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GIŽŲ KLEBONAS –
APIE PRARADIMUS,
REMONTĄ IR
PASIKEITUSĮ
BAŽNYČIOS POŽIŪRĮ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Karantino akivaizdoje –
planai rengti patikros punktą
Eglė KVIESULAITIENĖ

Šiąnakt ne mažiau nei trims
savaitėms šalyje įvedamas
visuotinis karantinas su
daugybe griežtų ribojimų.
Mūsų rajono valdžia taip pat
imasi priemonių viruso plitimui stabdyti – ketina įrengti
mobilųjį COVID-19 patikros
punktą.
Ribos veiklą

Nuo vidurnakčio visoje šalyje, nepaisant susirgimų skaičiaus atskiruose regionuose, įvedamas karantinas.
Viešose vietose nuo rytojaus privalu
dėvėti apsaugines veido kaukes, galima susitikti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis (išskyrus šeimos narius),
laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų at- S Karščiuojančius pacientus greitoji pagalba pirmiausia atveža į skyrių, izoliuotą nuo
kitų ligoninės patalpų, kur ligoniui atliekamas COVID-19 testas.
Autorės nuotr.
stumo tarp asmenų ar jų grupių.
Uždaromi sporto klubai, teatrai,
muziejai, kino teatrai, draudžiami visi renSveikatos priežiūros įstaigos įpareigo- pastarąsias dvi savaites neviešėjo.
giniai, susirinkimai, kontaktiniai užsiėmi- tos užtikrinti skubią pagalbą, planinę neaBloga žinia pasiekė medikų bendruomai, maistas viešojo maitinimo įstaigose tidėliotiną pagalbą, kurios nesuteikus gali menę – COVID-19 diagnozuotas greitoteikiamas tik išsinešti. Namus rekomen- reikšmingai pablogėti paciento būklė. Ta- sios medicinos pagalbos tarnybos felčeduojama palikti tik būtiniausiais atvejais. čiau lankyti ligonius gydymo įstaigose ar rei. Aukštos rizikos kontaktą turėjo 5
Laidotuvėse bei vestuvėse gali dalyvauti globos namų gyventojus draudžiama.
bendradarbiai.
iki 10 asmenų.
Pacientai, pas kuriuos vyko medikė,
Parduotuvės, vaistinės gali dirbti įprasGeltonojoje zonoje
tarp aukštos rizikos kontaktą turėjusių
tu režimu, tačiau privalu užtikrinti 10 kv.
Mūsų rajone, vakar dienos duome- asmenų nepatenka.
metrų plotą vienam pirkėjui. Taip pat lei- nimis, registruota 19 koronavirusu serInfekcijos protrūkis registruotas ir Madžiama dirbti grožio salonams, imantis ap- gančių savivaldybės gyventojų, anksčiau rijampolės pataisos namų Kybartų sektosaugos priemonių bei iš anksto registruo- susirgę pasveiko, tad Vilkaviškis vis dar riuje. Susirgo 2 darbuotojai, kurių vienas
jant klientus.
lieka geltonojoje zonoje. Visų ligonių būk- mūsų rajono gyventojas, kitas – marijamLeidžiama vykdyti ikimokyklinį, prieš- lė palyginus lengva, jie gydosi namuose. polietis. Didelės rizikos kontaktą turėjo
mokyklinį ir pradinį ugdymą. Pagrindinis, Tiesa, kai kurie iš jų yra tik registruoti 4 kolegos. Su jais kontaktą turėję nuteistieji
vidurinis ugdymas bei paskaitos studen- mūsų rajone, tačiau pastaruoju metu gyve- tarp aukštos rizikos kontaktą turėjusių astams vykdomos nuotoliniu arba derinant na kitur. Tarp tokių pateko ir neseniai su- menų nepatenka.
nuotolinį ir kontaktinį būdus.
sirgusi studentė ir šauktinis. Jie namuose
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Prenumeruokite „Santaką“ 2021 metams!
Mėn. sk.

„Santaka“

su nuolaida* (Eur)

(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn.

6,00

5,50

7,00

3 mėn.

18,00

16,50

21,00

6 mėn.

36,00

33,00

42,00

12 mėn.

66,00

60,00

77,00

taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

s internetu

www.santaka.info

skiltyje Prenumerata,

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

„Santaka“

(fiziniams asmenims, Eur)

* Nuolaida

s

„Santaka“

s
s
s

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

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

Krepšinio pirmenybės
šiemet neįvyks
Reaguojant į vis blogėjančią
koronaviruso situaciją šalyje
šiais metais nuspręsta neorganizuoti tradicinių rajono krepšinio pirmenybių „Santakos“
laikraščio taurėms laimėti.
Kai kurių kitų rajonų pavyzdžiai,
kuomet varžybos buvo pradėtos, bet
vėliau priverstinai sustabdytos, tik
parodė, su kokiais sunkumais gali susidurti tiek organizatoriai, tiek pirmenybių dalyviai.
Šių metų rajono krepšinio mėgėjai
laukė su dideliu nekantrumu, nes varžybas buvo numatyta rengti naujame
Vilkaviškio sporto ir pramogų centre.
Suprasdami žaidėjų norą išbandyti
naujos salės grindų dangos ir lankų
tvirtumą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su „Santakos“
laikraščio kolektyvu ketina po naujų
metų krepšinio mėgėjus pakviesti į
trumpą vienos arba kelių dienų turnyrą. Tiesa, tik tuo atveju, jei leis epidemiologinė situacija.
„Santakos“ inf.

TRUMPAI
] PRIPAŽINIMAS

Buvęs vilkaviškietis, dabar Vilniuje gyvenantis Tomas Juškaitis sulaukė įspūdingo profesinio pripažinimo: neseniai
jis pakviestas tapti dviejų garsiausių
pasaulio vestuvių fotografų asociacijų
Worlds best wedding photos (Geriausios
pasaulio vestuvių nuotraukos) ir Fearless photographers (Bebaimiai fotografai) nariu.

] PADANGOS
Pareigūnai primena, kad nuo lapkričio
10 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių
keturračius, ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Su dygliuotomis padangomis galima važinėti nuo lapkričio
1 d. Naudojamų padangų protektoriaus
rašto gylis privalo būti ne mažesnis kaip
3 milimetrai.

] PAPILDYMAS
Rajono policijos komisariato pareigūnų gretas baigęs policijos mokyklą nuo
lapkričio 1 d. papildė naujas kolega. Iš
Marijampolės važinėjantis policininkas
dirba tyrėju Reagavimo skyriuje. Kolegos juokauja, jog bloga žinia norėtų pasidalyti su pasipriešinti pareigūnams
mėgstančiais įstatymų pažeidėjais: naujasis tyrėjas – sportininkas, turintis boksininko atskyrį.
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ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Kovėsi kirviais
Naktį į ketvirtadienį Paežerių kaime
(Pilviškių sen.) įvyko viduramžiškas kovas primenančios kautynės.
Kokia proga vidury savaitės viename Paežerių kaimo bute vyko išgertuvės, į kurias buvo prisirinkę jaunuolių ir jau subrendusių vyrų iš Gižų,
Marijampolės, Kalvarijos, linksmybių
dalyviai neatskleidė. Vyriausiam išgertuvių dalyviui – 46-eri, jauniausiam –
vos 14 metų. Nenoriai vyrai su policija
kalbėjo ir apie kitas incidento aplinkybes, motyvuodami tuo, kad nieko neatsimena dėl girtumo. Visgi policijos pagalbos apie 23.30 val. paprašė patys.
Būtent tuo metu į butą per balkoną, išlaužę jo duris, įsibrovė kirviais
bei metalinėmis lazdomis ginkluoti
trys jaunuoliai ir puolė besilinksminančią kompaniją. Nors pastaroji buvo dvigubai gausesnė, dėl girtumo vyrai pasipriešinti nepajėgė, todėl kliuvo
visiems.
Atvykę policijos pareigūnai sulaikė du iš užpuolikų, vienam pavyko
pasprukti. Pakankamai darbo buvo
ir medikams, mat sužaloti buvo net
septyni asmenys: 37-erių vyrui iš Gižų
sulaužytas delnikaulis. Jam nustatytas
sunkus (2,98 prom.) girtumas. Devyniolikmečiui iš Kalvarijos lūžo nosis. Jam
nustatytas lengvas (1,11 prom.) girtumas. Įvairių sužalojimų, viso kūno
sumušimų patyrė ir kiti kompanijos,
kurioje buvo ir trys nepilnamečiai, dalyviai. Tik vienintelis keturiolikmetis
buvo blaivus.
Suteikę pagalbą medikai sužalotus
asmenis išleido gydytis ambulatoriškai. Dėl kokių priežasčių apsiginklavę
vietiniai paežeriečiai įsilaužė ir sumušė svečių kompaniją, aiškinasi policija.

Slėpė batuose
Pirmadienį sustabdę automobilį pareigūnai pas jaunuolius aptiko narkotinių
medžiagų.
Kelyje Virbalis–Žalioji patruliavę
pareigūnai apie 18 val. sustabdė automobilį „Fiat Marea“, kurį vairavo
dvidešimtmetis vaikinas. Kartu važiavo dar du jaunuoliai, kurių elgesys
patruliams pasirodė įtartinas. Atlikę
dalinę asmenų apžiūrą pareigūnai vairuotojo batuose rado paslėptą žolės suktinę, dar viena buvo įkišta į cigarečių
pakelį.
Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairavo neblaivus
Pirmadienį Bartninkuose sulaikytas
neblaivus vairuotojas.
Apie 23.30 val. patruliuodami Bartninkų miestelyje pareigūnai pastebėjo
įtartinai manevruojantį mopedą. Jį sustabdę patruliai įsitikino, kad įtarimų
kilo ne veltui – mopedo vairuotojas Šarūnas Valčeskas buvo vidutiniškai girtas (1,92 prom.).

Netikėtos mirtys
Pirmosios lapkričio dienos buvo paženklintos netikėtų mirčių.
Lapkričio 1 d. artimieji rado namuose mirusį 49-erių Vilkupių kaimo (Kybartų sen.) gyventoją.
Lapkričio 3 d. netikėtos netektys
aplankė dviejų rajono gyventojų šeimas. Gižuose širdis sustojo penkiasdešimtmečiam vyrui, Pilviškiuose namuose rastas miręs 44-erių vyras.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Tarybos posėdis: susitarimai
ir nepritarimai
VALDŽIOS SPRENDIMAI

Dangyra APANAVIČIENĖ

Spalio paskutinį penktadienį
vykusiame Tarybos posėdyje
prisiekė naujas narys, politikai
patvirtino per dvi dešimtis sprendimų, o į kvietimą po posėdžio
išsitirti dėl COVID-19 atsiliepė
vos keletas.
Taryboje – naujas narys

Savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujo Tarybos nario Renato Gudaičio
priesaika, kurią priėmė iš sostinės atvykusi Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė
Olga Kilkinova. R. Gudaičiui buvo įteiktas
Tarybos nario pažymėjimas, politiką pasveikino Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
R. Gudaitis pakeitė kitur gyventi išvykusią ir mandato atsisakiusią socialdemokratę Mavliudą Štrupkienę. Jis dirbs
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų
komitete. Beje, šis politikas nėra naujokas – į Tarybą jau buvo išrinktas praeitą,
2015–2019 metų, kadenciją.

Pagyrė mero sprendimą

Prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę
meras A. Neiberka Tarybos nariams pasiūlė atidėti du klausimus: Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio
veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos svarstymą ir sprendimo projektą
dėl individualių buitinių nuotekų valymo
įrenginių įsirengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo.
Pasak posėdžiui pirmininkavusio mero, pirmasis klausimas buvo nepakankamai gerai paruoštas ir taisytinas, o antruoju klausimu Tarybai buvo parengti du
variantai: vienas – Tarybos nario Rimvydo
Palubinsko, kitas – Savivaldybės administracijos specialistų. Tad A. Neiberka pasiūlė šiuos du projektus sujungti ir parengti

S Sąžiningai atlikti Tarybos nario pareigas prisiekė Socialdemokratų partijos atstovas kybartietis Renatas Gudaitis.
Ievos ŠLIVINSKIENĖS nuotr.
vieną bendrą sprendimą.
Tarybos nariai pasiūlymui pritarė, o
opozicijos lyderis Žilvinas Gelgota, paprastai rajono valdžią posėdžiuose kritikuojantis, šįsyk merą pagyrė už, anot jo, „tokį
išmintingą sprendimą“. Jis taip pat gyrė ir
R. Palubinską, kad šis parodė iniciatyvą ir
paruošė posėdžiui klausimą. Politikas paragino R. Palubinsko pavyzdžiu pasekti ir kitus rajono Tarybos narius.
Iš viso tą dieną buvo patvirtinti 23 darbotvarkės klausimai, dauguma jų priimta
vienbalsiai, tad ir posėdis ilgai neužtruko.

Opozicija nepritarė

Diskusijų kilo tvirtinant Želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Ž. Gelgota siūlė
Savivaldybės specialistams, kurie priima
sprendimus dėl želdinių priežiūros, dau-

giau remtis profesionalų žiniomis, klausė,
ar atsižvelgiama į jų nuomonę, paminėjo
vilkaviškietį Renaldą Žilinską, Lietuvos
arboristų asociacijos vadovą, kuris, politiko teigimu, yra vienas geriausių arboristų
Baltijos šalyse, todėl reikėtų ir su juo derinti klausimus.
Atsakydamas Savivaldybės ekologas
Darius Bunikis paaiškino, kad taisyklės
parengtos pagal želdinių apsaugos tvarką
reglamentuojančius teisės aktus, o politiko
paminėtas R. Žilinskas, pasak D. Bunikio,
yra įtrauktas į komisiją, kuri kiekvienu
konkrečiu atveju priimdama sprendimus
atsižvelgs ir į profesionalų nuomonę.
Toks atsakymas opozicijos atstovų netenkino ir jie balsuodami susilaikė.

] Nukelta į 3 p.

Kartu kurkime kalėdinių eglučių parką!
Rajono Savivaldybės administracija kartu su Vilkaviškio komunaliniu ūkiu bei konkurso partneriu
„Santakos“ laikraščiu tęsia gražią idėją ir vėl skelbia kalėdinių
eglučių puošimo konkursą.
Jau dvi žiemas ne tik vilkaviškiečių, bet
ir miesto svečių akis džiugino J. Basanavičiaus aikštėje prieš žiemos šventes nušvintantis kalėdinių eglučių parkas.
Ir šiemet visos mūsų rajono įstaigos,
įmonės, organizacijos, šeimos, pavieniai gyventojai, visi, kas tik nori ir gali, kviečiami
drauge kurti šventinę eglučių alėją miesto
centre.
Eglutės gali būti kuriamos ir puošiamos iš įvairių medžiagų, atsparių drėgmei, šalčiui, tinkančių lauko sąlygoms,
nekeliančių pavojaus žmonėms. Prie
Kalėdų medelio turi būti pritvirtinta A4
formato lentelė su teikėjo pavadinimu.
Konkurso sąlygos šiemet numato, jog puošiamos eglutės aukštis turi būti nuo 1,5
iki 2,5 metro.
Sudaryta komisija vertins eglutės originalumą, stilingumą, kūrybingumą, atlikimo kokybę, kiek puošyba atitinka kalėdinę
nuotaiką, ar atskleidžia teikėjo veiklą.

