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KORONAVIRUSU
GĄSDINA
VILKIKŲ
VAIRUOTOJAI.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Ugdymo įstaigos pradeda
mokymą nuotoliniu būdu
Andrius GRYGELAITIS

Jau nuo pirmadienio rajone, kaip
ir visoje šalyje, pradedamas mokymas nuotoliniu būdu. Specialistai neatmeta galimybės, kad visa
tai gali užsitęsti iki pat šių mokslo metų pabaigos.

14 / 2
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Gražiausias oras
– šeštadienį
S Bent jau artimiausiu metu vaikai su savo mokytojais bendraus internetu.
Autoriaus nuotr.
visoms joms nurodyti dirbti pagal vieną
principą, nes galimybės yra skirtingos“,
– sakė A. Finagėjevienė.
Anot jos, dirbti nuotoliniu būdu reikės
ne tik bendrojo, bet ir neformaliojo ugdymo specialistams bei ikimokyklinukų pedagogams. Ugdymui nuotoliniu būdu ruošiasi
sporto mokyklos treneriai, muzikos, dailės
bei kitų sričių mokytojai. Nepamiršti bus
ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai.

Gera repeticija

Bene lengviausia prisitaikyti prie laukiančių pokyčių buvo Pilviškių „Santakos“
gimnazijos bendruomenei. Ši mokykla ir
taip nuo 2023 m. planuoja teikti nuotolinio mokymo paslaugas, tad įstaigos direktorė Danutė Valiūnienė, jos pavaduotojas
Donatas Zdanaitis bei matematikos mokytojas Andrius Štrimaitis dar prieš kurį laiką išklausė kursus, skirtus išmokti dirbti
su nuotolinio mokymo „Moodle“ sistema.
Su ja buvo supažindinta ir nemaža dalis

Eglė KVIESULAITIENĖ

Užsikrėtusiųjų koronavirusu nenumaldomai daugėjant, priimami
griežtesni apribojimai gyventojams, o ligonių poreikiams rajone pradėjo veikti pirmoji šalyje karščiavimo klinika.
Ketvirtadienį rajono ligoninėje pradėjusi veikti karščiavimo klinika vakar
priėmė tris pirmuosius pacientus. Karščiavimo klinikos įsteigtos visuose rajonuose
Vyriausybės sprendimu. Jose viršutinių
kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams bus atliekami išsa-

Šį sekmadienį, kovo 29 d., 3 val. nakties,
bus įvestas vasaros laikas. Taigi, laikrodžių rodykles pasuksime viena valanda
į priekį, todėl pirmadienio rytą teks keltis viena valanda anksčiau, o šviesūs vakarai pastebimai pailgės. Nuo 2021 m.
ES šalys pačios spręs, ar rinktis sezoninę laiko kaitą. Tad gali būti, kad poryt
laikrodžius suksime paskutinį kartą.
Kovo 24-osios rytą visoje Lietuvoje buvo apie 6–9 laipsnius šalčio, o Varėnoje – beveik iki 12 laipsnių. Netikėtas
faktas: tai žemiausia šio šaltojo sezono
temperatūra, nes per visą žiemą Lietuvoje nesugebėta išspausti daugiau nei
-9 laipsnių.

gimnazijos pedagogų.
Šalyje įvedus karantiną, beliko su šia
sistema supažindinti likusius mokytojus
bei mokinius. Įstaigos direktorė jiems parengė mokomąją medžiagą.
„Į ateitį žiūrime gana optimistiškai ir
tikimės, kad viskas klostysis sklandžiai.
Aišku, tam tikro nerimo yra, bet, manau,
susitvarkysime. Mokytojai yra informuoti,
kad dėl galimų trikdžių vienu metu vengtų
kelių realiu laiku vykstančių vaizdo konferencijų. Atsižvelgdami į tai ir dėliojome
savo tvarkaraščius. Didžiąją dalį užduočių
vaikai galės atlikti jiems patogiu metu. Visi
mūsų mokiniai turi prieigą prie interneto.
Yra keletas gausiose šeimose gyvenančių
mokinių, kuriems gali pristigti kompiuterių ar planšečių. Jiems paskolinsime mokyklos įrangą“, – teigė D. Valiūnienė.
Ji tvirtino, kad netikėta būtinybė vesti
mokymus nuotoliniu būdu bus gera repeticija, rengiantis 2023 m. laukiantiems pokyčiams.
] Nukelta į 3 p.

Karantinas riboja laisves, bet saugo mūsų sveikatą

Tik gydytojo siuntimu

] VASAROS LAIKAS

] NETIKĖTA

Neturi galimybės

Pastarąsias dvi savaites didžioji dalis
mokinių ramiai leido laiką namuose, o
švietimo darbuotojams šis laikotarpis buvo nepaprastai įtemptas. Ugdymo įstaigų
vadovams, jų pavaduotojams bei pedagogams teko skubiai dėlioti planus, kaip bus
dirbama artimiausiu metu. Kadangi dėl
koronaviruso grėsmės eiti į mokyklas bei
vaikų darželius draudžiama, Lietuvoje
pradedamas mokymas nuotoliniu būdu.
Tai reiškia, kad nuo pirmadienio mokiniai
su pedagogais bendraus internetu. Ugdymo įstaigos pačios turėjo apsispręsti, kokiu principu vyks pamokos.
Vienas iš didžiausių iššūkių vykdant
mokymą nuotoliniu būdu – technologijų
trūkumas. Skaičiuojama, kad visoje šalyje
yra maždaug 35 tūkst. moksleivių, kurie
neturi galimybės mokytis iš namų. Juos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pažadėjo aprūpinti kompiuteriais, planšetėmis ar kitais išmaniaisiais įrenginiais.
Tam bus skirta 9,2 mln. eurų. Į šią sumą
įtrauktos ir interneto ryšio išlaidos.
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė sakė, kad mūsų rajone
taip pat yra moksleivių, kurie kol kas neturi galimybės mokytis iš namų. Prieigos
prie interneto arba reikiamos įrangos neturi 301 bendrojo, 49 ikimokyklinio ir 20 neformaliojo ugdymo įstaigose besimokančių
mokinių.
„Stengiamės kuo operatyviau išspręsti
visas problemas. Dalis mokyklų turi pakankamai planšečių ir kompiuterių, todėl jais
aprūpino savo mokinius. Kiekviena ugdymo įstaiga parengė savo planus, kaip bus
dirbama artimiausiu metu. Negalėjome

TRUMPAI

mesni tyrimai, įtariant koronavirusinę
infekciją (COVID-19).
Vilkaviškio ligoninės vyr. gydytojas Linas Blažaitis paaiškino, jog tai ambulatorinė paslauga, kuri bus teikiama 18–60 metų
amžiaus pacientams, atvykusiems šeimos
gydytojo siuntimu. Pacientai turi būti iš
anksto užsiregistravę.

Pasireiškus bent vienam ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingam simptomui –
staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, atsiradus
dusuliui pacientas visų pirma turi kreiptis į
savo šeimos gydytoją. Šis priima sprendimą,
ar pacientą nukreipti į karščiavimo kliniką,
siuntimą užpildo elektroniniu būdu. Tuomet karščiavimo klinikos koordinatorius
nedelsdamas susisiekia su karščiuojančiu
pacientu jo nurodytu telefonu ir praneša,
kur ir kaip atvykti, vizito laiką, išsiaiškina,
ar karščiuojantis pacientas gali į karščiavimo kliniką atvykti pats savo automobiliu,
ar turi būti atvežtas kito žmogaus.
] Nukelta į 2 p.

