., Bač kiš kiuo se – 11.45 val., Lakš-
tu čiuo se – 12.05 val., Geis te riš kiuo se – 12.15 val., Bart nin kuo se – 12.25 
val., Pi lia kal niuo se – 12.45 val., Gra žiš kiuo se – 13 val., Už ba liuo se 
–13.10 val., Klam pu čiuo se – 13.20 val., Pa je vo ny je – 13.40 val., Viš ty ty-
je – 14 val., Gi rė nuo se – 14.15 val., Mat lau ky je – 14.25 val., Ky bar tuo se 
(prie tur gaus) – 14.35 val., Vir ba ly je – 14.45 val., Gud kai my je – 15 val. 
                 Už sa ky mai vištaitėms įsigyti prii ma mi tel. 8 699 26 517.      

Užsk. 1848

PIRKITE VIŠ TAS IR VIŠTAITES!
Lapkričio 10 d. (antradienį) ir lapkričio 13 d. (penktadienį) pre kiau-
si me 5,5 mėn. ir 6.5 mėn. rudomis olandiškomis, baltomis leghornų 
veislės (pradėjusiomis dėti kiaušinius) dedeklėmis, raibomis, juodomis 
vištaitėmis, pašarais. Tel. užsakymams 8 611 51 770. 
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., 
Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., 
Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose 
– 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 
val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 
val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 
val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 
val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose 
– 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose 
– 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 
val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., 
Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val., Gudkaimyje – 16.10 val., 
Šiaudiniškiuose – 16.20 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 2596

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

Užsk. 2595

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
viešajame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą

Par duo da mo ne kil no ja mo jo tur to vie šų jų auk cio nų są ly gos skel bia mos Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės tink la la py je ad re su www.vil ka vis kis.lt ir Elekt ro ni nių var žy ty nių ir auk cio nų tink la la py je 
www.evar zy ty nes.lt.

Kon tak ti nis as muo – Vie šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Li na Mu rei kai tė 
(8 342) 60 054, el. p. li na.mureikaite@vilkaviskis.lt. Užsk. 2597

1 kambario butą Vilniaus g. 6-46, Vilkaviškyje
Pradinė kaina – 426 Eur

Gyvenamąjį namą su žemės sklypu Jevonio g. 89, Dabravolės k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.
Pradinė kaina – 1 760 Eur + 658,84 Eur (žemės sklypo parengimo išlaidos)

Vais ti nin kai sa ko pa ste bin tys, 
kad vie šu mo je di džio ji da lis 
dė vi vien kar ti nes kau kes ir 
per spė ja tuos, ku rie pa si rin kę 
dė vė ti daug kar ti nes. Svei ka tos 
spe cia lis tų tei gi mu, jei gu už si-
de da te bent kar tą dė vė tą kau kę, 
tu ri te įver tin ti, kad ga li mai ne-
šio ja te už kra tą. Vais ti nin kai de-
ta li zuo ja, kaip na mų są ly go mis 
pri žiū rė ti daug kar ti nes kau kes.

Pa ta ria vais ti nin kė
„Eu ro vais ti nės“ vais ti nin kė 

Vil man tė Use lie nė sa ko pa ste bin-
ti, kad šiuo me tu dau gu ma žmo-
nių dė vi vien kar ti nes me di ci ni nes 
kau kes, daug kar ti nes, me džia gi-
nes kau kes ren ka si ma žo ji da lis 
vais ti nės klien tų. „Daž niau siai 
re ko men duo ju ei nant į tas vie tas, 
kur tu ri te tik rai ar ti mą kon tak tą 
su daug skir tin gų žmo nių, dė vė ti 
vien kar ti nes ap sau gi nes kau kes, 
ir tik ta da, kai ži no te, kad gal būt 
tik rai nie ko ne su tik si te ar ba bū si-
te lau ke, ga li te už si dė ti ir daug kar-
ti nę kau kę“, – pa ta ria ji.

Klien tams vais ti nė je įsi gy jant 
kau kių, far ma ci nin kė daž nai pa-
si tei rau ja, ar jie ži no, kaip tai syk-
lin gai jas dė vė ti. Daž nai pra stai 
pri glun da me džia gi nės kau kės, 
ku rios yra pa siū tos iš ne tin ka mos 
me džia gos, to dėl vais ti nin kė pa ta-
ria ren kan tis daug kar ti nę kau kę 
bū ti nai at kreip ti į tai dė me sį, taip 
pat pa si žiū rė ti, ar kau kės for ma 
tin ka ma už deng ti ir bur ną, ir no sį.