S Iš tolo šviečiantis eglučių parkas pernai buvo puikiai įvertintas ne tik vilkaviškiečių, bet ir iš kitų miestų atvykusių žmonių.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
Konkurso dalyviai registruojami iki
lapkričio 30 d., 12 val., elektroniniu paštu
arturas.blauzdziunas@vilkaviskis.lt.
Papildoma informacija teikiama tel.
(8 342) 66 069.
Konkurso prizinis fondas – 1 000 Eur
(už 1-ąją vietą – 400 Eur; už 2-ąją – 300 Eur;
už dvi 3-iąsias – po 150 Eur). Dar vieno kon-

kurso dalyvio laukia specialus „Santakos“
prizas.
Kalėdinių eglučių alėja pačiame Vilkaviškio centre bus įžiebta gruodžio 4 d.,
per miesto eglės įžiebimo šventę, ir džiugins gyventojus iki sausio 6-osios, Trijų
karalių šventės.
„Santakos“ inf.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Gižų klebonas – apie praradimus,
remontą ir pasikeitusį Bažnyčios požiūrį
Andrius GRYGELAITIS

Jo teigimu, dėl koronaviruso
Bažnyčia patyrė didžiulių dvasinių
ir materialinių nuostolių, kurių niekas nekompensuos. Tiesa, klebonas
nebuvo linkęs dėl to kaltinti žmonių. Jo teigimu, daugelis jų taip pat
patyrė finansinių sukrėtimų.

Šiemet Gižų parapijos klebonas Virginijus Vaitkus
mini savo kunigystės trisdešimtmetį. Dvasininko teigimu, šie metai tapo tikru
iššūkiu visiems. Bažnyčia
– ne išimtis.

Įspaudas visam gyvenimui

V. Vaitkui skaudžiausia buvo
vienam tuščioje bažnyčioje aukoti
šv. Velykų mišias. Tokios patirties
jis daugiau nenorėtų pakartoti.
Nesugrįžo net pusė
Dvasininkas vylėsi, kad net jei ir
V. Vaitkus kunigystės kelią
vėl šalyje bus paskelbtas visuotinis
pradėjo eiti 1990-aisiais, o Gižų
karantinas, šįsyk jis bus kitoks. Kuklebonu paskirtas beveik prieš ašnigo teigimu, neseniai vykusioje
tuonerius metus. Visą gyvenimą
Lietuvos vyskupų konferencijoje
didmiesčiuose praleidęs dvasininbuvo nuspręsta kreiptis į Vyriaukas nuo pat pradžių buvo sužavėsybę ir prašyti, kad ši nedraustų
tas Gižų gyventojų nuoširdumo bei
tikintiesiems lankyti bažnyčios.
atvirumo. Jis greitai rado kalbą su
„Aišku, būsime priversti pavietos tikinčiaisiais. Žmonės labai
klusti įstatymams, tačiau tikimės,
šiltai priėmė naująjį kleboną, dakad šįkart tokių griežtų draudimų
lyvavo jo aukojamose šv. Mišiose.
nebus. Jeigu ką, bandysime suktis
Deja, šiemet situacija kardinaliai
iš padėties. Vienas iš variantų – supasikeitė.
kviesti tikinčiuosius, jog šie galėtų
Dar pavasarį, per karantiną,
dalyvauti pamaldose neišlipdami
Vyriausybė griežtai uždraudė laniš savo automobilių. Panašiai taip
kyti pamaldas. Nors vėliau apriboper karantiną darė kai kurie šalies
jimai buvo sušvelninti, gyventojai
kino teatrai. Prie mūsų bažnyčios
į bažnyčią pradėjo eiti daug rečiau.
pritvirtinti geri garsiakalbiai, tad
Kunigo teigimu, dabar Gižuose pa- S Kunigas Virginijus Vaitkus apgailestavo, kad dabar bažnyčia sutraukia daug mažiau tikinčiųjų
į pakankamai erdvią automobilių
nei anksčiau.
Autoriaus nuotr. stovėjimo aikštelę susirinkę žmomaldas lanko mažiau nei pusė tų
tikinčiųjų, kurie seniau stengdavonės tikrai galės sekti šv. Mišių eisi nepraleisti sekmadienio šv. Mišių. Taip
vams stebėti šv. Mišias per televizorių. Bet gą“, – apie galimą įdomią alternatyvą pasapat sumažėjo vestuvių, krikštynų bei kitų
juk medaus per stiklinę neprilaižysi! Taip kojo Gižų parapijos klebonas.
Kažkada virusas
privačių bažnytinių ceremonijų.
ir su pamaldomis. Stebėti viską iš šalies ir
V. Vaitkus svarstė, jog COVID-19 viruŠi problema – visuotinė. Gižų klebonas
patiems dalyvauti bendrystėje – ne tas pats. sas neabejotinai amžiams paliks įspaudą
pasitrauks, bet
prisiminė, kaip neseniai lankėsi pamaldoSuprantu vaikų norą apsaugoti savo tėvus, žmonijoje. Anot jo, per pandemiją gyvenžmonės jau nebebus
se, vykusiose Kauno Šv. Pranciškaus Ksavebet juk bažnyčia suteikia ne tik dvasinių, tojai pasidarė dar didesni individualistokie, kokie buvo.
ro (Jėzuitų) bažnyčioje. Tąkart kartu su juo
tačiau ir fizinių jėgų. Niekur iš namų kojos tai.
meldėsi vos keturi žmonės. Anksčiau į šią
nekeliantys asmenys rizikuoja dar greičiau
„Dabar net kaimyną bijome sutikti. Venbažnyčią tikintieji sunkiai tilpdavo.
susirgti. Žmonėms būtinas judėjimas, bū- giame vieni kitų. Žmonės jau pasikeitė! Kažžmonės. Kunigo V. Vaitkaus teigimu, būtent tinas bendravimas su kitais žmonėmis. O kada virusas pasitrauks, bet žmonės jau
Būtina bendrystė
šie gyventojai dabar yra labiausiai įbaugin- vyresnio amžiaus gyventojams bažnyčioje nebebus tokie, kokie buvo“, – prognozavo
Iki šiol didžiąją dalį Gižų maldos namus ti ir vengia kur nors išeiti iš namų.
gaunama Dievo malonė – ypač svarbi“, – pa- pašnekovas.
lankančiųjų sudarydavo vyresnio amžiaus
„Daugumos senelių vaikai pataria tė- brėžė dvasininkas.
] Nukelta į 8 p.

Tarybos posėdis: susitarimai ir nepritarimai
] Atkelta iš 2 p.

Į Marijampolės regiono plėtros
tarybą – tik „savi“

Pasikeitus Regioninės plėtros įstatymui, atsirado būtinybė iš naujo steigti
Marijampolės regiono plėtros tarybą. Tad
politikai posėdyje pritarė, kad Vilkaviškio
rajono savivaldybė kartu su Šakių rajono,
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos
savivaldybėmis įsteigtų tarybą, planuosiančią ir koordinuosiančią nacionalinės
regioninės politikos įgyvendinimą Marijampolės regione.
Kaip teigė meras A. Neiberka, naujoji
taryba turės daugiau galių sprendžiant
bendrus visų penkių apskrities savivaldybių reikalus, jai priklausys daugiau narių,
o pačiai tarybai vadovaus samdytas direktorius.
Į ankstesnę Marijampolės regiono plėtros tarybą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės buvo deleguoti du politikai – pats
meras ir Tarybos narys Valdas Kamaitis.
Naujosios sudėties regiono plėtros taryboje, tiksliau – šios tarybos kolegijoje, mūsų
rajonui atstovaus jau trys politikai.

www.santaka.info

Posėdyje sprendžiant, kam patikėti
šias pareigas, susikirto opozicijos ir valdančiųjų interesai. Pastarieji, be automatiškai patenkančio mero, į regiono plėtros
tarybos kolegiją nutarė vėl deleguoti „valstietį“ V. Kamaitį, taip pat socialdemokratę
Daivą Černiuvienę.
„Naujo starto“ frakcija pasiūlė opozicijos lyderio Ž. Gelgotos kandidatūrą. Tačiau, kaip ir buvo galima tikėtis, šis kandidatas valdančiajai daugumai neįtiko, tad
atstovauti rajonui vyks vien „savi“ – socialdemokratų ir „valstiečių“ politikai.

Spaus netvarkingų statinių
savininkus

Posėdyje patvirtintas nenaudojamų,
apleistų bei neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas. Šis
dokumentas įpareigos savininkus tokius
statinius ar patalpas sutvarkyti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį, o nereaguojantiesiems į perspėjimus bus taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokestis.
Tarybos nariai pritarė Vilkaviškio,
Lazdijų rajonų ir Kalvarijos savivaldybių

bei devynių partnerių iš Lenkijos susitarimui kurti Lietuvos ir Lenkijos pasienio
funkcinę turizmo zoną „Jotvingių kraštas
– Jatvingia“.
Šiuo projektu siekiama aktyviau plėtoti turizmą Lenkijos ir Lietuvos pasienyje,
pasinaudoti galimybėmis bendriems naujo ES programavimo laikotarpio finansavimo šaltiniams pritraukti, įgyvendinant
bendras pasienio veiklas.
Taryboje taip pat buvo patvirtinti Vilkaviškio ligoninės, Vilkaviškio ir Kybartų
pirminės sveikatos priežiūros centrų stebėtojų tarybų veiklos nuostatai, Tarybos
komitetų sudėtis, nustatytas didžiausias
leistinas etatų skaičius rajono švietimo
įstaigose, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto tvarkymo, skirtos papildomos
lėšos užimtumo didinimo programai, pritarta biudžeto pakeitimams bei apsvarstyti kiti klausimai.
Po posėdžio visi Savivaldybės tarybos
nariai buvo pakviesti išsitirti greitaisiais
testais dėl COVID-19. Tačiau šiuo pasiūlymu iš 22 posėdyje dalyvavusių politikų
susigundė tik devyni. Teigiamų rezultatų
nerasta.

Ieškok krašto naujienų savo telefone

Egzamino rezultatas
galios ilgiau
VĮ „Regitra“ pratęsia teigiamo
teorijos egzamino rezultato
galiojimo terminą tiems būsimiems vairuotojams, kuriems
jis baigėsi arba baigsis ekstremaliosios situacijos metu.
Valstybės lygio ekstremalioji situacija
šalyje paskelbta vasario 26 d. Teigiamas teorijos egzamino galiojimo terminas pratęsiamas visos ekstremaliosios
situacijos paskelbimo laikotarpiu ir dar
6 mėnesiams po jo pabaigos.
Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę situaciją dėl COVID-19 plitimo grėsmės
valdymo visoje šalyje ir siekiant užtikrinti, jog būsimi vairuotojai turėtų daugiau laiko išlaikyti praktikos egzaminą.
Pirmą kartą teigiamo teorijos egzamino rezultato galiojimo terminas buvo pratęstas tiems, kuriems jis baigėsi
per pavasario karantiną ar tris mėnesius po jo pabaigos.
Teigiamas teorijos egzamino rezultatas įprastai galioja vienus metus ir
per šį laikotarpį būtina išlaikyti praktikos egzaminą.
Pagal pranešimą spaudai
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Konsultavimo paslaugos kaime – abipusė nauda
Siekiantiems tobulėti ūkininkams – gera žinia. Nuo lapkričio
20 iki gruodžio 21 d. jie gali pretenduoti į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
m. programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos,
ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį
„Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.
Profesionalūs mokymai
įvairiomis temomis

Pagal veiklos sritį ūkininkai, jaunieji
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško
valdytojai, kaimo vietovėse veikiančios
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
gali pretenduoti į paramą mokymams žeS Tobulėti, mokytis ir konsultuotis su savo sričių profesionalais ūkininkai, miškimės ūkio veiklos valdymo reikalavimų
ninkai bei kaimo vietovėse veikiančios įmonės gali pretenduodami į „Paramą
ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymosi, ekonominės ir
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.
Ričardo PASILAUSKO nuotr.
aplinkosauginės veiklos miško valdoje,
įmonių ekonominės veiklos, integruotų dalysis 46 500 Eur, miško valdytojai –
Į paramą konsultavimo paslaugoms
augalų apsaugos priemonių, kurios ma- 64 500 Eur.
pretenduojantys miško valdytojai asmežintų pesticidų naudojimą, taikymo ir paniškai taip pat turi būti valdos valdytojai,
našiomis temomis.
Reikalavimai – pagal pareiškėjų įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos
Mokymus Žemės ūkio ministerijos
veiklos kryptį
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
nustatyta tvarka teikia atrinktas konsulGauti paramą visai nesudėtinga. Svar- registre, o jų miško valda turi būti ne matavimo paslaugas teikiantis ūkio subjek- biausia pareiškėjams neturėti įsiskolinimų žesnė kaip 1 ha, vertinant pagal Nekilnotas, kuris yra ir paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui jamojo turto kadastro duomenis.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų ir Valstybinio socialinio draudimo fondui
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmoprogramos priemonės „Konsultavimo pa- bei neturėti finansinių sunkumų – nebūti nės turi atitikti smulkiojo ir vidutinio
slaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pava- bankrutuojantiems arba likviduojamiems. verslo subjekto statusą, apibrėžtą Lietudavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama Tiesa, ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti vos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.
žemės valdytojai, užsiimantys žemės ūkio verslo plėtros įstatyme, ir veikti kaimo
2020–2022 metais ūkininkai, jaunieji veikla, be to, dar turi būti valdos valdyto- vietovėse.
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai pagal jai, įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos
veiklos sritį pasidalys 167 945 Eur, miš- Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo reParaiškos –
ko valdytojams šiam laikotarpiui skirta gistre, taip pat nurodoma, kad jų ūkio ekotik elektroninės
64 500 Eur paramos. Kaimo vietovėse nominis dydis, išreikštas produkcijos stanParaiškos turi būti teiveikiančios labai mažos, mažos ir vidu- dartine verte, paraiškos teikimo momentu kiamos elektronine forma,
tinės įmonės ateinančius dvejus metus turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur.
užpildant ŽŪMIS elektroni-

Paežerių dvare švietė šimtai moliūgų

nę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS
portalo interneto prieiga adresu https://
zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti
elektroninės formos (popierinis dokumentas – nuskenuotas). Paraiška ŽŪMIS turi
būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo
teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Silpnybes ragina paversti
stiprybėmis