Nestiprus pietryčių vėjas šiandien atpūs malonios šilumos: termometrai
įdienojus rodys 9–14 laipsnių. Debesuosis, bet nelis.
Šeštadienio naktį dangus visai išgiedrės. Vėjas kaitalios kryptį ir silps.
Naktį temperatūra svyruos apie 2 laipsnius šilumos, dieną dangus bus giedras,
lepins 10–15 laipsnių šiluma.
Sekmadienį orai žada staigiai keistis: dangus niauksis, vietomis gali pasirodyti kritulių. Atšals: naktį temperatūra kris žemiau 0, dieną kils iki 2–6
laipsnių šilumos.
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ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Nužudė sugėrovą

Antradienį policijai pranešta apie Keturvalakiuose rastą negyvą vyrą su durtine žaizda.
Kad du tame pačiame name gyvenę
vyrai nuolat girtauja, vietiniams nebuvo paslaptis. Keturvalakiečių apkalbų
sulaukdavo tik keisti vyrų „giminystės“
ryšiai. Mat abu buvo tos pačios moters
vyrai – vienas buvęs oficialus sutuoktinis, kitas – sugyventinis. Tiesa, trise
šiuo metu „šeima“ nebegyveno – neapsikentusi vyrų girtavimo moteris prieš
kelerius metus išvyko uždarbiauti į užsienį.
Kaip rodo pirminiai tyrimo duomenys, 63-ejų vyras buvo nužudytas jau
iš vakaro, nes 64-erių įtariamasis pasakojo jį ryte radęs gulintį ant žemės. Tik
tuomet nieko blogo neįtaręs, nes dėl girtumo neprisiminė, kas vyko iš vakaro.
Išėjęs užsidirbti eurą kitą buteliui,
iš ūkininkų V. G. grįžo apie 10 val. Radęs sugėrovą vis dar gulintį ant grindų,
vyras išbėgo pas kaimynus rėkdamas,
kad žmonos sugyventiniui kažkas negerai. Kaimynai patarė kviesti pagalbą.
Atvykę medikai konstatavo, kad 63ejų keturvalakietis nebegyvas. Įtariamasis buvo suimtas ir išvežtas į areštinę.
Pareigūnams V. G. tvirtino neprisimenąs, kas įvyko, tačiau pagal aptalžytą įtariamojo veidą akivaizdu, kad tarp
vyrų vyko konfliktas ir peilio galėjo
būti griebtasi savigynai. Mat įtariamąjį aplinkiniai apibūdina kaip ramesnį
žmogų, dažnai kentėjusį nuo žmonos
sugyventinio.

Įsilaužė vagys

Trečiadienį į policiją kreipėsi nuo vagių nukentėjęs vilkaviškietis.
Apie 17 val. policijai pranešta, kad
V. Montvilos gatvėje, išėmus medinio
lango stiklą, įsilaužta į ūkinį pastatą.
49-erių šeimininkas skundėsi, kad vagys išnešė benzininį pjūklą. Nuostolis
– 300 eurų.

Naudojasi sukčiai

Pareigūnai įspėja, kad paskelbtu karantinu jau naudojasi sukčiai.
Policija sulaukia senolių skambučių, kad prisistatę neva seniūnijų darbuotojais į namus bando patekti neaiškių kėslų turintys žmonės.
Pareigūnai įspėja senjorus neįsileisti į namus nepažįstamų žmonių, jei
patys nesikreipėte pagalbos į maistą
ar vaistus pristatančius savanorius ar
socialinius darbuotojus. Patys seniūnijų darbuotojai po namus nevaikščioja,
juolab karantino sąlygomis nebando
patekti į būstus.

Būkite pilietiški

Policija skatina gyventojus būti pilietiškus ir pranešti apie saviizoliacijos nesilaikančius asmenis.
Policija gauna vis daugiau pranešimų apie tai, kad iš užsienio grįžę rajono gyventojai nesilaiko saviizoliacijos.
Visi atvejai tiriami, pareigūnai
skambina netinkamai besielgiantiems
asmenims, vyksta į jų gyvenamąsias
vietas. Saviizoliacijos nesilaikantys asmenys įspėjami apie gresiančią atsakomybę ir prievartinę izoliaciją.
Pasitaiko ir ne visai tikslios informacijos, kai paaiškėja, kad iš užsienio grįžę žmonės įtariami be pagrindo, nes iš
kelionės parvyko anksčiau.
Tačiau pareigūnai ragina visus būti pilietiškus ir nesitaikstyti su pažeidimais, net tokiu atveju, jei juos daro
artimas kaimynas ar draugas. Žmonės,
kurie neserga, bet gali būti užsikrėtę koronavirusu, kelia mirtiną grėsmę mūsų
visų sveikatai. Todėl sužinoję apie saviizoliacijos pažeidimą būtinai skambinkite skubios pagalbos tel. 112.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Karantinas riboja laisves, bet
saugo mūsų sveikatą

PANDEMIJA

] Atkelta iš 1 p.

bartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje. Vienas jų pirmadienį jau baigs
saviizoliaciją ir galės vykti namo.
Be to, pasikeitus Vyriausybės nutarimui dalis priverstinai izoliuotų
asmenų galės išvykti namo, jei turi
tinkamas sąlygas saviizoliacijai. Jie
išleidžiami tik pasirašę dokumentus apie gresiančią atsakomybę, jei
nesilaikys saviizoliacijos.
Kybartų globos namų patalpos
kol kas neapgyvendintos. Jos laikomos rezerve, jei izoliuoti reikėtų
vaikų turinčias šeimas.

