2022 m. gegužės 20 d. / penktadienis / Nr. 39 (4460) / www.santaka.info

ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,90 Eur

3
PSL.

VILKAVIŠKIO
MEDIKAI GIMDYVIŲ
LIKIMO VALIAI
NEPALIKTŲ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Daugiabučio gyventojai bruzda
dėl konteinerių aikštelių
Eglė MIČIULIENĖ

Vilkaviškio rajone pradėjus įgyvendinti atliekų infrastruktūros
gerinimo projektą, apsidžiaugė
ne visi gyventojai. Žmonės ėmė
vaikščioti aplink naujai rengiamas atliekų konteinerių stovėjimo aikšteles su metrais, matuoti
ir reikšti pastabas rangovams
bei savivaldos atstovams.
Jau apie porą mėnesių prie Vilkaviškio daugiabučių namų, garažų blokų, kapinių, sodų
bendrijų komunalinių atliekų konteinerių
aikštelių juda darbininkai. Įgyvendindami
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro (MAATC) projektą „Marijampolės
regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra“ rangovai
daro naujas arba plečia senas konteinerių
stovėjimo vietas.
Tokie darbai numatyti visose penkiose
apskrities savivaldybėse. Vien Vilkaviškio
rajone bus įrengtos arba atnaujintos 167ios komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo aikštelės, o visoje Marijampolės apskrityje jų bus 685.
Aikštelės iš tiesų daug kur buvo netvarkingos, ištrupėjusiu pagrindu, jų apskritai
trūko. Įgyvendinus projektą vaizdas turėtų pagerėti. Juolab kad numatyta pastatyti
naujus, gražesnius ir talpesnius antžeminius konteinerius, taip pat nupirkti talpyklų
tekstilės gaminiams, o vėliau – ir virtuvės
atliekoms.
Tačiau kol kas ne visi žmonės patenkinti pajudėjusiais darbais. Gyventojai sujudo,
kad kai kur aikštelės įrengiamos per arti namų, jie baiminasi po langais pasklisiančio
šiukšlių dvoko ir musių birbimo.
Į redakciją kreipėsi Gedimino gatvės
14-ame daugiabutyje gyvenantys žmonės.
29-ių namo gyventojų pasirašytame laiške išreikštas nepasitenkinimas dėl naujos
konteinerių aikštelės vietos. Iki šiol konteineriai stovėjo prie Vilniaus gatvės šaligatvio, o naujoji vieta parinkta arčiau namo.
Aikštelė perkelta, rodos, nedideliu atstumu,

Savivaldybės tarybos
narių dėmesiui!
Gegužės 27 d. (penktadienį), 10
val., vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Sprendimų
projektai skelbiami interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.
Posėdis bus transliuojamas tiesiogiai Vilkaviškio rajono savivaldybės
„YouTube“ paskyroje.

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras
Užsk. 1097

TRUMPAI
] GATVĖS MUZIKA
Rytoj Vilkaviškyje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyks Gatvės muzikos diena. Šiemet ji skiriama palaikyti Ukrainą. Jau
8 val. muzikantai užgros prie turgaus.
9.30–13 val. J. Basanavičiaus aikštėje
muzikuos Didvyžių socialinės globos
namų žmonės. Prie kultūros centro
9–10 val. bus proga pasigrožėti linijiniais šokiais, o išsyk po jų – jaunųjų
pianistų gebėjimais. Drąsiai stabtelėkite, pasiklausykite, palaikykite atlikėjus
šypsenomis ir padėkokite plojimais.

] IŠNYKO
Kelias savaites Rusijos link besidriekusios kilometrinės vilkikų eilės pagaliau
išnyko. Net iki Vilkaviškio jos nutįso
po balandžio 28 d., kai dėl Karalienės
Luizės tilto remonto buvo sustabdytas
transporto priemonių eismas per Panemunės–Sovietsko valstybės sienos perėjimo punktą ir srautai buvo nukreipti
per Kybartų–Černyševskoje punktą.
Problemą pavyko išspręsti, kai Rusijos
pusėje dirbantys muitininkai padidino
pralaidumo galimybes ir pastarosiomis
dienomis jau priima po daugiau nei 200
automobilių per parą.

S Nauja atliekų konteinerių stovėjimo aikštelė perkelta nuo gatvės arčiau Gedimino g. 14-o namo. Bet panašu, kad būtino atstumo iki pastato projektuotojai
neišlaikė.
Autorės nuotr.
vos keletą metrų, bet žmonės tvirtina, kad
dabar nuo jų namo pirmojo aukšto lango
iki aikštelės krašto beliko tik 8,5 m tarpas, o
įstatymai numato tokias aikšteles rengti ne
mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato
langų ar durų. Gyventojai baiminasi ir to,
kad atliekų surinkimo transportas riedės
per daugiabučio kiemą ir laistys iš šiukšlių
tekančius skysčius po namo langais.
Žmonės su raštu kreipėsi ir į Vilkaviškio
rajono savivaldybės administraciją, miesto
seniūniją. Savivaldos atstovai sureagavo į
gyventojų prašymą, apžiūrėjo Gedimino g.
14-o namo ir dar keleto kitų daugiabučių
konteinerių stovėjimo aikšteles. Darbas
aišktelėse buvo sustabdytas.
Savivaldybės administracijos vyr. specialistas ekologas Darius Bunikis paaiškino,
jog situacija nebus palikta likimo valiai, gyventojų pretenzija yra pagrįsta ir bus sprendžiama.
– Konteineriai, į kuriuos atliekas neša
Gedimino g. 14 namo gyventojai, stovėjo
ir kol kas tebestovi ant Vilniaus gatvės šali-

gatvio. Projektuotojų buvo paprašyta juos
patraukti kiek toliau nuo gatvės. Tačiau
naujoji aikštelė tikrai suprojektuota per arti pastato – galbūt tokį sprendimą nulėmė
po žeme išvedžioti inžineriniai tinklai. Bet
tokiu atveju, kai konteinerius norima pastatyti arčiau nei 10 metrų nuo gyvenamojo
namo, reikia gyventojų sutikimo, – aiškino
D. Bunikis.
Savivaldybės ekologas informavo projekto užsakovą MAATC ir projektuotoją
apie galimai reikalavimų neatitinkantį atstumą nuo konteinerių stovėjimo aikštelės
iki gyvenamojo namo.
Vakar į Vilkaviškį atvažiavo MAATC atstovas, projektuotojai, techninę priežiūrą
atliekantis specialistas.
Komisija važiavo ne tik į šią aikštelę, bet
ir į kitas vietas S. Nėries, Kęstučio, Sodų, Vilkaujos ir J. Janonio gatvėse. Įvertinus situaciją bus sprendžiama, kur ir kaip padaryti
korekcijas, kad nebūtų nei pažeisti įstatymai ir žmonių interesai, nei kliudytos požeminės inžinerinės sistemos.

Dalyvaukite akcijoje „Gėlės – mūsų miestui“
Akcija vyks jau rytoj, gegužės 21 d., nuo 9 val.
Žydinčiomis gėlėmis puošime
Gedimino, Statybininkų ir Nepriklausomybės gatvių tiltus.
s

s

Padovanokite ryškiažiedę pelargoniją, kurią pasodinsime ant
miesto tilto.
Gėles galite atnešti į redakciją (Vilniaus g. 23) arba į Vilkaviškio knygyną (Gedimino g. 2A).
„Santakos“ laikraščio redakcija

] PADANGOS
Dėl techninių kliūčių Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Šiaurės g. 46) laikinai nepriimamos
naudotos padangos. Prašoma jas priduoti kitose apskrityje esančiose didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Informaciją apie kitas aikšteles galite
rasti paspaudę nuorodą https://www.
dgasa-zaka.org/dgasa-aiksteles. Priminsime, jog keičiant padangas senas galima palikti ir autoservisuose, kur jos turi
būti priimtos nemokamai.

] ŠIFERIS
Į rezervinį Aplinkos ministerijos sąrašą
pernai įrašyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija gavo finansavimą namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Iš namų ūkių
savininkų, kurie pernai registravosi,
apvažiavimo būdu planuojama nemokamai surinkti asbestinį šiferį. Šiuo metu rengiami pirkimo dokumentai, vyks
paslaugos teikėjo pirkimo procedūros.
Apie tolesnę projekto eigą gyventojai
bus informuoti.

Seimo narys lankysis
Vilkaviškyje
Seimo narys Algirdas Butkevičius gegužės 23 d. (pirmadienį), 9–11 val.,
priims gyventojus Seimo nario biure
(J. Basanavičiaus a. 7).
Užsk. 1114

Brangiai perka
PLģNXVVXŀHPHDUED
išsikirsti.
Tel. 8 675 24 422.
Užsk. 918
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

ĮVYKIAI

vairavęs Darius Jalinskas, ko gero, su pareigūnais nebūtų susitikęs. Tačiau kelionė
apie 19.30 val. baigėsi griovyje. Vyras, kuriam nustatytas vidutinis (2,14 prom.) girtumas, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo į
griovį ir apvirto. Abiejų vairuotojų automobiliai buvo išgabenti į saugojimo aikštelę.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuriedėjo į upę
Antradienį Vilkaviškio centre įvyko gan
laimingai pasibaigusi nelaimė, sulaukusi
smalsuolių dėmesio.
Į „Eolto“ parduotuvę užsakymą atvežęs
transporto ir logistikos firmos „Prima Line“
kurjeris automobilį pasistatė knygyno kieme, prie pat upelio krantinės. Trumpam į
„Eoltą“ užbėgęs 61-erių vyras nustėro, kai
automobilio, ten kur buvo jį palikęs, neberado. Žvilgtelėjęs žemyn kaunietis pamatė,
jog jo „Fiat“ „maudosi“ upelyje. Automobilis tiesiog nuriedėjo stačiu upelio šlaitu,
atsitrenkė į pėsčiųjų tako konstrukcijas ir
atšokęs sustojo.
Apie nelaimę kurjeris pranešė skubiosios pagalbos telefonu, paskambino įmonės
vadovybei ir paprašė atsiųsti „traliuką“ automobiliui ištraukti.
Atvykę pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą ir konstatavo, kad pėsčiųjų taką laikančios konstrukcijos neapgadintos, žmonės
nesusižalojo, nedaug apgadintas tik paties
neapdairaus įvykio kaltininko automobilio
priekis, tad pradėti tyrimą pagrindo nėra.
Kadangi upė nusekusi, automobilio variklio skyrius apsemtas nebuvo, tepalai ar
kiti teršalai į vandenį nepateko, gamtai žala
nepadaryta, tad pretenzijų neturėjo nei aplinkosaugininkai, nei į įvykio vietą atskubėjęs miesto seniūnas.
Visgi lengvai į upę įriedėjusio automobilio taip greitai ištraukti nepavyko. Atvykęs
firmos automobilvežis nepajėgė užtraukti
fiato į statų šlaitą. Išsisukti iš keblios padėties kauniečiui padėjo komunalininkų
traktorius. Jie ištraukė Šeimenos upelyje tik
padangas spėjusį sušlapti automobilį ir net
nepaprašė atlygio. Anot Vilkaviškio komunalinio ūkio vadovo Valentino Gražulio, iš
svetimos nelaimės pelnytis nedera.

Priešinosi policijai
Antradienį Gražiškiuose sukonfliktavus
šeimai areštinėn išgabenta ir kaimynė.
Apie 15 val. skubiosios pagalbos telefonu paskambinusi dukra pranešė, kad neblaivus tėvas smurtauja prieš mamą. Nurodytu adresu atvykę pareigūnai pradėjo
aiškintis įvykio aplinkybes. Paaiškėjo, kad

Tarp lyderių

S Vilkaviškiečių dėmesį patraukė į Šeimeną įriedėjęs automobilis.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
pas kaimynus girtavęs 37-erių vyras sėdo
prie automobilio vairo ir bandė jį užsikurti,
o atskubėjusi sutuoktinė norėjo vyrą sulaikyti nuo nusikalstamo poelgio.
Tarp blaivios 44-erių moters ir jos vyro kilo konfliktas, vėliau persikėlęs į kiemą ir kaimynų ūkinį pastatą, kuriame
nuo smurtaujančio vyro bandė slėptis ir
gintis moteris. Visa tai matė ir policijai žinoma įkaušusių kaimynų pora.
Atvykę pareigūnai apklausė liudininkus, apžiūrėjo įvykio vietą, surinko įkalčius,
nustatė visų įvykio dalyvių blaivumą. Beje,
smurtautojas tvirtino, kad jį žmona taip pat
mušusi, kai sėdėjo automobilyje. Vyrui nustatytas vidutinis (1,63 prom.), jo sėbrams
– lengvas (1,23 prom. ir 0,85 prom.) girtumas.
Visgi su policija reikalų jau turėję sodybos savininkai nebuvo patenkinti tuo, kad
pareigūnai šniukštinėja po jų namus. Moteriškė plūdo policininkus necenzūriniais
žodžiais, šie bandė ją raminti ir įspėjo apie
gresiančią atsakomybę dėl teisėtų policijos
pareigūnų nurodymų nevykdymo. Visgi
šeimininkų nepasitenkinimas tik gilėjo, kol
įsiaudrinusi moteriškė puolė pareigūnę. Įtariamoji buvo sulaikyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl teisėtų policijos pareigūnės

reikalavimų nevykdymo. Aršiai gražiškietei gresia viešieji darbai, bauda arba laisvės
atėmimas iki trejų metų.

Daužė plyta
Pirmadienį Kybartuose tyčia apgadintas automobilis.
Apie 7 val. ryto lengvąjį automobilį
„Mazda CX-7“ J. Basanavčiaus gatvėje pasistatęs savininkas po darbo ketino juo vykti
namo. Tačiau apie 16 val. atvykęs pasiimti
mašinos šeimininkas ją rado suniokotą plyta. Žala siekia 300 eurų.
Dėl svetimo turto sugadinimo pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Vairavo girti
Savaitės pradžioje pareigūnai sulaikė du neblaivius vairuotojus.
Pirmadienio rytą, apie 8.30 val., Kybartuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, policija
sustabdė automobilį „VW Golf“, kurį vairavo neblaivus šešiasdešimtmetis Alius Blažys. Jam nustatytas vidutinis (1,75 prom.)
girtumas.
Antradienio pavakare automobilį „Opel
Zafira“ per Žaliosios kaimą (Klausučių sen.)

Savaitės pradžioje mūsų rajone užfiksuoti
dar du smurto artimoje aplinkoje atvejai.
Beje, panagrinėjus policijos suvestines akivaizdu, kad mūsų savivaldybės gyventojai
prieš artimuosius smurtauja daugiau nei kiti Marijampolės apskrities gyventojai.
Pirmadienį, apie 23 val., Kybartuose
kilus konfliktui visiškai girta (2,58 prom.)
39-erių moteris sumušė dar girtesnę (2,72
prom.) ketveriais metais vyresnę seserį.
Įtariamoji sulaikyta ir pristatyta į laikino sulaikymo patalpas.
Antradienį, apie 20 val., Daržininkų kaime (Klausučių sen.) 42-ejų vyras namuose
sumušė trejais metais vyresnę sugyventinę.
Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į laikino sulaikymo patalpas.

Masinė avarija
Antradienį didelė avarija įvyko magistraliniame kelyje, kaimyninėje Kalvarijos savivaldybėje.
Apie 17 val. kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai vilkiką „Daf“, vairavęs trisdešimtmetis Lenkijos pilietis nepastebėjo priekyje susidariusios automobilių spūsties ir
rėžėsi į autobusą „Neoplan“ , kuris po smūgio atsitrenkė į vilkiką „Mercedes Benz“ su
puspriekabe „Kogel“, o pastarasis – į automobilį „VW Passat“.
Eismo įvykio metu sužaloti autobuso
„Neoplan“ vairuotojas ir du keleiviai. Jie po
medikų apžiūros išleisti gydytis ambulatoriškai.
Ši nelaimė galėjo baigtis daug liūdniau,
nes autobusu važiavo 20 žmonių, iš kurių
19 – Ukrainos piliečiai karo pabėgėliai, vykę į namus. Tarp jų – 13 vaikų. Visus autobuso keleivius medikai išsivežė detaliau apžiūrėti, tačiau dauguma keleivių atsipirko
išgąsčiu ir mėlynėmis.
Vienu iš vilkikų buvo gabenamos 24 tonos trąšų. Per eismo įvykį buvo prakirstas
vienas pusės tonos maišas, iš jo išbyrėjo
apie 100 kg trąšų.

MOKYMAI ŪKININKAMS,
MAŽOMS PIENO
IR KT. PERDIRBIMO ĮMONĖMS
Marijampolės krašto Samariečių draugija
Gegužės 24 d., nuo 9 iki 13 val.,
Gedimino g. 1, Marijampolė

Nemokami viešinimo renginiai apie
pieno produktų gamybos rizikos veiksnius bei jų prevenciją, pieno produktų
saugos bei kokybės užtikrinimą Kauno
technologijos universiteto Maisto institutui įgyvendinant projektą „Biologinių rizikos veiksnių eliminavimas bei
atsiradimo prevencija gaminant baltymingus pieno produktus ūkiuose bei
mažose įmonėse“ Nr. 14PA-KK-20-109771-PR001 (trukmė 4 val.). Klausytojams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Smulkesnė informacija ir registracija tel. 8 685 06 169, info@rakorda.com.
Užsk. 1106

Užsk. 1092

Užsk. 1093
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Medikai gimdyvių likimo valiai nepaliktų
Eglė KVIESULAITIENĖ

vyr. specialistė Natalija Anisimavičienė.

Vilkaviškio ligoninėje panaikinus Akušerijos ginekologijos
ir neonatologijos skyrių su
problemomis susiduria tiek
medikai, tiek pacientės. Gydytojai nėščiosioms primena,
kad iki artimiausios ligoninės,
kur teikiamos paslaugos gimdyvėms, per kelias minutes
nuvykti neįmanoma, tad šią
aplinkybę būtina vertinti atsakingai.