Plau ti aukš tes nė je nei 60 
laips nių tem pe ra tū ro je
Ne tin ka mai pri žiū ri mos ap-

sau gi nės kau kės ken kia. Daž nai 
ne su si mąs to ma, kad į tą pa čią 
kau kę žmo gus ir nu si čiau dė jo, ir 
nu si ko sė jo, bū da mas su ja daug 
kal bė jo, o po to tie siog įsi dė jo į ki-
še nę „iki ki to kar to“. Vien kar ti nes 
kau kes pri myg ti nai re ko men duo-

ja ma iš mes ti po 3–4 val. dė vė ji mo, 
o daug kar ti nes plau ti kiek vie ną 
die ną, ge riau sia, jei gu įma no ma, 
tu rė ti daug kar ti nių kau kių tiek, 
kad per die ną bū tų galima dė vė ti 
ke lias ir vi suo met – šva rias.

Kau kių hi gie na ypač svar bi, 
nes jos ne tik ga li pra leis ti už kra-
tą, bet ir pa ska tin ti įvai rių odos 
pro ble mų, pa vyz džiui, spuo ge lių 
ar pū li nu kų, at si ra di mą. Eg zis-
tuo ja net nau jas ter mi nas „mask-
ne“ (angl. žo džių de ri nys kau kė 
(mask) ir ak nė).

Me džia gi nes kau kes rei kė tų 
skalb ti po kiek vie no dė vė ji mo ir, 
pa sak vais ti nin kės, su pran ta ma, 
kad skalb ti jų kas pus va lan dį ne-
pa vyks, ta čiau tai da ry ti vos kas 
sa vai tę yra klai din ga.

Vais ti nė se ir to liau gy ven to jai 
in ten sy viai do mi si vien kar ti nė mis 
kau kė mis, šiuo me tu su si do mė ji-
mas ypač jau čia mas sa vi val dy bė-
se, kur yra įves tas ka ran ti nas, o 
kau kes bū ti na dė vė ti ir lau ke.

Pa ta ri mai dėl 
daug kar ti nių kau kių 
dė vė ji mo ir prie žiū ros
1. Iš si rin ki te tin ka mos me džia-

gos, ma žo pra lai du mo ir jums pa-
to gią kau kę. Su kau ke jūs tu ri te 
jaus tis ge rai, ga lė ti nor ma liai kal-
bė ti ir kvė puo ti.

2. Su nie kuo iš šei mos na rių 
ne si da ly ki te sa vo daug kar ti ne 
kau ke.

3. Skalb ki te kau kę 60 laips nių 
ar ba aukš tes nė je tem pe ra tū ro je.

4. Ne lai ky ki te kau kių skal bi-
nių dė žė je, jas skalb ki te iš kar to 
po nau do ji mo.

5. Kau kių skal bi mui nau do ki te 
neut ra lius skal bi mo mil te lius.

6. Ven ki te daug kar ti nes kau-
kes dė vė ti vie to se, kur daug žmo-
nių ir su dė tin ga iš lai ky ti sau gų 
at stu mą.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Patikimos tik kas dien skal bia mos 
daug kar ti nės kau kės

Automobiliø 
reikmenys ir 
atsarginës

dalys á NAMUS!
Šiuo sudėtingu laikotarpiu 
kreipkitės tel. 8 681 12 546, 

el. paštu uabstop@gmail.com.

Užsk. 2600
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AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Sutvarko reikiamus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.

1613

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

1614

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

1612

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

1951

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

3991

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

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

245

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

3580

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

33

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

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

2269

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

763

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius – 
(iki 1,50 Eur už kg), telyčias – (iki 
1,40 Eur už kg), karves – (iki 1,25 
Eur už kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

1462

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

656

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

374

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

1831

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

1832

Gera kaina! Parduoda lapuočių 
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234.

1833

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

1830

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

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

1359

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

1889

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

1890

Mūrinį garažą Vilkaviškyje (gali 
būti apleistas ir nenaudojamas).
Tel. 8 674 87 632.

2578

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

2268

4–6 t priekabą, savivartį 
sunkvežimį GAZ-53 (gali būti 
nevažiuojantis), 1 t sveriančias 
svarstykles.
Tel. 8 658 18 636.