Marijampolės ūkininkų sąjungos pirmininkas ir Žemės ūkio rūmų atstovas Marijampolės regione Sigutis Jundulas sako,
kad šiuolaikiniai ūkininkai yra išsilavinę
ir labai intelektualūs. Tačiau net ir daugiausiai žinantiems žemdirbiams dažnai
iškyla klausimų, į kuriuos atsakymų savarankiškai rasti nepavyksta.
– Ypač daug klausimų kyla jauniesiems ūkininkams, kurie teorinių žinių
turi, tačiau praktinių patarimų stokoja.
Daug klausimų kyla ūkininkams, norintiems ūkininkauti aplinkai palankesniu
būdu: kaip gerinti dirvą, kaip ir kokius
naudoti augalų apsaugos produktus. Dažnai žemdirbiai suabejoja, ar teisingai vykdo ekonominę ūkio veiklą. Puiki pagalba
tokiais atvejais yra įvairūs mokymai bei
konsultacijos.
Fantastika, kad konsultacinę pagalbą žemdirbiai ir miškininkai gali gauti
naudodamiesi parama. Juk ne visi gali
sau leisti brangius kursus, mokymus ar
seminarus, todėl labai raginu žemdirbių
ir ūkininkų bendruomenę išsiaiškinti savo silpnąsias vietas bei jas stiprinti arba
paversti stipriosiomis, konsultuojantis
su savo sričių profesionalais ir žinovais,
– kalbėjo S. Jundulas.
Užsk. 2527

INICIATYVA

Toma BIRŠTONĖ

Savaitgalį Paežerių dvaro
sodyba paskendo šviesoje – čia vyko tradiciniais
tampantys moliūgų žibintų
vakarai „Parke klaidžioja
švieselės“.
Penktadienį, vos tik pradėjus temti,
didelis automobilių srautas pasuko
link Paežerių. Nors oras nelepino,
tačiau visi skubėjo pavaikščioti romantiška Paežerių dvaro parko alėja.
Sutemus ji atrodė išties įspūdingai
– paslaptingas švieseles skleidžiantys
įvairių formų moliūgai, tvenkinyje atsispindintis jų raibuliavimas apšvietė
visą dvaro teritoriją. Patys mažiausieji po parką lakstė persirengę vaiduoklių ar kitų personažų kostiumais, taip
minėdami pasaulyje vis labiau popu- S Parką vakarais nušvietė originaliai išskobtų moliūgų kompozicijos.
Autorės nuotr.
liarėjančią Helovino šventę.
Paežerių dvaro teritorijoje buvo išdėlio- kad dėl pandemijos moliūgų žibintų vaka- tais vietiniai bei iš kitų miestų atvykę sveta apie 600 moliūgų. Daugiau negu pusę iš- rai bus kitokie – nebuvo koncerto, pramogų, čiai aikčiojo nuo įspūdingo vaizdo, sveikino
skaptavo šventės sumanytojai – Suvalkijos tačiau šviesų žaismui abejingų neliko. Buvo kultūros įstaigos darbuotojus su gražia ini(Sūduvos) kultūros centro-muziejaus dar- skelbta, kad pasigrožėti dvaro puošmeno- ciatyva ir linkėjo tokią šventę rengti kasbuotojai, meniškai išraižytų moliūgų atve- mis bus galima spalio 30–31 dienomis, ta- met. Priminsime, kad toks renginys dvare
žė švietimo įstaigos, vaikų dienos centrai, čiau nemažai svečių Paežeriuose lankėsi ir – antras, pirmąsyk jis įvyko praeitą rudenį.
įvairios bendruomenės, įmonės ir pavieniai pirmomis lapkričio dienomis.
Pasak pačių organizatorių, moliūgų žižmonės. Ledų gamintojai „Art Glacio“ kūryTV3 žinias stebėję žiūrovai, patys pabū- bintų vakarai „Parke klaidžioja švieselės“
bingai parodė savo prekinį ženklą – karuty- gę prasto oro ar klausę medikų rekomenda- nebūtų įmanomi be rajono žmonių pagalje „patupdyti“ moliūgai viliojo lyg didžiulės cijų likti namuose, buvo maloniai nustebin- bos. Gyventojai dvarui padovanojo daugyledų porcijos.
ti – informacinė laida parodė reportažą iš bę savo laukuose užaugintų moliūgų.
Organizatoriai iš anksto įspėjo žmones, vykusio renginio. Kalbėdami su žurnalisSimbolines dovanėles bei padėkos raš-

tus Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centromuziejaus direktorė Jurgita Morozaitė bei
šios įstaigos darbuotoja Virginija Samuolienė antradienį įteikė daugiausiai moliūgų
padovanojusiems Reginai Pasalauskienei,
Marcelei Pužienei, Irenai ir Vincui Slavinskams, Levutei Stadalnikienei ir Jurgitai Blažauskienei. Taip pat padėkota vairuotojui
Remigijui Pužui, kuris su savo transportu
į dvarą atvežė tonas moliūgų, bei kitiems,
prisidėjusiems prie gražios iniciatyvos įgyvendinimo.
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Tarp mūsų – labai daug
vienišų žmonių

SAVANORYSTĖ

Eglė MIČIULIENĖ

Šiemet Vilkaviškio „Lions“ klubas pradėjo įgyvendinti 2,5 metų
trukmės projektą „Savanoriauk.
Atjausk. Padėk“. Jo tikslas – burti savanorius ir suteikti pagalbą
namuose socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.
Visi – dirbantys ir užimti

Vilkaviškietė Giedrė Janušauskienė dar
vasario mėnesį „Santakos“ laikraštyje perskaitė skelbimą apie tai, kad ieškomas savanorystės skatinimo veiklų koordinatorius.
Giedrei tai buvo visiškai nauja, neišbandyta veikla, tačiau ji pasirodė labai
įdomi ir prasminga. Paskutinę dieną moteris pasiūlė savo kandidatūrą, buvo pakviesta dirbti ir iškart ėmėsi veiklos.
„Žinote, kas mane labiausiai nustebino?
Kad vos žmones pakvietus savanoriauti
iškart atsirado per 20 to norinčių vilkaviškiečių. Ne moksleivių, o brandžių, gyvenimiškos patirties turinčių žmonių, kurie suprato, kad darbas bus ne tik neatlygintinas,
bet ir nelengvas“, – pasakojo G. Janušauskienė.
Moterį sužavėjo geranoriškas būsimųjų
savanorių požiūris į šią veiklą. Taip pat nustebino faktas, kad visi tie žmonės – dirbantys, užimti, turintys papildomos veiklos.
Taip sutapo, kad vilkaviškiečiams pradėjus įgyvendinti savanorystės projektą Lietuvą užklupo koronavirusas, buvo įvestas
karantinas. Giedrei teko dar kartą kalbinti
savanorius, klausti, ar sudėtinga situacija
nepakeis jų planų. Tačiau tik pora žmonių
dėl skirtingų priežasčių savo sumanymo atsisakė.
„Smagu buvo suprasti, kad Lietuvoje
yra žmonių, kurie nuoširdžiai, altruistiškai
nori padėti kitiems. Juk kartais girdime,
kad net už pinigus ne visada gali rasi darbuotoją, o savanorystė – neatlygintina, tai
darbas iš idėjos“, – šypsojosi pašnekovė.

Į namus eina pirma

Savanorystės veikla susidomėjusių vil-

S Vilkaviškietė Giedrė Janušauskienė pagalbos reikalingų gyventojų namuose
apsilanko pirmoji.
Autorės nuotr.
kaviškiečių šiuo metu yra dvi dešimtys. Jie
sutiko papasakoti apie savo apsisprendimo
savanoriauti motyvus, pasidalyti įdomia
bendravimo patirtimi – apie tai „Santakoje“
parašysime vėliau. O šįkart kalbėjomės su
jų koordinatore G. Janušauskiene apie jos
veiklą ir savanorystės esmę.
Giedrė yra tas žmogus, kuris ne tik paskirsto darbus savanoriams, bet ir į gyventojo duris pasibeldžia pirmas. Ji prisistato
kaip projekto koordinatorė, išsiaiškina, kokios pagalbos žmogui reikia, užpildo dokumentus.
„Turime žinoti, ką lankysime. Tai – ir
atsakomybės reikalas: juk jei kas nors nemalonaus nutiktų, reikia žinoti, kuris savanoris pas kurį gyventoją tuo metu buvo.
Tačiau galiu pasakyti, jog nebuvo situacijos,
kad žmonės mūsų nepriimtų ar kad skųstųsi mūsų veikla“, – sakė G. Janušauskienė.

Moteris sakė, jog labai retai, bet pasitaiko atvejų, kai į namus žmonės nenori nieko
įsileisti. Ir tai suprantama, ypač dabar, kai
kyla viruso grėsmė.
„Todėl prieš atvykdami visuomet susideriname su gyventojais. Vos prieš savaitę
viena iš savanorių skambino savo lankomai moteriai, klausė, ar dabar, plintant
virusui, norės įsileisti ją į namus. O moteris atsakė, kad be mūsų per žiemą neišgyvens, kad jau priprato bendrauti ir labai
laukia susitikimo...“ – pasakojo savanorių
kuratorė.

Labiausiai trūksta bendravimo

Į namus atėję savanoriai dirba pačius
įvairiausius darbus – nuo būsto tvarkymo,
maisto gaminimo iki derliaus nuėmimo ar
žolės pjovimo.
] Nukelta į 10 p.
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Siūloma leisti įsigyti
nereikalingą bendrojo
naudojimo žemę
sodų teritorijose
Seimo narys Algirdas Butkevičius įregistravo Sodininkų bendrijų įstatymo
pataisą, kuria siūloma nustatyti, kad
sodininkų bendrijai priskirta bendrojo naudojimo žemė, kurios bendrija iš
valstybės neišsipirks ir neišsinuomos,
nuo 2023 m. sausio 1 d. būtų priskiriama laisvos valstybinės žemės fondui.
Bendrojo naudojimo žemė, esanti mėgėjų sodų teritorijoje, kurioje bendrija
nėra įsteigta, laisvos valstybinės žemės
fondui būtų priskiriama nuo 2021 m.
liepos 1 d.
Įstatymo projektą parengti paskatino Vilkaviškio rajono gyventojų kreipimaisi, kai jie negali įsigyti sodininkų
bendrijai priskirtos, tačiau jos nenaudojamos bendrojo naudojimo žemės.
Kai kuriais atvejais bendrija tos žemės
nėra įsiteisinusi, nes ji nereikalinga, tačiau yra ir tokių atvejų, kai sodininkų
bendrija net neegzistuoja, nėra įsisteigusi. Panašių probleminių atvejų yra
labai daug.
Nenaudojamą žemę priskyrus laisvos valstybinės žemės fondui, ji būtų
administruojama Nacionalinės žemės
tarnybos ar kitų valstybinės žemės patikėtinių, ją būtų siekiama išnaudoti
racionaliai, šią žemę būtų galima perleisti nuosavybei, išnuomoti ar perduoti kitaip naudotis įstatymų nustatyta
tvarka.
Priėmus Seimo nario siūlomą pataisą, sumažėtų apleistų, bešeimininkių
žemės sklypų sodų teritorijose.
Seime šiuo metu yra svarstomos Žemės įstatymo pataisos, kuriomis siūloma individualiam mėgėjų sodo sklypų
naudojimui suteiktus, bet neišpirktus
ir neišnuomotus žemės sklypus nuo
2023 m. leisti įsigyti kitiems asmenims
aukciono būdu. Šiuo projektu sprendžiamas tik individualaus naudojimo
sklypų klausimas.
Valdas RIKLIUS
Seimo nario patarėjas

Dovanoja
kačiukus ir
šuniukus.

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

Karantino akivaizdoje – planai rengti patikros punktą
] Atkelta iš 1 p.
Dar viena susirgusi moteris koronavirusu užsikrėtė darbe, UAB „Marijampolės
pieno konservai“, kur kilęs infekcijos protrūkis. Moteris dėl aukštos rizikos kontakto su sergančiuoju buvo saviizoliacijoje,
todėl kontaktų turėjo tik su 2 šeimos nariais.
Šiuo metu saviizoliacijoje yra 44 rajono
gyventojai. Ne visi jų kontaktus turėjo su
mūsų rajono sergančiaisiais. Policija nuolat
tikrina, kaip izoliuotis privalantys asmenys
laikosi režimo. Vidutiniškai per parą patikrinama po 10 asmenų.
Policija primena, kad tiek saviizoliacijos taisyklių nesilaikantiems, tiek kaukių
nedėvintiems asmenims gresia 500–1500
eurų bauda, o jei dėl jų kaltės užsikrėtė kiti asmenys – ir baudžiamoji atsakomybė.

Tirtų patys

Visuomenės sveikatos specialistai nerimauja, kad COVID-19 susirgę asmenys
nenoriai bendrauja, neatskleidžia turėtų
kontaktų, slepia, nuo ko galėjo užsikrėsti
virusu. Todėl tampa sunku atsekti aukštą

riziką užsikrėsti turėjusius asmenis, juos
izoliuoti.
Dėl šios priežasties bei dėl neatsakingo
žmonių elgesio liga plinta ir tampa sunkiai
valdoma.
Greitosios pagalbos specialistai prašo
gyventojų juos kviesti tik prireikus skubios pagalbos, nes daugėjant susirgimų
koronavirusu medikai gali tapti infekcijos
pernešėjais. Medikus būtina pasitikti dėvint apsauginę kaukę.
Mūsų rajono vadovai vakar vykusiame
Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje
priėmė sprendimą prie Vilkaviškio ligoninės steigti mobilųjį COVID-19 patikros
punktą. Komisija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama skirti terpių testavimui, asmens apsaugos priemonių punkte dirbsiantiems medikams, taip
pat specialią palapinę.
Kaip informavo rajono Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė Daiva Riklienė, šiuo metu didelė problema kyla dėl to, kad šalyje veikiančiuose
mobiliuosiuose COVID-19 patikros punktuose susidaro didžiulės eilės ir žmonės,

kuriems įtariamas koronavirusas, ar su
sergančiuoju kontaktavę asmenys negali
laiku išsitirti.
Dėl šios priežasties kyla grėsmė plisti virusui, juolab kad ne visi žmonės yra
pakankamai atsakingi, turėję kontaktą su
sergančiu asmeniu nesiizoliuoja. Vietoje
įsteigtas mobilusis punktas pagerintų paslaugos prieinamumą, žmonės būtų greičiau ištiriami ir izoliuojami.
Taip pat priimtas sprendimas ligoninėje atnaujinti karščiavimo klinikos veiklą.
Tačiau tai susiję su didžiulėmis išlaidomis
– apie 50 tūkst. eurų per mėnesį, todėl
kreiptasi į Vyriausybę.

Pacientus priims

Vilkaviškio ligoninės direktorius Linas
Blažaitis sakė, kad jo vadovaujama įstaiga
yra pasirengusi teikti paslaugą ir atlikti
COVID-19 ėminius. Juolab kad tokios patirties personalas turi, nes nuolat tenka
imti mėginius į ligoninę guldomiems pacientams. Tokių mėginių kasdien į Kauno
laboratoriją išgabenama po porą dešimčių. Ligoninės personalas taip pat nuolat
testuojamas.