Netinkamos sąlygos

Medikė patikino, kad greitosios pagalbos ekipažas, net ir prasidėjus gimdymui automobilyje, tikrai pasirengęs
padėti, tačiau ankšta erdvė mašinoje nėra pati tinkamiausia ir komfortiškiausia
vieta gimdyti.
– Reikėtų suprasti, kad greitosios
pagalbos ekipaže, be vairuotojo, yra
vienintelė medikė, kuriai reikia pasirūpinti ir gimdyve, ir kūdikiu, nukirpti
virkštelę, sušildyti naujagimį, – aiškino
N. Anisimavičienė. – Automobilyje yra
specialus paketas priemonių, kurių gali
prireikti gimdymo metu. Bet automobilyje nėra naujagimiams skirto šildomo
stalo, inkubatoriaus ar kitos specialios
Budi ginekologės
įrangos, kuri sumontuota gimdyklose.
Be to, kūdikiui įsčiose pradėjus dusti
Ligoninės medikai nuogąstauja,
kad dar ne visos rajono gyventojos, o
būtų reikalinga operacija, o to automojuo labiau į Vilkaviškį gimdyti vykdabilyje atlikti neįmanoma.
Nors gimdymas – ne liga ir vyksta
vusios šakietės žino, jog mūsų rajono
gydymo įstaigoje nebėra Akušerijos gi- S Mūsų rajone kas dieną dirba keturi Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro
savaime, greitosios pagalbos medinekologijos ir neonatologijos skyriaus.
Greitosios pagalbos tarnybos ekipažai.
Autorės nuotr. kams sunku net įsivaizduoti, kaip tektų
padėti gimdyvei, jei jo eiga komplikuoTad bet kurią dieną į Priėmimo-skubiogimdyves, o vieną šakietę vilkaviškiečiai tųsi. Akušeriai-ginekologai puikiai žino,
sios pagalbos skyrių gali atvykti gimdanti
moteris. O gimdymo, kaip žinome, neatimedikai vežė net į Kauną, nes dėl indika- kaip sklandi gimdymo pradžia nebūtinai
Gimdyves dabar
dėsi vėlesniam laikui, tad pagalbą gali pricijų jaunai moteriai buvo rekomenduota prognozuoja sėkmingą eigą. Kūdikis gali
sieiti teikti čia ir dabar.
gimdyti tretinio lygio gydymo įstaigoje. užstrigti, pradėti dusti ir kiekviena pratenka gabenti toliau,
Tiesa, į kurią įstaigą turėtų kreiptis gimKol kas visos šį mėnesį greitosios pagalbos delsta minutė gali kainuoti naujagimio,
tad tikimybė, jog kūdikis
dyvė, informuoja nėščiąsias prižiūrintys
automobiliais vykusios mamytės gydymo gimdyvės ar net abiejų gyvybes.
šeimos gydytojai ar ginekologai, tačiau vis
įstaigas pasiekė laiku, gimdyti automobilygims pakeliui į ligoninę,
dar pasitaiko pavienių atvejų, kai moterys
je neteko nė vienai.
Greitoji – ne taksi
didėja.
iki gimdymo pas gydytojus nesilanko.
Tačiau medikai turi karčios patirties,
N. Anisimavičienė prisiminė ne vieną
Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus
kai gimdymus yra tekę priimti greitosios atvejį ne tik iš kolegų, bet ir savo patirties,
vedėja Erika Tamaliūnaitė-Pėčelė sakė, kad ninėje nėra teikiama ir už ją gydymo įstai- pagalbos automobiliuose. Tai didžiulis stre- kai gimdymą teko priimti pakeliui į ligonimedikai puikiai supranta, jog išskirtinių at- ga pinigų negauna, skubiems atvejams sas tiek medikams, tiek mamai. O turint nę. Prieš daugelį metų į Kauną su gimdyvejų gali pasitaikyti, todėl gimdymą priimti palikta viena iš buvusių gimdyklų su visa omeny, kad gimdyves dabar tenka gabenti ve skubėjusiai N. Anisimavičienei kūdikį
pasirengę. Ligoninėje likusios trys gydyto- reikalinga įranga. Tiesa, gimdyvėms ir toliau ir sugaišti daug daugiau laiko, tiki- teko priimti ties Antanavu (Kazlų Rūdos
jos akušerės-ginekologės pakaitomis dirba naujagimiams skirtų palatų ligoninėje ne- mybė, jog kūdikis gims pakeliui į ligoninę, sav.). Nors viskas baigėsi sėkmingai, ši paKonsultaciniame skyriuje, taip pat operaci- bėra, todėl pagimdžiusi moteris su nauja- didėja.
tirtis tiek medikei, tiek ir pačiai gimdyvei
jas atlieka Dienos chirurgijos skyriuje, tad gimiu būtų išgabenta į Marijampolės ligo– Norime paprašyti visų nėščiųjų, kad kainavo daug nervų.
yra pasirengusios atskubėti į pagalbą gim- ninę – artimiausią gydymo įstaigą, kurioje jos labai atsakingai vertintų situaciją ir iš
Medikai taip pat primena, kad greitoyra Akušerijos ginekologijos skyrius, arba anksto pasiruoštų – sulaukusios 22 nėštu- sios automobilis nėra taksi ir tikrai neveš
dančiai moteriai.
Kadangi tokių atvejų gali pasitaikyti Kauno klinikas, jei prireiktų tretinio lygio mo savaitės susidėtų naujagimio kraitelį, į gimdančios moters į tą gydymo įstaigą, kur
ir naktimis, kai ginekologų ligoninėje nė- medicinos įstaigos pagalbos.
ligoninę būtinus vežtis daiktus, dokumen- pageidauja nėščioji. Gimdyvė visuomet
ra, atsakinga ginekologė budi namuose ir
tus. Kad prasidėjus gimdymui nebetektų gabenama į artimiausią Akušerijos gineTikimybė didėja
prireikus bus iškviesta. Kūdikiui pagalbą
gaišti, o nedelsiant būtų vykstama į ligoni- kologijos skyrių turinčią ligoninę, nebent
Dėl gimdyvių sunerimę ir greitosios pa- nę. Gimdymo eigos mes prognozuoti negali- nėščiosios dokumentuose parašyta, kad
pasirengę suteikti visą parą ligoninėje dirgalbos medikai. Jiems per šias tris savaites, me – viskas gali vykti ne taip, kaip planavo reikalinga tretinio lygio paslauga. Tuomet
bantys gydytojai pediatrai.
Nors oficialiai akušerijos paslauga ligo- kai mūsų rajono ligoninėje nebeliko akuše- pati mamytė, – kalbėjo Vilkaviškio pirminės nėščioji gabenama į artimiausią tretinio
rijos ginekologijos paslaugos, į Marijam- sveikatos priežiūros centro Greitosios medi- lygio paslaugas teikiančią įstaigą – Kauno
polės ligoninę jau teko gabenti keturias cinos pagalbos tarnybos skubios pagalbos klinikas.

Festivalis „Grojantis miesto sodas“ prasideda:
kas penktadienį – po koncertą!
MOKYMAI ŪKININKAMS,
MAŽOMS PIENO
IR KT. PERDIRBIMO ĮMONĖMS
Marijampolės krašto Samariečių draugija
Gegužės 24 d., nuo 13.30 iki 17.30 val.,
Gedimino g. 1, Marijampolė

Nemokami viešinimo renginiai apie
pieno produktų gamybos rizikos veiksnius bei jų prevenciją, pieno produktų
saugos bei kokybės užtikrinimą Kauno
technologijos universiteto Maisto institutui įgyvendinant projektą „Biologinių rizikos veiksnių eliminavimas bei
atsiradimo prevencija gaminant baltymingus pieno produktus ūkiuose bei
mažose įmonėse“ Nr. 14PA-KK-20-109771-PR001 (trukmė 4 val.). Klausytojams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Smulkesnė informacija ir registracija tel. 8 685 06 169, info@rakorda.com.
Užsk. 1107

Jau ateinantį penktadienį (gegužės 27 d.), 18 val., visi kviečiami į
senąjį Vilkaviškio miesto sodą pasimėgauti puikia pučiamųjų instrumentų muzika. Ją dovanos Sauliaus Mickevičiaus vadovaujamas
jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras, pradėsiantis iki liepos
truksiantį orkestrinės muzikos festivalį „Grojantis miesto sodas“.
– Vilkaviškyje rekonstravus senąjį
miesto sodą atsirado nauja, graži erdvė
koncertams. Pagalvojome, kad miesto
sodo infrastruktūra galėtų būti labiau išnaudojama, tad praeitą vasarą kartu su
Vilkaviškio kultūros centru nusprendėme
čia surengti solinį orkestro koncertą. Susirinko apie šešis šimtus žiūrovų. Daugelis
gyrė mūsų iniciatyvą ir sakė, kad čia galėtų vykti ir daugiau panašių renginių. Tad
šiemet nutarėme gyventojus pakviesti net
į keletą ne tik mūsų kolektyvo, bet ir iš kitur atvykusių svečių orkestrinės muzikos
koncertų, – apie didelio palaikymo sulaukusią idėją pasakojo Vilkaviškio jaunimo
pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas
S. Mickevičius.
Iš viso miesto sode bus surenti šeši

pasirodymai. Pirmieji koncertuos patys
renginio šeimininkai – vilkaviškiečiai, o
vėliau visą mėnesį, kiekvieną penktadienio vakarą, pasirodys vis kiti orkestrai iš
įvairių Lietuvos regionų.
Taigi jau ateinantį penktadienį (gegužės 27 d.), 18 val., paklausyti puikios muzikos kviečia Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras, birželio 3 d., 18
val., koncertuos Sūduvos džiazo orkestras
(vadovas A. Pučinskas) iš Marijampolės,
birželio 10 d., 18 val., – A. Sodeikos meno
mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“ (vadovas A. Bakšys) iš Jurbarko, birželio 17 d., 18 val., – Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų
instrumentų orkestras (vadovas R. Kukulskis), birželio 24 d., 20 val., – Trakų meno

mokyklos fanfarinis orkestras (vadovas R.
Podelis) ir liepos 1 d., 18 val., – Brass band
„Sklepučini“ (vadovas V. Vapsva) iš Panevėžio.
Festivalis „Grojantis miesto sodas“
– tai Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas, pagal kurį, be koncertų
miesto sode, orkestras numatęs organizuoti ir meistriškumo kursus su geriausiais
Lietuvos pučiamųjų instrumentų žanro
atlikėjais bei pedagogais, o taip pat rengti
edukacines pamokas 4–5 klasių moksleiviams.
– Tikimės, kad šis projektas praplės
žmonių domėjimąsi pučiamųjų instrumentų muzikos žanru, žiūrovai turės galimybę savo mieste pamatyti net šešių mėgėjų
ir profesionalų orkestrų koncertus, kurie
primins anksčiau itin puoselėtas senąsias
orkestrinės muzikos tradicijas miestų parkuose. Tad tikimės gausaus žiūrovų apsilankymo bei mūsų koncertų palaikymo ir,
žinoma, gero oro, – optimistiškai kalbėjo
projekto iniciatorius ir vilkaviškiečių orkestro vadovas S. Mickevičius.
„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Muziejų naktis pas Joną Basanavičių

S Kulinarinio paveldo degustacija – suneštinės duonzupės
skanavimas.
Jono Basanavičiaus gimtinės nuotr.
S Apie gegužinių tradicijas pasakojo vakaro vedėja Loreta Sungailienė.

Šeštadienio vakarą Jono Basanavičiaus gimtinėje vyko
Europos muziejų nakčiai skirtas renginys „Lininės staltiesės vakaras žydinčiame Basanavičių sode“.
Nors dėl vėsaus pavasario oro tą
vakarą teko susirinkti sodybos klojime, o medžių žiedus pakeitė šviečiančios lemputės, jaukumo bei gerų emocijų netrūko.
Renginio metu bendravome,
šokome, dainos varžytuvėse dalyvavome, paslėpto lobio ieškojome ir
kitas linksmas užduotis atlikome.
Džiaugiamės, jog atvykti į Ožkabalius ir renginį drauge vesti

sutiko televizijos laidų vedėja,
folkloro dainininkė, etnomuzikologė Loreta Sungailienė, vaizdžiai
papasakojusi ir apie gegužinių tradicijas Lietuvoje XX amžiaus pradžioje. Smagiomis melodijomis
džiugino grupė „Smetonos ūsai“, o
šokti jau ne pirmą kartą mokė geri muziejaus bičiulai – Valdonė ir
Karolis Bereikai. Vakarui įpusėjus
dalyvavome ir Sūduvos metams

skirtoje šio krašto kulinarinio
paveldo degustacijoje „Sveteliai,
kaštavokit – sūduvį geru minavokit“ bei skanavome duonzupę,
prie kurios gardumo kiekvienas
galėjo kuo nors prisidėti.
Dėkojame visiems tądien atvykusiems, geras emocijas atsivežusiems, stalus lininėmis staltiesėmis
ir kitais grožiais papuošusiems
svečiams.
Jono Basanavičiaus gimtinės inf.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

S Basanavičynės klojimas talpino visus, kurie panoro patrepsėti muzikuojant grupei „Smetonos ūsai“.

Kodėl svarbu paženklinti ir užregistruoti gyvūną augintinį?
Vilkaviškio rajone iki gegužės 1 d. paženklinti ir užregistruoti 2 172 gyvūnai augintiniai. Nespėjusieji iki šio
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu numatyto termino mikroschema paženklinti pasiutligei imlių gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – nors ir vėliau, tai
privalo atlikti. Primename, kodėl tai padaryti ne tik
reikalinga, bet ir naudinga.
Atsakingo šeimininko
pareiga

Iki gegužės 1 d. Lietuvoje paženklinti iš viso 287 762 gyvūnai:
daugiau nei 94 tūkst. kačių, beveik
200 tūkst. šunų ir daugiau nei 400
šeškų. Užregistruota ir per 300 iš
Ukrainos įvežtų gyvūnų.
Skaičiuojant procentais, daugiausiai gyvūnų augintinių paženklino ir užregistravo Utenos
rajono (42,64 proc.), Kalvarijos
(37,84 proc.), Kelmės rajono (36,67
proc.) ir Kauno rajono (36,64
proc.) savivaldybių gyventojai.
„Ženklinimas ir registravimas
Lietuvoje įsibėgėjo. Tikime gyventojų sąmoningumu. Nors tam
numatytas laikas jau praėjo, kviečiame paskubėti atlikti atsakingo
šeimininko pareigą. Ženklinimas
ir registravimas – tai pirmiausia
atsakomybė ir rūpestis savo augintiniu“, – sakė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Tikslas – ne bausti,
o apsaugoti gyvūną

Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
duomenimis bei kita augintinių
statistika, Lietuvoje iš viso galėtų būti apie 550 tūkst. šunų ir

apie 600 tūkst. kačių.
Ženklinti ir registruoti savo
augintinius gyventojai visus metus buvo raginami įvairiausiomis
priemonėmis, tačiau dažnas jų
suskubo tai padaryti tik paskutinėmis balandžio dienomis.
Nors įstatyme už šios prievolės nevykdymą yra numatytos
baudos, tikslo organizuoti baudžiamųjų akcijų nėra. Svarbu,
kad gyvūnų savininkai augintinių ženklinimu pasirūpintų aiškiai suprasdami, kad tai ne tik
būtina, bet ir svarbu apsaugant
gyvūną ir aplinkinius.

Kodėl reikia ženklinti
ir registruoti?

Augintiniai mikroschemomis
ženklinami ir registruojami beveik visoje Europos Sąjungoje dėl
daugelio priežasčių:
s Viena svarbiausių – gyvūno
atsekamumas, kuris svarbus
dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo.
Viena iš gyvūnams ir žmonėms
pavojingiausių
užkrečiamųjų
ligų – pasiutligė, tad šios ligos
stebėsenai skiriamas ypatingas
dėmesys. Kadangi liga pavojinga gyvūnams, o nuo jų gali užsi-

SVARBU ŽINOTI
Kas yra augintinio ženklinimas ir registravimas?
Ženklinimas – tai paprasta ir greita procedūra, kai
gyvūnui po oda ties ketera
įvedama unikalų numerį turinti ryžio grūdo dydžio mikroschema. Ją galima nuskaityti
skaitmeniniu skaitytuvu, kurį
turi dauguma veterinarijos
klinikų ir gyvūnų prieglaudų.

pexels.com nuotr.
krėsti žmonės, yra prievolė, kad
gyvūnas būtų nuolat vakcinuojamas nuo šios ligos, o gyvūno
vakcinavimo duomenys užregistruoti Gyvūnų augintinių registre
(GAR). Tokiu būdu sudaryta galimybė GAR nustatyti augintinių
laikymo vietą, identifikuoti jų
savininkus ir, esant būtinybei,
imtis priemonių, leidžiančių užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų
plitimui.
s Gyvūnui pasiklydus jį skubiai
sugrąžinti savininkui. Pasiklydusį gyvūną sugavęs žmogus gali
kreiptis į privačius veterinarijos
gydytojus, taip pat į Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą,
gyvūnų globėjus, gyvūnų augintinių ženklinimo paslaugas teikiančius asmenis, savivaldybių
administracijas dėl sugauto gyvūno mikroschemos nuskaitymo
ir, jeigu gyvūnas registruotas, pagal GAR duomenis galima operatyviai sužinoti gyvūno savininką

ir jo kontaktus. Be to, jeigu ir užsienyje (pvz., kelionės, atostogų
metu) pasimestų Lietuvoje GAR
užregistruotas gyvūnas, jo savininką surasti nebūtų sudėtinga,
nes GAR keičiasi duomenimis
su Europos šalių gyvūnų augintinių registrų duomenų tinklu
(EuroPetNet).
s Gyvūnai augintiniai ženklinami ir registruojami dėl efektyvesnės viešosios tvarkos kontrolės, siekiant paskatinti gyvūnų
laikytojus atsakingiau rūpintis
augintiniais, nepalikti jų likimo
valiai, kad gyvūnai nesukeltų žalos kitiems asmenims, kad šeimininkai tinkamai rūpintųsi savo
keturkojais.
s Augintinių ženklinimas ir
registravimas labai svarbus dėl
galimybės keliauti su gyvūnu po
kitas šalis. Paženklintas gyvūnas
turi individualų numerį, todėl
jam išduodami kelionės dokumentai ir jis gali laisvai keliauti

Registravimas – tai gyvūno numerio ir jo savininko
kontaktinių duomenų įrašymas į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.
Abi paslaugos atliekamos
vienu metu.
su savo šeimininku.
s Gyvūnų augintinių ženklinimo informacija privaloma veisėjams. Talpinant skelbimus dėl
augintinių pardavimo ar dovanojimo reikia nurodyti augintinio kilmės šalį, jo mikroschemos
numerį.
s Svarbu ir dėl gyvūnų augintinių apskaitos bei statistikos – tik
užregistravus visus gyvūnus augintinius sužinosime, kiek jų yra
Lietuvoje.
Daugiau informacijos ir artimiausių ženklinimo paslaugas
teikiančių specialistų kontaktus
rasite interneto svetainėje www.
pazenklinkmane.lt.
Žemės ūkio ministerijos informacija
Užsk. 1091
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

2022 m. gegužės 20 d.