Pirmieji pacientai

Atvykusiems į karščiavimo kliniką žmonėms neleidžiama išlipti
iš automobilio ir atidaryti lango,
kol nebus nurodyta kitaip. Kartu su
savimi žmogus turi turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą
bei A4 formato lapą su užrašytu mobiliojo telefono numeriu, kurį, atvykus į karščiavimo kliniką, reikės
padėti koordinatoriaus nurodytoje
vietoje automobilio salono viduje.
Šiuo numeriu bus susisiekiama ir
sutikrinami atvykusio žmogaus
Griežta atsakomybė
duomenys.
Primename,
kad
pažeiduKarščiavimo klinikoje, nuo lisiesiems saviizoliacijos režimą
goninės skyrių griežtai izoliuotoje
griežtinama atsakomybė. Iš užsiepatalpoje, vienoje pamainoje dirba
nio grįžusiems žmonėms, nesilaiketuri darbuotojai: gydytojas, slaukantiems karantino sąlygų, grės
gytoja, medicinos technologas rentnuo 500 iki 1500 eurų bauda, įmogeno tyrimui atlikti ir slaugė-padėnėms, pažeidusioms karantino režijėja patalpų dezinfekcijai.
mą, – nuo 1500 iki 6 tūkst. eurų.
Klinikoje bus atlikti reikiami
Baudžiamojo kodekso pataisos
tyrimai, rentgeno nuotrauka, reinumato baudžiamąją atsakomybę
kalui esant – COVID-19 mėginys.
žmonėms, kurie pažeis raštišką
Jei paciento būklė stabili, jis vyks
nurodymą neišvykti iš namų. Už tonamo saviizoliacijoje laukti tyrimo
kį nusikaltimą teismas galės skirti
atsakymo. Jei reikalinga staciona- S Pirmąjį karščiavimo klinikos pacientą pasirengulaisvės atėmimą iki vienų metų.
ri pagalba, pacientas guldomas į
sios priimti Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
specialiai tokiai pagalbai pritaikyKarantino režimas
gydytoja Erika Tamaliūnaitė ir bendrosios praktikos
tą ligoninės skyrių. Karščiavimo
Karantino sąlygomis visiems
klinika pacientus ambulatoriškai
slaugytoja Zena Grėbliūnienė. Lino BLAŽAIČIO nuotr. gyventojams rekomenduojama,
priiminės tik darbo dienomis. Jau
jei yra galimybė, dirbti nuotoliniu
pačią pirmą dieną klinikos medikams teko sų rajone neturėjo, nes nuo Lietuvos sienos būdu, mažiau lankytis viešose vietose. Jei
priimti tris ligonius, kuriems pasireiškė į buvo nugabentas į gydymo įstaigą. Rajone yra būtinybė ten lankytis, rekomenduojakoronavirusą panašūs simptomai. Visi po dirbantiems greitosios pagalbos tarnybos ma dėvėti medicinines kaukes (išskyrus
tyrimų išsiųsti izoliuotis. Ėminių rezultatus medikams teko į gydymo įstaigas gabenti vairuojant motorines transporto priemopacientams praneš šeimos gydytojas.
kelis COVID-19 įtartus asmenis, tačiau jų nes). Nesant galimybės dėvėti medicininę
Ligoninės vyr. gydytojas L. Blažaitis sa- ėminiai buvo neigiami.
kaukę, galima naudoti medžiaginę kaukę,
kė, kad medikai sąmoningai žvelgia į susiPrimename, kad Marijampolės mobilia- dengiančią nosį ir burną. Taip pat rekoklosčiusią situaciją, blaiviai vertina juos už- jame koronaviruso patikros punkte išsitirti menduojama viešose vietose, kur liečiami
griuvusią pareigą ir atsakomybę. Tad tikrai gali tik iš anksto „Karštąja koronaviruso lini- daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.
nereikėjo kažką įkalbinėti dirbti karščiavi- ja 1808“ užsiregistravę ir jos siųsti asmenys.
Visi žmonės įpareigojami vengti tiemo klinikoje, kur akis į akį galima susidurti Tie, kurie neturi galimybių nuvykti savo au- sioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus
su dar mažai pažįstama liga ir grėsme savo tomobiliu, turi kreiptis visą parą veikiančia atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilsveikatai.
Ekstremalių situacijų operacijų centro karš- giau kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens
tąja linija tel. 8 611 37 177.
higienos reikalavimų (rankų higienos, koMobilusis punktas
sėjimo, čiaudėjimo etiketo).
Nuo antradienio Marijampolėje pradėParengta saviizoliacijai
Parkuose ir kitose atvirose viešosiose
jęs veikti mobilusis koronaviruso patikros
Savivaldybės administracijos direk- vietose prašoma lankytis ir būti ne didespunktas per tris pirmąsias dienas patikrino torius Vitas Gavėnas pranešė, kad mūsų nėmis nei 2 asmenų grupėmis (išskyrus tos
114 pacientų. Punkte dviem pamainomis rajone iš užsienio grįžusių gyventojų savii- pačios šeimos narius), laikytis saugaus kondirba trijų specialistų komandos, kurių su- zoliacijai paruoštos keturios patalpos. Be takto (didesnio nei 2 metrų atstumo ir trumdėtyje ne tik medikai, bet ir visuomenės jau minėtų Kybartų „Rasos“ specialiosios pesnio nei 15 minučių kontakto), higienos
sveikatos biuro savanoriai. Pirmosios dar- mokyklos, Kybartų vaikų globos namų ir reikalavimų. Prekybos ir paslaugų vietose
bo dienos rezultatai nudžiugino: iš 30 paim- Karalių bendruomenės namų, žmonės bus gali lankytis tik vienas šeimos narys.
tų mėginių, tarp kurių buvo ir 3 iš mūsų ra- apgyvendinami ir „Širvintos“ viešbutyje,
Kol šalyje galioja karantinas, prekybos
jono gyventojų, nė vienas įtartas COVID-19 Vilkaviškyje. Ketvirtadienio rytą jame jau vietose, prie įėjimo, lankytojams turi būti
atvejis nepasitvirtino. Trečiadienį paimta buvo apgyvendinta 17 asmenų, kuriuose sudaryta galimybė dezinfekuoti rankas, o
40 ėminių, iš kurių 4 – mūsų rajono gyven- Savivaldybė savo transportu parsivežė iš apsipirkimui naudojami vežimėliai ir kreptojų. Ketvirtadienio ėminių rezultatai paaiš- Kauno, Vilniaus bei Klaipėdos. Žmonių per- šiai turi būti valomi ir dezinfekuojami po
kės tik šiandien. Punktas dirbs ir savaitgalį. vežimui Savivaldybė parengusi keturias kiekvieno jų panaudojimo.
Kol kas nei reagentų, nei specialių aprangų transporto priemones. Dėl iš užsienio grįžuMedikai ragina laikytis karantino režimedikams netrūksta.
sių gyventojų parvežimo kooperuojamasi mo ir taip saugoti savo, kitų žmonių bei dėl
Iki ketvirtadienio popietės buvo užfik- su kaimyninėmis Marijampolės ir Kalvari- mūsų visų besiaukojančių medikų, vaistisuotas vienintelis koronavirusu susirgęs jos savivaldybėmis.
ninkų, pardavėjų sveikatą, kuri visai visuovilkaviškietis. Šis vyras jokių kontaktų mūDar 3 rajono gyventojai apgyvendinti Ky- menei šiuo metu yra itin brangi.

Žada kompensuoti pernykščių šalnų nuostolius
Ūkininkams yra pirminių žinių
dėl praeito pavasario šalnų
padarytų nuostolių kompensavimo. Informacija pasidalijo
Žemės ūkio rūmai.
Pernai gegužę 20 ūkininkų kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkių skyrių, kad būtų užfiksuoti jų
sodams ar uogynams šalnų padaryti nuostoliai, prašė juos kompensuoti.

Visų pareiškėjų ūkiuose apsilankė komisija, kuri aktuose užfiksavo situacijas konkrečiuose uogynuose, soduose, informaciją
perdavė Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM).
Tuometis žemės ūkio ministras sakė, kad
bus ieškoma galimybių padėti ūkininkams,
kuriems šalnos padarė didelės žalos.
Porą kartų kreipusis į Finansų ministeriją, sykį – į Vyriausybę ir nė vienu atveju
negavusi lėšų kompensuoti pernykščių šalnų padarytiems nuostoliams, ŽŪM pati priėmė sprendimą, kaip padėti sodininkams ir

uogininkams.
Ministerija, siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus
ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, nusprendė perskirstyti lėšas iš kitų paramos
priemonių ir dėl šalnų patirtiems nuostoliams kompensuoti skirti 4 mln. Eur. Iš jų
2,5 mln. Eur skirti finansinei priemonei,
pagal kurią būtų teikiamos lengvatinės paslaugos, įgyvendinti, 1,5 mln. Eur – subsidijoms.
„Santakos“ inf.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Senjorus saugo gražiomis iniciatyvomis
Eglė KVIESULAITIENĖ

duktų atsargos bus išsekusios, – pasakojo „Lions“ klubo prezidentė. – Žmonės padėkoja, kad ėmėmės tokios
iniciatyvos, tačiau kartais net sukelia
šypseną, kai mus ramina, kad maisto
namuose dar turi.
Tačiau yra žmonių, kuriems jau
prireikė savanorių pagalbos. Keliems
pasibaigė išrašyti vaistai, kiti pritrūko maisto produktų. Tad savanoriai
skubėjo į pagalbą.
– Suregistruoju, kokių prekių ar
vaistų reikia žmogui, kokiu adresu
juos pristatyti. Stengiamės turėti
kuo mažiau fizinių kontaktų, todėl
paskambiname žmonėms, kai atvykstame, tad jie prie durų palieka pinigėlius už prekes. Kartais patys surašo,
ko jiems reikia, ir sąrašą palieka už
durų, – aiškino R. Kurauskienė.
„Lions“ klubo prezidentė sakė,
kad jų „karštąja linija“ skambinantiems senjorams labai reikia ir psichologinės pagalbos. Dažnai jie kreipiasi
tiesiog norėdami pasikalbėti, pasiguosti ar paklausti. Vienų vaikai gyvena užsienyje, tad susidariusi situacija
labai neramina. Kitų, nors ir neišvykę iš Lietuvos, tačiau gyvena sostinėje, tad pagelbėti seniems tėvams kasdieniuose reikaluose negali.