Nors skelbiamas karantinas, ligoninė
užsidaro tik nuo lankytojų. Artimieji ligoniams gali perduoti siuntinukus, atgabenę
juos į ligoninę nuo 7.30 val. iki 18.30 val.
Pacientus ligoninė ir toliau priims, Konsultacinio skyriaus medikai dirbs įprastu
ritmu. Kiek pasikeitė iš kitų gydymo įstaigų atvykstančių medikų darbo grafikas.
Kad būtų išvengta kryžminio užkrato, atvykstantys gydytojai vienoje įstaigoje dirba po savaitę ir tada keičiasi.
Šeimos gydytojai taip pat kol kas dirbs
tokia pačia tvarka, kaip iki šiol. Pirmenybė teikiama nuotolinėms konsultacijoms,
tačiau iš anksto suderinus su gydytoju, kol
Vyriausybė nedavė kitokių nurodymų, pacientai bus priimami.
Atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ėmėsi iniciatyvos ir pasiūlė
gyventojams atlikti greituosius serologinius testus. Buvo tikėtasi, kad žmonės aktyviai registruosis ir turimų testų netgi
pritrūks. Tačiau, anot biuro vadovės Lauros Sadauskienės, vilkaviškiečiai didelio
susidomėjimo tirtis neparodė – sulaukta
vos 43 norinčiųjų.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Šeimos skiriasi dėl to, kad sutuoktiniai
nemoka vienas kito išgirsti
Eglė KVIESULAITIENĖ

dar nepasiektas, ginčo šalys gali
toliau tęsti mediaciją savanoriškai, tačiau jau savo lėšomis.
Anot vilkaviškietės mediatorės K. Sopromadze, ginčą spręsti
taikiai visuomet patogiau ir pigiau, nei ilgą laiką bylinėtis teismuose. Ginčą spręsdamos taikiai
poros išlaiko abipusę pagarbą,
teisme išvengiama įžeidinėjimų
ir nepagrįstų kaltinimų.
Tačiau yra ir tokių, kurie griežtai atsisako mediatoriaus paslaugų. Jeigu kuris iš ginčo dalyvių
nepageidauja jį spręsti taikiai,
išduodama pažyma, kad mediacija nepavyko. Taigi ginčui spręsti
belieka vienintelis kelias – ilgas ir
brangus bylinėjimasis teisme.
Kaip pasakojo K. Sopromadze,
per darbo praktiką jai teko tarpininkauti sprendžiant įvairių porų ginčus. Kartais besiskiriantys
žmonės būna taip įsiskaudinę,
kad nebesugeba kalbėtis ar net
išsakyti konkrečius lūkesčius. Tad
iš pradžių tenka išklausyti konflikto priežastis, kurias turi nurodyti
abi pusės. Tiesa, mediatoriaus
pareiga neleisti pusėms vienai kitą pertraukinėti. Tiek vyras, tiek
žmona privalo tiesiog pagarbiai
išklausyti sutuoktinio lūkesčius ir
konflikto priežastis.

Ko gero, ne viena skirtis
nusprendusi šeima net
nežino, kad prieš teismo
procesą jos laukia mediacija. Ir tik nepavykus mediacijai sutuoktiniai galės
traukti skirtingais keliais.
Visgi pabendravusi su mediatoriumi šeima dažnai
ne tik taikiai išsprendžia
problemas, bet kartais nutaria išvis nebesiskirti.
Tik trys rajone

Mūsų rajone dirbanti, kartu
ir teisėjo padėjėjos pareigas Vilkaviškio teismo rūmuose einanti
mediatorė Kristina Sopromadze
sakė, kad susidūrę su mediacija
žmonės į ją žvelgia kaip į naujovę. Tiesa, ši ginčų sprendimo
procedūra nėra naujiena, o nuo
praėjusių metų civilinėse šeimos
bylose ji netgi privaloma.
Jei teismo keliu spręsite turto dalybų, vaiko išlaikymo, jo
gyvenamosios vietos nustatymo
ar kitus ginčytinus šeimos klausimus, be mediacijos tikrai neap- S Mediatorė Kristina Sopromadze didžiausiu pasiekimu
sieisite. Tiesiog kreipdamiesi į
laiko sutaikytą šeimą.
Autorės nuotr. Stebėtojas iš šalies
teismą privalėsite jam pateikti
Tačiau pasitaiko atvejų, kai
mediatoriaus išduotą pažymą, kad išban- žmogus gali rinktis kitame šalies mieste besiskiriantys sutuoktiniai nesugeba elgdėte galimybę ginčą spręsti gražiuoju. Jei dirbantį ginčų sprendimo tarpininką, jei tis pagarbiai vienas kito atžvilgiu ir mediaporos skiriasi bendru sutikimu ir sutuokti- šis sutinka atvykti.
torius nepajėgia valdyti situacijos. Tuomet
niai vienas kitam turtinių ar kitų šeiminių
Nors dauguma mediatorių turi teisinį mediatoriui tenka su kiekviena iš šalių kalpretenzijų neturi, tuomet mediacija nerei- išsilavinimą, įgyti šią kvalifikaciją gali ir bėtis atskirai. Išklausęs abiejų sutuoktinių,
kalinga.
kitų profesijų žmonės.
mediatorius išsiaiškina ginčo priežastį ir
Mediacijos tikslas – padėti šalims taiginčo šalis gali lengviau pakreipti taikaus
kiai spręsti ginčą. Šią ginčų sprendimo
Pigiau ir greičiau
sprendimo linkme. Beje, mediatorius turi
procedūrą vykdo mediatoriai, įrašyti į LiePrivalomoji mediacija yra nemokama išlaikyti konfidencialumą ir neatskleisti
tuvos Respublikos mediatorių sąrašą.
paslauga. Kai mediatorių parenka ir skiria sutuoktiniams, ką girdėjo iš kitos ginčo puMūsų rajone yra trys specialius mo- Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sės, nebent ši sutiktų.
kymus baigę, kvalifikacinius egzaminus tarnyba, paslaugos apmokamos iš valstyAnot K. Sopromadze, kartais mediatoišlaikę ir į minėtą sąrašą įrašyti mediato- bės biudžeto lėšų ir ši ginčų sprendimo pro- riui tenka labai laviruoti ir klausimus pariai – be Kristinos, dar du teisininkai – Lai- cedūra gali būti vykdoma iki keturių valan- teikti taip, kad neatskleistų žinomos kito
mutis Vaitkus ir Justina Valentienė. Visoje dų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis sutuoktinio pozicijos. Ginčo tarpininkas
Marijampolės apskrityje tokių yra 35. Tad susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo privalo būti nešališkas ir nedaryti įtakos

Bankai bendradarbiaus su policija
Lietuvos bankų asociacija
(LBA) pradeda bendradarbiavimą su Lietuvos kriminalinės
policijos biuru, šitaip siekdama
užkirsti kelią žmonėms tapti finansinių nusikaltimų aukomis.
Skaudžios pasekmės

Bankui pastebėjus, kad klientas galimai
atlieka pavedimus sukčiams, į perspėjimo
mechanizmą bus įtraukta ir policija. Šis specialus reagavimo į galimus sukčiavimo atvejus algoritmas garantuos operatyvų atsaką
galimos finansinės aferos atveju ir padės
apsaugoti žmones nuo apgavysčių.
„Bankų ir policijos pajėgų suvienijimas yra ypač svarbus žingsnis kovoje su
finansiniu sukčiavimu. Tik dirbdami kartu galime apsaugoti žmones ir efektyviai
užkirsti kelią finansinėms aferoms ir apgavystėms. Šiandien finansiniai sukčiavimai
virtualiojoje erdvėje tapo tokie įmantrūs
ir įtikinami, kad jų aukomis gali tapti bet
kuris asmuo ar šeima. Todėl dedame visas

pastangas, kad ši skaudi problema būtų
sprendžiama kuo geriau ir greičiau“, – sakė Audrius Šapola, LBA Finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto pirmininkas.
„Norint pažaboti virtualius nusikaltimus ir apsaugoti potencialias jų aukas,
būtinas inovatyvus atsakas. Finansinių sukčiavimų pasekmės visada ypač skaudžios
aukoms bei jų artimiesiems. Sukūrę bendrą reagavimo algoritmą sieksime operatyviai padėti finansų sektoriaus įmonėms ir
apsaugoti gyventojus nuo sukčių pinklių“,
– akcentavo Marius Juozapavičius, Lietuvos
kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos patarėjas.

Reaguos ir bankas, ir policija

Šiuo metu bankai, pastebėję įtartinas
operacijas ir nustatę, kad klientas atlieka
pervedimus į galimai sukčiams priklausančias sąskaitas, telefonu paskambina žmogui ir perspėja, jog jis gali būti įtrauktas į
sukčiavimo schemą.
Tačiau praktika rodo, kad bankų tarnautojų kreipimaisi ne visuomet būna
efektyvūs – sukčių paveikti žmonės neretai

nebereaguoja į perspėjimus ir tampa nusikaltimo aukomis.
Todėl nuo šiol, bankui įspėjus klientą,
kad jis pildo sukčių sąskaitas, bei jam toliau
tęsiant šiuos veiksmus, banko darbuotojai
informuos ir policiją. Tokiu atveju pareigūnai nuvyks susitikti su potencialia auka ir
dar kartą perspės, kad asmuo savanoriškai
atiduoda pinigus nusikaltimo organizatoriams.
Tikimasi, kad sutelktos maksimalios
pastangos apsaugoti žmones nuo finansinių aferų, leis efektyviau stabdyti nusikaltimus.

Sukčiavimas neslopsta

Kad finansinis sukčiavimas neslopsta,
rodo LBA surinkti šių metų trečiojo ketvirčio duomenys. Per devynis šių metų mėnesius finansų įstaigų klientai dėl sukčių patyrė iš viso 3,4 mln. eurų nuostolių.
Lyginant su antruoju ketvirčiu, trečiąjį
ketvirtį finansinio sukčiavimo padaryta žala padidėjo 18 proc. ir siekė 1,2 mln. eurų.
Pastaraisiais mėnesiais beveik 6 kartus
augo telefoninio bei romantinio sukčiavi-

nė vienai iš pusių, o rasti sprendimą, kaip
jas sutaikyti, kad ginčas būtų išspręstas taikiai.
Tiesa, išlikti nešališkam ne visada lengva, tačiau mediatorius turi vadovautis įstatymais. Šiuo atveju – Mediacijos įstatymu ir
kitais teisės aktais.
– Mediatorius – tarsi stebėtojas iš šono,
kuris padeda šalims nuodugniai ir visapusiškai išanalizuoti galimo susitarimo
sąlygas, rizikas, pasekmes, – aiškino K.
Sopromadze. – Dažniausiai poros bendro
sprendimo neranda tik dėl to, kad nenori
išklausyti ir išgirsti vienas kito lūkesčius.
Besiskiriantys žmonės turi abipusių nuoskaudų ir emocijos jiems tiesiog trukdo pasikalbėti, rasti racionalų, abiem naudingą
sprendimą. Tad mediatoriaus pareiga – padėti šalims išklausyti viena kitą ir išgirsti.

Bendru sutarimu

Jei mediatoriui pavyksta rasti sprendimą, pora pasirašo taikos sutartį, kurioje
aptariamos skyrybų sąlygos. Su ja pora kreipiasi į teismą. Tokia sutartis įgauna teismo
sprendimo galią, ji yra vykdytinas dokumentas ir teisme tvirtinamas supaprastinta
tvarka. Šalims teismo posėdyje dalyvauti
nebereikia.
Nors ginčo sprendimas taikos sutartimi yra daug greitesnis ir pigesnis, kai
kurios poros linkusios „peštis“ teisme.
Mediacijoje daryti nuolaidų ir rasti kompromisą privalo abi pusės, tačiau kai kurie
žmonės nuolaidžiauti nelinkę. Jie įsitikinę, kad teisme pavyks apginti savo kietą
poziciją.
Visgi skyrybų abipusiu sutarimu, anot
K. Sopromadze, labai padaugėję. Mediatorė šioje tendencijoje įžvelgia mediacijos įtaką. Skyrybų bylose, ypač poroms,
turinčioms bendrų vaikų, labai svarbu
priimti taikų sprendimą. Kadangi tėvams
teks nori nenori bendrauti ir ateityje, puiku, kai žmonės mediatoriaus pagalba sugeba pagaliau išgirsti vienas kitą ir kalbėtis
be užgauliojimų ir priekaištų.
Visgi didžiausiu savo pasiekimu K.
Sopromadze laiko sutaikytą porą, kuri apsilankiusi pas mediatorę nusprendė išvis
nebesiskirti. Pasirodo, reikėjo tiek nedaug
– tik sugebėti išgirsti tai, dėl ko šeimoje kyla konfliktai.

SVARBU ŽINOTI
mo padaryti nuostoliai – nuo 52 tūkst. eurų
iki 311 tūkst. eurų. Padaugėjo investicinio
sukčiavimo atvejų.
Kita vertus, triskart sumažėjo verslo
sukčiavimų daroma žala: susirašinėjimo
elektroniniu paštu perėmimo padaryti nuostoliai sumažėjo nuo 333 tūkst. eurų iki 92
tūkst. eurų. Vadinamųjų „phishing‘o“ schemų, kai nusikaltėliai klastoja SMS arba
elektroninius laiškus, padaryti nuostoliai
sumažėjo nuo 87 tūkst. eurų iki 36 tūkst.
eurų.
Pasak A. Šapolos, tai galėjo lemti vasaros laikotarpis, kai daugiau žmonių atostogauja, taip pat aktyvus visuomenės informavimas.
LBA primena, kad kiekvienas žmogus
turi būti budrus, atsargiai vertinti visą elektroniniais kanalais bei telefonu gaunamą informaciją, nepasiduoti emociniam aferistų
spaudimui. Kritiškumas ir sąmoningumas
yra geriausias vaistas apsisaugoti nuo finansinių aferistų.
Valerija KIGUOLIENĖ
Lietuvos bankų asociacijos
komunikacijos vadovė
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Vilkaviškiečiui siekti sporto
rezultatų padeda stipri valia
Toma BIRŠTONĖ

tegorijoje užėmė trečiąją vietą.
„Visos pergalės džiugina širdį, bet
labiausiai įsiminė pirmosios varžybos.
Iš viso naujokų kategorijoje varžėsi
net 10 atletų. Norėjau papulti į geriausiųjų šešetuką, bet užimti trečiąją vietą nesitikėjau. Prieš savaitę dalyvavau
tokio pat tipo varžybose ir iškovojau
auksą naujokų bei sidabrą vyrų kultūrizmo kategorijose“, – džiaugsmo neslėpė atletas.
Pasak D. Čemerkos, lapkritis jam
bus įtemptas, nes laukia dar dvejos
varžybos. Tiesa, jos bus kiek kitokios,
šalyje paskelbus karantiną į salę bus
įleidžiami tik teisėjai ir varžybų dalyviai, todėl palaikymo šūksnių iš artimųjų vaikinas nesulauks. Pabaigęs sezoną naujokų kategorijoje, Domantas
ateinančiais metais planuoja ruoštis
klasikinio arba vyrų kultūrizmo varžyboms.
„Dar turiu nemažai laiko pagalvoti, kurią kultūrizmo atšaką pasirinkti.
Turiu apsispręsti, ar ryškinti raumeningą kūną, sumažinti riebalinį audinį, ar pasielgti priešingai – priaugti
svorio ir tik tada formuoti kūną“, – pasakojo D. Čemerka.