Atnaujintoje Šaltalankių giraitės
erdvėje – atidarymo šventė

INICIATYVOS

Eglė MIČIULIENĖ

Susitvarkę ir pagal projektą atsinaujinę Šaltalankių giraitėje
esančią atvirą teritoriją, Vištyčio gyventojai turės gražią
vietą jaukiems susibūrimams.
Laimėjo konkursą

Prieš 20 metų šalia miestelio ošiančio
šilo pievelėje Vištyčio kaimo bendruomenė pastatė akmenį su iškaltu užrašu „Šaltalankių giraitė 2002“. Žmonės savo jėgomis
aptvarkė aplinką, buvo atvestas elektros
įvadas. Čia kurį laiką būdavo organizuojamos Joninės, kaimo bendruomenės susibūrimai. Vis dėlto laikui bėgant teritorija buvo apleista, pamiškėje suvešėjo krūmynai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai paskelbus bendruomenių iniciatyvų konkursą gyvenamajai aplinkai
gerinti, Vištyčio žmonės nusprendė pateikti
paraišką kompleksiškai sutvarkyti Šaltalankių giraitėje esančią pievą.
Projektas rajono gyventojams pasirodė
patrauklus, ir, žmonėms nubalsavus, Savivaldybės administracija skyrė 25 tūkst.
eurų jam įgyvendinti. Išnaikinus šabakštynus, pievelė buvo sutvarkyta, pastatyta 17
suoliukų, šiukšliadėžės, įrengti lauko šviestuvai, nupirkta mobili scena būsimiems
renginiams.

Su dainomis ir šurpa

Pievelę sutvarkiusiems vištytiškiams
beliko skinti savo darbo vaisius: praėjusį savaitgalį bendruomenės poreikiams
pritaikytoje pievoje surengta atidarymo
šventė.

S Svečiai linksminosi grojant kultūros namų kapelai „Vištytis“.
Antano BENIULIO nuotr.

S Įgyvendintu projektu džiaugėsi
idėjos autorė Asta Rūškytė.
Linos OVČINIKOVOS nuotr.
Vištytiškius sveikino ir su jais bendravo
į šventę atvykę Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės
meras Algirdas Neiberka, Vištyčio seniūnė
Odeta Riklienė, miestelio bendruomenės
pirmininkė Vilma Menčinskienė bei buvusi bendruomenės pirmininkė Rūta Stankevičienė, projekto idėjos autorė Asta Rūškytė, Vištyčio regioninio parko direktorius
Nerijus Paškauskas, Vištyčio pasienio už-

S Prie ąžuoliukų sodintojų prisijungė ir rajono meras Algirdas Neiberka.
Antano BENIULIO nuotr.

kardos vadas Rolandas Griškonis.
Šventės dalyviai plojo, dainomis pritarė, o kai kas ir pašoko grojant folkloro ansambliui „Šilojai“ bei „Vištyčio“ kapelai. O
kad svečiai išalkę į namus neskubėtų, jie
buvo pavaišinti gardžia Girėnų seniūnaičio
Kęstučio Pranaičio išvirta šurpa.
Atminimo akmenį Šaltalankių giraitė
jau turi, o šį kartą jos prieigas papildė gyvosios gamtos elementai. Per šventę buvo
pasodinti šeši gražūs ąžuoliukai, ilgaamžiškumo ir bendruomenės istorijos simboliai.

Kiek dalyvavo, tiek laimėjo

Vištyčio krašto žmonės gali pasidžiaugti, kad miestelio erdvės nuolat gražėja:
paežerėje įrengtas pėsčiųjų takas, tvarkomas centras, renovuotas senasis vėjo malūnas.
Smagiai nuteikia tai, jog Vištyčio
bendruomenė vienintelė rajone nuo pat
pradžių dalyvavo visuose trijuose Vilkaviškio rajono savivaldybės paskelbtuose
bendruomenių iniciatyvų konkursuose ir
laimėjo visų trijų projektų (dviejų didžiųjų bei vieno mažojo) finansavimą. Šio konkurso
lėšomis Vištytyje ne tik
sutvarkyta teritorija prie
Šaltalankių giraitės, bet ir
pagal šių metų paraišką
numatyta įrengti terasą,
nuo kurios būtų galima
apžvelgti Vištyčio ežerą.
Tiesa, pats pirmasis, 2020
m. pateiktas projektas,
kuriuo buvo užsimota
įrengti pelkių taką, dėl
rangovų kaltės įstrigo, tačiau idėja nenumarinta

ir planuojama įgyvendinti vėliau.
Vištyčio seniūnė džiaugėsi tiek žmonių
aktyvumu teikiant paraiškas, tiek pačių
bendruomenės pateiktų idėjų aktualumu.
Anot O. Riklienės, jei paraiškos finansuojamos, vadinasi, yra pažangios, atitinka
žmonių poreikius. Ir ne tik šio krašto, bet
ir viso rajono gyventojų. Juk pačioje Vištyčio seniūnijoje gyvena tik 926 gyventojai,
o šiemet parašytas Vištyčio ežero apžvalgos kalvos projektas surinko dvigubai daugiau, net 1 890 palaikymo balsų.
„Smagu, kad mus palaiko. Vištytis – iš
tiesų savitas, unikalus turistinis rekreacinis mūsų rajono kampelis. Be abejonių,
jį reikia tvarkyti, puoselėti, gerinti infrastruktūrą, kad tai būtų traukos vieta visiems žmonėms. Ir tikrai labai smagu, kai
pas mus atvykstantys pailsėti svečiai sako,
kad Vištytis keičiasi“, – kalbėjo O. Riklienė.
Seniūnė tikisi, kad Šaltalankių giraitės
pievelė nuo šiol bus puiki vieta kultūriniams renginiams: folkloro koncertams,
spektakliams, menininkų susibūrimams.

Vyks kūrybinės dirbtuvės su rašytoja
Vilkaviškio viešoji biblioteka
kviečia į literatūrinius susitikimus su vaikų bei jaunimo
rašytoja Ilona Ežerinyte.
Įstaiga tęsia renginių ciklą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Lietuvių autoriai paaugliams 2022“. Kūrybinės dirbtuvės su I.
Ežerinyte“ vyks birželio 2 d., 11 val.,
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, 13
val. – Sūdavos kaimo bendruomenės

vaikų dienos centre „Ateitis“.
Būsimų renginių viešnia I. Ežerinytė – vaikų ir jaunimo rašytoja, trijų
prestižinių Lietuvos vaikų literatūros
premijų laureatė, literatūros konkursų laimėtoja ir nominantė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY narė, kūrybinio rašymo
mokytoja, knygų „Šunojaus diena“,
„Sutikti eidą“, „Verksnių klubas“ ir
„Skiriama Rivai“ autorė. Pastaroji
– pati naujausia, leidykloje „Dominicus Lituanus“ išleista 2018 m. Knygo-

je susipina dabartis ir praeitis, fantazija ir realybė, lyrinės istorijos ir
detektyvo elementai. Įvykių centre
– tėvas ir sūnus, ieškantys paslaptingo kūrinio. Pasakojimą praturtina
muzikinės iliustracijos, specialiai
sukurtos šiai knygai. Jų autorius
– kompozitorius Gediminas Kalinas.
Muzikinės iliustracijos pasiekiamos
mobiliaisiais įrenginiais.
Alvina RADŽVILIENĖ
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja
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Ukrainiečiai mokyklose: iššūkių
netrūksta nei vaikams, nei pedagogams
Andrius GRYGELAITIS

Kilus karui Ukrainoje Lietuvą
užplūdo daugybė pabėgėlių.
Dalis iš jų – mokyklinio amžiaus.
Ukrainiečiai vaikai iš karto buvo
integruoti į ugdymo įstaigas.
Lanko ne visas pamokas

Šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomi 85 vaikai
iš Ukrainos. 17 iš jų lanko ikimokyklines
ir priešmokyklines grupes, o likę 68 pasiskirstę po bendrojo lavinimo mokyklas.
Nemažai daliai vyresniųjų klasių mokinių
dauguma pamokų vyksta nuotoliniu būdu.
Juos ir toliau internetu moko ukrainiečiai
pedagogai. Mūsų rajono mokyklose šie vaikai lanko tik kai kurias pamokas.
Dalis nuotoliniu būdu besimokančių
vaikų prie pamokų jungiasi iš namų, dalis
– iš ugdymo įstaigų.
„Mūsų mokyklų bendruomenės išties
pasistengė priimti ukrainiečius vaikus.
Daugumai iš jų buvo nupirktos ugdymo
priemonės. Ukrainiečiai gana greitai čia
adaptavosi. Pastebėjome, kad dauguma
atvykusių mokinių yra labai motyvuoti,
smalsūs. Jie taip pat įsijungė ir į neformalųjį švietimą – lanko sporto bei muzikos
mokyklas“, – kalbėjo rajono Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.

Sunkiau – vyresniesiems

Kalbinti rajono mokyklų atstovai tikino pastebėję, kad trumpiausiai adaptacija
užtruko patiems mažiausiems ukrainiečiams – darželinukams bei pradinukams.
Gižų Kazimiero Baršausko mokyklosdaugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė pasakojo, jog sunkiau pritapti
prie bendraamžių sekėsi tik vienam ukrainiečiui septintokui, o su kitais septyniais
įstaigoje besimokančiais jo tėvynainiais
apskritai jokių problemų nekilo. Jie net ir
po pamokų noriai bendrauja su lietuviais
klasės draugais, noriai mokosi mūsų kalbos
ir jau pamažu pradeda nebijoti pasakyti vieną kitą lietuvišką žodį.
Panaši situacija yra ir Kybartų „Saulės“
progimnazijoje, kurioje taip pat ugdomi
aštuoni ukrainiečiai. Šios įstaigos direkto-

S Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai
Nijolei Bulotienei pasiruošti pamokoms dviem kalbomis užtrunka ilgiau.
Autoriaus nuotr.

Vieną mergaitę pagal
žinių lygį teko perkelti
iš aštuntos klasės į
dešimtą. Kiekvieną atvejį
vertiname individualiai.
riaus pavaduotojas ugdymui Gintaras Vencius neslėpė, kad vaikų integraciją šiek
tiek apsunkina kalbos barjeras, tačiau, nepaisant to, jie noriai lanko pamokas, stengiasi įsilieti į bendruomenę.
„Pas mus iš Ukrainos atvykę pradinukai – komunikabilūs, jie jau ir lietuviškai
sveikinasi, nuolat šypsosi. Turime vieną
vyresnį berniuką, kuris yra kiek uždaresnio būdo, bet, atrodo, jau ir jis susirado

draugų“, – sakė G. Vencius.
Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje
„Kregždutė“ ugdomas tik vienas keturmetis ukrainietis. Jis gyvena įstaigos direktorės Linos Mačiulienės namuose,
tad keliaudama į darbą vadovė berniuką atsiveža kartu su savimi. Pasak direktorės, šis vaikas – gana atviras, jaučiasi
pakankamai saugus, noriai pasipasakoja savo džiaugsmus bei rūpesčius.

Sprendžia individualiai

Daugiausiai ukrainiečių vaikų – net
penkiolika – ugdoma Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Įstaigos
direktorė Daina Juškauskienė pasidžiaugė,
kad kiekvienoje klasėje, kurioje ugdomi
vaikai iš Ukrainos, yra puikiai rusiškai
kalbančių lietuvių mokinių. Būtent jie daugiausiai ir padeda komunikuoti. Mokyklos

direktorės teigimu, ukrainiečiai vaikai
gana prastai kalba angliškai, todėl jie dažniausiai bendrauja rusiškai, nors lankyti
šios kalbos pamokų nenori.
Daugumą ukrainiečių nustebino, kad
Lietuvoje palikta daugiau ugdymo laisvių.
Jų šalyje viskas griežta, konkretu.
„Ukrainoje jiems kasdien būdavo po
8–9 pamokas, mokytojai užduodavo daug
namų darbų. Pas mus – viskas kiek kitaip.
Mes daug dėmesio skiriame ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir socialiniam
emociniam ugdymui. Pavyzdžiui, kiekvieną pirmadienį visus ukrainiečius vaikus
sukviečiame į vieną pamoką, kur socialinė
pedagogė jiems veda įvairias dailės terapijas, žaidimus, kitokius panašaus pobūdžio
užsiėmimus. Į šią pamoką ateina net tie,
kurie įprastai nuotoliniu būdu mokosi iš
namų“, – sakė D. Juškauskienė.
Panaši praktika taikoma ir Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre bei kai kuriose kitose rajono
ugdymo įstaigose.
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A.
Finagėjevienė tikino pastebėjusi, kad dėl
skirtingų ugdymo sistemų skiriasi bendraamžių lietuvių ir ukrainiečių žinių lygiai.
„Ukrainiečiai savo šalyje įprastai mokosi intensyviau, laiko daugiau egzaminų.
Kai jie atvyko čia, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomendavo juos integruoti tarp bendraamžių. Visgi greitai pastebėjome, kad tai ne visai geras sprendimas.
Vieną mergaitę pagal žinių lygį teko perkelti iš aštuntos klasės į dešimtą. Kiekvieną atvejį vertiname individualiai“, – sakė
A. Finagėjevienė.

Pasiruošimas tapo ilgesnis

Darbas su ukrainiečiais pakeitė ir pedagogų kasdienybę. Nemažai iš jų nuotoliniu būdu ėmė lankyti įvairius kursus,
kuriuose mokoma dirbti su užsieniečiais
vaikais.
Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja Nijolė Bulotienė ukrainiečius vaikus moko šeštoje ir aštuntoje klasėse. Anot jos, atvykę mokiniai
savo žiniomis ir būdo savybėmis labai
skiriasi, tačiau visi jie nepaprastai gerbia
pedagogus.
] Nukelta į 8 p.

Išrinktos gražiausiai aplinką tvarkančios ugdymo įstaigos
Įvyko rajoninis Savivaldybės ugdymo įstaigų edukacinių erdvių konkurso
etapas, skirtas išrinkti
geriausiai savo teritorijas
tvarkančias įstaigas.

Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyriaus aplinka. Ji palaipsniui tampa tarsi atversta spalvinga
pažinimo knyga, kurią skaito visa
mokyklos bendruomenė ir nuolat čia užklystantys svečiai. Dėl išmaniųjų technologijų čia galima
paskambinti mokyklos varpais, išgirsti pasakojimą, eilėraštį ar net
Tradiciškai kas porą metų rengiamuzikinį kūrinį apie edukacinėse
mame konkurse dalyvauti gali saerdvėse augančius augalus.
vo kuriama aplinka pasidžiaugti
Išradingumu kaskart nustebina
norinčios įvairios ugdymo įstaigos.
ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų
Šiemet tai padaryti ryžosi Kybartų
bendruomenės. Jose sukurta daug
„Rasos“ mokykla, Virbalio pagrinįvairių erdvių, skirtų įtraukti vaidinės mokyklos Pajevonio skyrius
kus į daugybę tyrinėjimų, naujų atbei Vilkaviškio vaikų lopšeliai-darradimų ir pažinimų pasaulį, suteikželiai „Eglutė“ ir „Pasaka“.
ti žinių bei teigiamų emocijų.
Įstaigas apžiūrėję ir įvertinę S Didelį įspūdį komisijos nariams paliko Virbalio paBūtent toks ir yra ugdymo
grindinės mokyklos Pajevonio skyriaus aplinka.
komisijos nariai pasidžiaugė, kad
įstaigų edukacinių erdvių konkurvis daugiau rajono švietimo bendso tikslas. Juo siekiama aktyvinti
ruomenių ima suprasti edukacinių erdvių dėmesį aplinkos estetinio įvaizdžio gerini- mokyklų tikslingą, darnų bei estetišką
naudą ugdymo procesui, o mokyklos ir mui.
edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų
vaikų lopšeliai-darželiai skiria vis didesnį
Didelį įspūdį komisijos nariams paliko naudojimą mokinių ugdymo procesui or-

ganizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą
mokyklos bendruomenę. Taip pat norima
skatinti bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus
ir lauko edukacines erdves.
Šiais metais edukacines erdves rajone
apžiūrėjo bei įvertino rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Visuomenės sveikatos
biuro direktorė Laura Sadauskienė, ekologas Darius Bunikis bei Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Daiva Gvazdaitienė.
Buvo nuspręsta į nacionalinį konkurso
etapą deleguoti tris ugdymo įstaigas: Pauliaus Dausino vadovaujamą Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyrių bei
Vilkaviškio vaikų lopšelius-darželius „Eglutė“ (direktorė Renata Sakalauskienė) ir „Pasaka“ (vadovė Dainora Daniliauskienė).
Respublikinio konkurso rezultatai turėtų būti paskelbti rugpjūtį, prieš pat naujuosius mokslo metus.
„Santakos“ inf.