2533

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

2540

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

1615

Kokybiškus sėtų pievų žolės 
šienainio bei šieno ritinius.
Tel. 8 624 09 738.

2542

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

1854

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

2568

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

2569

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

2275

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

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.

2397

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

1829

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

PARDUODA

260,94 m² gyvenamąsias 
patalpas trijų aukštų pastate 
Kybartuose už 1 eurą. 
Tel. 8 686 69 117.

2574

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

2528

2 kambarių butą Virbalio centre 
(yra vandentiekis, reikalingas 
remontas). 
Tel. 8 658 06 981. 

2592

Butus Alvite: 2 kambarių (I a., 
sava pakura, garažas, 20 000 
Eur), 1 kambario (I a., elektrinis 
šildymas, garažas, 10 000 Eur), 
2 kambarių (III a., sava pakura, 
pagalbinės patalpos, 6000 Eur). 
Tel. 8 627 30 400.

2529

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

2530

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

497

Naują čiužinį (100 Eur). Kreiptis 
adresu: Nepriklausomybės g. 
72-19, Vilkaviškis, arba tel. 8 653 
40 386.

2567

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

2041

2 kiaules.
Tel. 8 603 95 634.

2549

3 veršių veršingą karvę.
Tel. 8 648 83 360.

2565

Karves.
Tel. 8 604 36 392.

2566

Tujas Gižuose.
Tel. 8 698 24 142.

2531

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

2473

Pašarines morkas ir bulves.
Tel. 8 612 99 463.

2548

Kviečius.
Tel. 8 607 34 821.

2582

Šienainio ritinius iš pernai sėtos 
žolės. 
Tel. 8 685 76 462.

2500

Šienainio ritinius.
Tel. 8 616 40 850.

2420

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

555

Antanave – pašarinius bulviukus 
(sufasuoti tinkliniuose maišuose 
maždaug po 30 kg). Turi maisti-
nių bulvių 'Vineta', 'Laura', 
'Anuška'. 
Tel. 8 618 22 415.

1560

Vie na 
di džiau sių 
įmo nių 

Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197.

kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

tie sio giai  per ka 

Užsk. 1167

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis 
(palaidos, fasuotos po 25 kg, 
500 kg, 1000 kg, skirtos 
granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus
Atvežame nemokamai. Visos anglys 

ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, 

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 
 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

I Š S I MO KĖ T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Užsk. 2593

Užsk. 787

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir 

išvenkite baudų!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Buiteka“, „Feliksnavis“, 
„Traidenis“, „Švaistė“, 

„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai.

10 metų garantija!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

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

2575

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

568

Superka įvairios būklės 
automobilius. Nuomoja 
priekabas (automobilinę ir vežti 
gyvuliams).
Tel. 8 653 89 146.

2199

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

2284

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

1783

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

2018

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

1381

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

4369

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

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

2230

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

642

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

1523

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

259

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

572

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

432

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

1524

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

1635

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

Dovanoja jūrų kiaulytes.
Tel. 8 615 66 202.

2598

Įmonei UAB „Provincijos mėsa“ 
reikalingos plovėja, valytoja. 
Atlyginimas 700 Eur. 
Tel. 8 639 59 092.

2538

Ieško savo darbą išmanančio 
mūrininko. Geram meistrui mokės 
brangiai.
Tel. 8 636 43 963.

2543

Reikalingas ūkio darbininkas prie 
gyvulių. Atlyginimas sutartinis, 
yra galimybė apgyvendinti. 
Tel. 8 685 35 133. 

2562

UAB „Mevilsta“ ieško darbuotojo 
(-os) dirbti gamybiniame-
techniniame skyriuje. 
Pageidautina turėti techninį-
inžinerinį išsilavinimą. Atlyginimas 
800 Eur plius priedai už darbo 
rezultatus. 
Tel. 8 620 73 519. 2436

Transporto įmonei reikalingi 
vairuotojai-ekspeditoriai Lietuvoje 
dirbti vilkikais su tentinėmis-
užuolaidinėmis puspriekabėmis.
Tel. 8 611 52 006.

2576

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

2577

50 metų vyras ieško darbo 
(siūlyti įvairius variantus).
Tel. 8 652 29 388.

2415

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis 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

Išsinuomotų 1–2 kambarių butą 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 636 45 569.

2570

Mini traktoriumi aria žemę.
Tel. 8 612 66 432.