Sporto klubo „Neon Gym“ treneris Domantas Čemerka ne
tik padeda kitiems padailinti
kūno linijas, pataria, ką valgyti prieš treniruotę bei po jos,
bet ir pats siekia aukštumų
lengvajame kultūrizme.
Sportuoja dešimtmetį

Aktyviai leisti laisvalaikį mėgstantis Domantas vaikystėje išbandė daugybę sporto būrelių, lankė dviračių,
krepšinio, futbolo treniruotes, domėjosi kitomis sporto šakomis. Sulaukęs
keturiolikos metų kartu su draugu nusprendė užsukti į sporto klubą. Treniruotes vilkaviškietis lanko iki šiol.
„Per dešimtmetį, kai aktyviai
sportuoju, nesu turėjęs ilgesnės nei
dviejų savaičių pertraukos. Net ir per
karantiną užsidarius sporto klubams
suradome išeitį. Kartu su broliu tėvų
namuose įsirengėme sporto salę. Panašu, kad ir dabar treniruosimės namie“, – pasakojo D. Čemerka.
Tiesa, jaunas vaikinas sporto salėje ne tik pats lieja prakaitą, bet ir padeda kitiems padailinti kūno formas.
Įgijęs sporto trenerio licenciją, jis jau
kurį laiką dirba vilkaviškiečių pamėgtame sporto klube „Neon Gym“. Nors
pagrindinė Domanto darbovietė – Kybartų pasienio užkarda, vaikinas neslepia, kad trenerio darbas jam patinka ne ką mažiau.

Pataria užsiimti fizine veikla

S

Paskatino treneris

Nors ir pats turi sukaupęs nemažą žinių bagažą, pasisemti patirties bei išklausyti patarimų vaikinas kartą per savaitę
vyksta į Kauno sporto klubą „Minotauras“
pas trenerį Šarūną Raižį. Būtent jis pastebėjo vilkaviškiečio potencialą bei pasiūlė
dalyvauti Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos varžybose.
Kalbėdamas apie pasiruošimą joms vilkaviškietis prisipažino, jog sportininkai turi atlaikyti rimtus išbandymus: mitybos planai, varginančios treniruotės tampa atletų
iššūkiu, priverčiančiu išsiugdyti valią.
Sausio pradžioje Domantas pradėjo intensyviai ruoštis būsimoms varžyboms. Iki
jų reikėjo numesti daugiau nei dešimt kilogramų. Vaikinas privalėjo sumažinti angliavandenių kiekį, naudoti daugiau maisto,
turinčio baltymų.

Paklausus, kaip jo sportą vertina
aplinkiniai, D. Čemerka teigė, kad pradžioje sulaukdavo ne tik palaikymo.
„Iš pradžių sulaukdavau keistų
Išlaikyti sportišką figūrą Domantui Čemerkai žvilgsnių, kai praėjus tam tikram laikui išsitraukdavau savo maisto dėžutę,
padeda griežtas mitybos ir treniruočių grafi- bet dabar visi priprato. Šeima, kolegos
kas.
VS-foto.lt nuotr. džiaugiasi mano rezultatais, jaučiu jų
palaikymą. Nieko nepasieksiu kultūriz„Turėjau laikytis režimo ir valgyti kas me, jei nesilaikysiu griežtos disciplinos, nedvi valandas. Maisto racionas tapo labai turėsiu valios“, – kalbėjo sportininkas.
ribotas: valgiau vištieną, jautieną, žuvį,
Į sporto klubą užsukantiems lankytokiaušinius, ryžius, daržoves. Visur keliauda- jams Domantas negaili patarimų ir skativau tik su savo maisto dėžutėmis. Ir dabar na neapsileisti, nes einant metams kūnas
gyvenu panašiu ritmu, nes tai tapo mano stingsta, mažėja raumenų masė, lėtėja
gyvenimo būdu. Prieš varžybas beveik pu- medžiagų apykaita, tad pasiekti gerų rezulsantros paros negeriu vandens, kad iš orga- tatų darosi vis sunkiau. Treneris rekomennizmo pasišalintų visi skysčiai. Pasibaigus duoja kiekvieną dieną užsiimti bet kokia
varžyboms leidžiu sau pasimėgauti pica, fizine veikla – vaikščioti, bėgioti, minti dvimėsainiu ar ledais. Jau kitą dieną grįžtu račio pedalus, esant galimybei apsilankyti
prie įprasto maisto raciono ir treniruočių“, sporto salėje.
– pasakojo D. Čemerka.
„Tiems, kurie nori numesti svorio, labai
svarbu suvokti, kad sportas lemia 20 proPapuolė tarp geriausių
centų, o sveika mityba – 80 procentų galuNors pasirodyti ant didžiosios scenos tinio rezultato. Jeigu pradėsite sportuoti,
Domantas turėjo pavasarį, bet šalyje pa- bet valgysite tiek pat arba dar daugiau – veiskelbus karantiną kultūrizmo varžybos bu- kiausiai norimų rezultatų nesulauksite.
vo nukeltos ir įvyko tik vasaros pabaigoje. Turi atsirasti kalorijų deficitas, tik tuomet
Jose vilkaviškietis rungėsi sėkmingai – Lie- galėsite džiaugtis gražia figūra“, – rekomentuvos kultūrizmo čempionate naujokų ka- dacijų negailėjo D. Čemerka.

Vilkaviškiečiams – pėsčiųjų takas
Vilkaviškio gyventojai sulauks
jiems svarbaus pėsčiųjų tako,
kuris bus įrengtas tarp ligoninės ir poliklinikos.
Viešoji infrastruktūra tarp Vilkaviškio
ligoninės ir poliklinikos yra labai svarbi gyventojams, kadangi šių įstaigų pacientai ja naudojasi vykdami į sveikatos
paslaugas teikiančias įstaigas, taip pat ji
reikalinga Vilkaviškio pradinės mokyklos
moksleiviams, vykstantiems į šalia esančią mokyklą.
Esamas takas yra nusidėvėjęs – danga
ištrupėjusi, lyjant lietui ant jo telkšo balos,
taip pat jis nėra pritaikytas neįgaliesiems,
todėl daugelis gyventojų, norėdami pasiekti įstaigas, renkasi automobilius.

Įgyvendinant projektą planuojama
įrengti naują apie 162 metrų ilgio pėsčiųjų
taką nuo Vilkaviškio ligoninės iki poliklinikos. Kartu bus įrengtas apšvietimas, paviršinių nuotėkų tinklai, mažosios architektūros elementai. Projektu siekiama sukurti
darnią, aplinkai nekenksmingą viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės socialinės, aplinkosauginės plėtros, užtikrinant kokybišką, darnų
visuomenės narių judumą.
Bendra projekto vertė – 47 591 Eur, iš jų
– 40 107 Eur yra ES lėšos.
Visoje Lietuvoje atsiranda naujų pėsčiųjų ir dviračių takų, o šalies gyventojai
skatinami kuo daugiau judėti pėsčiomis
arba rinktis aplinkai draugiškas transporto priemones.
Susisiekimo ministerijos inf.
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Pirmosios pergalės
teks palaukti
Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“ vis dar laukia
pirmosios pergalės Nacionalinėje krepšinio lygoje.
Mūsiškiams pagalius į ratus kiša ir
COVID-19 situacija. Dėl jos jau buvo atšaukta keletas susitikimų. Pavyzdžiui,
praėjusią savaitę „Perlas“ turėjo žaisti
su Joniškio bei Klaipėdos krepšininkais, tačiau abejos rungtynės taip ir
neįvyko.
Siekdami išvengti ilgesnės pertraukos be varžybų vilkaviškiečiai skubiai
susitarė sužaisti rungtynes su kaimynais – Šakių „Vyčio“ krepšininkais. Deja, brolių Darjušo ir Kšištofo Lavrinovičių vedami šakiečiai nuo pat pirmų
susitikimo minučių perėmė žaidimo
vadžias į savo rankas ir apie pergalę
vilkaviškiečiams net neleido pagalvoti. Namuose rungtyniavęs „Vytis“ dvikovą laimėjo 91:70.
Geriausiai mūsiškių gretose žaidė
20 taškų įmetęs ir net 29 naudingumo
balus surinkęs Martynas Linkevičius.
Kitą susitikimą „Perlas“ žais jau rytoj. Mūsiškiai 16 val. svečiuose išbandys jėgas prieš Mažeikių „Erelius“.

Intriga išlieka
Futbolo klubas Kybartų
„Sveikata“ toliau nepraranda vilčių iškovoti Lietuvos
futbolo federacijos (LFF)
II lygos Pietų zonos pirmenybių medalius.
Mūsiškiai namuose 4:2 palaužė vienus
iš varžybų lyderių – Panevėžio „Ekrano“ futbolininkus. Šiame susitikime
abiejų komandų žaidėjams buvo parodytos net 4 raudonos kortelės – 3 panevėžiečiams ir 1 kybartiečiams.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Karolis Kereiša, Artūras Pečiulis, Dominykas
Ryckis ir Gintaras Čibirka.
Iki pirmenybių pabaigos likus vos
vienam turui Kybartų „Sveikata“ turnyrinėje lentelėje žengia ketvirtoje vietoje, vos vienu tašku atsilikdama nuo
panevėžiečių.
Norintiems užsikabinti varžybų
medalius mūsiškiams reikia ne tik rytoj, 13 val., namuose įveikti Alytaus
„Dainavos B“ komandą, bet ir tikėtis,
kad kitame susitikime „Ekrano“ žaidėjai savo stadione nesugebės įveikti
pirmenybių titulą anksčiau užsitikrinusių Kazlų Rūdos „Šilo“ žaidėjų.
„Santakos“ inf.

GAISRAI

Vyko du kartus
Trečiadienį prie vieno gyvenamojo namo
ugniagesiai važiavo net du kartus.
Apie 13 val. specialiosios tarnybos gavo pranešimą, kad Kybartuose, Naujakurių gatvėje, kamine užsidegė suodžiai.
Atvažiavę gelbėtojai ant mūrinio keturbučio stogo dėl slidžios dangos negalėjo užlipti, tad pasinaudojo komunalininkų bokšteliu.
Suodžiams užgesus, ugniagesiai išvyko atgal į gaisrinę, bet apie 19 val. buvo
iškviesti atgal. Mat savininkams pasirodė,
kad dūmtraukis per smarkiai įkaitęs ir gali sukelti gaisrą.
Šįkart ant stogo pasikėlus Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
autokopėčiomis, kaminas apžiūrėtas iš

viršaus, bet degimo požymių nenustatyta. Buto savininkams ugniagesiai nurodė išsivalyti dūmtraukį ir tik tada kūrenti krosnį.

Nuo karštų pelenų
Antradienį Vilkaviškyje ugnis vėl sugadino konteinerį.
Apie 15 val. Priešgaisrinei gelbėjimo
tarnybai pranešta, kad Taikos gatvėje dega buitinių atliekų konteineris.
Atvykus ugniagesiams šiukšlių talpyklą vandeniu iš žarnos jau buvo užgesinusi
gatvės gyventoja, tačiau konteineris nuo
ugnies spėjo apsilydyti.
Gaisrą, kaip dažniausiai ir būna šaltuoju metų laiku, sukėlė išpilti gerai neatvėsę pelenai.
„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Grėsmė galutinai neišvengta, tačiau prislopinta
Praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusios pirmosios žinios apie Kinijoje pradėjusį sklisti virusą
pamažu pasėjo nerimo daigą kone kiekvieno
pasaulio piliečio širdyje. Vasario mėnesio pabaigoje koronavirusas pasiekė Lietuvą ir iki šiol joje
siaučia.
Apie tai, kaip sekėsi ir sekasi Lietuvai, lyginant
su kitomis šalimis, kokie pagrindiniai veiksmai
lėmė tai, kad didžioji pasaulinės pandemijos grėsmės banga mus aplenkė, pasakoja Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovybės Lietuvoje
vadovė Ingrida Zurlytė.
Karantino privalumai,
kovojant su virusu

Kovo 16 dieną Lietuvoje
buvo paskelbtas karantinas, sustabdytos pramogos, o darbas
ir švietimas perorientuoti į veiklą nuotoliniu būdu. „Karantino
paskelbimas, be abejo, gerokai
prisidėjo prie COVID-19 epidemijos suvaldymo Lietuvoje ir
užkirto kelią nevaldomam viruso plitimui visuomenėje, todėl
Lietuvoje, palyginus su kitomis
šalimis, fiksuotas mažesnis sergamumas ir mažiau netekčių, susijusių su COVID-19. Karantinas
suteikė galimybę sutelkti visus
pajėgumus, priemones bei persitvarkyti visuomenės ir asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms.
Nepaprastai svarbus buvo visuomenės susitelkimas, supratimas,
pagrindinių apsisaugojimo priemonių ir keliamų reikalavimų
laikymasis“, – karantino privalumus vardija
PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė.
Pavasarį, kai žiniasklaida nesustabdomai pildėsi žiniomis
apie koronavirusą, Lietuva galėjo džiaugtis
pakankamai gera padė-

timi šalyje. Pasak Ingridos,
tai lėmė veiksnių visuma:
Lietuvoje buvo gana anksti sureaguota į pirmuosius
pranešimus apie COVID-19
infekcijos plitimą Kinijoje,
o vėliau ir už jos ribų; visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigos buvo mobilizuotos
S
atvejams nustatyti, kontaktams išaiškinti ir stebėti;
visuomenė buvo nuosekliai
bei aktyviai informuojama;
anksti pradėtos patikros
ir informacijos platinimas
tarptautiniame
Vilniaus
oro uoste; pasiaukojamas
medikų darbas; aktyvus ne
sveikatos priežiūros institucijų,
tokių, kaip policija, pasienio tarnyba, kariuomenė, visuomenė
ir kt., įsitraukimas; tarpžinybinis palaikymas Vyriausybės lygmeniu ir kt.

Ingridos Zurlytės teigimu, svarbu
įsitraukti į dialogą su visuomene ir
ieškoti sprendimų, kurie skatintų
žmones išlaikyti elgesį, leidžiantį
apsisaugoti ir apsaugoti kitus nuo
koronaviruso plitimo.
Asmeninio archyvo nuotr.