„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Su poezija – nuo Sūduvos iki Ukrainos
Laima VABALIENĖ

Sūduvos metai Mažąjį poezijos
pavasarį šiemet atvedė į Ožkabalius, Jono Basanavičiaus
gimtinę. Neatsitiktinai ir renginio vedėjos puošėsi šio krašto
tautiniu rūbu, ir pirmasis nuskambėjęs eilėraštis buvo apie
čia esančius mūsų namus.
„Džiaugiamės, kad mūsų krašte gyvena tokie poetiški žmonės, ir dėkojame visiems
poezijos pavasario dalyviams už jų kūrybiškumą, meniškumą, už jų išsakytas
mintis apie pavasarį“, – susirinkusiuosius
Basanavičynės klojime sveikino Bartninkų seniūnės pavaduotoja Rosita Karpavičienė. Seniūnijos prizą įteikdama Elenai
Dereškevičienei ji sakė, kad vištytietės
eilėraštis privertė stabtelėti ir susimąstyti. Tokių posmų, kurie vertė klausytojus
„stabtelėti ir susimąstyti“, renginyje „Pavasari, turėk vilties – nusišypsok“ nuskambėjo ne vienas.
Šis pavasaris karo aidais į visų mūsų
širdis ir mintis atnešė daug skausmo bei
nerimo. Tai nugulė ir į rašančiųjų eiles.
Nemaža dalis iš beveik keturiasdešimties
šiemetinių Mažojo poezijos pavasario eilėraščių buvo būtent apie Ukrainą, karo
grėsmės pajautą, taiką ir viltį. „Jūs esate
tie žmonės, kurie tuos jausmus užrašote
popieriuje. Tai turi išliekamąją vertę“,
– kalbėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja
Daiva Riklienė, pasveikinti kūrėjų atvažiavusi kartu su Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistu Artūru Blauzdžiūnu. Ji dėkojo visiems, kurie ne tik posmais,
bet ir savo namais, daiktais, pinigais pasidalijo su Vilkaviškyje prisiglaudusiais nuo
karo baisumų pabėgusiais ukrainiečiais.
Čia pat nuskambėjusios keturiolikmetės

S Prie senojo Basanavičynės kaštono literatai (iš kairės): Gražvydas Gavėnas,
Dalė Brokevičienė, Dalia Sakalauskienė ir visus kūrėjus sveikinę rajono Savivaldybės administracijos atstovai Daiva Riklienė ir Artūras Blauzdžiūnas.
Autorės nuotr.
ukrainietės Sofiios Tuluk dainos palietė
klausytojų jautriausias širdžių stygas.
„Aušros“ gimnazijos dešimtokės šeima iš
Berdiansko taip pat rado prieglobstį Vilkaviškyje.
„Liepsnų nudeginti / Bandys žydėti
sodai. / Sugrįš gyvenimas, / Vėl atsigaus
šalis“, – tikėjimą pergale liudijo Dalios
Sakalauskienės eilėraštis, pelnęs autorei

šiemetinio Mažojo poezijos pavasario laureatės vardą. „Už poeziją, kuri skamba pilietiškai, jautriai, subtiliai, šiuo neramiu
laiku į kiekvieną širdį sėja viltį ir taikaus
gyvenimo grūdą“, – įteikdami laureatei skiriamos 200 Eur premijos dokumentą tokį
pasirinkimą pagrindė rajono Savivaldybės administracijos atstovai. Savo eilėraštį
Ukrainai skyrė ir diplomantu tapęs Algi-

mantas Grakavinas. Antrasis diplomantas
– Gražvydas Gavėnas – nominuotas už poetinio žodžio meistrystę ir minties subtilumą. O Juozo Šalčiūno „Pavasario notacija“
pelnė autoriui ne tik diplomanto titulą, bet
ir Mažojo poezijos pavasario draugų – Vilkaviškio viešosios bibliotekos kolektyvo
– simpatijas bei prizą.
Tų „simpatijų“ būta ir daugiau. Tradiciškai savo pasirinktam autoriui prizą skyrė Savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius. Šįkart jis teko Jovitai Grakavinienei. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilkaviškio klubas
nominavo Liną Rekevičienę, „Santakos“
redakcija – Agnę Brazaitienę. Kiti prizai
išdalyti Dalei Brokevičienei, Aldonai Maksvytienei, Onutei Jasaitienei, Astai Kasnauskienei, Kamėjai Drebulytei, Romualdui
Ivanauskui.
Įtaigiai Jono Basanavičiaus gimtinėje
skambėjo rajono literatų skaitomos eilės.
Ne tik įkvėptos įvykių Ukrainoje, bet ir pulsuojančios meile savam kraštui, jo gamtai,
jo žmonėms. Svetingai Mažąjį poezijos pavasarį priėmusio muziejaus darbuotoja A.
Brazaitienė užsiminė, kad ir pats Lietuvos
patriarchas yra bandęs eiliuoti. Tad Vilkaviškio literatų klubo „Seklyčia“ vadovė Rasa Šlivinskienė dėkodama šeimininkams
juokavo, kad tai padėka už poeziją ir pačiam J. Basanavičiui.
Ožkabalių kaimas, kuriame yra Jono
Basanavičiaus gimtinė, laikomas viena pačių seniausių Sūduvos krašto vietovių. Tad
prasminga, kad minint Sūduvos metus
trisdešimt antrasis Mažasis poezijos pavasaris, į Basanavičynę sutraukęs didelį būrį
žmonių, skambėjo būtent čia, kad dainomis jį apipynė Kazlų Rūdos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Medeinė“
(vadovė Rima Berentaitė).
Šį renginį kiekvienai dainininkei primins Vilkaviškio rajono literatų kūrybos
almanachas „Sūduvos neišsenkančios versmės“. Galbūt kitoje poezijos šventėje klausysimės ir jų tekstais dainuojamų dainų.

Iš Mažojo poezijos pavasario dalyvių kūrybos
Dalia SAKALAUSKIENĖ

Gražvydas GAVĖNAS

Norėjau

kaip išsiilgau aš
tų dar neišrašytų sakinių,
svajonių tų dar nesapnuotų
lyg duonos iškeptos ant ajerų
ar paukščio čiulbesio paguostėj...
kai vakaras lomoj rūku tirštu
išprausia gūdžią girios tamsą,
aš beldžiuos savo likimu
į metų užslėptą dulkėtą kančią,
kuri prasnūsta manyje
širdies gėlos švelnia spalva
prieš rausvą horizontą...
ir aš einu savu keliu tolyn
į amžinybės nutiestą tiesą...

Norėjau sau tik trupinėlio laimės.
Tik ne tokios, kur džiaugias elgeta,
Išmeldęs gabalėlį duonos.
Ji nepasotins – ašakom įstrigs gerklėj,
Su ašarom sumišus.
Norėjau tos, kur kūno troškulį
malšina,
Tarsi keleivio surastas šaltinis –
Skaidri versmė pripildyta gaivos.
Norėjau meilės, bet ar ji,
Staiga manoj širdy užgimus,
Pažinus kūno virpulius
Ir patikėjus žodžio saldumu,
Į nugarą aštriu durklu nesmogs?
Likimo deivės, atsakykit man –
Argi per daug norėjau?
Kad širdyse žmonių ieškojau šilumos,
Bet tik ėjau per nuoskaudas ir vėją –
Sukruvintos į gruodą pėdos sops.
O delnuose lyg žarija kaitri
Viltis rusens, liepsnos...

Juozas ŠALČIŪNAS

Agnė BRAZAITIENĖ

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Alyvoms žydint
Nebegaliu nuleist akių,
Kada alyvų kekės svyra,
Mane svaigina kvapas jų,
Tas grožis amžinas ir tyras.

Tik ar radai tu ją tada?
Nors gal tikrai šalia ji buvo,
Tačiau praėjo pro tave,
Apsvaigus nuo žiedų gražumo.

Galbūt seniai, labai seniai,
Kai sodų sniegas žemę klojo,
Tada ir tu žieduose tuos
Sau laimės amžinos ieškojai.

Ir tik dabar, galbūt dabar,
Kada žiedai vėl žemėn svyra,
Tikriausiai primena jie tau
Apie jaunystės meilę tyrą.

Jei aš būčiau paukštukas, mažutėlis ir pilkas,
Už dulkelę lengvesnis, tą, kur vėjai vis vaiko,
Tai kasnakt tau giedočiau, pakalnutės
kai žydi.
Taip, kad verkti norėtum ir įstrigtų gerklėj
Gumulėlis toks keistas – nei išspjaut,
nei nuryti.
Taip kad širdį kutentų lyg sparnais
plaštakėlių,
Kad bučiuotis norėtum vėl su pavasario vėju!
Išgiedočiau tau laimę ir sapnus tik spalvotus,
Kaip iš pasakų knygų, kol užkimčiau,
giedočiau...
Aš giedočiau – tu verktai, pakalnutės
kvepėtų,
Prasivertų langinės naujo ryto iš lėto...
Tu tikriausiai pamirštai greit giesmę
pilko paukštelio.
Pasiliktų tik mėnuo atminimui plunksnelę.

Elena DEREŠKEVIČIENĖ
Pavasarėja...
Pavasaris, spalvas paliejęs,
Prisėdo sodo pakrašty...
Tyrumą vyšniai patikėjęs,
Įsėdęs į dangaus ratus,
Gležnutei pienei pažadėjo,
Jog pievomis tekės medus...
Kad dangūs nusileis ant žemės,
Kad bus taip mėlyna – gilu...
Ir tas neužmirštuolės veidas
Lydės gyvenimus kitų...
Ir meilė bus – karšta, raudona,
Prisodrinta gaivios rasos...
Ir tulpės žiedas,
Saulės palytėtas,
Priklaups pasveikinti aušros...
Pavasaris spalvas paliejo...
Gal tu susemti jas gali?..

Lukas RAKAUSKAS
kai mano kojas suriša ir padus svilina
viduramžiškais deglais
tu nusprendi jog
mes žaidžiam nuojautų žaidimus
tau vangiai paklausus ar man skauda
aš mesteliu
tikriausiai ne
o jei ir taip – gaila
nusprendi
ir toliau rūšiuoji obuolius
grėbi supuvusius lapus ir pažymi varnele
po to atliktus darbus
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Kas sieja karą Ukrainoje su kino komedija
„12 kėdžių“?

UKRAINOS REPORTAŽAI

(Tęsinys. Spausdinta
„Santakoje“, Nr. 20–22,
24–32, 34–38)
Vyresni Lietuvos gyventojai puikiai prisimena sovietmetyje labai populiarią
kino komediją „12 kėdžių“,
kurią dauguma mėgo ir galimai tebemėgsta iki šiolei.
Todėl nenustebčiau, jeigu
šiems žmonėms klausimas, kas sieja karą Ukrainoje su kino komedija „12
kėdžių“, iš pirmo žvilgsnio
pasirodys kvailas ir visiškai
„ne į temą“.
Ginčo objektu tapo
paminklai filmui įamžinti

Filme buvo daug komiškų situacijų, kurias aktoriai, ypač įkūniję
S Filmo „12 kėdžių“ herojui Kisai Vorobjaninopagrindinius herojus Ostapą Bendevui skirta kompozicija.
rį ir Kisą Vorobjaninovą, suvaidino
tikrai puikiai. Prieš penkiasdešimt
Eldorado BUTRIMO nuotr.
metų sukurtas filmas mušė populiarumo rekordus tuometinėje TSRS.
vietmečio laikus aukštinančių paminklų.
Tiesiogiai šis filmas neturi jokių sąsajų Tokių Odesoje, pasirodo, dar yra daug, ir
su dabartiniu karu, ir jeigu jį įamžinantys šie paminklai nėra griaunami, nors kituose
du paminklai stovėtų ne Odesos centrinia- Ukrainos miestuose prasidėjus Rusijos agreme skvere, dėl to nebūtų kilę jokių ginčų. sijai jie jau verčiami.
Tačiau kėdės skulptūra bei Kisos Vorobjaninovo bareljefas puikuojasi pačioje lanStinga lietuviško bei antikinio
komiausioje miesto vietoje, tad pasigirdo
laikmečio ženklų
balsų, reikalaujančių skulptūras iškelti.
Odesoje, priešais meriją, stovinti paTo reikalaujantys aktyvistai tvirtina, kad tranka dar prieš savaitę puikavosi užrašu
nėra nusistatę prieš filmą, tačiau mano, „Šlovė rusiškai ginkluotei“. Šiame mieste
kad toje vietoje reikia statyti paminklus vis dar stovi paminklai trims Rusijos cane Rusijos, bet saviems aktoriams ar me- rams, ir visi jie prieš karą buvo restauruonininkams. Juolab kad „12 kėdžių“ hero- ti.
jus vaidinę aktoriai nebuvo odesiečiai, o
– Manau, kad tai buvo gerai apgalvofilmo veiksmas irgi nėra susijęs su šiuo tas Maskvos ideologų sumanymas – promiestu.
paguojant senus puikius laikus pririšti
Tokią diskusiją greičiausiai paskatino Odesą prie Rusijos, – pareiškė istorijos dėskitas, didesnis, ginčas dėl carizmą bei so- tytojas Vladimiras Pivtorakas. Jis priminė,

torikai, patriotinės organizacijos ir
net prezidentas Viktoras Juščenka.
Odesos valdžia protestus ignoravo,
o vietos teismas atmetė skundus,
reikalaujančius paminklą nuimti.
– Caro laikus bei stačiatikių bažnyčią kaip tik tuo metu ėmė idealizuoti Maskva, kuri skatino atstatinėti carų paminklus Rusijoje, ir
kažkokiu būdu sugebėjo paveikti
Odesos meriją, nors mes, istorikai,
priešinomės“, – tvirtino V. Pivtorakas. Jis spėja, kad paminklo atstatymą inicijavo tie merijos darbuotojai, kurie su Rusija buvo susiję
verslo ryšiais.
Po dvejų metų merija nusprendė restauruoti paminklą carui Aleksandrui II – 7,1 m aukščio koloną
su užrašu, jog tai odesiečių padėka
„carui išvaduotojui“ už miesto parko įkūrimą. Ant kolonos smaigalio
vėl buvo uždėti imperinės Rusijos
simboliai, nors jų niekas nedrįso dėti net sovietmečiu.
– Manau, kad Maskva seniai
planavo jėga užgrobti Ukrainą, o norėdama tai palengvinti darė viską,
kad rusakalbius Odesos gyventojus
išlaikytų savo įtakoje, nes Odesa visada Rusijai buvo svarbus miestas“,
– kalbėjo istorikas.
Dėstytojas stebėjosi, kad mieste nėra jokios atminimo lentos, jog
S 2007 m. miesto valdžia pastatė paminklą
dar prieš Jekaterinai II įkuriant
carienei Jekaterinai II, nors tam prieštaraOdesą šioje vietoje stovėjo Lietuvos
vo vietos istorikai, patriotinės organizaciDidžiosios Kunigaikštystės pilis.
jos ir net tuometinis Ukrainos prezidentas Per mažai akcentuojama ir tai, kad
dar anksčiau toje vietoje buvo senoViktoras Juščenka.
vės Graikijos gyvenvietė, o visas dėjog 1794 m. Rusijos carienė Jekaterina II mesys skirtas šlovinti tik tuos laikus, kai
pasirašė nurodymą įkurti toje vietoje uos- miestas klestėjo carinėje Rusijoje.
tą bei miestą. Tačiau kartu ji naikino ukrai– Manau, kad po karo situacija pasiniečių kalbą ir ribojo kazokų laisvę.
keis. Odesoje atsiras daugiau ukrainiePaminklas carienei buvo pastatytas tiškam, lietuviškam bei antikiniam laik1900 m., o jau po dvidešimties metų jį nu- mečiui skirtų įamžinimų, o „12 kėdžių“
griovė bolševikai. Nugriauto paminklo da- komedijai bei Kisai Vorobjaninovui skirti
lys buvo paslėptos muziejaus saugykloje paminklai iš centrinio sodo bus perkelti
ir ten dūlėjo beveik šimtą metų. 2007 m. į menininkų namus ar privatų muziejų“,
Odesos valdžia netikėtai vėl tą paminklą – tikisi V. Pivtorakas.
pastatė, nors prieš tai protestavo vietos is] Nukelta į 9 p.

Ukrainiečiai mokyklose: iššūkių netrūksta
nei vaikams, nei pedagogams
] Atkelta iš 6 p.
Įprastai kiekvienai pamokai matematikė
Nijolė Bulotienė ruošia skaidres. Nuo šiol
jai tenka tai daryti lietuvių ir rusų kalbomis. Tai pasiruošimo procesą kasdien pailgina maždaug pusantros valandos.
„Stengiuosi skaidres padaryti aiškias, gerai matomas. Dabar savotiškai vedu integruotas pamokas – juk ir lietuviai vaikai tam
tikra prasme mokosi ne vien matematikos,
bet ir rusų kalbos“, – sakė N. Bulotienė.
Pasiruošti pamokoms pedagogei padeda ne vien įprasti vadovėliai, bet ir internetinės lietuviškose mokyklose besimokantiems rusakalbiams skirtos pratybos.
„Ši situacija privertė šiek tiek pasitempti
daugelį mokytojų. Mums reikėjo prisiminti
kai kuriuos rusiškus žodžius, tam tikrus terminus. Be to, kaskart tenka sukti galvą, kaip
tinkamai pradėti bendrauti su ukrainiečiais
vaikais. Kartais jiems atnešu kokį saldainį,
nuperku liniuotę ar skriestuvą, jei tą dieną
pamokoje reikia šių priemonių. Stengiuosi
juos pakalbinti ir per pertrauką, tačiau niekuomet nešnekame apie įvykius Ukrainoje.