2601

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

1657

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

1111

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

Atlieka automobilių kėbulo 
remontą (keičia arkas, slenksčius, 
virina, paruošia dažyti, dažo), 
remontuoja dugną, dengia 
antikorozine danga, keičia kėbulo 
detales. Tel. 8 681 90 927.

2571

Ruošia automobilius TA apžiūrai, 
remontuoja važiuokles, variklius. 
Atlieka kompiuterinę diagnostiką, 
nesudėtingus elektros darbus.
Tel. 8 644 45 275.

2052

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

1873

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

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

575

Priima švarų gruntą (molį) sklypui 
prie Vilkaviškio pakelti.
Tel. 8 644 93 330.

2572

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

2279
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DARBAS

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, kad sielvarte 
sušildytų, paguostų, gyventi šauktų vėl be sopulio širdy ir 
ašaras nušluostytų nuo skruostų...
Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Regimantą 
Smelstorių, jo šeimą ir artimuosius.

Mažųjų Būdežerių kaimo Lauko gatvės gyventojai
2579

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Dėl mylimo sūnaus-brolio Arvydo GRIŠKEVIČIAUS mirties 
nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą bei artimuosius ir liūdime 
kartu.

Jakščiai ir Katolikai
2580

Amžiams išėjus mylimam žmogui, lieka skausmas ir 
tuštuma. Teužpildo ją mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame Ramutę Griškauskienę.

Žaliosios kaimo Šeimenos gatvės kaimynai
2581

Telydi Jus paguoda ir dvasios ramybė šią netekties valandą.
Dėl Romo SAUKAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną Onutę, dukras Birutę, Violetą, sūnus Vilių, Rimą, Liną su 
šeimomis.

J. Džementravičius, A. Karselienė, O. Butauskienė
2583

Žmogus bejėgis ir gamta nevisagalė prieš juodą nebūtį 
lemties. Sprendimo jos pakeisti nieks negali...
Dėl buvusios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
darbuotojos Marijos GEIBAITIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios 
ramybė šią sunkią netekties valandą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
2584

Mirtis užpučia gyvenimo liepsną, bet neužgesina šviesaus 
žmogaus atminimo...
Dėl bendrijos narės Marijos GEIBAITIENĖS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionės vyrą Romą, šeimą bei kitus artimuosius.

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos kolektyvas
2589

Tegul tyli ir nuoširdi mūsų užuojauta palengvina Jūsų širdies 
skausmą...
Dėl sesers Kanstancijos mirties nuoširdžiai užjaučiame bendrijos 
narę Vitą Liaukuvienę, jos šeimos narius bei artimuosius.

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos kolektyvas
2585

Telydi Jus paguoda ir dvasios ramybė šią sunkią netekties 
valandą.
Dėl tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Labanauskienę ir 
jos šeimą.

Vyšnių gatvės gyventojai
2586

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Labanauskienę ir jos šeimą dėl 
tėvelio-uošvio-senelio mirties.

Žaldokai, Šventoraičiai, Ganiprauskai, Račiūnienė ir Adomaitis
2588

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, – širdy atsiminimas lieka 
amžinai.
Dėl Janinos BRAZAITYTĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame Gintautą 
ir Rasą Brazaičius bei kitus artimuosius.

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė
2590

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Spa lio 26 d. mus pa li ko ma ma Al do na DO VY DAI TIE NĖ.
Nuo šir džiai dė ko ja me VšĮ Vil ka viš kio PSPC GMP sky riaus vyr. slau-
gy to jai Natalijai Ani si ma vi čie nei už pa lai ky mą pa sku ti nę va lan dą 
ir už iš reikš tą pa gar bą, užuo jau tą ir pa ro dy tą dė me sį, UAB „Šar-
vo nė“ dar buo to jams už vi so ke rio pą pa gal bą ir nuo šir dų bend ra-
vi mą, ŽŪK „Se no ji kryž ke lė“ ko lek ty vui, UAB „Om ge ma“ bend ra-
dar biams, gi mi nai čiams, drau gams ir vi siems, ku rie bu vo ir ku rie 
ne ga lė jo atvykti, bet bu vo min ti mis kar tu su mu mis šią la bai sun kią 
ne tek ties va lan dą.
Duk ra ir sū nus

2591

ĮVAIRŪS

PERKA



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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S Skaudžiausia pripažinti, kad 
patys esame vienintelė visų 
mūsų nelaimių priežastis. 