Jau antra savaitė rajono
senjorai visais įmanomais
būdais agituojami likti
namuose, o jais rūpinasi gražias iniciatyvas skelbiančios
organizacijos. Savanoriai
senjorams atneša maisto,
vaistų ir tampa patarėjais
bei psichologais.
Prašoma likti namuose

„Santakoje“ rašėme, kad koronavirusui pradėjus siautėti mūsų
šalyje gražios socialinės iniciatyvos
ėmėsi Vilkaviškio „Lions“ klubas ir
rajono Kaimo bendruomenių sąjunga. Jie inicijavo socialinę akciją „Vilkaviškio senjorai, likite namuose!“
ir patys kibo į darbą. Mat akcija ir
liktų tik skambiais žodžiais, jeigu nesužinotų tie, kam ji skirta.
Todėl pirmiausia „liūtai“ sukūrė plakatus, kurių net 140 iškabino
visų daugiabučių laiptinėse, paskelbė socialiniuose tinkluose. Į senjorus „Lions“ klubas per socialinius
tinklus kreipėsi jautriais žodžiais:
„Mieli Vilkaviškio krašto senjorai,
Siuva kaukes
Jūs mums esate labai svarbūs, todėl
Kol kas „liūtams“ pakanka savo
prašome – likite namuose. Į turgų,
klubo narių rankų, tačiau jei jų priparduotuvę, bažnyčią, pas kaimyną
trūks, į pagalbą žada pasitelkti savaspėsite nueiti tada, kai baigsis karan- S „Lions“ klubo savanoriai pirkinius senjorams
norius. Juolab kad klubas vykdo ir kitinas. Jeigu jums reikia maisto ar
palieka už durų.
Autorės nuotr. tą projektą – „Savanoriauk. Atjausk.
vaistų – paprašykite savo artimųjų,
Padėk“. „Liūtai“ jau turi subūrę 16
vaikų ar kaimynų. Jeigu nėra kas pasirūpi- mais rezultatais.
savanorių komandą, kuri teiks pagalbą
na – skambinkite, rašykite mums.“
Prie „Lions“ savanorių telefono budinti namuose socialinę atskirtį patiriantiems
„Liūtai“ kvietė visuomenę pagalvoti dabartinė klubo prezidentė Raimonda Ku- Vilkaviškio miesto gyventojams. Dėl susiapie didesnės rizikos grupėje esančius se- rauskienė sakė, kad skelbti tokią akciją su- klosčiusios situacijos šiuo metu savanoriai
nyvo amžiaus žmones ir jais pasirūpinti: galvojo Žilvinas Gelgota, o palaikė ir dabar galės vykdyti ne visas suplanuotas veiklas,
parvežti bent jau būtiniausių maisto pro- prisideda visi „liūtai“. R. Kurauskienė pripa- tačiau iš Europos socialinio fondo gauta lėduktų.
žino, kad kol kas senjorai gan nedrąsiai nau- šų ir projektui įgyvendinti numatyta įrandojasi savanorių paslaugomis.
ga šią savaitę jau pasiekė Vilkaviškį.
Skambina pasiteirauti
– Dažniausiai žmonės skambina pasiteiUžklupus karantinui griebtasi ir dar
Įpusėjus antrai karantino savaitei akci- rauti, ar tikrai veikia tokia pagalba ir ar ja vienos gražios iniciatyvos – „Pasiūkime
jos organizatoriai jau gali pasidžiaugti pir- galės pasinaudoti ateityje, kai maisto pro- 2000 marlinių kaukių“. Į šią akciją atsilie-

pė 6 siuvėjos, kurios jau pasiuvo kelis šimtus kaukių ir „liūtai“ apsaugos priemones
išdalijo žmonėms, kuriems jų labiausiai
reikia. Šios akcijos koordinatorius – Vilmantas Šlekys, kuris rūpinasi, kad siuvėjoms laiku būtų pristatyta medžiaga ir jos
galėtų kuo sparčiau dirbti.
Norintieji prisidėti prie savanoriškos
veiklos jėgomis ar finansiškai turėtų susisiekti su „Lions“ klubo prezidente R. Kurauskiene (tel. 8 652 50 502 ).

Kreipiasi senjorų vaikai

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė (tel. 8 615 75 907) pastebėjo, jog į ją
dėl produktų ir vaistų daugiausiai kreipėsi kybartiečių. Tačiau pagalbos sulaukė
ir atokesnių vietovių gyventojai. Dažniausiai jais pasirūpina jų kaimų bendruomenių nariai.
Kartais radę informaciją apie teikiamą
pagalbą L. Kružinauskienei paskambina
kituose miestuose gyvenantys senjorų vaikai. Jie prašo pasirūpinti vienišais tėvais,
kurie patys prašyti pagalbos nesiryžta. Kitur gyvenantys vaikai už prekes su savanoriais atsiskaito internetu.
Anot L. Kružinauskienės, senjorai pagalbos kreipiasi nedrąsiai. Jiems nepatogu trukdyti ir taip užsiėmusių savanorių.
Tačiau sulaukta ir pajuokauti norinčiųjų
skambučių. Vienas vyriškis teiravosi, ar savanoriai atvežtų alaus ar šampano, jei to pageidautų senjorai.
Prie „Lions“ klubo ir Kaimo bendruomenių sąjungos iniciatyvos prisideda ir rajono Savivaldybė bei Socialinės pagalbos
centras. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona
Bikaitė (tel. 8 673 97 417) sakė, kad jie renka informaciją, kam reikalinga pagalba,
ir ją koordinuoja. Tiesa, karantino metu
vieniši seneliai baiminasi užkrato, tad kai
kurie prašė socialinių darbuotojų lankytis
rečiau – prašo pristatyti tik produktus ir
vaistus.
Be to, gyventojų lankymas ribojamas
ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu,
tad teikiama tik būtiniausia pagalba.

Ugdymo įstaigos pradeda mokymą nuotoliniu būdu
] Atkelta iš 1 p.