Nesinori, kad vaikams sugrįžtų skaudūs prisiminimai“, – sakė N. Bulotienė.

Tikisi sugrįžti namo

Dauguma Lietuvoje bei Vilkaviškio rajone besimokančių ukrainiečių viliasi greitai sugrįžti į tėvynę. Kai kurie iš jų jau dabar garsiai kalba apie tai, kaip pasiilgo ten
likusių artimųjų. Vis dėlto tikėtis, jog kitų
mokslo metų pradžioje viskas grįš į senas
vėžes, nėra realu. Būtent dėl to mokyklos
pamažu jau ima ruoštis rugsėjui.
„Lauksime rekomendacijų iš ministerijos, tačiau ir patys turėsime daug ką apgalvoti. Neabejoju, kad daugiau dėmesio
reikės skirti lietuvių kalbos pamokoms“,
– svarstė Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė S.
Černauskienė.
Neseniai Vilkaviškyje lankėsi ir su mūsų rajono švietimo bendruomene bendravo Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento vyriausioji specialistė Beta
Zaveckienė bei konsultantas ukrainiečių
švietimo klausimais Viačeslavas Gipičas.
Buvo aptarti ukrainiečių vaikų adaptacijos

iššūkiai, abiturientų tolesnio mokymosi
klausimai, vaikų pageidavimai mokytis savo šalies istorijos ir kalbos.
Susitikime dalyvavę ukrainiečių vaikų
tėvai dėkojo už galimybę integruotis į Vilkaviškio bendruomenę, lengvą adaptaciją bei
sklandų mokymosi organizavimą.
„Iš ukrainiečių sulaukiame daug gražių žodžių bei padėkų. Teko išgirsti čia
sudarytų sąlygų palyginimą su rojumi.
Ukrainiečių šeima, kuri trumpai buvo apsistojusi mūsų rajone, o vėliau išvyko į
Didžiąją Britaniją, paskambino vienos ugdymo įstaigos vadovei ir pranešė norinti
grįžti atgal, nes čia jautėsi daug geriau“,
– pasakojo A. Finagėjevienė.
Anot jos, mokytis nori ne vien ukrainiečiai vaikai, bet ir suaugusieji. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre
lietuvių kalbos pamokas lanko 25 vyrai
bei moterys. Vienai rajone apsistojusiai ukrainietei ministerija net suteikė pedagogo
kvalifikaciją ir nuo rudens ji turėtų pradėti
dirbti kurioje nors iš rajono ugdymo įstaigų. Tikimasi, kad tokius dokumentus iki rudens susitvarkys ir dar viena ukrainietė.

Skelbiamas Šeimos stiprinimo
programos priemonių projektų,
finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, konkursas
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV-567 patvirtintą Vilkaviškio
rajono savivaldybės Šeimos stiprinimo
programos priemonių finansavimo
tvarkos aprašą, kviečia viešąsias įstaigas, biudžetines įstaigas, visuomenines
organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.
Paraiškos su lydraščiu pagal patvirtintą paraiškos formą turėtų būti pateikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijai, el. paštu savivaldybe@
vilkaviskis.lt iki birželio 10 d.
Šeimos stiprinimo programos priemonių projektams skirta 5 000 Eur iš
Savivaldybės biudžeto lėšų.
Konsultacijos įstaigoms su konkursu susijusiais klausimais teikiamos darbo dienomis tel.: (8 342) 60 094, (8 342)
60 096, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt ir gintare.bagvilaite@vilkaviskis.
lt.
Platesnę informaciją galima rasti
Savivaldybės tinklalapyje www.vilkaviskis.lt.
Užsk. 1102
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100 metų Lietuvos krepšiniui:
skambiausios pergalės ir jų užkulisiai
Andrius GRYGELAITIS

Šiemet mūsų šalies krepšinis
mini šimto metų jubiliejų. Būtent 1922 m. Lietuvoje buvo
sužaistos pirmosios oficialios
rungtynės. Ta proga kaimyninėje Marijampolėje surengta
šios sporto šakos entuziastams
skirta šventė.
Tarp pirmųjų sportininkų –
ir vilkaviškiečiai

Iš pradžių Suvalkijos krepšinio mylėtojai rinkosi į Marijampolės kultūros centro
fojė, kurioje akys raibo nuo daugybės mūsų šalies vyrų ir moterų komandų laimėtų
trofėjų. Be abejo, daugiausiai dėmesio teko
1997 m. Lietuvos moterų ir 2003 m. šalies
vyrų rinktinių iškovotoms Europos čempionų taurėms. Daugybė aistruolių skubėjo jas
apžiūrėti, įsiamžinti greta.
Vėliau visi susirinkusieji buvo pakviesti
į krepšinio forumą, kurį organizavo Suvalkijos krepšinio entuziastas Deividas Jurkša.
Renginyje su aistruoliais bendravo Lietuvos
krepšinio federacijos (LKF) prezidentas Vydas Gedvilas, generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas, treneris Kęstutis Kemzūra ir kt. Daugelis tikėjosi išvysti ir legendinį
strategą Vladą Garastą, kuris taip pat buvo
pažadėjęs atvykti į Marijampolę, tačiau dėl
pašlijusios sveikatos to padaryti negalėjo.
Bene žinomiausias mūsų regiono krepšinio specialistas Gintautas Žibūda visus supažindino su Marijampolės krepšinio istorija,
skaičiuojančia 99-uosius metus. 1923 m. Su-

S Forumo metu su sporto entuziastais bendravo krepšinio pasaulio atstovai (iš kairės) Mindaugas Balčiūnas, Gintautas
Žibūda, Vydas Gedvilas, Kęstutis Kemzūra, Kęstutis Skučas bei diskusiją moderavęs Dalius Matvejevas. Autoriaus nuotr.
valkijos sostinėje buvo įregistruota pirmoji
moterų komanda, kuri debiutines rungtynes sužaidė 1924 m. birželį Šiauliuose.
„Iš pradžių rungtynių rezultatai labiau
priminė futbolo rezultatus: 1:0, 0:0, 2:1...
Marijampolėje pirmosios krepšinio rungtynės buvo žaidžiamos lauko aikštelėje šalia
dabartinės Rygiškių Jono gimnazijos. Užfiksuota, kad 1925 m. čia vyko lengvosios atleti-

kos ir krepšinio kovos, kurias stebėjo per 2
tūkstančius žiūrovų. Dalyvavo sportininkai
iš Marijampolės bei Vilkaviškio“, – pasakojo G. Žibūda.

Diplomatinis skandalas

Vienas iš didžiausių mūsų šalies krepšinio pasiekimų – 1937 m. vyrų rinktinės
Latvijoje iškovota Europos čempionų taurė.

Tuo metu ekipos gretose žaidė ir marijampolietis Stanislovas Šačkus. Įdomu tai, kad
į Latviją lietuviai vyko iki tol neiškovoję nė
vienos pergalės tarptautinėse varžybose.
Istorinius faktus tyrinėjantis krepšinio
entuziastas G. Žibūda pasakojo, kad tąkart
pagalius į ratus mūsiškiams bandė kaišioti
ir teisėjai.
] Nukelta į 10 p.

Kas sieja karą Ukrainoje su kino komedija „12 kėdžių“?
] Atkelta iš 8 p.

Ukrainos pietuose.
LDK pastatė keletą nedidelių pilių,
iš kurių mažiausiai dvi buvo suręstos prie Juodosios jūros. Viena iš jų,
Taginkos pilis, buvo prie dabartinio
Chersono miesto, o toliausiai į pietus,
dabartinės Odesos krantinėje, iškilo
Kačibėjaus pilis. Ją po pusantro šimto
metų perėmė, perstatė ir pervadino
turkai, o šiuos 1789 m. nugalėję carinės Rusijos kariai pilį sugriovė, nes to
pareikalavo carienė Jekaterina II. Ji
įsakė sunaikinti turkiško bei lietuviško laikmečio atmintį, naikino ukrainiečių kalbą, bet kažkokiu būdu prieš
penkiolika metų jos paminklas vėl iškilo Odesos centre.

Aukštinama carinė praeitis

Trečias paminklas yra skirtas carui Pavelui I. Jis buvo pastatytas 2004
m. ir oficialiai pavadintas „Paminklu
apelsinui, kuris išgelbėjo Odesą“. Šis
paminklas primena istoriją, kai mirus miesto įkūrėjai Jekaterinai II caru
tapęs Pavelas I sustabdė Odesos statybos darbus ir finansavimą.
Miestą nuo bankroto išgelbėjo gudrus sprendimas žiemos metu nusiųsti
carui tris tūkstančius geriausių graikiškų apelsinų su prašymu suteikti
Odesai paskolą ir mokesčių lengvatų.
Pavelui I tokia dovana patiko – jis įvykdė odesiečių prašymą, o tai galutinai
nulėmė miesto suklestėjimą. Odesa iš
grūdų eksporto pelnydavo net keliolika procentų Rusijos biudžeto įplaukų
ir per šimtą metų iš nedidelio kaimelio
tapo milijoniniu miestu – trečiu Rusijoje po Sankt Peterburgo ir Maskvos.
Šis paminklas kelia mažiau ginčų,
nors irgi stovi centre. Jis kažkodėl iškilo 2004 m. – tuo metu, kai Maskva ėmė
Rusijoje aukštinti carinę praeitį.

Įsakymas sunaikinti
lietuviško laikmečio atmintį

Svarbus įvairių tautų
vaidmuo miesto istorijoje

S

V. Pivtorakas mano, kad Odesoje
labiausiai trūksta paminklo, kuris įamžintų visą miesto praeitį: turėtų būti paminėta čia buvusi antikinės Graikijos įkurta
gyvenvietė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilis, turkų valdytas laikmetis, nenuslepiant ir carizmo epochos.
Istoriką piktina, jog Lietuvos buvimas

Odesa yra ypatingas miestas, nes
prie jo kūrimo ir klestėjimo prisidėjo
įvairių tautų žmonės, ėmę čia imigruoti. Nors vėliau Odesoje dominavo maždaug po 30 proc. gyvenusių žydų, rusų
ir ukrainiečių, tačiau svarbų vaidmenį
suvaidino ir kitų tautų atstovai. Miestą
projektavo bei pirmais jo merais buvo
prancūzai. Architektūra rūpinosi itaPaminklas carui Pavelui I oficialiai buvo palai su belgais. Graikai statė laivus ir
vadintas „Paminklu apelsinui, kuris išgelbėjo
kartu su žydais bei lenkais vystė preOdesą“.
Autoriaus nuotr. kybą. Tai, jog Odesą puoselėjo įvairių
šalių atstovai, liudija iki dabar išlikę
nėra niekaip įamžintas. Jis primena, jog tautiniai gatvių bei miesto kvartalų pavaLDK į Ukrainos pietus plėstis nusprendė po dinimai ir įvairioms religijoms atstovaujan1362 m. pergalės Mėlynųjų Vandenų mūšy- čios bažnyčios.
je netoli Kyjivo. LDK tada sutriuškino AukOdesoje paminklais yra įamžinti mero
so ordą ir mūsų valdovai nusprendė per- pareigas ėję prancūzai ir graikas, Lietuvos
imti mongolų bei turkų valdytas teritorijas ir Lenkijos poetas Adomas Mickevičius, Ru-

sijos rašytojas Aleksandras Puškinas bei
mokslininkas Dmitrijus Mendelejevas, rašytojas žydas Isaakas Babelis, ukrainietis poetas bei dailininkas Tarasas Ševčenka.
Tačiau pastaruosius keliolika metų didžiausias dėmesys kažkodėl buvo skirtas carizmo epochos paminklams. Istoriko V. Pivtorako manymu, tokiu būdu Kremlius siekė
rusakalbius Odesos gyventojus išlaikyti idėjinėje vienybėje su Rusija ir tikėjosi, kad jai
pradėjus karą prieš Ukrainą dalis odesiečių
palaikys tariamus „išvaduotojus“. Tačiau
karas pakrypo ne ta linkme, ir Maskvai visgi nepavyks Odesos atplėšti nuo Ukrainos.

Sovietmečio ir carizmo
simbolių turi nebelikti

Odesos žurnalistas, ekologinės organizacijos aktyvistas Vladislavas Balinskis irgi
spėja, kad Maskvos ideologams talkino kai
kurie Odesos valdininkai. Jis priminė, jog
Ukrainos parlamentui priėmus sprendimą
keisti komunizmą aukštinančių gatvių pavadinimus, Odesos merija tam priešinosi ir
protestavo net teisme.
– Odesos gatvėse dar nemažai paminklinių lentų su penkiakampėmis žvaigždėmis,
o tai liudija, jog čia nebūta nei tikros dekomunizacijos, nei rusiškų paminklų atsikratymo“, – apgailestavo V. Balinskis.
Žurnalistas yra vienas iš humanitarinio
centro aktyvistų ir šiuo metu visą savo energiją skiria pagelbėti pabėgėliams. Jis tikisi,
jog po karo Odesoje įvyks rimtų permainų,
o miestas ryžtingai atsikratys sovietmečio
ir carizmo simbolių.
Eldoradas BUTRIMAS
Specialiai iš Odesos
(Bus daugiau)
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

100 metų Lietuvos krepšiniui:
skambiausios pergalės ir jų užkulisiai

Šokoladinis migdolinis
Kaprio pyragas

„Lemiamoms rungtynėms tarp Latvijos ir
Lietuvos teisėjavo šveicarų bei šeimininkų
latvių arbitrai. Jau pasibaigus dvikovos laikui ir mūsų komandai pirmaujant vienu
tašku, lietuviams buvo skirtos trys techninės pražangos. Taip latviai gavo teisę
mesti tris baudos metimus. Laimei, tąkart
nė vienas iš jų tikslo nepasiekė, tad nugalėtojams skirta Latvijos prezidento lėkštė
atiteko mūsų sportininkams. Įdomu tai,
kad švęsdami pergalę šį trofėjų lietuviai
netyčia paliko salėje ir tik grįžę namo apsižiūrėjo, kad jo neturi. Vienas delegacijos atstovas vyko atgal atsiimti prizo, bet latviai
jau nenorėjo jo atiduoti. Buvo kilęs net diplomatinis skandalas“, – pasakojo Gintautas
Žibūda.

Nepavydėtinos sąlygos

S Suvalkijos sostinėje buvo galima išvysti du svarbiausius šalies krepšinio trofėjus: 1997 m. moterų (dešinėje) ir 2003 m. vyrų rinktinių iškovotas Europos
čempionų taures.
Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.
je vyravo nuostabi atmosfera, o tai, pasak
trenerio, ir buvo pagrindinis raktas į sėkmę. Jis prisiminė, kad nedaug trūko, jog viskas būtų susiklostę kitaip.
„Po vienų Prancūzijoje laimėtų varžybų pamačiau savo treniruojamas merginas
rūkančias. Tą akimirką norėjau jas garsiai
iškeikti, net buvau pasiryžęs atsistatydinti.
Visgi susivaldžiau. Kitą dieną turėjome labai rimtą pokalbį. Daugiau niekada nieko
panašaus nebuvo nutikę“, – senus laikus
prisiminė dabartinis LKF prezidentas.
Jis papasakojo ir apie skaudžiausią karjeros pralaimėjimą, kurį patyrė 1999 m.
Lenkijoje vykusiame Europos čempionate.
Tuomet favoritėmis laikytos lietuvės atkrintamosiose varžybose nusileido Slovakijos
krepšininkėms ir neteko galimybės patekti
į Sidnėjaus olimpines žaidynes. Strategas

pasakojo, kad po tų rungtynių krepšininkės
verkė iki ryto.

Motyvaciniai filmai

Vienas iš didžiausių mūsų krepšininkų
laimėjimų – 2010 m. vyrų rinktinės iškovoti
pasaulio čempionato bronzos medaliai. Tuomet už nacionalinės komandos vairo stovėjęs Kęstutis Kemzūra pasakojo, kad prieš
ketvirtfinalio dvikovą su Argentinos sportininkais jis norėjo savo vadovaujamiems žaidėjams suteikti papildomos motyvacijos.
„Žinojome, kad reikės žaisti intensyviai
bei agresyviai. Su trenerių štabu nusprendėme krepšininkams parodyti filmo „300
spartiečių“ ištrauką, kurioje būtų daug
kraujo ir agresijos vaizdų. Bijojome reakcijos, bet po peržiūros įsivyravo mirtina tyla.
Tą kartą sužaidėme geriausias čempionato
rungtynes“, – prisiminė K. Kemzūra.
Jis teigė motyvacinius filmus sportininkams demonstravęs vos du sykius
karjeroje. Kitą kartą to prireikė 2011 m.
Europos čempionate po lietuvių ketvirtfinalyje patirto skaudaus pralaimėjimo
Makedonijos krepšininkams.
„Ši nesėkmė užkirto galimybę kovoti dėl medalių. Buvo labai skaudu, vyrai
iki paryčių negalėjo užmigti, tačiau nuleisti rankų neturėjome teisės. Kitą dieną mūsų laukė svarbios rungtynės su
slovėnais, kuriose sprendėsi patekimo
į olimpines žaidynes likimas. Privalėjome jas laimėti. Atsistatyti buvo sunku
ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai.
Nusprendėme žaidėjams parodyti australo Niko Vujičičiaus, gimusio be rankų
ir kojų, istoriją. Filme vyras pasakojo,
kaip buvo sunku išmokti nukritus atsistoti, tačiau jis galiausiai tai padarė.
Tąkart žaidėjams pasiųsta žinutė buvo labai aiški. Mes laimėjome svarbias
rungtynes“, – pasakojo K. Kemzūra.
Forume dalyvavę svečiai teigė, kad
mūsų krepšinio ateitis – šviesi. Jie vylėsi, kad šiais metais Lietuvos vyrų rinktinei Europos čempionate pavyks pasiS Į Marijampolės kultūros centrą susirinkusiems žmonėms akys raibo nuo daugypuošti medaliais, o moterų komanda
bės mūsų šalies vyrų ir moterų komandų laimėtų trofėjų.
artimiausiu metu taip pat grįš į elitą.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info
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(8 342) 20 800, 8 699 46 962.
REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
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PRODUKTAI
170 g kubeliais supjaustyto sviesto,
225 g gabalėliais sulaužyto juodojo
šokolado (70 proc. kakavos sausųjų
medžiagų),
170 g baltojo cukraus,
110 g rudojo cukraus,
6 kiaušiniai,
130 g migdolų miltų,
2 šaukštai kakavos ir dar papildomai papuošimui.
GAMINIMAS
Įkaitinkite orkaitę iki 180° C. 22 cm
skersmens atsegamą torto formą išklokite kepimo popieriumi.
Karščiui atspariame dubenyje
sumaišykite sviestą ir šokoladą, uždėkite ant puodo su verdančiu vandeniu (dubens dugnas neturi siekti
vandens) ir maišykite, kol pasidarys vientisa šokoladinė masė (2–3
min.). Nukelkite nuo kaitros ir leiskite atvėsti.
Dideliame dubenyje elektriniu
plaktuvu išplakite cukrų ir kiaušinius iki purios masės (3–4 min.).
Suberkite migdolų miltus bei persijotą kakavą, gerai išmaišykite. Tada
supilkite sviesto ir šokolado masę,
išmaišykite.
Tešlą supilkite į skardą ir kepkite 45–50 min.
Iškepusį pyragą atvėsinkite skardoje, tik tada išimkite. Papuoškite
per sietelį persijota kakava. Galima
patiekti su plakta grietinėle arba vaniliniais ledais. Skanaus!