Sofoklis

Astrologinė prognozė / 11-09 – 11-15
Avi nams pra var tu pa gal vo ti 
apie svei ka tos ge ri ni mą, įvaiz-
džio to bu li ni mą. Ne per si dirb-
ki te ir ne si leis ki te iš ve da mi iš 
pu siaus vy ros. Ypač svar bu bus 
tar tis dėl bend ra dar bia vi mo.

Jau čiai ne tu rė tų at si ri bo ti nuo 
šei mi nių pro ble mų, nes ar ti mie-
siems rei kia jū sų pa lai ky mo. Gal-
būt iš es mės tvar ky si te na mus, 
ap lin ką. Se niau pra dė tus dar bus 
ne sun kiai už baig si te.

Dvy niai gal vos apie tė vus, pro tė-
vius, vai kys tę, na mų kom for tą, 
ar ti mų jų ge ro vę. Ga li mas su ma-
ny mas, su si jęs su nuo sa vy be, 
vers lu. Rū pin ki tės kū no ir dva-
sios svei ka ta, ypač jei ji šlu buo ja.

Vė žiams bus ne leng va ras ti kal-
bą su tais, ku rie la biau siai rū pi. 
La biau siai no rė sis bū ti jau kiuo se 
na muo se, vis dėl to įsi pa rei go ji-
mai vers bū ti ir veik ti ten, kur 
tvyro įtam pa, su maiš tis.

Liū tams pa ta ria ma neim ti į šir dį 
prie kaiš tų, kri ti kos. Ga li tek ti 
aiš kin tis at sa ko my bės, pa rei gų, 
at ly gio klau si mus. Jei gu pla nuo-
ja te su nuo lai da įsi gy ti do mi nan-
čią pre kę, jums ga li pa vyk ti.

Mer ge lių neap vils nuo jau ta, 
jei teks ką nors su pro jek tuo ti, 
įver tin ti ar pa si rink ti. Pra var tu 
stip rin ti ry šius su ar ti mais žmo-
nė mis. Ga li nu skam bė ti ge ras 
pa ta ri mas ak tua liu klau si mu.

Svars tyk lėms stip rių emo ci jų 
su teiks nea be jin gas as muo, ne-
ti kė ta ži nia. Įta ri mų kels ar ti mo 
žmo gaus bū se na. Jū sų ak ty vu-
mas pa tai kys į tiks lą, jei ne bus pa-
rem tas sa va nau diš kais kės lais.

Skor pio nams rū pės de rin ti 
in te re sus, aiš kin tis san ty kius. 
Drau giš kas el ge sys, konk re tu-
mas ta rian tis duos tei gia mų 
re zul ta tų. No rė sis as me ni nės 
erd vės be jo kių truk dy mų.

Šau lių pro fe si nė kom pe ten ci-
ja, gy ve ni mo pa tir tis bus itin 
svar bios. Ti kė ti nas su si ta ri mas, 
dė me sio ver ta in for ma ci ja, 
ku ria pa si nau do si te. Nek reip ki te 
dė mesio į ne drau giš kas rep li kas.

Ožia ra giams svar bu pa si ti kė ti 
sa vi mi, ne bi jo ti per mai nų. Da-
ry si te įspū dį, įta ką. Su lauk si te 
ob jek ty vaus, po zi ty vaus dar bų 
įver ti ni mo. Pa ju dės rei ka las, ku-
ris bu vo neišsp ren džia mas.

Van de niams rū pės neišsp ręs ti 
fi nan si niai klau si mai. Ne ver ta 
dė ti vil čių į at si tik ti nai nu skam bė-
ju sius pa ža dus. Sa vait ga lis bus 
ge ras, jei ga lė si te pa si rink ti, su 
kuo bū ti, kur ir kuo už siim ti.

Žu vys su ži nos re zul ta tus dėl 
įsi dar bi ni mo, svei ka tos ar ži nių 
pa tik ri ni mo. Su lauk si te ypa tin go 
dė me sio, pri pa ži ni mo, ro man-
ti kos. Ga li mos pro ble mos dėl 
neat lik tų įsi pa rei go ji mų.

APKLAUSA

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

SUDOKU Teisingas spalio 30 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 1723 ir 9715. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Kaip elgiatės prastėjant 
situacijai dėl COVID-19?