Pandemijos nuovargis
– papildomas iššūkis

Pandemijos nuovargis – tai
natūrali bei tikėtina reakcija į užsitęsusį ir neišspręstą neigiamą
reiškinį. 27-iose Europos šalyse

atliktos gyventojų apklausos
rodo, kad iki 60 proc. gyventojų nesijaučia motyvuoti
imtis priemonių, kurios apsaugotų juos pačius ir aplinkinius nuo viruso.
I. Zurlytė akcentuoja,
kad empatija ir bendruomenių įtraukimas yra labai
svarbūs dalykai. „Rasti efektyvius būdus, kaip įveikti
šį nuovargį ir paskatinti visuomenės budrumą, yra vis
didėjantis iššūkis, su kuriuo
susiduria valdžios institucijos ir sveikatos priežiūros
įstaigos šios ilgalaikės visuomenės sveikatos krizės
akivaizdoje. Ypač svarbu
stebėti visuomenės nuomonę, rinkti duomenis, atlikti
tyrimus ir remiantis atliktų
tyrimų rezultatais įsitraukti
į dialogą su visuomene, tokiu būdu kartu ieškoti sprendimų, kaip įgalinti žmones
išlaikyti elgesį, kuris leistų
apsisaugoti bei apsaugoti
kitus nuo COVID-19 viruso
plitimo“, – kaip stengiamasi susidoroti su pandemijos
nuovargio reiškiniu, pasakoja PSO atstovė.

Pandemija nepraeis
savaime

Skaičiuojama, jog iš viso pasaulyje yra užregistruota 40 milijonų užsikrėtimų SARS-CoV-2 virusu, o Lietuvoje – kiek daugiau
nei 7 tūkstančiai.

Pastarųjų savaičių duomenimis, bendras atvejų skaičius
100 000 gyventojų Lietuvoje yra
644,27, o mirčių milijonui gyventojų – 65. Palyginimui: Estijoje atvejų skaičius yra 386,25/100 000
gyventojų, Latvijoje – 342,7/100
000
gyventojų,
Lenkijoje
– 1096,53/100 000 gyventojų, o
mirčių, atitinkamai 55, 42 ir 161
milijonui gyventojų (lapkričio 4
d. duomenimis).
Mokslininkai prognozuoja,
kad jei nebus imamasi tam tikrų
ribojimų, 2021 metų pradžioje
dienos mirtingumas nuo pandemijos COVID-19 gali būti 4–5 kartus didesnis nei balandžio mėnesį, virusui tik įsibėgėjus.
„Šiandien jau daugiau žinome apie COVID-19 ir apie tai, kaip
suvaldyti infekcijos plitimą. Tai
yra žingsnis po žingsnio griežtinamos proporcingos, tikslingos ir
apribotos erdvėje ir laike priemonės. Gali prireikti ir karantino,
bet tai būtų paskutinė priemonė,
jei kitos nepakankamai suveiktų,
ir galimai šis karantinas būtų kitoks nei pavasarį“, – teigė I. Zurlytė.
Pandemija nepraeis savaime,
bet mes galime pakeisti jos eigą,
todėl pašnekovė ragina laikytis
atstumo, vengti didelių susibūrimų, laikytis rankų higienos,
čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo,
nuolat vėdinti patalpas ir dėvėti
nosį bei burną dengiančias veido
kaukes.
Užsk. 2476

Gižų klebonas – apie praradimus, remontą ir pasikeitusį Bažnyčios požiūrį
Nustojo kovoti

] Atkelta iš 3 p.

Restauruoja maldos namus

Be sumažėjusio bažnyčią lankančiųjų
skaičiaus, V. Vaitkus turi ir kitų rūpesčių.
Bene pagrindinis iš jų – siekis restauruoti
Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios langus bei duris. Procesą sunkina ne tik pinigų stygius, bet ir tai, kad šie maldos namai
įtraukti į valstybės saugomų kultūros objektų sąrašą.
„Beveik dvejus metus užtruko, kol gavome leidimus vykdyti darbus. Tuomet
su vietos bendruomene parengėme ir Savivaldybei pateikėme projektą bažnyčios
įlangių (antralangių – aut.) restauravimui.
Gavome 13 tūkst. eurų finansavimą. Įdėję
įlangius, bandysime restauruoti ir pagrindinius langus. Jie – labai prastos būklės.
Norime įdėti vitražinius stiklus, kurie pagyvintų patalpas“, – planus atskleidė dvasininkas.
Iš Savivaldybės gautų 13 tūkst. eurų
antralangiams nepakako. Jie kainavo 800
eurų daugiau, tad V. Vaitkus tikisi, kad
trūkstamą sumą paaukos tikintieji. Tiesa,
kol kas rinkti lėšas sekasi labai sunkiai.
„Pats asmeniškai ieškau galinčiųjų prisidėti, nuolat apie tai primenu ir šv. Mišių
metu. Žmonės turėtų suprasti, kad bažnyčia – ne mano, o Dievo ir visų namai. Kartais gyventojai teisinasi, kad už juos yra
turtingesnių asmenų, kurie galėtų paremti

S Pakeitus antralangius (kairėje) tikimasi artimiausiu metu restauruoti kiaurus
senuosius bažnyčios langus.
Autoriaus nuotr.
maldos namus. Bet juk nebūtina aukoti didelių sumų. Bet kokia parama yra svarbi
ir artina prie bendro tikslo įgyvendinimo“,
– kalbėjo klebonas.
Jis juokavo, kad bažnyčioje remontai
niekada nesibaigia. Kunigo planuose – ne
tik senųjų langų, bet ir durų, bokšto langų

bei jų grotelių rekonstrukcija. V. Vaitkus
apgailestavo, kad Vyriausybė Lietuvoje
bažnyčioms skiria per mažai dėmesio. Dvasininkui teko keletą metų gyventi Italijoje,
kurioje valstybės lėšomis tvarkomi visi be
išimties maldos namai – nesvarbu, ar jie stovi miestuose, ar kaimuose.

Pokalbyje su Gižų klebonu neliko neaptarti ir neseniai popiežiaus Pranciškaus išsakyta pozicija apie vienos lyties asmenų
santykių įteisinimą civiline sąjunga. Anot
V. Vaitkaus, tai nereiškia, kad Bažnyčia liberalėja. Tokie pasisakymai signalizuoja, kad
nuo šiol Bažnyčia sieks koncentruotis į tikrąsias savo funkcijas – skelbti Dievo meilę
ir gailestingumą.
„Reikia pripažinti, kad anksčiau Bažnyčia tarsi skaičiuodavo kitų nuodėmes ir klaidas, bandė kovoti su blogiu. Dabar ji pati
išsivaduoja iš to blogio, išsigrynina: nesmerkia, nekovoja su priešais, neužsiima raganų medžiokle. Juk ir Kristus siekė, kad visi
būtume broliai, nepriklausomai nuo mūsų
tikėjimo ar kultūros skirtumų. Popiežiaus
pasisakymai neapeliuoja į moralės dėsnius,
o tik primena pagrindinę tiesą, kad mes visi
esame Dievo vaikai. Žmogus pats turi skirti
gėrį nuo blogio, pats turi rinktis, kuriuo keliu jam eiti. Bažnyčia neturėtų to nurodinėti“, – mintimis dalijosi dvasininkas.
Jo teigimu, draudimai niekada nebuvo
geriausi problemų sprendimo būdai. Viską
į savo vietas sustato laisvė rinktis.
„Popiežius tarsi palieka laisvę apsispręsti. Neabejotinai bus daug kritikuojančiųjų
tokią poziciją, tačiau tik gerai įsiklausiusieji į jo žodžius supras tikrąją jų prasmę. Turime mažiau pyktis, o labiau mylėti vieni
kitus“, – pabrėžė Gižų klebonas.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Žolininkė: „Tik neprašykite
iš durno razumną padaryti“
Minint vaistininkės, žolininkės, etnografės, habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės
metus, akys nejučia gręžiasi į pievas ir jose augančius
žolynus. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vykusio
renginio viešnia, atvažiavusi iš tolimo Žemaitijos
krašto, nuo pačių Gargždų,
Giedrė Bružienė šmaikščiai
papasakojo apie pievose augančių žolynų paslaptis.
Kaip sužinoti, kokiomis ligomis
sergi ir kaip gydytis? Ogi kas aplink auga, tai tą ir naudoti reikia.
Jei išdygo prie slenksčio, tai ne be
reikalo, matyt, užpuolė tokia negalia, kurią tas augalėlis pagydyti S Šmaikščiai žemaičiuodama vaistažolininkė Giedrė Bružienė žmones ragino pasistengti dėl savęs ir prisirinkti vaistingųjų augalų šaknelių.
Roberto ŠŪMAKARIO nuotr.
gali. Viena geriausių žolelių – tai
paprastasis varputis, kurio šaknis
galima naudoti visus metus. Šios šaknys sau, o gal net kitam padėjai.“ Tik pradžia medį, porą dienų nesavu balsu bliovė, niesaugo inkstus, jas vartojant nesusidaro šių prasmingų žodžių antraštėje panaudo- kaip neišlipo. Neapsikentė šeimininkas,
akmenys, varputis švelniai valo. Svarbiau- ta, tai lyg ir užuomina, kad knyga dar turės įlipo į medį katino gelbėti. Tik iškėlė, o
sia – be jokio šalutinio poveikio ir grėsmės tęsinį.
tas jau į kitą medį įsikorė. Iš antro medžio
perdozuoti. Pasirodo, badmečiu varpučio
Leidinyje – ne tik nuotaikingi pasako- liuoktelėjo ant stogo, o ten jau į kaminą
šaknų į duoną maišydavo, kad skalsesnė jimai apie augalus ir jų galias, bet ir Lino įslydo. Pagailo katino, kamine rėkiančio,
būtų, kad visiems kąsnelio užtektų.
Bružo nuotraukos, padedančios žolynus at- išardė krosnies sienelę, iškrapštė katiną,
Pavasarį duonai miltų pritrūkus tikda- pažinti bei tinkamai jais pasinaudoti. Savo o jis, nedėkingasis, – kieman ir tik liuokt į
vo ir jauni asiūklio ūgliai.
ūkyje žolininkė priskina apie 80 rūšių gy- medį... Taip ir su durnumu – kad ir kaip gelO su kitomis žolelėmis reikėtų atsar- duolių – tikrai yra, iš ko pasirinkti, ir daug bėtum, neišgelbėsi, jei pats to nenori, nei
giai elgtis, pasitikrinti, ar jos su vartoja- negalavimų žolelėmis galima išgydyti.
žmogaus, nei katino.
mais vaistais „nesipyksta“. Ir pertraukas
Anot abiejų žolininkių, vienintelė liga,
Manote, kad lapkritį pievose jau nėra
būtina daryti, ilgesnį laiką į vieną žolelę nuo kurios vaisto nėra, – tai durnumas. Ha- ką rinkti? Klystate. Dabar – pats šaknelių
neįsižiūrėti.
bil. dr. E. Šimkūnaitė, patardavusi tūkstan- rinkimo metas. Taigi, būkime sveiki, džiauKad lengviau būtų viską atsiminti, G. čiams į ją besikreipusių žmonių dėl gydymo- kimės gražiu rudeniu, spalvotais lapais, paBružienė atsivežė naują savo knygą „Ir si žolelėmis bei dėl sveiko gyvenimo būdo, skutiniais žiedais, o vakarais mėgaukimės
ateis ta diena...“ Kodėl toks pavadinimas? iš anksto apibrėždavo galimybes: „Tik ne- vasaros prisiminimais kvepiančia arbata.
Kaip sakė pati autorė, šiam pasakymui jau prašykite iš durno razumną padaryti.“
Gitana PUMERYTĖ-VOSYLIENĖ
keli tūkstantmečiai: „Ir ateis ta diena – kai
Šį teiginį žolininkė G. Bružienė tikra
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
tu nieko nedirbsi. Ir eisi tą dieną skinti au- istorija pagrindė. Turėjo Bružai namuoBibliografijos ir informacijos skyriaus
galų. Ir senatvėje džiaugsiesi, kad tą dieną se katiną. Vieną dieną jis ėmė ir įsilipo į
vedėja

Senieji antkapiniai paminklai
primena istoriją
Akimirkos, kai senose kapinėse randi istorinio įvykio
dalyvio atminimo ženklą, yra
tikrai ypatingos.
Jau 157 metai mus skiria nuo 1863-iųjų
sukilimo. Daugiau nei pusantro šimto
metų...
Tad kai suvoki radęs šio istorinio įvykio dalyvio kapą, jame atgulusiam žmogui pastatytą atminimo ženklą, praturtėji nekasdienėmis patirtimis.
Vilkaviškio rajone yra ne viena vieta,
kurioje esama 1863 metų sukilimo ženklų. Bartninkų kapinėse galima pamatyti
šio istorinio įvykio dalyvių Vaitkabalių
dvarininkų brolių Vladislavo ir Edmundo kapą bei paminklą.
Gražiškių kaimo kapinaitėse metaliniu kryžiumi pažymėtas 1863 m. sukilimo dalyvio kalvio Matijošiaus Svotelio
S Sukilėliams talkinusio kalvio Matijo(1843–1897 m.) kapas. Esama žinių,
šiaus Svotelio kapo kryžius Gražiškad šis kalvis sukilėliams kalė ginklus,
kių kapinėse.
tiesino dalgius.
Pajevonio kapinėse palaidotas sukilimo dalyvis kunigas Tamošius Senkus- Šiaulių dizainerio, dailininko Viliaus PuSenkauskas. Beje, pačiame miestelyje rono sukurtas paminklas.
sukilėliams atminti pernai pastatytas
Antanas ŽILINSKAS
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Atmename visus
mirusiuosius
Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) Vilkaviškio
skyriaus Bartninkų grupė
tebepuoselėja ilgametę
tradiciją pagerbti žmones,
kurie savo gyvybės neteko atsidūrę istorinių įvykių
verpete.
Mirusiųjų pagerbimo tradicija Lietuvoje gyvuoja nuo žilos senovės. Kartų
kartos gerbė išėjusiuosius, kapines
laikė šventa vieta, o plevenanti ugnis,
buvo manoma, simbolizavo gyvųjų ir
mirusiųjų pasaulių bendrystę.
Šiandien gyvename globalioje europinėje bendruomenėje ir turime puikią
galimybę puoselėti šimtmečius gyvuojančias, nesunaikintas mūsų tautos tradicijas, mirusiųjų pagerbimą.
LSDP Vilkaviškio skyriaus Bartninkų grupė tęsia ilgametę tradiciją
aplankyti Bartninkų seniūnijoje, Budavonės miške, esantį paminklą nukankintiems kunigams atminti.
Bartninkų miestelyje aplankomas
paminklas partizanams, kovojusiems
už laisvę. Kiekvienais metais Vėlinių
dieną minėtose vietose pagerbiami
mirusieji, uždegamos žvakutės, padėdama gėlių.
Atsižvelgdami į šių dienų situaciją,
susijusią su koronaviruso pandemija,
šiemet tęsti tradiciją vyko tik keli Vilkaviškio skyriaus Bartninkų grupės
nariai ir pirmininkė. Nuvykę į atmintinas vietas bartninkiečiai uždegė žvakeles ir padėjo gyvų gėlių puokštes.
Šia akcija norime pakviesti visus
nužerti auksinio rudens lapus nuo pamirštų, nelankomų kapų. Remdamiesi
žmogiškumu neskirstykime žmonių
pagal tikėjimą ar tautybę, o tiesiog pagerbkime jų amžinojo poilsio vietą.
LSDP skyriaus pirmininko Algirdo Neiberkos nuomone, ir maži darbai Lietuvai gali būti reikalingi bei prasmingi.