Dovanoja
šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:
Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

Manoma, kad šis sodrus ir
klampus itališkas šokoladinis
skanėstas „Torta caprese“ buvo sukurtas visai netyčia, kai
kepėjas tiesiog pamiršo į pyrago tešlą įdėti miltų. Užmaršumas katastrofa nesibaigė, o
rezultatas pranoko lūkesčius:
pyragas išpopuliarėjo visame
pasaulyje. Tešlai nenaudojami
kvietiniai miltai, tad kepinys
pradžiugins glitimo netoleruojančius saldumynų mėgėjus.

] Atkelta iš 9 p.

Bene didžiausia mūsų šalies moterų
krepšinio rinktinės pergalė – 1997 m. Vengrijoje laimėtas Europos čempionatas. Tąkart už rinktinės vairo stovėjo dabartinis
LKF vadovas Vydas Gedvilas. Jis prisiminė,
kad pagrindines rinktinės žaidėjas į vieną
klubą surinko dar 1993 m., todėl minėtam
čempionatui turėjo pakankamai laiko pasiruošti.
„Tuo metu moterų krepšinis niekam
nerūpėjo. Į varžybas keliaudavome autobusais, ieškodavome pigiausių nakvynių
vietų, maitindavomės tikrai ne pačiu geriausiu maistu, o po treniruočių tikriausiai
niekada neturėjome galimybės nusiprausti
po karštu dušu. Mumis niekas netikėjo. Geriausias to įrodymas – tuometinio Kūno kultūros ir sporto departamento vadovo Rimo
Kurtinaičio pažadas skirti milijoną litų, jei
laimėsime Europos čempionatą. Aišku, kai
iškovojome čempionų titulą, visi pažadai
buvo užmiršti“, – prisiminė V. Gedvilas.
Jis pasakojo, jog tais metais net aprangas rinktinė gavo tik varžybų išvakarėse.
Nepaisant nepavydėtinų sąlygų, komando-
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PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 2 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 6 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 432 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.).
12.30 Tai kur toliau?
(kart.).
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 9 d. 12 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 156 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 3 d. 2 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 3 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 7 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 433 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Gyventi kaime gera.
12.30 1000 pasaulio
stebuklų.
13.30 Veranda (kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 9 d. 13 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 157 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Lietuvos
sienos“. 2 d.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 3 d. 3 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 4 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 8 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 434 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Mano geriausias
draugas (kart.).
12.30 Pasaulio puodai.
13.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 9 d. 14 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 158 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Tai kur toliau?
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 3 d. 4 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 5 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 9 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 435 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gamtininko užrašai
(kart.).
12.30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“.
13.30 Čia mano sodas
(kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 9 d. 15 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 159 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 (Pra)rasta karta.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 3 d. 5 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 6 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 10 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 436 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.30 Širdyje lietuvis.
13.30 Euromaxx.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 9 d. 16 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
5 d. 160 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 Ser. „Laisvės kaina“.
3 s.
0.40 V. f. „Pasaulio garbė“.
Drama. 2019 m. Rež.
Robert Guediguian.
Prancūzija, Italija.
2.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Vartotojų kontrolė
(kart.).
7.00 Klauskite daktaro
(kart.).
8.00 Beatos virtuvė
(kart.).
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Dok. f. „Maži, bet
ypatingi: vėžliai“.
12.50 Dok. ser. „Lotynų
Amerikos
platybėse“.
13.45 Ser. „Jaunasis
Montalbanas“.
2 d. 2 s.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų
koncertas.
17.30 Klauskite daktaro.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 V. f. „7.39“.
Melodrama.
2014 m. Rež. John
Alexander. Didžioji
Britanija.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 LRT radijo žinios.
6.07 (Pra)rasta karta (kart.).
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Gamtininko užrašai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias
draugas.
12.00 Dok. ser. „Planeta
Žemė 2“.
12.55 Dok. f. „Amerika iš
paukščio skrydžio“.
13.50 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Paramos Ukrainai
koncertas „Vienybės
jėga“.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Jaunieji
slaugytojai“. 3 s.
21.45 V. f. „Seserų Fontanų
siuvykla“. 2 s.
23.35 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Tautos tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Devintojo
legiono erelis“. JAV,
veiksmo ir nuotykių
drama, 2011. Rež.
Kevin Macdonald.
0.55, 4.25 Ser. „Rezidentas“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Tautos tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Karo dievas“.
Prancūzija, Vokietija,
JAV, kriminalinis
trileris, 2005. Rež.
Andrew Niccol

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30, 21.00
Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Nesunaikinami
3“. Bulgarija,
Prancūzija, JAV,
trileris, 2014. Rež.
Patrick Hughes.
1.00, 4.30 Ser.
„Rezidentas“.
2.00 Ser. „Elementaru“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.

6.00 Animac. ser.
9.00 „Svajonių ūkis“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Dok. ser. „Laukinė
Japonija“.
13.10 V. f. „Meilė keliauja
laiku. Smaragdas“.
Vokietija, drama,
2016.
15.30 V. f. „Viliojimo
menas“. Vokietija,
Airija, JAV, komiška
melodrama, 2004.

3.00 Ser. „Perėja“.
4.00 Ser. „Naujakuriai“.
5.25 Ser. „Moderni šeima“.

16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „Boltas“.
JAV, 2008.
21.20 V. f. „Galaktikos sergėtojai“. Didžioji Britanija, JAV, mokslinės
fantastikos veiksmo
filmas, 2014. Rež.
James Gunn.
23.50 Ser. „D’Artanjanas ir
trys muškietininkai“.
1.45 V. f. „Olimpo apgultis“.
JAV, veiksmo trileris,
2013. Rež. Antoine
Fuqua.
4.05 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
9.00 „Amžius ne riba“.
9.30 „Sveikata.lt“.
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.30 Dok. ser. „Laukinė
Japonija“.
12.40 Dok. ser. „Laukinis
Peru. Andų mūšio
laukas“.
13.50 V. f. „Mano augintinis
dinozauras“.
Australija, nuotykių,
visai šeimai, 2017.
15.50 V. f. „Ilgai ir
laimingai. Pelenės
istorija“. JAV,
komiška drama,
1998.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
21.30 V. f. „Barbarų
belaukiant“. JAV,
drama, 2019. Rež.
Ciro Guerra.
23.50 V. f. „Palikti
Aliaskoje“. JAV,
kriminalinė drama,
2013. Rež. Scott
Walker.
2.00 Kartojimai.

TV3

1.55 Ser. „Elementaru“.
2.55 Ser. „Perėja“.
3.55 Ser. „Mikė“.
5.20 Ser. „Moderni šeima“.

1.05, 4.35 Ser. „Rezidentas“.
2.05 Ser. „Elementaru“.
3.05 Ser. „Perėja“.
4.05 Ser. „Mikė“.
5.30 Ser. „Moderni šeima“.

10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30, 21.00
Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Paskutinės
trys paros“. JAV,
kriminalinis veiksmo
filmas, 2020. Rež.
Brian Ulrich.
0.20, 3.55 Ser.
„Rezidentas“.
1.25 Ser. „Elementaru“.
2.25 Ser. „Perėja“.
3.25 Ser. „Mikė“.
4.55 Ser. „Moderni šeima“.

17.20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai“.
22.30 V. f. „Londono apgultis“. Bulgarija, JAV,
kriminalinė veiksmo
drama, 2016. Rež.
Babak Najafi.
0.25 Kartojimai.

BALTIJOS TELEVIZIJA
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.05, 12.35 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
7.00, 13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00
Ser. „Kalnietis“.
10.30 Dok. ser. „Laukinė
Šri Lanka“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL
čempionatas.
Pusfinalio rungtynės.
21.00 V. f. „Slaptas
keleivis“. 2018 m.
Veiksmo trileris.
Prancūzija, JAV,
Didžioji Britanija. Rež.
Jaume Collet-Serra.
23.00 Kartojimai.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
7.00, 13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Čikagos
policija“.
19.30, 2.15 Ser. „Akloji
zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Raudonas
dangus“. 2014 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Rusija. Rež. Mario
Van Peebles.
23.15 V. f. „Slaptas
keleivis“ (kart.).
1.15 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
7.00, 13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 Ser. „Čikagos
policija“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės.
21.00 V. f. „Sergėtojas“.
2004 m. Veiksmo
filmas. Vokietija,
Rumunija, JAV,
Didžioji Britanija. Rež.
Dolph Lundgren.
22.50 V. f. „Raudonas
dangus“ (kart.).
1.00 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
7.00, 13.30
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00
Ser. „Kalnietis“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL
čempionatas.
Finalo rungtynės.
21.00 Animac. f.
„Absoliutus blogis.
Vendeta“. 2017 m.
Japonija.
22.55 V. f. „Sergėtojas“
(kart.).
0.45 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
7.00, 13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.25, 14.50
Ser. „Teisingumo
agentai“.
9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Čikagos policija“.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Snaiperis.
Tobulas šūvis“. 2017
m. Veiksmo trileris.
JAV. Rež. Claudio
Faeh.
23.30 Animac. f.
„Absoliutus blogis.
Vendeta“ (kart.).
1.25 Ser. „Strėlė“.

6.00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
7.00, 11.40 „Negyvenamose
salose su Beru Grilsu“.
8.00 „Varom!“
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Pričiupom!“
10.30 Dok. ser. „Laukinė
Šri Lanka“.
12.45 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės.
19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Spausk
gaiduką!“ 2016 m.
Veiksmo komedija.
Didžioji Britanija.
23.50 V. f. „Operacija
„Baltosios pupytės“.
2004 m. Komedija.
2.00 Kartojimai.

6.00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
7.00 „Savickas Classic
2021“. Panevėžys.
8.00, 10.00 „Pričiupom!“
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas.
10.30 „Liūtų valdžia“.
11.40 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
12.45 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės.
19.30 Ser. „Juodasis
sąrašas“.
20.30 Ser. „Supermenas ir
Luiza“.
22.30 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
23.30 Ser. „Narkotikų
prekeiviai. Meksika“.
0.50 Kartojimai.

2022 m. gegužės 20 d.
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LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.20 Gyvenk kaip galima
švariau.
8.50 Mokslo sriuba.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio,
kaimyne?
12.20 Kultūros diena.
12.50 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Dok. ser. „Gyvenimas dešimtyje
nuotraukų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki
muzikos.
21.33 Dok. f. „Depeche Mode“.
Dvasios miške“.
22.55 Dok. f. „Vieno
žvilgsnio istorija“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Stop juosta.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Dokumentika.
15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 Dok. f. „Trys draugai.
Sulaužytas pianinas
ir kitos istorijos“. 2 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. ser. „Laisvės
kaina. Savanoriai“.
22.20 Dok. f. „Kernavės
archeologinė vietovė“.
22.30 Stilius.
23.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų
vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Širdyje lietuvis.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora.
12.20 Kelias.
13.45 Euromaxx.
14.15 Į sveikatą!
14.45 Dok. f. „Trys draugai.
Sulaužytas pianinas
ir kitos istorijos“. 2 d.
15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Mano geriausias
draugas.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Smalsumo genas.
19.30 Dok. ser. „Architektūros ikonos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Koncertas „Lauryna
Bendžiūnaitė: krištolinis balsas“.
23.20 Dok. f. „Kuršių nerija“.
23.30 Gamtininko užrašai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų
vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Tai kur toliau?
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Kultūringai
su Nomeda.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima
švariau.
13.45 Vilniaus knygų mugė.
14.25, 23.40 Dok. f. „Meškutės
Nidos nuotykiai“.
14.45 Dok. ser. „Architektūros ikonos“.
16.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas.
Ketvirtfinalis.
18.45 Mokslo ekspresas.
19.00 Mokslo sriuba.
19.30 Dok. ser. „Kylantis
potvynis“.
20.20 Vienas eilėraštis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas.
V. f. „Vargdieniai“.
23.15 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų
vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30, 15.45 Animac. ser.
7.55 Susipažink su mano
pasauliu.
8.25 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mūsų rusų gatvė.
12.20 Mokslo ekspresas.
12.50 Stambiu planu.
13.45 Zachor. Atsimink.
14.45 Dok. ser. „Kylantis
potvynis“.
15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Dok. ser. „Aistra
varžytis“.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Kultūros diena.
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f.
„Kestneris ir Mažasis
Antradienis“. Biografinė drama. 2016 m.
23.10 Grupės „The Roop“
koncertas.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.20 Dok. f. „Kernavės archeologinė vietovė“.
7.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
8.00 Čia mano sodas.
8.30 Gamtininko užrašai.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Kas geresnio, kaimyne?
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Trembita.
11.30 Mūsų rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 „Pažinti Japoniją“.
13.30 Euromaxx.
14.00 Kelionių atvirukai.
14.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas.
I pusfinalis.
16.45 Veranda.
17.15 Dok. ser. „Dizainas“.
17.45 Mokslo ekspresas.
18.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas.
II pusfinalis.
21.00 Kine kaip kine.
21.30 V. f. „Edeno sodas“.
Drama. 2015 m.
23.10 Justino Jaručio
koncertas.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 Vienas eilėraštis.
10.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
10.30 Stop juosta.
11.25 Vienas eilėraštis.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus
šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo
arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio mintys.
14.10 Animac. f. „Bamsis ir
Raganos dukra“.
15.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas.
Rungtynės dėl
3 vietos.
17.45 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Stambiu planu.
19.45 Išpažinimai.
20.15 Pasaulio ledo
ritulio čempionatas.
Finalas.
23.00 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00, 21.00
Ser. „Rimti
reikalai 4“.
6.30 KK2 penktadienis
(kart.).
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano
širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
22.30 V. f. „Pagirios Las
Vegase“. 2009 m.
Komedija. Vokietija,
JAV. Rež. Todd
Phillips.
0.30 Ser. „Paskutinis
laivas“.
1.30 Kartojimai.

6.00, 21.00
Ser. „Rimti
reikalai 4“.
6.30 Nuo... Iki... (kart.).
7.30, 19.30 KK2.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių
laida.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano
širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Invazija“. 2007
m. Veiksmo trileris.
Australija, JAV. Rež.
Oliver Hirschbiegel.
0.25 Ser. „Paskutinis
laivas“.
1.25 Kartojimai.

6.00, 21.00
Ser. „Rimti
reikalai 4“.
6.30 Bus visko (kart.).
7.30, 19.30 KK2.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių
laida.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano
širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Šeškinės 20.
Giedriaus ir Džiugo
šou.
22.30 V. f. „Robotai“.
2020 m. Veiksmo
trileris. Australija.
Rež. Mark Toia.
1.15 Kartojimai.

6.00, 21.00 Ser. „Rimti
reikalai 4“.
6.30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou (kart.).
7.30, 19.30 KK2.
8.00, 3.50 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.10 „Keičiu žmoną.
Įžymybės“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano
širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
22.30 V. f. „Srovių karas“.
2017 m. Biografinė
drama.
0.30 Ser. „Paskutinis laivas“.
1.30 V. f. „Robotai“ (kart.).
4.35 Alchemija. Švietimo
amžius.
5.05 „Menininkų portretai“.

6.00 Ser. „Rimti reikalai 4“.
6.30 Bučiuoju. Rūta (kart.).
7.30 KK2 (kart.).
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.05 „Keičiu žmoną.
Įžymybės“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano
širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Kaip diena ir
naktis“. 2010 m.
Veiksmo komedija.
JAV. Rež. James
Mangold.
23.15 V. f. „Operacija
„Kardžuvė“. 2001
m. Veiksmo filmas.
Australija, JAV. Rež.
Dominic Sena.
1.15 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.30 Animac. f. „Ričis
Didysis“.
11.10 V. f. „Kitokia Pelenės
istorija“. 2008 m.
Romantinė komedija.
JAV, Kanada.
13.05 V. f. „Jokio supratimo“.
1995 m. Romantinė
komedija. JAV.
15.00 Ser. „Ponas Bynas“.
15.35 V. f. „Holivudo
žmogžudysčių
skyrius“. 2003 m.
Kriminalinė komedija.
JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Monstrų
šeimynėlė“. 2017
m. Vokietija, Didžioji
Britanija.
21.25 V. f. „Šeimynėlė“.
2018 m. Komedija.
JAV. Rež. Sean Anders.
23.50 V. f. „Senoji mokykla“.
2003 m. Komedija.
JAV. Rež. Todd Phillips.
1.40 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.20 Animac. f. „Princesė
Gulbė. Karališki šnipų
nuotykiai“.
11.00 V. f. „Maksas“. 2015
m. Drama. JAV.
13.15 V. f. „Naujokė“. 2004
m. Komedija. JAV,
Kanada.
15.10 V. f. „Labas rytas“.
2010 m. Romantinė
komedija. JAV.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Kapų plėšikė
Lara Kroft“. 2018 m.
Veiksmo ir nuotykių
filmas. JAV, Didžioji
Britanija. Rež. Roar
Uthaug.
21.50 V. f. „Parako kokteilis“.
2021 m. Veiksmo
komedija. Prancūzija,
Vokietija, JAV. Rež.
Navot Papushado.
0.10 V. f. „Viskas ore!“ 2009
m. Romantinė drama.
JAV. Rež. Jason
Reitman.
2.20 Kartojimai.