Nerimas dėl abiturientų

Didžiausia rajono ugdymo įstaiga – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija – taip pat baigia koreguoti savo ugdymo planus. Kaip
pasakojo šios įstaigos direktorius Arūnas
Serneckas, atsakingai ruošiamasi ne tik pagrindinių disciplinų mokymui nuotoliniu
būdu, bet ir psichologinės ar socialinės pagalbos teikimui, kitų, kasdienių, ugdymo
įstaigos funkcijų užtikrinimui.
„Iš pradžių tvarkaraščių nekeisime,
nes norime, kad vaikams būtų kuo mažiau nežinomybės. Vėliau, aišku, juos gali
tekti koreguoti pagal situaciją. Su tam tikrais iššūkiais susiduria visų dalykų specialistai. Juk reikės kažkaip iš padėties suktis
ir dailės, technologijų, muzikos ar kūno
kultūros mokytojams. Jie taip pat privalo
atsižvelgti į ministerijos rekomendacijas
ir pagal jas nuotoliniu būdu vykdyti ugdymo programas. Daug kas priklausys ne tik
nuo pedagogų, bet ir nuo mokinių. Tikrai
ne visi iš jų turi savarankiško mokymosi
įgūdžių. Iš 563 mūsų mokinių tik 3 neturi
galimybės mokytis iš namų. Manau, jog
iki pirmadienio šią problemą išspręsime“,
– kalbėjo A. Serneckas.
Savaitės pradžioje ministerija jau paskelbė, kad šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
(PUPP) dešimtokams nevyks. Jiems bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių

kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu bei įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų
pažymėjimas bus išduodamas įrašant metinius įvertinimus. Direktoriui didžiausią
nerimą kelia pačių vyriausių gimnazistų
situacija. Nežinia, kaip bus su abiturientų
brandos egzaminų sesija.
„Girdime įvairius variantus. Vienas iš
jų – dvyliktokams vietoje egzaminų siūloma įskaityti jų metinių pažymių rezultatus.
Spėju, kad ši abiturientų karta egzaminų
nelaikys. Turime nestandartinę situaciją,
tad reikia ir nestandartinių sprendimų.
Kita vertus, dabar prioritetas ir neturėtų
būti egzaminai. Svarbiausia – vaikų saugumas“, – pabrėžė A. Serneckas.

Bandymai pavyko

Būtinybę apsaugoti mokinių sveikatą
akcentavo ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė. Jos vadovaujamas kolektyvas
pastarąsias dvi savaites sunkiai dirbo, kad
būtų kuo geriau pasiruošta darbui iš namų. Pedagogai bendravimui su mokiniais
pasirinko „Zoom“ platformą, kurią šią savaitę sėkmingai išbandė.
„Per šią sistemą organizavome virtualų visų įstaigos pedagogų posėdį. Vienu
metu buvo prisijungę 63 asmenys. Kurį
laiką viskas vyko sklandžiai, tačiau maždaug po 40 minučių sistema išsijungė. Po
kurio laiko dar kartą visi prisijungėme ir

daugiau nesklandumų nekilo“, – pasakojo
D. Juškauskienė.
Ji teigė su savo vadovaujamu kolektyvu įvairiomis elektroninėmis priemonėmis kontaktuojanti kasdien. Dalis pedagogų namuose neturėjo darbui reikalingos
įrangos, todėl ji buvo suteikta iš mokyklos
resursų.
„Kartu su Paežerių skyriumi turime 21
mokinį, kurie namuose neturi kompiuterių ar planšečių. Tiesa, 12 iš jų turi išmaniuosius telefonus ir tik 9 apskritai neturi
galimybės mokytis iš namų. Iki pirmadienio juos tikrai aprūpinsime trūkstama
įranga“, – pažadėjo direktorė.

Norėjo pajusti

Intensyviai būsimiems pokyčiams ruošėsi ir kitos mokyklos. Alvito mokyklosdaugiafunkcio centro direktorius Rolandas
Bulkauskas spėjo, kad priverstinai įgyta
nuotolinio mokymo praktika pedagogams
pravers ateityje.
„Juk būna, kad vaikai suserga ar ilgesniam laikui išvyksta į užsienį. Tuomet
tenka sukti galvą, kaip toliau juos mokyti.
Dabar jau turėsime reikiamos praktikos.
Manau, kad pirmą savaitę bus labai sunku,
tačiau neabejoju, kad su viskuo susitvarkysime“, – teigė R. Bulkauskas.
Jam antrino ir Keturvalakių mokyklosdaugiafunkcio centro direktorė Violeta
Šaukščiuvienė. Įstaigos vadovė pasakojo
atidžiai stebėjusi, kaip jos vadovaujamam

kolektyvui sekasi ruoštis būsimiems pokyčiams.
„Paskelbus karantiną ėmėme dirbti
iš namų. Skambinau visiems mokyklos
pedagogams, norėdama išgirsti jų balsą,
pajusti emocijas, nuotaikas. Pastebėjau,
kad pirmos dvi dienos mokytojams buvo
labai sunkios. Juos kaustė nerimas, nežinomybė. Po to viskas stojo į savo vėžes.
Dabar svarbiausia išlikti ramiems bei sveikiems“, – kalbėjo V. Šaukščiuvienė.

Užtikrins maitinimą

Uždarius ugdymo įstaigas, dalis mokinių liko be kasdienių maisto davinių. Šią
savaitę kai kuriose rajono ugdymo įstaigose maitinimas buvo atnaujintas.
Pavyzdžiui, Alvite maistas vaikams iš
mažiau pasiturinčių šeimų išdalytas šios
savaitės viduryje, o Keturvalakiuose jis
bus dalijamas šiandien, nuo 10 iki 12 valandos.
Vietoje kasdienių pietų vaikams skiriami supakuoti sauso maisto daviniai. Vienu
metu mokiniams atiduodamos vienai arba
dviem savaitėms skirtos maisto porcijos.
„Mūsų mokiniams maisto daviniai bus
dalijami mokyklos prieangyje arba lauke.
Kiek žinau, kitose mokyklose daroma panašiai“, – teigė V. Šaukščiuvienė.
Vaikams skirtų produktų į mokyklą
turės atvykti tėvai, tačiau daliai mokinių
ugdymo įstaigos pačios privalės pristatyti
maistą į namus.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Koronavirusu gąsdina vilkikų vairuotojai
Toma BIRŠTONĖ

Siekdama suvaldyti koronaviruso plitimą Lietuva gyvena karantino režimu. Uždraustos nebūtinos kelionės į užsienį, ribojamas
tarpmiestinis susisiekimas. Taip
pat draudžiama kavinių, barų,
ne maisto prekių parduotuvių,
įvairių paslaugų teikėjų veikla,
visi masiniai renginiai. Gyventojai raginami, jei tik įmanoma,
rinktis darbą nuotoliniu būdu
ir kuo mažiau bendrauti tarpusavyje. Bet ne visi žmonės gali
dirbti namuose, tarp jų – ir sunkvežimių vairuotojai.
Bijo viruso

Į „Santakos“ laikraščio redakciją kreipėsi kybartietė Sonata, kuri piktinosi, kad
Kybartų pasienio kontrolės punkto transporto priemonių palaukimo aikštelėje,
vadinamajame terminale, apsistojantys
sunkvežimių vairuotojai nepaiso Lietuvoje paskelbto karantino draudimų ir vaikščioja po vietines parduotuves, taip galimai
provokuodami koronaviruso protrūkį.
„Terminale stovi sunkvežimiai, laukiantys įvažiavimo į Kaliningrado sritį. Nemažai vairuotojų vaikšto po parduotuves, gal
jie nežino, kad Lietuvoje paskelbtas karantinas? Suprantame, kad jiems reikia maisto
ir kitų prekių, bet ar šiuo metu apsipirkti
yra saugu? Šie vyrai gali būti viruso nešiotojai ir apkrėsti kitus. Vairuotojai turėtų laikytis apribojimų, nevaikščioti po miestą ir nesibūriuoti“, – kalbėjo susirūpinusi moteris.
Pasak kybartietės, problema yra visiems
žinoma, bet nesprendžiama. Prekybininkai
patenkinti, nes sunkvežimių vairuotojai
kelia apyvartą, tačiau jie nesusimąsto apie
savo ir artimųjų sveikatą. Paradoksalu, kad
reikia saugotis iš užsienio grįžusių tautiečių, kai čia pat grėsmę apkrėsti kelia tranzitu per Lietuvą važiuojantys kaimyninės
valstybės sunkvežimių vairuotojai.