LSDP Vilkaviškio skyriaus
Bartninkų grupės inf.

Šimtametės Alksninės kaimo kapinės
Tikriausiai ne visi Alksninės parapijos gyventojai žino, kad šiemet mūsų kaimo kapinėms sukanka 100 metų. Tai įrodo užrašas
ant paminklo, kurį atsitiktinai aptikau. Ant
paminklo užrašyta: „Uršulė Venckevičaitė /
Mirė 4 d. rugsėjo 1920 m. / Gyveno 19 m. /
Pirmutinė ant šito kapinyno.“
Pasirodo, kad šiose kapinėse palaidota
Uršulė yra duktė to paties pono Venckevičiaus, kurio dvare po karo daug metų veikė
Alksninės pagrindinė mokykla.
Dabar šiame „ramybės mieste“ ilsisi jau
šimtai vietinių ir tolimesnių kaimų žmonių,
nes čia laidojami ir Kalvarijos, ir Vilkaviškio rajono savivaldybių kaimų gyventojai.

Alksninės kaimo kapinės – paprastos,
bet labai gražios, žmonių rūpestingai prižiūrimos, tvarkomos, kapavietės apsodintos gėlėmis.
Savivaldybės merui Algirdui Neiberkai,
Bartninkų seniūnijos seniūnei Violetai Raulinaitienei esame dėkingi už tai, kad buvo
įvestas vandentiekis, o tai labai palengvino
kapinėse gėlių priežiūrą.
Kapinės – gyviesiems svarbi vieta, nes
čia ilsisi, čia ilsėsis mūsų artimieji, giminės,
pažįstami.
Vida Albina MAURAGIENĖ
Buvusios Alksninės pagrindinės mokyklos
buvusi mokytoja

Kilni bendruomenės iniciatyva
Senosiose Vilkaviškio kapinėse žvakelės sužibo ant kiekvieno kapo.
Lapkričio 1-ąją Vilkaviškio miesto bendruomenė kvietė gyventojus apsilankyti senosiose Vilkaviškio kapinėse prie turgavietės ir pagerbti čia palaidotus mūsų krašto
žmones.
Tai buvo jau ketvirtą kartą kviestas prasmingas susibūrimas. Per jį visi susirinku-

sieji uždegė žvakeles ant kapų, kurių jau
seniai nelanko artimieji. Į iniciatorių kvietimą atsiliepę vilkaviškiečiai senosiose kapinėse uždegė dešimtis žvakelių.
Kaip ir praėjusiais metais, Vilkaviškio
miesto bendruomenės inicijuotoje akcijoje aktyviai dalyvavo grupinio gyvenimo
namų gyventojai, prisidėjo kiti žmonės.
„Santakos“ inf.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Zyplių dvare atkuriama
vis daugiau autentikos
Užbaigti trejus metus trukę
Zyplių dvaro sodybos amatininkų namo tvarkybos darbai.
Pastatas perduotas šio dvaro
sodyboje veiklą vykdančiam
Zanavykų muziejui.
Zyplių dvaro sodybos amatininkų namo
tvarkybos darbų – restauravimo, remonto
ir avarijos grėsmės pašalinimo – projektas
pradėtas įgyvendinti gavus finansavimą
per Kultūros paveldo departamento (KPD)
paveldotvarkos programą. 2017 metais
prasidėję darbai jau baigti ir šį spalį buvo
priimti.
Per trejus metus amatininkų namas visiškai restauruotas: pagal analogus pakeisti
langai ir durys, pakeista stogo konstrukcija,
kiek galima išsaugant išlikusius autentiškus
elementus, stogas uždengtas čerpių danga.
Sienų mūras mechaniškai išvalytas, plytų
netektys atstatytos. Taip pat visiškai restauruotas namo vidus, įrengtos medinių lentų
grindys, pertinkuotos sienos ir lubos.
Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas perduotas naudoti Zyplių dvaro sodyboje veikiančiam Zanavykų muziejui.
Į kultūros įstaigą atėję lankytojai galės
pamatyti vidaus patalpose išlikusių polichromijos elementų bei pasigrožėti visiškai
atkurta amatininkų namo išvaizda.
Šis statinys – Zyplių dvaro sodybos pastatų ansamblio dalis. Amatininkų namas

Tačiau, anot Giedrės Janušauskienės, labiausiai žmonėms reikia ne fizinės, o emocinės pagalbos. Jie nori tiesiog pasikalbėti.
Neretas iš jų turi vaikų, bet šie gyvena
užsienyje ar kitame mieste, yra smarkiai
užsiėmę ir neturi galimybių, o gal ir noro
dažnai lankyti senus tėvus.
„Tarp mūsų yra labai daug vienišų
žmonių. Kai kurie netgi turi artimųjų, bet
kartais yra atviresni savanoriams nei savo pačių vaikams. Jie pasakoja mums savo
skausmo istorijas, bet paklausti, kodėl apie
tai nekalba su saviškiais, sako nenorintys
jų skaudinti, užkrauti problemų ir pan.
Klausydamas šių žmonių supranti, kad
gyvenime yra svarbiausia mylėti savo artimuosius. Darbas, karjera iš tiesų yra labai
maži dalykai. Kai liga paguldys į patalą, tu
nebebūsi reikalingas įstaigai, darbdaviams
– tada atsigręši į savo artimus žmones ir suprasi, kad jiems skyrei per mažai dėmesio“,
– svarstė G. Janušauskienė.

Kita gyvenimo pusė

Solidžioje įmonėje dirbanti Giedrė,
anksčiau dar ir ėjusi vadovo pareigas, savo
darbo aplinkoje visuomet buvo pripratusi
matyti veiklius, stiprius, verslius žmones.
„Tad savanorystė man buvo visiškai
nauja, bet labai gera patirtis. Tu pamatai
kitokius žmones – silpnus, vienišus, labai

Trintos sriubos
Sukate galvą, kaip panaudoti
pomidorus, morkas, paprikas,
moliūgus ar pievagrybius?
Vienas iš greičiausių būdų tai
padaryti – lėkštė gardžios,
šiltos bei sočios sriubos.

Kristinos RAMANAUSKIENĖS nuotr.

Trinta pievagrybių sriuba

S Amatininkų namo išvaizda visiškai atkurta.
buvo pastatytas XIX a. pab. – XX a. pr.
Šiame name būdavo apgyvendinami
dvaro kumečiai. Zyplių dvare šis pastatas
yra vienas gražiausių ūkinės dalies statinių. Iš kitų jis išsiskiria išraiškingomis raudonomis plytomis ir tinkuotais puošybos
elementais.

KPD Marijampolės skyriaus nuotr.

Anksčiau pastatas buvo iš dalies rekonstruotas XX a. antroje pusėje. Dabar
jį restauravus dar akivaizdžiau matyti atkurta ano meto dvaro didybė ir autentiškumas.

Pagal Kultūros paveldo departamento inf.

Tarp mūsų – labai daug vienišų žmonių
] Atkelta iš 5 p.

SIŪLOME PARAGAUTI

reikalingus pagalbos. O kažkada ne vienas iš jų buvo stiprus, svarbias pareigas
ėjęs ir mūsų mieste žinomas žmogus“,
– pasakojo moteris.
Į savanorišką veiklą G. Janušauskienė
įtraukė ir savo šeimos narius. Jos vyras, sūnūs nėra užregistruoti savanoriais, bet mielai padeda ten, kur reikia stipresnės vyriškos rankos, pavyzdžiui, prie lauko darbų.

Labiausiai žmonėms
reikia ne fizinės,
o emocinės pagalbos.
Jie nori tiesiog
pasikalbėti.
Moteris labai džiaugėsi, kad kartais pagalbon įsitraukia net visai pašaliniai žmonės.
„Kartą vyras pjovė žolę ir baigėsi valas. Pro šalį dviračiu važiavo pažįstamas
vilkaviškietis. Pirmiausiai jis nustebo, pamatęs mus dirbančius svetimame sklype.
Išgirdęs, kad padedame vienai moteriškei, bet kilo štai tokia problema, žmogus
tuoj pat nulėkė iki namų ir atvežė mums
savo valo. Ta močiutė, kuriai padėjome,
net už galvos susiėmė, kokie, anot jos, geri yra žmonės ir kaip čia visi vieni kitus

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Kvietė kreiptis

Koordinatorė pasakojo, kad šio projekto
dalyviai į savo veiklą žiūri labai nuoširdžiai
ir sąžiningai.
„Mes nieko nenorime daryti tik „dėl
pliusiuko“. Norime, kad savanoriauti ateitų tie žmonės, kurie tikrai pasiryžę kažkam
padėti. Beje, pagal projektą vienam mūsų
lankomam žmogui vidutiniškai reikėtų skirti 6 valandas. Bet ką reiškia tiek laiko? Jo
mažai! Štai viena savanorė neseniai pasakojo, kad ir pasibaigus projektui savo globojamos moters neapleis, užsuks jos aplankyti,
padėti, pasikalbėti apie jos širdį slegiančius
dalykus“, – pasakojo Giedrė.
Koordinatorė ragino į ją kreiptis visus
rajono gyventojus, kurie nori ir gali skirti savo laiko savanorystei, taip pat ir tuos,
kuriems šių žmonių pagalba yra reikalinga. O galbūt šalia yra vienišas senjoras,
senolė, kuriems tikrai praverstų kažkieno
pagalba? Sutvarkyti namus, pasikalbėti, o
gal net pamokyti dirbti internetu? Praneškite apie tai.
Tie, kurie nori padėti ar patys yra reikalingi pagalbos, skambinkite Giedrei Janušauskienei tel. 8 686 14 062.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

GAMINIMAS
Bulves nuskuskite, supjaustykite vidutinio dydžio gabalėliais,
užpilkite vandeniu ir virkite apie
15 minučių. Kol verda bulvės, susmulkinkite svogūną, česnaką ir
pievagrybius. Keptuvėje ištirpinkite
sviestą, apkepkite svogūną, vėliau
sudėkite česnaką ir pievagrybius.
Pagardinkite prieskoniais ir kepkite
apie 10–12 minučių.
Kai bulvės išvirs, į puodą sudėkite kepintus pievagrybius, užpilkite
grietinėle. Viską išmaišę pakaitinkite dar porą minučių. Kai sriuba
išvirs, sutrinkite tirščius elektriniu
trintuvu. Sriubą patiekite su skrebučiais, smulkintais žalumynais arba
paskrudintais graikiniais riešutais.

Keptų daržovių sriuba
PRODUKTAI
7–9 vidutinio dydžio pomidorai,
2 paprikos,
2 saldžiosios bulvės,
rausvasis svogūnas,
litras daržovių sultinio,
alyvuogių aliejaus,
druskos ir pipirų.
GAMINIMAS
Orkaitę įkaitinkite iki 200 ºC
temperatūros. Daržoves supjaustykite vidutinio dydžio gabalėliais,
sudėkite į kepimo skardą, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais. Uždengę folija pašaukite į įkaitintą orkaitę ir kepkite
apie 30–40 minučių, kol daržovės
suminkštės.
Iškeptas daržoves sudėkite į
puodą, užpilkite sultiniu ir virkite
15–20 minučių. Kai sriuba išvirs,
viską sutrinkite trintuvu iki vientisos konsistencijos. Sriubą galite pagardinti šaukštu grietinės ir susmulkintais žalumynais.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

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

pažįsta“, – juokėsi G. Janušauskienė.
Darbo priemonių savanoriai turi, jų yra
įsigiję už projekto lėšas: nupirktos ne tik
įvairios valymo priemonės, įrankiai, siurbliai, bet ir žoliapjovė, krūmapjovė bei kt.

PRODUKTAI
250 g pievagrybių,
3 bulvės,
150 ml grietinėlės,
50 g sviesto,
svogūnas,
skiltelė česnako,
druskos ir pipirų.

8 685 69 150.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

8 682 60 747.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4341 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.
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PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

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 detektyvai“. 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 detektyvai“. 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 detektyvai“. 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. „Nemirtingasis“. 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 sąmokslas“. 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 laikas“. Drama. 2008
m. Prancūzija.

0.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 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.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Vargšė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Karštai su tv3.lt“
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „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. Pasaulis 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“. Prancūzija, 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. „Gordonas 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.

TV3

BALTIJOS TELEVIZIJA
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

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 „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. „Teisingumo 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 čempionato 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 čempionatas. „Lietkabelis“
– „Žalgiris“.
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 Ser. „Legendų biuras“.
22.40 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
23.Kartojimai.
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LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
7.00 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“. Spektaklis. 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 debesuotų 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: miesto 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.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

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

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

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.

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. „Linksmosios 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 bangos 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.

LNK

1.20 Kartojimai.

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.

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.

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

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

5.30, 13.00 Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
7.00, 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“.

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.

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.

16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
4.25 Pagaliau savaitgalis.

8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Pagaliau savaitgalis.
9.30, 4.25 Mūsų gyvūnai.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.45 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30
Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
#NeSpaudai.
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Patikimos tik kasdien skalbiamos
daugkartinės kaukės

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
viešajame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą
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)
Parduodamo nekilnojamojo turto viešųjų aukcionų sąlygos skelbiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklalapyje adresu www.vilkaviskis.lt ir Elektroninių varžytynių ir aukcionų tinklalapyje
www.evarzytynes.lt.
Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė
Užsk. 2597
(8 342) 60 054, el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt.

Vaistininkai sako pastebintys,
kad viešumoje didžioji dalis
dėvi vienkartines kaukes ir
perspėja tuos, kurie pasirinkę
dėvėti daugkartines. Sveikatos
specialistų teigimu, jeigu užsidedate bent kartą dėvėtą kaukę,
turite įvertinti, kad galimai nešiojate užkratą. Vaistininkai detalizuoja, kaip namų sąlygomis
prižiūrėti daugkartines kaukes.

Pataria vaistininkė

Automobiliø
reikmenys ir
atsarginës
dalys á NAMUS!
KROSNINIS KURAS PASTATAMS ŠILDYTI
Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085.

Užsk. 2492

Šiuo sudėtingu laikotarpiu
kreipkitės tel. 8 681 12 546,
el. paštu uabstop@gmail.com.

PIRKITE VIŠTAS IR VIŠTAITES!