LNK

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Kryptys.
7.00 Švarūs miestai.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 20.50
„Aiškiaregė“.
10.05, 3.00 Ser.
„Gyvenimo linija“.
11.10, 21.25
Ser. „Neišsižadėk“.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
15.00, 19.00, 1.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.30, 23.00
Lietuva tiesiogiai.
23.30, 3.55
24/7.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Inovacijų DNR.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30,
4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
10.05, 3.00
Ser. „Gyvenimo
linija“.
11.10, 21.25
Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00
Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
#NeSpaudai.
17.30, 20.50
„Aiškiaregė“.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Švyturių žmonės.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30,
4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
10.05, 3.00
Ser. „Gyvenimo
linija“.
11.10, 21.25
Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00
Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
Laikykitės ten.
17.30, 20.50
„Aiškiaregė“.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00 „Kap naciai
pralaimėjo karą“.
8.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
10.05, 3.00 Ser.
„Gyvenimo linija“.
11.10, 21.25
Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00
Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
15.00, 19.00, 1.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
Oponentai.
17.30, 20.50
„Aiškiaregė“.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00 „Kap naciai
pralaimėjo karą“.
8.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
10.05, 3.00 Ser.
„Gyvenimo linija“.
11.10, 21.25
Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00
Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30 30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
15.00, 19.00, 1.30, 4.35
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55
Laisvės TV valanda.
17.30, 20.50
„Aiškiaregė“.
2.45 Mokslo ritmu.

6.00, 7.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
8.00 Vyrų šešėlyje.
8.30 Kryptys.
9.00, 4.20 „Aiškiaregė“.
10.00, 17.30, 5.35
Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30, 5.10
Inovacijų DNR.
12.00, 23.00
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00, 1.00
Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30, 3.35
Lietuvos dvarai.
17.00, 4.00
Miško balsas.
18.30 Bušido ringas.
19.00, 2.50
„Reali mistika“.
20.30 „Kap naciai
pralaimėjo karą“.

6.00, 7.00 Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
8.00 Miško balsas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00, 4.20
„Aiškiaregė“.
10.00, 18.30
Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas.
11.30 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
12.00, 23.00
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00, 1.00
Ser. „Pėdsakas.
Ukraina“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30, 21.00, 3.35
24/7.
19.00, 2.50
„Reali mistika“.
20.30 Lietuvos dvarai.
5.10 Mažos mūsų
pergalės.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Nekilnojamojo turto agentūra „21 Amžius“
– mes žinome, kaip sėkmingai parduoti
Jūsų nekilnojamąjį turtą aukščiausia kaina!
Tarpininkaujame parduodant butus, namus, sodybas,
žemę, mišką – patirtis mums leidžia pardavimą atlikti
sklandžiai ir paprastai.
NEMOKAMAI – vertinimas, konsultacijos telefonu. Galime
paruošti visus dokumentus notarui.
Tel. 8 624 65 456, www.nta21.lt.
Užsk. 375

Anglys ir
medžio
briketai

2022 m. gegužės 20 d.

Be akmenų
priemaišų
– visiškai
sudega!

Gauta nauja siunta!
♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

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

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

Užsk. 3425

Užsk. 1285

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka,
Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių projektavimo,
montavimo, aptarnavimo
darbai.
10 metų garantija darbams!

Užsk. 2014

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

Tel. 8 686 80 106.

Užsk. 1007
Užsk. 1269

PIRKITE AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKUS!
ANČIUKAI! ŽĄSIUKAI! KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS!
GEGUŽĖS MĖNESĮ, KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ IR PENKTADIENĮ,
Užsk.47

Rumšiškių paukštyno viščiukai! Didieji mėsiniai kalakutai!

Gegužės 26 d. (ketvirtadienį) Vilkaviškio rajone prekiaus UAB „Rumšiškių paukštyne“ išperintais vakcinuotais vienadieniais, paaugintais
2–3 sav., 1 kg sveriančiais mėsiniais COBB-500 veislės viščiukais,
paaugintais anglų veislės BIG-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 3–6 mėn. vištaitėmis, lesalais.
Priimami išankstiniai užsakymai tel. 8 699 26 517.

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., Matlaukyje – 14.20 val., Kybartuose (prie turUžsk. 509
gaus) – 14.35 val., Virbalyje – 14.50 val. Tel. 8 699 26 517.

Užsk. 667

prekiaus AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileriniais vienadieniais
(0,90 Eur) ir paaugintais 2–4 sav. ROSS-308 ir COBB-500 veislės
vakcinuotais viščiukais, Steponavičiaus ūkio 4–5 mėn. dominantų
veislės dedeklėmis vištaitėmis, mėsiniais ančiukais, žąsiukais, pašarais.
Priimami užsakymai vienadienėms dedeklytėms, G. Cimakausko ūkio
paaugintiems didiesiems mėsiniams BIG-6 veislės kalakučiukams
įsigyti. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.10 val.,
Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose –
9 val., Slabaduose – 9.10 val., Žyniuose – 9.20 val., Sūdavoje – 9.25 val., Teiberiuose
– 9.35 val., Karaliuose – 9.50 val., Alksnėnuose – 10 val., Opšrūtuose – 10.15 val.,
Pilviškiuose – 10.30 val., Ramoniškiuose – 10.45 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.
Prekyba vietoje darbo dienomis nuo 18 iki 20 val., šeštadieniais – 8–14 val.
Kalvarijos turguje sekmadieniais neprekiauja!
Užsk. 942

Sto
ties g.g.38P,
viškiai
Stoties
38P,PilPilviškiai
(arkinis sandėlis
gaisrinę)
www.tra
dersgprieš
roup.lt.
www.tradersgroup.lt

● ŽVYRAS, SMĖLIS,
AKMENS
AK
MENUKAI, ANGLYS
CEMENTAS
● DURPIŲ
DURPIŲ SUBSTRA
TAI
IR MEDŽIO
● BRIKETAI
SKALDELĖ KAPAMS
● TRĄŠOS, PESTICIDAI IR KITOS
GRANULĖS
PREKĖS SODUI BEI DARŽUI
● BRIKETAI, ANGLYS.

ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Užsk. 665

Užsk. 910

JUODELIAI KVIEČIA!

Tel.:
(8342)
342)6767335.
335.
Tel.:88698
698 53
53 999,
999, (8
Užsk. 657

Užsk. 41

Užsk. 959

LAIMUČIO PALIONIO FIRMA

PERKA
BULIUS, KARVES,
TELYČIAS SKERSTI.
Moka 6 proc. ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Užsk. 666

KLINIKOJE ATLIEKAMAS ĮVAIRUS
TERAPINIS GYDYMAS, VAIKŲ DANTUKŲ
GYDYMAS, CHIRURGINIS DANTŲ
ŠALINIMAS, IMPLANTAVIMO PASLAUGOS
BEI VALSTYBĖS KOMPENSUOJAMAS
DANTŲ PROTEZAVIMAS.
DĖL REGISTRACIJOS KREIPTIS
TELEFONU 8 606 61 273.
KLINIKA ĮSIKŪRUSI BIRUTĖS G. 4-1,
VILKAVIŠKYJE.
PIRMA KONSULTACIJA NEMOKAMA.

Užsk. 713

Tel. 8 617 22 283.

Užsk. 1459

UAB „Juodeliai“ stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų.
Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k.,
Marijampolės sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (apdirbti rąstus, 800 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (650 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).
Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
» Pamainos meistrui (1 300–1 500 Eur „į rankas“).
» Pamainos operatoriui (1 100–1 300 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“).
Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.
» Pamainos meistrui (900–1 100 Eur „į rankas“).
» Pamainos operatoriui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“).
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų
sąlygų)! Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės! Gardi
kava ir sotūs sumuštiniai! Draudimas nuo traumų!
Skambink 8 600 00 515 ir gauk Tau tinkamą pasiūlymą arba
CV siųsk cv@juodeliai.lt.

Užsk. 960

14 / skelbimai / reklama

2022 m. gegužės 20 d.

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

Birželio 17 d., 18 val., klubo sodyboje vyks visuotinis Kybartų
medžiotojų klubo „Kybartai“ susirinkimas.
Darbotvarkė
1. Klubo pirmininko ataskaita.
2. Revizoriaus ataskaita.
3. Naujų narių priėmimas.
4. Kiti einamieji klausimai.
5. Rinkimų į klubo pirmininkus balsavimo biuletenio patvirtinimas.
6. Rinkimų į klubo tarybą balsavimo biuletenio patvirtinimas.
7. Klubo pirmininko rinkimai.
8. Tarybos narių rinkimai.
Užsk. 1104
9. Revizoriaus rinkimai.

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
Vilniaus g. 34, Virbalis

˃˃ Karstai ˃˃ Rūbai ˃˃ Gėlės
˃˃ Šarvoja visose salėse ˃˃ Katafalko nuoma
˃˃ Yra šaldytuvas ˃˃ Kremacija Lenkijoje
˃˃ Kitos paslaugos
Platus pasirinkimas.
Dirba viso rajono ribose.

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

kontaktinis tel. 8 621 19 736
(galima skambinti visą parą).
Užsk. 367

Užsk. 46

PARDUODA
Mūrinį namą Kybartuose (daliniai
patogumai, ūkiniai pastatai,
raudonų čerpių stogai, 15 a
sklypas, 18 000 Eur).
Tel. 8 650 64 887.

1057

2 kambarių butą su daliniais
patogumais Kybartuose (I a.).
Tel. 8 656 19 809.

1103

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

899

Tvarkingą 6 a žemės sklypą
Saulėtekio g., Vilkaviškyje,
prie upės (atlikti kadastriniai
matavimai).
Tel. 8 611 33 615.

1069

Naujus įvairius klausos aparatus
(60 Eur), žvejybos tinklus (40
Eur). Siunčia.
Tel. 8 678 66 028.

1034

Vasarines padangas 185/70
R14, diskinį pjūklą, naują elektrinį
masažinį čiužinį WELLNEO 3x1.
Tel. 8 670 49 964.

778

Užsk. 3953

Benzininį kultivatorių, sodo
suoliuką, buitinį autoklavą.
Tel. 8 640 41 664.
Lietus ratlankius R15 su
naudotomis vasarinėmis
padangomis HANKOOK (nuo
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286.

Nauja elektros prekių
parduotuvė Pilviškių g. 10,
Vilkaviškyje.
Visos instaliacinės medžiagos,
apšvietimas, automatika.
Taikomos nuolaidos, specialios
kainos elektrikams.
Tel. 8 647 18 447, www.E14.lt.

Užsk. 962

1105

852

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

2613

Kiaulę skersti ir paršelius.
Tel. 8 619 57 641.

Užsk. 1006

Paršelius ir bekonus.
Tel. 8 681 14 732.

Informuoja žemės sklypo (kad.
Nr. 3920/0003:1672), esančio
Vaitkabalių k., Gražiškių sen.,
Vilkaviškio r. sav., savininkės
M. Č. paveldėtojus, kad UAB
„Narma“ matininkas R. Vaškevičius (kval. paž. Nr. 2M-M1161) gegužės 31 d., 11 val.,
vykdys gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3920/0003:8020),
esančio Vaitkabalių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos
prašo kreiptis į UAB „Narma“
adresu: Ūkininkų g. 10A, Marijampolė, el. paštu vaskevicius.r@gmail.com arba telefoUžsk. 1094
nu 8 622 44 981.

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubo
„Beržas“ narių dėmesiui!

Naujus ir naudotus žemės ūkio
padargus minitraktoriams,
rotacines šienapjoves,
bulviasodes, kaupikus,
bulviakases ir jų transporterius,
trąšų barstytuvus, įvairios
talpos purkštuvus, smulkintuvus
(„mulčerius“), įvairaus pločio
lėkštines akėčias, frezas, grėbliusvartytuvus, plūgus, kultivatorius
ir jų volus, žnyples- šakes
ritiniams krauti, rankines daržovių
sėjamąsias, kaupikus, bulvių
varinėtuvus, bulvių šutintuvus,
elektrinius piemenis gyvuliams
ganyti, kuoliukus, laidą,
izoliatorius, įvairias atsargines
dalis lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187.

Gegužės 27 d., 18 val., adresu: Vilniaus g. 6, Virbalis, Vilkaviškio r., vyks visuotinis klubo narių susirinkimas.
Darbotvarkė
1. Klubo pirmininko ataskaita.
2. Klubo finansinės ataskaitos tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaita.
4. Naujų klubo narių priėmimas.
5. Kiti klausimai.
Klubo pirmininkas
Užsk. 1100

Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška, svilinta – 3,20 Eur už
kg perkant dvi puseles). Puselės
sveria 50–60 kg. Pateikia kokybės
sertifikatą, kad mėsa lietuviška.
Atveža nemokamai.
Tel. 8 607 12 690.

124

Vištaitės! Viščiukai! Parduoda
UAB „Rumšiškių paukštyno“
vienadienius, 2–3 sav. mėsinius
viščiukus, 4–6 mėn. vištaites,
ančiukus, žąsiukus.
Tel. 8 685 78 204.

1071

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS:
stoginė ar sieninė dažyta skarda
(nuo 4,90 Eur už m²), rudi
cementiniai lakštai (625x1150,
4,55 Eur už vnt.), vata (nuo 1,05
Eur už m²), balta gipso kartono
plokštė „Knauf“ (nuo 1,93 Eur
už m²), polistireninis putplastis
grindims EPS80 (88,35 Eur už
m³), EPS100 (99,60 Eur už m³),
betonavimo tinklas (3,8x150x150,
5 Eur už vnt.), silikoninis
dekoratyvinis tinkas KABE
(nuo 3,50 Eur už m²), tvoros
segmentai RAL8017, RAL6005,
RAL7016 (nuo 16 Eur už vnt.),
tvoralentės dvipusio dažymo
(nuo 1,10 Eur už m), švediškas
cementas „Rocket“ M-600 CEM
I 42,5R (35 kg, 6 Eur už vnt.)
ir visos kitos statybinės bei
apdailos medžiagos geriausiomis
kainomis Lietuvoje! Mus rasite
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių
geležinkelio pervažos, „Regitros“
link). Tel.: 8 671 33 638, 8 671 33
635, 8 671 60 080.

2660

2098

Tujas, egles, pušis, magnolijas,
šluotelines hortenzijas, vaismedžius, vaiskrūmius, kadagius,
pušis (bonsai), maumedžius ir
kitus dekoratyvinius augalus
Vilkaviškio medelyne.
Tel.: 8 681 45 094,
8 654 45 413.

Mėsinę kiaulę skersti.
Tel. 8 678 57 900.

Nuo gegužės 6 d. antstolio Algimanto Maliukevičiaus įgaliojimai laikomi pasibaigusiais (sukakus 70 metų), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1R189.
Pasibaigus antstolio Algimanto Maliukevičiaus įgaliojimams, jo
administruoti dokumentai bei lėšos (nebaigtos vykdyti vykdomosios
bylos, išieškotos, bet neišmokėtos piniginės lėšos, perimtas, bet išieškotojams neperduotas turtas, nebaigtose vykdomosiose bylose gautos ir nepanaudotos vykdymo išlaidos, antstolio archyvas) Lietuvos
Respublikos teisingumo ministrės 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.
1R-189 buvo perduoti antstoliui Laurynui Lukšiui.
Vadovaujantis Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų perdavimo
pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos aprašo 5 punktu, skelbiami bylas perėmusio antstolio kontaktiniai duomenys ir depozitinės
banko sąskaitos rekvizitai.
Antstolis Laurynas Lukšys, kontoros adresas: Vasario 16-osios g.
10, LT-68301 Marijampolė, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, depoUžsk. 1113
zitinės sąskaitos numeris LT584010051003680114.

1095

1116

1096

Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai.
Tel.: 8 690 27 280,
8 609 73 915.
1832
Pigiai – sausas skaldytas beržines
malkas, stambias visiškai
sausas alksnines supjautas ir
nesupjautas atraižas (pakais),
smulkias atraižas prakurams
(sausos). Atveža nemokamai.
Tel.: 8 612 63 938,
8 637 76 992.

490

Kokybiškos malkos! Parduoda
sausas skaldytas beržines, uosines, alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams,
pjuvenas didmaišiais. Atveža
nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.

3

Kokybiškas skaldytas malkas,
malkas rąsteliais, stambias
supjautas juodalksnio atraižas,
pjuvenas didmaišiuose. Atveža
nemokamai. Tel.: 8 610 45 504,
8 645 34 667.
2133
Įvairias malkas rąstais ir sukapotas. Tel. 8 659 52 203.
367
Stambias ir smulkias atraižas
pakais, skaldytas beržines ir
alksnines malkas, pjuvenas
didmaišiais, statybinę medieną.
Greitai pristato. Tel.: 8 652 14 613,
8 671 98 262.
685
Beržines, alksnines, uosines
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, stambias supjautas ir
nesupjautas (pakais) juodalksnio
atraižas, pjuvenas didmaišiuose.
Tel. 8 699 40 234.