Vairuotojai informuoti

Pasidomėjome, ką apie šią keblią situaciją mano stovėjimo aikštelės darbuotojai.

S Šiuo metu vairuotojai laiką leidžia sunkvežimių kabinose.
„Būtiniausių maisto produktų vairuotojai atsiveža, o jeigu kažko pritrūksta, dažniausiai eina į netoliese esančią „Srovės“
parduotuvę. Dideliuose prekybos centruose
lankosi retai, nes jie yra toli nuo stovėjimo
aikštelės“, – kalbėjo terminalo darbuotojas
Stasys Ferencas.
Pasak vyro, vairuotojai beveik nesibūriuoja, dažnai laiką praleidžia sunkvežimių
kabinose, žiūri filmus, nes aikštelėje yra interneto ryšys. Dalis vilkikų vairuotojų dėvi
medicinines kaukes ir laikosi nurodymų.
„Sunkvežimių vairuotojai šį darbą dirba ne pirmi metai, todėl žino taisykles ir
stengiasi jų laikytis. Žinoma, visų nesukontroliuosime“, – teigė darbuotojas.
Pasak jo, pačiame terminale maksimaliai siekiama apriboti darbuotojo ir kliento
kontaktą: juos skiria plastikinė uždanga,
atsiskaityti už stovėjimo aikštelę vairuotojai raginami banko kortelėmis, o ne grynaisiais pinigais.
Prie mokesčių surinkimo posto yra iškaba, kuri informuoja, kad dėl šalyje paskelbto karantino asmenims, laukiantiems eilėje
išvykti į Rusijos teritoriją, draudžiama išeiti
už terminalo ribų.
Terminalo darbuotojai kelis kartus per
dieną per garsiakalbį praneša vairuotojams, kad iš teritorijos draudžiama išeiti.

Pareigūnai nesusikalba

Kybartų terminalui vadovaujanti Rima

Autorės nuotr.

Simanavičienė teigė, kad darbuotojams sudrausminti išeinančius žmones yra sudėtinga, todėl į pagalbą kviečiasi policijos pareigūnus.
„Problema ta, kad atvykę į aikštelę pareigūnai negali susikalbėti su rusakalbiais
vairuotojais, nes nemoka jų kalbos. Pasak
policininkų, jeigu vilkikų vairuotojai dėvi
apsaugines kaukes ir pirštines, išeiti iš saugomos teritorijos gali. O ką daryti, jeigu aikštelėje stovintis vairuotojas neišgali maitintis
kavinėje? Siūlote jo neišleisti iš teritorijos?
Manau, šioje situacijoje reikia turėti ir žmogiškumo“, – kalbėjo R. Simanavičienė.

Gali apsipirkti kavinėje

Kybartų terminalo aikštelėje yra kavinė
„Eurokusta“, kurioje vilkikų vairuotojai gali įsigyti užkandžių, gėrimų bei šilto maisto.
Kavinė dirba įprastu grafiku, bet sugriežtintomis sąlygomis.
„Laikomės visų taisyklių ir reikalavimų.
Žmonės įeina tik po vieną, maistą teikiame
tik išsinešti. Pradžioje, kai buvo paskelbtas
karantinas, vyrai buvo nepatenkinti ir piktinosi dėl sugriežtintų taisyklių, bet dabar
situacija keičiasi“, – kalbėjo kavinės darbuotoja.
Čia dirbanti moteris minėjo, kad lankytojų srautas tikrai mažesnis nei anksčiau, o
darbuotojos dažnai vėdina ir dezinfekuoja
patalpas bei laikosi kitų saugos reikalavimų.

S Informacija apie draudimą išeiti iš
teritorijos pateikta ir rusų kalba.
Pasak terminalo vadovės, aikštelėje
esanti parduotuvė dirba iki 20 val., todėl
pavalgyti dauguma vairuotojų spėja. Dėl
vairuotojų patogumo ir žmonių saugumo
R. Simanavičienė svarsto galimybę atidaryti parduotuvę „ant ratų“, kuri veiktų ilgiau
negu iki 20 val.

Sprendžia problemą

Kybartiečiams susidariusią situaciją padeda spręsti Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
„Didžiausia problema ta, kad sunkvežimių vairuotojai važiuoja per Lietuvą be
policijos palydos. Norėdamas išspręsti susidariusią situaciją kreipiausi į Vidaus reikalų ministerijos viceministrą, bet mums
buvo paaiškinta, kad visoje Europoje vairuotojai važiuoja be konvojaus palydos“,
– kalbėjo A. Neiberka. Savivaldybės vadovas dėl šios problemos raštu kreipėsi į
Valstybės ekstremalių situacijų centrą, bet
atsakymo dar nebuvo gavęs.
Pasak mero, vilkikų vairuotojai turėtų
nepažeidinėti ir laikytis nustatytų taisyklių,
o tai užtikrinti padės dažniau patruliuojantys policijos bei Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pareigūnai.
Meras ragina kybartiečius, kurie mato
pažeidimus, skambinti skubios pagalbos
numeriu 112 ir pranešti apie karantino nesilaikančius asmenis.

Neapsakomo skambesio muzikai suteikė sakrali erdvė
Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje vyko III
respublikinis vokalinės muzikos festivalis „Dainuojam
Lietuvai“.
Sakralioje erdvėje renginys prasidėjo klasikinės muzikos kūriniais,
kuriuos
dovanojo
dainininkas
Martynas Beinaris ir jo žmona
Skaistė. Sveikinimo žodžius susirinkusiesiems tarė Vilkaviškio savivaldybės administracijos direktorius
Vitas Gavėnas, kuris įteikė mero padėkas Virbalio neįgaliųjų grupės vadovei Birutei Adomaitienei ir Kybartų kultūros centro kultūrinės veiklos
vadybininkei, parodų ekspozicijų kuratorei Andželikai Micutienei.
Prie gražių sveikinimų prisidėjo
Kybartų seniūnas Romas Šunokas
ir Seimo narys Kęstutis Smirnovas,
kuris įteikė padėką Kybartų parapi- S Vokaliniai ansambliai Kybartų bažnyčioje dainavo apie Lietuvą ir meilę jai.
Dovilės ŠUMINIENĖS nuotr.
jos klebonui Vaidotui Labašauskui.
Seimo narys kunigui dėkojo už atsidavimą Kybartų bendruomenės žmonių
Festivalyje apdovanoti fotografijų kon- Laisvės šviesos žibinto autorius. Visiems
labui, prisidėjimą organizuojant įvairius kurso „Kaip aš myliu Lietuvą“ dalyviai ir dalyviams įteiktos padėkos, o diplomais ir
kultūrinius renginius.
daugiausia parodos lankytojų sulaukęs atminimo dovanomis pagerbti fotografijų