Daugiau būnu namuose. 
37 (38 %)

Gyvenu kaip gyvenau. 
35 (36 %)

Viešose vietose ypač 
saugausi. 18 (19 %)

Dirbu iš namų. 
6 (7 %)

Bus ir sulčių, ir obuolių pyrago. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.S

Lapkričio 6-oji – 
Pyragų diena

Lapkričio 7-oji – 
Tarptautinė vyrų diena

Lapkričio 8-oji – 
Europos sveikos mitybos diena
Pasaulinė miestų planuotojų 
diena

DIENOS

Lapkričio 6 d. 
Ašmantas, Laigedas, Leinartas, 
Leonarda, Leonardas, Vygaudė

Lapkričio 7 d. 
Amantas, Erna, Ernesta, Ernestas, 
Ernestina, Gotautė, Karina, Rufina, 
Rufinas, Sirtautas, Sirtautė

Lapkričio 8 d. 
Domantė, Gotfridas, Severinas, Vetusta

Lapkričio 9 d. 
Aurelijus, Estela, Skirtautė, Teodoras

s

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien žy mes nio lie taus ne nu ma-
to ma, nors vie to mis ga li ne smar kiai 
pa krap no ti. Pūs apy smar kis va ka rų, 
piet va ka rių vė jas. Oras, kaip lapk ri čio 
pra džio je, bus šil tas: 10–14 laips nių ši-
lu mos.

Šeš ta die nį niauks ty sis, bet dan gus 
iš gau sių de be sų lie taus neišs paus. 
Nak tį ir ry tą vie to mis bus rū kas. Vė jas 
ne si lps ir kryp ties ne keis. Tem pe ra tū-
ra nak tį kris iki 6–11 laips nių ši lu mos, 
die ną vėl sieks 10–14 laips nių.

Sek ma die nį kai kur pa lis, vė jas šiek 
tiek su švel nės, bet oras truputį at vės: 
nak tį bus 5–10, die ną 9–13 laips nių ši-
lu mos.

Pir ma die nį nu ma to mi dar vie nu ki-
tu laips niu vė ses ni orai.

Bus ga na šil ta

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Pilnatis iki lapkričio 7 d.

07:31
16:33
09:02

Pa si bai gus Sei mo 
rin ki mams Vy riau-
sio ji rin ki mų ko mi si-
ja (VRK) iša na li za vo 
iš rink tų į Sei mą 
kan di da tų duo me nis 
ir su da rė sta tis ti nių 
Sei mo na rio ir Sei-
mo na rės po rtre tus.

VRK duo me ni mis, Sei mo na rio man da tus 
iš ko vo jo 103 vy rai ir 38 mo te rys. To dėl re-
mian tis dar va sa rą bū si mų Sei mo na rių pa-
teik tais duo me ni mis bu vo su da ry ti sta tis ti-
niai Sei mo na rio ir Sei mo na rės po rtre tai.

Api bend rin ti duo me nys ro do, kad sta-
tis ti nis Sei mo na rys – pa si tu rin tis ir ve dęs 
pen kias de šimt me tis, var du And rius, ku rio 
bend ras tur tas (įskai tant tu ri mas pa sko las) 
sie kia 614 tūkstančių eu rų.

Iš 103 Sei mo na rių vy rų 96 tu ri aukš tą jį 
iš si la vi ni mą, 86 nu ro dė, kad yra su si tuo kę.

Api bend ri nus 38 į Sei mo na res iš rink tų 
mo te rų duo me nis, ga li ma teig ti, kad sta-
tis ti nė Sei mo na rė yra iš si la vi nu si 46-erių 
me tų mo te ris, var du Lai ma, dis po nuo jan-
ti be veik 115 tūks tan čių eu rų ver tės tur tu 
(įskai tant tu ri mas pa sko las).

25 iš 38 mo te rų yra iš te kė ju sios, 33 nau-
jos ka den ci jos Sei mo na rės ga li pa si gir ti tu-
rin čios aukš tą jį iš si la vi ni mą.

Rin kė jų spren di mu, šie Sei mo na riai 
dirbs par la men te ir at sto vaus Lie tu vai 
2020–2024 me tų ka den ci jo je.

Vy riau sio sios rin ki mų ko mi si jos inf.

Sta tis ti niai nau jos ka den ci jos 
Sei mo na rių po rtre tai

ORAI 14 /  6

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 96 
skaitytojai.
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