2132

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

Malkų išpardavimas! Parduoda
sausas skaldytas beržines, uosines, alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams,
pjuvenas didmaišiais. Atveža
nemokamai. Tel.: 8 642 55 133,
8 681 21 353.

206

Javų kombainų kratomąsias
lentas ( FORTSCHRITT 512,
FORTSCHRITT 514, VOLVO 800,
VOLVO 1150, DRONNINGBORG
8000) bei kratomųjų lentų
laiptuotą skardą bei skiriamąsias
juostas. Tel. 8 687 26 184.

1098

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

824

5

Sukapotas malkas: drebulines,
pušines – 47 Eur už erdm,
juodalksnines – 55 Eur už erdm,
beržines – 55 Eur už erdm,
uosines – 65 Eur už erdm.
Tel. 8 686 94 789.

49

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

341

PERKA
1 ar 1,5 arba 2 kambarių butą
Vilkaviškyje. Tel. 8 621 86 391.
Sodo namą.
Tel. 8 684 73 181.
Gintaro gaminius ir žaliavas.
Tel. 8 608 96 963.

989

1042

1075

Skaldytas alksnines ir beržines
malkas, stambias ir smulkias
atraižas pakais, pjuvenas kūrenti,
įvairią statybinę medieną. Pristato
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,
8 646 61 001.
684

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

Pakabinamą 3 m lėkštinį skutiką
su volu (2 200 Eur), lietus ratlankus su vasarinėmis padangomis (185x60 R14, komplektas).
Tel. 8 687 27 287.

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

1023

1615

1991

skelbimai / reklama / 15
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551.

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

1613

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

58

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

1951

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

1989

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

1990

Bulves.
Tel. 8 688 11 032.

1099

Šienapjovę ir smulkintuvą
„Fortschritt“ bei jų pjaunamąsias,
presus „Claas“, „Welger“,
„Kirgizstan“, „John Deere“,
„Fortschritt 454“, „Deutz Fahr“,
„Sipma“, ritininius presus: rusišką
PRP-1,6, „Welger RP-12“, RP15,
„Claas 44“, „Claas 46“.
Tel. 8 686 37 339.

554

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

33

3049

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

25

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

36

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

876

776

Aplinkos priežiūra sezono metu.
Žemina tujas, kerpa gyvatvores,
pjauna žolę traktoriukužoliapjove, pjauna malkas.
Tel. 8 637 33 271.

864

63

Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW
PASSAT B5, B5+ (1998–2005 m.),
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9
l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.),
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l,
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l,
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2
l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000
m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9
l), VW SHARAN (1997–2005 m.,
1,9 l), FORD GALAXY (1997–2005
m.), VW BORA (1,9 l), OPEL
MERIVA (1,7 l), MERCEDES
BENZ ML (2004 m., 4 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

2555

Veža žvyrą, smėlį, akmenukus,
skaldą, malkas, durpių briketus iš
Ežerėlio durpyno ir kitus krovinius
iki 8 tonų.
Tel. 8 650 31 062.

Pjauna žolę rankine žoliapjove
(„trimeriu“), traktoriuku, kerpa
gyvatvores, pjauna medžius.
Tel. 8 623 27 133.

1109

Išpjauna, geni senus vaismedžius,
valo sodus, tvarko sodybas,
kerpa gyvatvores, žemina tujas.
Išsiveža atliekas.
Tel. 8 635 09 998.

487

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna
apvalią medieną kliento namuose.
Parduoda statybinę medieną.
Tel. 8 687 61 513.

1115

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

991

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

Ovidijaus Balčiūno individuali
įmonė brangiai – veršelius.
Pasiima patys. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 686 46 230.

219

Mirtis nesirenka nei laiko, nei kelio. Ji paprastai pasirenka
mums brangius žmones.
Dėl Jono JOKŪBAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną Vitaliją, vaikus ir anūkus.
Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Dėl Juozo SMALINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris
Izabelą ir Leonardą bei jų artimuosius.
Kaimynai

1119

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, Klampučių kaimo bendruomenei, Bartninkų parapijos klebonui, prekybos
centro „Lidl“, UAB „Art Glacio“ kolektyvams ir visiems, kurie buvote
šalia mūsų tomis sunkiomis valandomis, kai amžinojo poilsio išlydėjome velionę Aldoną Mariją ČERNAUSKIENĘ.
Artimieji

1120

Vejos aeravimas. Aplinkos
tvarkymas. Traktoriuku,
žoliapjove, rankine žoliapjove
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna
nelygius šlaitus, griovius. Pjauna
medžius. Atlieka vienkartinę ir
nuolatinę teritorijų priežiūrą.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

632

2031

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.

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

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

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

Gamina duris namams, ūkiniams
pastatams, langų rėmus, laiptų
pakopas. 30 metų gamybos
patirtis.
Tel. 8 686 71 689.

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

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).

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.

Iškala raides ant paminklų
kapinėse, lieja pamatus,
uždengia kapavietes įvairiomis
plokštėmis, akmens plytelėmis,
užpila skaldele, kloja trinkeles,
gamina paminklus, tvoreles,
vazas. Atnaujina kapavietes ir
paminklus.
Tel.: 8 670 07 768,
8 685 61 068.

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.

Deda trinkeles kapinėse,
tvarko kapavietes Vilkaviškio ir
Marijampolės rajonuose.
Tel. 8 629 46 760.

Dažo medinius namus, fasadus
bei stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94 394.

Sutvarko bei restauruoja
kapavietes, lieja pamatus, kloja
trinkeles, dengia plokštėmis,
prekiauja dekoratyvine skalda ir
paminklais.
Tel. 8 691 65 201.

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

2838

2018

Taiso kompiuterius. Gali
atvažiuoti į namus. Dėl
taisymo reikia suderinti iš
anksto. Parduoda naudotus
kompiuterius.
Tel. 8 682 55 050 (Vaidas).

Vairavai išgėręs? Susigrąžink
vairuotojo pažymėjimą anksčiau.
Alkoblokų montavimas, nuoma,
pardavimas.
Tel. 8 659 92 202.
Kilimų ir baldų valymas. Dirba
visoje Suvalkijoje.
Tel. 8 609 09 552.
Dezinfekuoja, valo geriamojo
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250.

995

1001

Atlieka stogų dengimo darbus,
remontą, visus skardinimo
darbus už prieinamą kainą!
Tel. 8 672 68 917.
Stogų dengimas ir šiltinimas,
karkasiniai namai, dailylenčių
kalimas. Garantija.
Tel. 8 631 04 053.

1381

34

569

432

185

571

634

695

Paminklai, antkapiai, tvorelės,
granito plokštės, skaldelė,
kapaviečių restauravimo darbai.
Tel. 8 639 93 545.

286

1045

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

963

1118

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, - širdy atsiminimas
lieka amžinai...

Atlieka įvairius sodo darbus:
pjauna žolę, sodina, kerpa
gyvatvores, geni šakas, išveža
žaliąsias sodo atliekas ir kita.
Tel. 8 634 90 539.

1086

660

183

UŽJAUČIAME

370

694

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

50

212

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

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

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
(iki 2,40 Eur už kg), telyčias (iki
2 Eur už kg), karves (iki 1,90 Eur
už kg), galvijus auginti (150–400
kg, iki 2,10 Eur už kg). Moka PVM
priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

27

2514

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

130

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

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

259

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

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

Valo apžėlusius žemės ūkio
paskirties sklypus (už didesnius
sklypus primoka gera kaina).
Išpjauna ir išveža. Teikia kirtimo ir
tvarkymo paslaugas.
Tel. 8 681 94 630.

488

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

269

Šiltina sienas užpildydami oro
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323.
Dovanoja šakas.
Tel. 8 641 78 208.

802

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 650 52 343.

1077

642

82

866

1873

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas,
atnaujinimas, dažymas.
Tel. 8 631 91 211.

1002

Restauruoja ir remontuoja
minkštuosius baldus. Gamina
pagal individualius užsakymus.
Gamina ir prekiauja čiužiniais.
Tel.: 8 600 51 591,
8 628 95 059.

420

696

1048

DARBAS
Įmonei Vilkaviškyje reikalingi
plataus profilio statybininkai.
Tel. 8 616 35 175.

1112

Kempingui „Pušelė“ reikalinga
(-as) administratorė (-ius), virėjaibarmenai, namelių tvarkytojai.
Tel. 8 682 68 137.

1047

Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ reikalingas elektrikas.
Atlyginimas pagal susitarimą.
Tel.: 8 698 18 975,
8 686 08 113.

868

Reikalingas vairuotojas, turintis
D kategorijos pažymėjimą.
Atlyginimas nuo 700 Eur („į rankas“). Tel. 8 685 10 557.

994

Dirbti Keturvalakiuose esančiame
ūkininko ūkyje reikalingas
traktorininkas. Savaitgaliai
laisvi. Apmokėjimas už darbą
pasirinktinai: už valandas, dienas
arba nuolatinis. Atlyginimas pagal
abipusį susitarimą.
Tel. 8 614 66 748.

1110

Ieško sandėlio darbuotojo
Virbalyje (produkcijos rinkimas
pagal sąskaitas, autokrautuvo
vairavimas, tvarkos palaikymas
sandėlyje, kiti pagalbiniai darbai).
Atlyginimas 730–1 000 Eur (prieš
mokesčius). CV siųsti el. p. info@
procolor.lt. Tel. 8 699 56 422.

1117

Du vyrai ieško papildomo
darbo laisvadieniais. Vienas
turi visų kategorijų vairuotojo
pažymėjimą.
Tel. 8 681 41 225.

1111
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

KAS? KUR? KADA?
s Gegužės 22 d., 12 val., kultūros centre

bus rodomas filmas „Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“, 15 val. – „Ups! Nuotykiai
tęsiasi...“. Bilietų kaina – 4 Eur. 17.30
val. prasidės filmas „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“. Bilieto
kaina – 5 Eur. Šie seansai bus paskutiniai prieš vasaros pertrauką.

s Iki birželio 3 d. Vilkaviškio viešojoje

bibliotekoje rodomi Didvyžių socialinės
globos namų gyventojų meno darbai iš
vilnos ir siūlų.

Virbalyje
s Gegužės 20 d., 13 val., kultūros namuose

vyks Šeimos dienai skirtas renginys „Aš,
tu ir mes“. Jį organizuojanti Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenė kviečia atvykti vaikus, tėvus ir senelius.

Kybartuose
s Gegužės 28 d. vyks Lietuvos Katalikų

Bažnyčios Kronikos leidybos 50-mečiui
skirti renginiai. 10 val. bus aukojamos
mišios. 11 val. Darvino gatvėje vyks jubiliejui skirto paminklo atidengimas. 12
val. kultūros centre prasidės konferen-

SUDOKU

cija, kurioje kalbės pranešėjai istorikas
prof. dr. Arūnas Streikus, diplomatė
Gintė Bernadeta Damušytė-Damušis,
kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Po
konferencijos visi dalyviai bus vaišinami arbata ir grikių koše. Nuo 15 val.
bažnyčioje koncertuos Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras. Visą dieną veiks pogrindinio
leidinio sukakčiai skirtos parodos.

Būdviečiuose
s Gegužės 28 d., 12 val., Būdviečių kaimo

bendruomenė „Zanyla“ organizuoja
Būdviečių kaime gyvenančių, iš šio kaimo kilusių ar kitaip su juo susijusių žmonių susitikimą. Jis vyks adresu: Parko g.
2, Būdviečių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav. Kviečiami visi, kieno giminės
šaknys yra Būdviečiuose, kas šiame
kaime dirbo ar gyveno nors ir trumpą
laiko tarpą. Susitikimo organizatoriai
kviečia sugrįžti, pasėdėti prie bendro atsineštinių vaišių stalo, pasikalbėti apie
tai, kas dabar jau tapo istorija.

Apie renginius jų organizatoriai kviečiami pranešti redakcijai el. p. santakoslaikrastis@gmail.com arba reklama@santaka.info.
s Teisingas gegužės 13 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 3178 ir 5689.

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 Grožėkitės manimi... Galiu ir ilgiau papozuoti.
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ORAI

Šiluma –
tik trumpam
Šiandien dangus niaukstysis, bet lietų
taupys savaitgaliui. Pūs smarkokas gūsingas pietvakarių, vakarų vėjas, tačiau
šalta tikrai nebus: termometrai rodys
net 23–25 laipsnius šilumos.
Deja, šiluma džiaugsimės trumpai.
Šeštadienį vietomis palis, vėjas pasisuks iš šiaurės ir kiek sušvelnės. Temperatūra naktį bus apie 7–12, o dieną
tesieks 10–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienį palis jau daug kur. Vėl
sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjo
gūsiai. Temperatūra naktį kris iki 5–9
laipsnių šilumos, dieną tesušils vos iki
10–12 laipsnių.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

DIENOS
Gegužės 20-oji –
Kauno diena
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena
Tarptautinė personalo
profesionalų diena
Gegužės 21-oji –
Pasaulinė kultūrų puoselėjimo
diena
Lietuvos tautinių bendrijų diena
Gatvės muzikos diena
Gegužės 22-oji –
Tarptautinė biologinės įvairovės
diena
Gegužės 23-ioji –
Tarptautinė akušerijos fistulės
diena

VARDINĖS

05:07
21:25
16:18

Jautis (04 21–05 20)
Pilnatis iki gegužės 22 d.

Astrologinė prognozė / 05-23 – 05-29
Avinams pavyks susitarti dėl
įvairių detalių, paramos. Tapsite
veiklesni, ryžtingesni. Nors blogai veiks aplinkinių reiklumas,
godumas, patys elgsitės panašiai. Jausitės nusipelnę daugiau.

Liūtams bus aktualūs psichologiniai, finansiniai klausimai. Susisiekite su asmeniu, kuris išmano
jus dominančius reikalus. Rasti
rūpimus atsakymus padės jūsų
įžvalga, išmintingi patarimai.

Šauliams nestigs energijos, palaikymo versle. Tačiau artimas žmogus gali jus vedžioti už nosies,
kelti rūpesčių. Nebūkite aklai patiklūs. Nesielkite lengvabūdiškai,
kad nenukentėtų reputacija.

Jaučiai džiaugsis įdomiais susitikimais, pažintimis. Galbūt kiek
priartėsite prie savo tikslo. Jei
esate nusivylę savo veiklos rezultatais ar santykiais, nusipurtykite senas nuoskaudas.

Mergelės turės gerą progą
išsklaidyti neigiamą įspūdį, nes
ras problemos sprendimą arba
įveiks nelengvą kliūtį. Pravartu
pasidomėti įstatymais. Gali tekti
imtis sudėtingo protinio darbo.

Ožiaragiams nestigs nei pramogų, nei naudos. Galite gauti jums
aktualią žinią, pademonstruoti
kompetenciją, dalykines savybes.
Labiau parūps privati nuosavybė,
šeimos saugumas ir gerovė.

Dvyniams pravartu pabaigti darbus, juos apibendrinti. Stenkitės
būti teisingi, sąžiningi, jei reikia
dalytis gauta nauda iš ankstesnio įdirbio. Koreguokite nelabai
racionalius planus.

Svarstyklės stengsis gauti geresnį darbą, daugiau pajamų. Teks
suderinti profesinius ir asmeninius reikalus. Meilės situacija
žada iššūkių, nes atsiskleis nesutarimų motyvai ar priežastys.

Vandeniams pagaliau pavyks
susitarti dėl aktualios informacijos, svarbaus reikalo ar naujo
projekto. Jausite malonumą, jog
galite būti naudingi. Su artimaisiais raskite bendrą interesą.

Vėžiai, jei ką preliminariai buvo
sutarę ar pradėję, galės sėkmingai užbaigti tą procesą ar etapą.
Jei yra daug neatlikto darbo, nepatenkintų konkurentų, tikėtinas
psichologinis spaudimas.

Skorpionams tiktų spręsti įsidarbinimo, persikvalifikavimo klausimus. Visgi pirmiausia energiją
skirkite darbams užbaigti. Suaktyvės konkurentai. Raskite laiko
vaikams, augintiniams.

Žuvys sumaniai elgsis su aplinkiniais ir lengvai darys jiems gerą
įtaką. Svarbu sutvarkyti skubesnius reikalus. Apdairiai elkitės
su nuosavybe. Galite susitarti
dėl pagalbos, naujo užsakymo.

s Gegužės 20 d.

Akvilas, Akvilė, Akvilina, Alfredas,
Aušrys, Bernardina, Bernardinas,
Eidvainas, Eidvainė, Eidvilas, Eidvilė,
Eidvydas, Eidvydė, Vygintas, Vygintė

s Gegužės 21 d.

Atėnė, Gėlė, Kytautas, Kyvainas,
Kyvainė, Teobaldas, Vaidevutis,
Valentas, Vydmina

s Gegužės 22 d.

Alda, Aldas, Aldis, Aldona, Aldonas,
Alena, Eimantas, Elena, Ilona, Julė,
Julija, Rita

s Gegužės 23 d.

Gertaras, Gertautas, Gertautė, Ivona,
Kilmantas, Kilminas, Tautvydas,
Tautvydė, Žydrūnas, Žydrūnė

IŠMINTIS

Vilkaviškyje

To, kas atrodo neįmanoma,
galbūt paprasčiausiai
nesistengėte padaryti.
Johanas Volfgangas GĖTĖ

KALBOS PATARIMAI
Pastovus ar nuolatinis?
Būdvardis pastovus, -i vartojamas
reikšme „nekintamas, vienodas“, pvz.:
pastovus būdas, pastovi temperatūra. Jo
nereikia painioti su būdvardžiu nuolatinis,
-ė „apimantis visą laiką, nepertraukiamas,
nepaliaujamas“.
Kai norima apibūdinti ilgą laiką ar nuolat
trunkantį dalyką, vartotinas būdvardis
nuolatinis, pvz., nuolatinė ekspozicija,
nuolatiniai klientai, nuolatiniai skundai.