konkurso-parodos laureatai. Fotografijų
konkursą organizavusi Kybartų kultūros
centro bendruomenė džiaugiasi, kad šis sumanymas sulaukė itin daug dėmesio.
Dar viena graži ir spalvinga renginio
dalis buvo skirta jau tradicija tapusiam III
respublikiniam vokalinės muzikos festivaliui „Dainuojam Lietuvai“. Festivalyje dalyvavo mišrūs vokaliniai ansambliai iš įvairių Lietuvos vietų. Jie atliko po dvi dainas.
Daug gražių kūrinių skambėjo Tėvynei ir
Lietuvai, nes renginys vyko valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje susirinkusiems žmonėms gražiausius kūrinius dovanojo svečiai iš Sasnavos,
Prienų, Rumšiškių, Šiaulių, Tauragės, Pajevonio bei Kybartų. Vokalinės muzikos festivalis renginio pabaigoje suvienijo visus ansamblius, kurie kartu atliko finalinę dainą.
Klebonas V. Labašauskas džiaugėsi puikiu
renginiu ir neabejojo, kad visiems muzikiniams kūriniams sakralumo ir neapsakomo skambesio suteikė bažnyčios erdvė.
Kristina RADZEVIČIENĖ
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 2 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 23 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 11 d. 11 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 1 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 7 Kauno dienos.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Naujasis
popiežius“. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 3 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 24 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 11 d. 12 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 2 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Paskutinė
karalystė“. 3 d. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 4 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 1 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 1 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 3 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“.
4 d. 6 s.
23.45 Prisikėlimo liudytojai.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 5 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 2 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 2 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 4 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 „Čia kinas“.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji
draugė“. 7 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir
tvarka“. 12 d. 6 s.
10.00 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
39 d. 3 s.
10.45 Ser. „Komisaras
Reksas“. 12 d. 3 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Ser. „Ieškok manęs
Paryžiuje“. 5 s.
12.30 Animac. ser.
13.00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija
„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Liusi“. Fantastinis trileris. 2014 m.
0.20 V. f. „Vyrai ir viščiukai“.
Komedija. 2015 m.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00, 9.00, 10.00, 11.00
LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.35 V. f. „Sunkus vaikas“.
Komedija. 1990 m.
9.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė.
11.05 Dok. ser. „Legendiniai
megastatiniai“. 2 d.
12.00 Dok. f. „Dramblių
belaukiant“.
12.55 Dok. ser. „Laukinės
Arkties gamtos
įdomybės“. 1 d.
13.50 Ser. „Džesika
Flečer“. 11 d. 10, 11 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 V. f. „Tomo Krauno
afera“. Kriminalinė
komedija. 1999 m.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00, 8.00, 10.00 LRT
radijo žinios.
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 16 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 6 d. 3 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai (kart.).
18.00 Duokim garo!
19.30 Svajonių šalis. 3, 4 d.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga
mergaitė“. 58, 59 s
22.30 V. f. „Laiko tiltas“.
0.30 V. f. „Brexitas“. Karas
be taisyklių“.
2.05 Kartojimai.
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6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „La Maistas“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Animac. f. „Karališka
drąsa“. JAV, 2012.
11.55, 5.30 Ser. „Tarp
mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Visi mes žmonės“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Hitmanas.
Agentas 47“. Vokietija, JAV, kriminalinis
veiksmo trileris, 2015.
23.55, 3.25 Ser. „Kaulai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Animac. f. „Gerasis
dinozauras“. JAV,
2015.
11.55, 5.30 Ser. „Tarp
mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Rytoj viskas
prasideda iš naujo“.
Prancūzija, komiška
drama, 2016. Rež.
Hugo Gélin.

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

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Nimės sala“.
JAV, nuotykių
komedija, 2008.

11.55, 5.25 Ser. „Tarp
mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Atsakomasis
smūgis“. JAV, Veiksmo trileris, 2018.
23.55, 3.25 Ser. „Kaulai“.
0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „X mutantai“.
2.35 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių
ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Animac. f.
11.55 Ser. „Tai bent
giminaičiai“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.55 „Namų idėja su
IKEA“.
19.30 Animac. f. „Zootropolis“. JAV, 2016.
21.45 V. f. „Karibų piratai.
„Juodojo perlo“
užkeikimas“. JAV,
fantastinis veiksmo
ir nuotykių filmas,
2003.
0.35 V. f. „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio
sakmė“. Kanada,
Vokietija, JAV,
fantastinis veiksmo
ir nuotykių filmas,
2007. Rež. Uwe Boll.
2.45 V. f. „Vienas šūvis.
Dvi kulkos“ (kart.).
4.50 V. f. „Atsakomasis
smūgis“ (kart.).

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 V. f. „Nauji Džonio
Kapahalos nuotykiai“.
13.55 V. f. „Sugrįžimas į
Nimės salą“.
15.40, 4.25
Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 V. f. „Persis Džeksonas ir Olimpo dievai.
Žaibo vagis“. Kanada,
JAV, fantastinis nuotykių filmas, 2010.
21.55 V. f. „Aukštuomenės
klubas“. JAV, komiška drama, 2016.
23.50 V. f. „Kodėl būtent
jis?“ Kambodža, JAV,
komedija, 2016.
2.00 V. f. „Hitmanas.
Agentas 47“ (kart.).
3.40 Ser. „Makgaiveris“.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Ričis
Didysis“.
13.45 V. f. „Daktaras
Dolitlis 3“. JAV,
komedija, 2006.
15.35 V. f. „Princas ir aš.
Karališkas medaus
mėnuo“. JAV, komiška
melodrama, 2008.
17.25, 4.30 Ser. „Įrodytas
nekaltumas“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai.
Supervaikai“.
21.30 V. f. „Šaltas kraujas“.
Kanada, Prancūzija,
Vokietija, Norvegija,
JAV, kriminalinė
veiksmo drama,
2019.
23.50 V. f. „Karibų piratai.
„Juodojo perlo“
užkeikimas“ (kart.).
2.25 V. f. „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio
sakmė“ (kart.).

TV3

0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „X mutantai“.
2.35 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių
ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

0.25, 3.55 Ser. „Kaulai“.
1.20 Ser. „Makgaiveris“.
2.10 Ser. „X mutantai“.
3.00 Ser. „Amerikiečiai“.
4.45 Ser. „Naujakuriai“.

10.00 V. f. „Arlo – kalbantis
paršelis“. JAV, 2016.
11.55, 5.25 Ser. „Tarp
mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Auksiniai svogūnai“.
22.30 V. f. „Vienas šūvis.
Dvi kulkos“. JAV,
komedija, 2013. Rež.
Paul Feig.
Pertraukoje – 22.45
„Vikinglotto“.
1.00, 3.25 Ser.
„Makgaiveris“.
1.50 Ser. „X mutantai“.
2.40 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių
ieškotojai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.
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6.25, 18.30 Ser. „CSI.
Majamis“.
7.20, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Stoties
policija“.
9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.35, 3.05 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Džonas
Vikas 2“. 2017 m.
Kriminalinis trileris.
23.25 V. f. „Aeon Flux“
(kart.).
1.15 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
2.10 Ser. „Antrininkas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI.
Majamis“.
7.20, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Stoties
policija“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35 Ser. „Greitojo
reagavimo būrys“.
12.35, 2.15 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Paskutinis
laivas“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Kruvini pinigai“.
2012 m. Veiksmo
trileris. Australija.
23.10 V. f. „Džonas Vikas
2“ (kart.).
1.25 „Nusikaltimų
miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI.
Majamis“.
7.20, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Stoties
policija“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser.
„Paskutinis laivas“.
12.35, 1.45 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Mirtis už
gyvybę“. 1995 m.
Kriminalinis trileris.
JAV.
22.50 V. f. „Kruvini pinigai“
(kart.).
0.55 „Nusikaltimų
miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI.
Majamis“.
7.20, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Stoties
policija“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser.
„Paskutinis laivas“.
12.35, 2.00 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Rydiko
kronikos“. 2004 m.
Fantastinis veiksmo
filmas. JAV. Rež.
David Twohy.
23.20 V. f. „Mirtis už
gyvybę“ (kart.).
1.10 „Nusikaltimų miestas“.