Lapkričio 10 d. (antradienį) ir lapkričio 13 d. (penktadienį) prekiausime 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

Užsk. 2600

„Eurovaistinės“
vaistininkė
Vilmantė Uselienė sako pastebinti, kad šiuo metu dauguma žmonių dėvi vienkartines medicinines
kaukes, daugkartines, medžiagines kaukes renkasi mažoji dalis
vaistinės klientų. „Dažniausiai
rekomenduoju einant į tas vietas,
kur turite tikrai artimą kontaktą
su daug skirtingų žmonių, dėvėti
vienkartines apsaugines kaukes,
ir tik tada, kai žinote, kad galbūt
tikrai nieko nesutiksite arba būsite lauke, galite užsidėti ir daugkartinę kaukę“, – pataria ji.
Klientams vaistinėje įsigyjant
kaukių, farmacininkė dažnai pasiteirauja, ar jie žino, kaip taisyklingai jas dėvėti. Dažnai prastai
priglunda medžiaginės kaukės,
kurios yra pasiūtos iš netinkamos
medžiagos, todėl vaistininkė pataria renkantis daugkartinę kaukę
būtinai atkreipti į tai dėmesį, taip
pat pasižiūrėti, ar kaukės forma
tinkama uždengti ir burną, ir nosį.

Plauti aukštesnėje nei 60
laipsnių temperatūroje

Vištos, vištaitės!
Lapkričio 12 dieną (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono
paukštyno vakcinuotomis rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis 10
mėn. vištomis ir 3–6 mėn. įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiaus lesalais.
Pilviškiuose – 8 val., Stirnėnuose – 8.15 val., Sūdavoje – 8.30 val.,
Žyniuose – 8.40 val., Slabaduose – 8.50 val., Daržininkuose – 9.05 val.,
Žaliojoje – 9.10 val., Klausučiuose – 9.20 val., Giedriuose – 9.30 val.,
Vilkaviškyje – 9.50 val., Opšrūtuose – 10.10 val., Paežeriuose – 10.20
val., Ramoniškiuose – 10.35 val., Gižuose – 10.55 val., Keturvalakiuose
– 11.10 val., Karkliniuose – 11.25 val., Bačkiškiuose – 11.45 val., Lakštučiuose – 12.05 val., Geisteriškiuose – 12.15 val., Bartninkuose – 12.25
val., Piliakalniuose – 12.45 val., Gražiškiuose – 13 val., Užbaliuose
–13.10 val., Klampučiuose – 13.20 val., Pajevonyje – 13.40 val., Vištytyje – 14 val., Girėnuose – 14.15 val., Matlaukyje – 14.25 val., Kybartuose
(prie turgaus) – 14.35 val., Virbalyje – 14.45 val., Gudkaimyje – 15 val.
Užsakymai vištaitėms įsigyti priimami tel. 8 699 26 517.

Užsk. 470

Netinkamai prižiūrimos apsauginės kaukės kenkia. Dažnai
nesusimąstoma, kad į tą pačią
kaukę žmogus ir nusičiaudėjo, ir
nusikosėjo, būdamas su ja daug
kalbėjo, o po to tiesiog įsidėjo į kišenę „iki kito karto“. Vienkartines
kaukes primygtinai rekomenduo-

jama išmesti po 3–4 val. dėvėjimo,
o daugkartines plauti kiekvieną
dieną, geriausia, jeigu įmanoma,
turėti daugkartinių kaukių tiek,
kad per dieną būtų galima dėvėti
kelias ir visuomet – švarias.
Kaukių higiena ypač svarbi,
nes jos ne tik gali praleisti užkratą, bet ir paskatinti įvairių odos
problemų, pavyzdžiui, spuogelių
ar pūlinukų, atsiradimą. Egzistuoja net naujas terminas „maskne“ (angl. žodžių derinys kaukė
(mask) ir aknė).
Medžiagines kaukes reikėtų
skalbti po kiekvieno dėvėjimo ir,
pasak vaistininkės, suprantama,
kad skalbti jų kas pusvalandį nepavyks, tačiau tai daryti vos kas
savaitę yra klaidinga.
Vaistinėse ir toliau gyventojai
intensyviai domisi vienkartinėmis
kaukėmis, šiuo metu susidomėjimas ypač jaučiamas savivaldybėse, kur yra įvestas karantinas, o
kaukes būtina dėvėti ir lauke.

Patarimai dėl
daugkartinių kaukių
dėvėjimo ir priežiūros

1. Išsirinkite tinkamos medžiagos, mažo pralaidumo ir jums patogią kaukę. Su kauke jūs turite
jaustis gerai, galėti normaliai kalbėti ir kvėpuoti.
2. Su niekuo iš šeimos narių
nesidalykite savo daugkartine
kauke.
3. Skalbkite kaukę 60 laipsnių
arba aukštesnėje temperatūroje.
4. Nelaikykite kaukių skalbinių dėžėje, jas skalbkite iš karto
po naudojimo.
5. Kaukių skalbimui naudokite
neutralius skalbimo miltelius.
6. Venkite daugkartines kaukes dėvėti vietose, kur daug žmonių ir sudėtinga išlaikyti saugų
atstumą.
Pagal pranešimą spaudai

Užsk. 1848

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

Užsk. 2555

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

ra
Geaina

Tel.: 8 620 35 000

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“),
8 613 79 515 („Tele2“).
Užsk. 7

k

Užsk. 2594

•

Prekiaujame

akmens anglimis

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

•

durpių briketais.

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

Užsk. 38

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar
„Reklamos gide“ – vieno skelbimo kaina 3 Eur.

www.santaka.info

Užsk. 1535

Užsk. 2595
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo,
aptarnavimo darbai.

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!

2528

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

Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

2592

Tel. 8 686 80 106.

Užsk. 1269

A

IŠ

O
SIM

KĖT

INA

2574

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

10 metų garantija!

Anglys,
durpių ir
medžio briketai

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

PARDUODA

I

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

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

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

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

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

Užsk. 1285

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

Užsk. 2593

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.
3 veršių veršingą karvę.
Tel. 8 648 83 360.
Karves.
Tel. 8 604 36 392.
Tujas Gižuose.
Tel. 8 698 24 142.
Užsk. 787

PARDUODAME!

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

Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Viena
didžiausių
įmonių

Lietuvoje

tiesiogiai perka
karves, bulius, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 635 07 197.

Užsk. 1167

2565

2566

2531

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

2473

Pašarines morkas ir bulves.
Tel. 8 612 99 463.
Kviečius.
Tel. 8 607 34 821.

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

2549

2548

2582

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

2500

Šienainio ritinius.
Tel. 8 616 40 850.
Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius,
garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.

2420

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.

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

1560

1831

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

1832

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

1833

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 MTZ82, 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

555

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

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

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.

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 defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 640 28 293.

1951

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

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.

1890

PERKA
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.

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

2533

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

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

2540

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

1615

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

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

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.

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

2575

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.

568

219

2199

2284

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

2570

2601

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

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.

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

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

ĮVAIRŪS

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

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

2279

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

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

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

1783

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

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

1635

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.

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.

1381

2598

DARBAS

Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). 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

UŽJAUČIAME
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.

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

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos kolektyvas

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

Dėl tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Labanauskienę ir
jos šeimą.

2538

Telydi Jus paguoda ir dvasios ramybė šią sunkią netekties
valandą.

Vyšnių gatvės gyventojai

2543

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

2562

UAB „Mevilsta“ ieško darbuotojo
(-os) dirbti gamybiniametechniniame skyriuje.
Pageidautina turėti techninįinžinerinį išsilavinimą. Atlyginimas
800 Eur plius priedai už darbo
rezultatus.
Tel. 8 620 73 519.
2436
Transporto įmonei reikalingi
vairuotojai-ekspeditoriai Lietuvoje
dirbti vilkikais su tentinėmisužuolaidinėmis puspriekabėmis.
Tel. 8 611 52 006.

2576

Reikalingi nevairuojantys
pagalbininkai ir vairuotojai,
turintys pasą, nuvairuoti
lengvuosius automobilius į
Ukrainą.
Tel. 8 608 55 933.
50 metų vyras ieško darbo
(siūlyti įvairius variantus).
Tel. 8 652 29 388.

2577

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

DĖKOJAME
Spalio 26 d. mus paliko mama Aldona DOVYDAITIENĖ.
Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP skyriaus vyr. slaugytojai Natalijai Anisimavičienei už palaikymą paskutinę valandą
ir už išreikštą pagarbą, užuojautą ir parodytą dėmesį, UAB „Šarvonė“ darbuotojams už visokeriopą pagalbą ir nuoširdų bendravimą, ŽŪK „Senoji kryžkelė“ kolektyvui, UAB „Omgema“ bendradarbiams, giminaičiams, draugams ir visiems, kurie buvo ir kurie
negalėjo atvykti, bet buvo mintimis kartu su mumis šią labai sunkią
netekties valandą.
Dukra ir sūnus

2415

2585

2591
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Statistiniai naujos kadencijos
Seimo narių portretai

VRK duomenimis, Seimo nario mandatus
iškovojo 103 vyrai ir 38 moterys. Todėl remiantis dar vasarą būsimų Seimo narių pateiktais duomenimis buvo sudaryti statistiniai Seimo nario ir Seimo narės portretai.
Apibendrinti duomenys rodo, kad statistinis Seimo narys – pasiturintis ir vedęs
penkiasdešimtmetis, vardu Andrius, kurio
bendras turtas (įskaitant turimas paskolas)
siekia 614 tūkstančių eurų.
Iš 103 Seimo narių vyrų 96 turi aukštąjį
išsilavinimą, 86 nurodė, kad yra susituokę.

SUDOKU

Apibendrinus 38 į Seimo nares išrinktų
moterų duomenis, galima teigti, kad statistinė Seimo narė yra išsilavinusi 46-erių
metų moteris, vardu Laima, disponuojanti beveik 115 tūkstančių eurų vertės turtu
(įskaitant turimas paskolas).
25 iš 38 moterų yra ištekėjusios, 33 naujos kadencijos Seimo narės gali pasigirti turinčios aukštąjį išsilavinimą.
Rinkėjų sprendimu, šie Seimo nariai
dirbs parlamente ir atstovaus Lietuvai
2020–2024 metų kadencijoje.
Vyriausiosios rinkimų komisijos inf.
s Teisingas spalio 30 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 1723 ir 9715.

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

S Bus ir sulčių, ir obuolių pyrago.

14 / 6

ORAI

Bus gana šilta
Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, nors vietomis gali nesmarkiai
pakrapnoti. Pūs apysmarkis vakarų,
pietvakarių vėjas. Oras, kaip lapkričio
pradžioje, bus šiltas: 10–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį niaukstysis, bet dangus
iš gausių debesų lietaus neišspaus.
Naktį ir rytą vietomis bus rūkas. Vėjas
nesilps ir krypties nekeis. Temperatūra naktį kris iki 6–11 laipsnių šilumos,
dieną vėl sieks 10–14 laipsnių.
Sekmadienį kai kur palis, vėjas šiek
tiek sušvelnės, bet oras truputį atvės:
naktį bus 5–10, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Pirmadienį numatomi dar vienu kitu laipsniu vėsesni orai.

Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

DIENOS
Lapkričio 6-oji –
Pyragų diena
Lapkričio 7-oji –
Tarptautinė vyrų diena
Lapkričio 8-oji –
Europos sveikos mitybos diena
Pasaulinė miestų planuotojų
diena

VARDINĖS
s Lapkričio 6 d.

Ašmantas, Laigedas, Leinartas,
Leonarda, Leonardas, Vygaudė

s Lapkričio 7 d.

Amantas, Erna, Ernesta, Ernestas,
Ernestina, Gotautė, Karina, Rufina,
Rufinas, Sirtautas, Sirtautė

s Lapkričio 8 d.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Domantė, Gotfridas, Severinas, Vetusta

07:31
16:33
09:02

Skorpionas (10 24–11 22)
Pilnatis iki lapkričio 7 d.

Astrologinė prognozė / 11-09 – 11-15

s Lapkričio 9 d.

Aurelijus, Estela, Skirtautė, Teodoras

IŠMINTIS

Pasibaigus Seimo
rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) išanalizavo
išrinktų į Seimą
kandidatų duomenis
ir sudarė statistinių
Seimo nario ir Seimo narės portretus.

Skaudžiausia pripažinti, kad
patys esame vienintelė visų
mūsų nelaimių priežastis.
Sofoklis

APKLAUSA

Avinams pravartu pagalvoti
apie sveikatos gerinimą, įvaizdžio tobulinimą. Nepersidirbkite ir nesileiskite išvedami iš
pusiausvyros. Ypač svarbu bus
tartis dėl bendradarbiavimo.

Liūtams patariama neimti į širdį
priekaištų, kritikos. Gali tekti
aiškintis atsakomybės, pareigų,
atlygio klausimus. Jeigu planuojate su nuolaida įsigyti dominančią prekę, jums gali pavykti.

Šaulių profesinė kompetencija, gyvenimo patirtis bus itin
svarbios. Tikėtinas susitarimas,
dėmesio verta informacija,
kuria pasinaudosite. Nekreipkite
dėmesio į nedraugiškas replikas.

Jaučiai neturėtų atsiriboti nuo
šeiminių problemų, nes artimiesiems reikia jūsų palaikymo. Galbūt iš esmės tvarkysite namus,
aplinką. Seniau pradėtus darbus
nesunkiai užbaigsite.

Mergelių neapvils nuojauta,
jei teks ką nors suprojektuoti,
įvertinti ar pasirinkti. Pravartu
stiprinti ryšius su artimais žmonėmis. Gali nuskambėti geras
patarimas aktualiu klausimu.

Ožiaragiams svarbu pasitikėti
savimi, nebijoti permainų. Darysite įspūdį, įtaką. Sulauksite
objektyvaus, pozityvaus darbų
įvertinimo. Pajudės reikalas, kuris buvo neišsprendžiamas.

Dvyniai galvos apie tėvus, protėvius, vaikystę, namų komfortą,
artimųjų gerovę. Galimas sumanymas, susijęs su nuosavybe,
verslu. Rūpinkitės kūno ir dvasios sveikata, ypač jei ji šlubuoja.

Svarstyklėms stiprių emocijų
suteiks neabejingas asmuo, netikėta žinia. Įtarimų kels artimo
žmogaus būsena. Jūsų aktyvumas pataikys į tikslą, jei nebus paremtas savanaudiškais kėslais.

Vandeniams rūpės neišspręsti
finansiniai klausimai. Neverta
dėti vilčių į atsitiktinai nuskambėjusius pažadus. Savaitgalis bus
geras, jei galėsite pasirinkti, su
kuo būti, kur ir kuo užsiimti.

Vėžiams bus nelengva rasti kalbą su tais, kurie labiausiai rūpi.
Labiausiai norėsis būti jaukiuose
namuose, vis dėlto įsipareigojimai vers būti ir veikti ten, kur
tvyro įtampa, sumaištis.

Skorpionams rūpės derinti
interesus, aiškintis santykius.
Draugiškas elgesys, konkretumas tariantis duos teigiamų
rezultatų. Norėsis asmeninės
erdvės be jokių trukdymų.

Žuvys sužinos rezultatus dėl
įsidarbinimo, sveikatos ar žinių
patikrinimo. Sulauksite ypatingo
dėmesio, pripažinimo, romantikos. Galimos problemos dėl
neatliktų įsipareigojimų.

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 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 96
skaitytojai.