6.25, 18.30 Ser. „CSI.
Majamis“.
7.20, 13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35, 14.55 Ser. „Stoties
policija“.
9.35, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.35, 17.30
Ser. „Kobra 11“.
11.35 Ser. „Paskutinis
laivas“.
12.35, 1.30 Ser.
„Nusivylusios namų
šeimininkės“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“. 2010 m.
Veiksmo filmas.
23.25 V. f. „Rydiko
kronikos“ (kart.).

6.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 14.35 Ser. „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Didžioji
žydrynė“.
11.35 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.30 „Nusikaltimų tyrėjai“.
16.40 „Kas žudikas?“
17.40 V. f. „Išmesk mamą
iš traukinio“. 1987 m.
Komedija. JAV.
19.30 Lietuvos balsas.
21.55 V. f. „Pranaši
pozicija“. 2008 m.
Veiksmo trileris. JAV.
23.45 V. f. „Legionas“.
2010 m. Veiksmo
trileris. JAV.
1.35 Kartojimai.

6.30 „Ultimate
Strongman“ (kart.).
7.30, 14.40 Ser. „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio taurė.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Didžioji
žydrynė“.
11.35 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 V. f. „Mes ne
šventieji“. 1989 m.
Komedija. JAV.
19.10 V. f. „Žvaigždžių
kelias. Į begalybę“.
2016 m. Fantastinis
veiksmo filmas.
21.30 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
22.40 Ser. „Antrininkas“.
23.50 Kartojimai.

2020 m. kovo 27 d.
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LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Kosto Smorigino
autorinis vakaras.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00 Gamtos patriarchai.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Ser. „Dvynukės“.
38 s. (kart.).
9.05, 17.50 Kūrybingumo
mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Linija. Spalva. Forma.
13.05 Teatras (kart.).
14.00 Mano tėviškė.
14.15 Muzikos talentų lyga
2019. 1 d. (kart.).
15.45 Poezija.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 39 s.
18.00 „Čia kinas“ (kart.).
18.30 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“. 5 s.
19.35 Dok. ser. „Pokyčių
karta“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Prieš audrą“.
7, 8 s.
23.30 Veranda (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 „Čia kinas“ (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo
mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su
Nomeda (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“. 5 s.
15.00 Istorijos detektyvai.
16.40 Gustavo enciklopedija.
18.00 Linija. Spalva. Forma.
18.30 Laikinosios sostinės
fenomenas.
19.00 Mes nugalėjom.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
20.20 Smegenų paslaptys.
Igoris Stravinskis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Genijus.
Pikasas“. 3, 4 s.
23.05 Stambiu planu.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
6.50 Muzikinis intarpas.
7.00 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo
mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.05 Dok. ser. „Aštuntasis
dešimtmetis“.
14.50, 19.25 Poezija.
14.55 Dok. ser. „Pokyčių
karta“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
18.00 7 Kauno dienos.
18.30 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“. 6 s.
19.35 Dok. ser. „Miestų
paslaptys“. 1 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Interneto
valytojai“.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo vakaras.
7.00 Proto džiunglės.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05, 17.50 Kūrybingumo
mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.10 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės
kaina. Disidentai“.
14.55 Pasaulio teisuoliai.
16.40 Gustavo
enciklopedija.
18.00 Stop juosta (kart.).
19.20 Klausimėlis (kart.).
19.35 Dok. f. „Pokalbis su
Romy Schneider“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas. V. f.
„Meilė iš pirmo
smūgio“. Drama.
Prancūzija. 2014 m.
Rež. Thomas Cailley.
23.10 Lilas ir Innomine.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Lilas ir Innomine.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20, 17.05 Ser. „Dvynukės“.
9.05 Kūrybingumo
mokykla.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina.
Disidentai“. 7 s.
14.50 Poezija.
14.55 Dok. f. „Pokalbis su
Romy Schneider“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.50 Prisiminkime.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Mano tėviškė.
19.35 Dok. f. „Gyvenimas
tarp žiedų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Orkestro repeticija“. Drama. 1978 m.
Rež. Federico Fellini.
22.45 Grupės „Lemon Joy“
koncertas.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
(kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės
fenomenas.
9.30 Gamtos patriarchai.
10.00 „Čia kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00 „Du balsai – viena
širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 Ser. „Ten, kur
namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato
rungtynės. 1994 m.
FIFA Pasaulio futbolo
čempionato finalas.
Brazilija – Italija.
23.20 Grupė „Golden
Parazyth“. Botanika.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Grupės „Lemon Joy“
koncertas (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Šv. Mišių transliacija.
11.50 Prisiminkime.
12.00 Linija. Spalva. Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Stilius.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga
2019. 2 d.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato
rungtynės. 1998 m.
FIFA Pasaulio futbolo
čempionato finalas.
Prancūzija – Brazilija.
23.00 Koncertas.
0.50 V. f. „Trys dienos“.
Drama. 1991 m.
2.05 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis
(kart.).
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Ser. „Paveldėtoja 3“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 V. f. „Šalutinis
efektas“. 2011 m.
Trileris. JAV.
0.40 Ser. „Tabula Rasa“.
1.40 V. f. „Susikaupk“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00, 17.40 Ser.
„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00
Ser. „Monikai reikia
meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Savas
žmogus“. 2006 m.
Veiksmo trileris. JAV.
Rež. Spike Lee.
1.05 Ser. „Tabula Rasa“.
2.10 V. f. „Šalutinis
efektas“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00, 17.40 Ser.
„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00
Ser. „Monikai reikia
meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
22.30 V. f. „Diktatorius“.
2012 m. Komedija.
JAV. Rež. Larry
Charles.
0.10 Ser. „Tabula Rasa“.
1.15 V. f. „Savas žmogus“
(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00, 17.40 Ser.
„Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00 Ser. „Monikai
reikia meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Patriotų diena“.
2016 m. Istorinė
drama. Honkongas,
JAV. Rež. Peter Berg.
1.10 V. f. „Diktatorius“ (kart.).
2.35 Alchemija XVI. Mada
yra menas.
3.05 „Menininkų portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo
šviesa“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.00 Ser. „Paveldėtoja 3“.
11.50 Ser. „Monikai reikia
meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Karalius Artūras.
Kalavijo legenda“.
2017 m. Veiksmo ir
nuotykių filmas.
23.30 V. f. „Zūlanderis 2“.
2016 m. Komedija.
1.35 V. f. „Demonų miškas“.
2016 m. Siaubo
trileris. JAV.
3.20 V. f. „Patriotų diena“
(kart.).

6.45 Animac. ser.
9.55 Animac. f. „Plojus“.
2018 m. Islandija,
Belgija.
11.40 V. f. „Vyrai juodais
drabužiais 3“. 2012
m. Veiksmo komedija.
JAV.
13.45 V. f. „Dviese mes
jėga“. 1995 m.
Nuotykių komedija.
JAV.
15.50 V. f. „Galaktikos
gelbėtojai“. 1999 m.
Nuotykių komedija.
JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Monstrų ratai“.
2016 m. Veiksmo ir
nuotykių komedija.
JAV, Kanada.
21.35 V. f. „Būk kietas“.
2015 m. Kriminalinė
komedija. JAV.
23.40 V. f. „Kobra“. 1986 m.
Veiksmo filmas. JAV.
1.20 V. f. „Karalius Artūras.
Kalavijo legenda“
(kart.).

6.45 Animac. ser.
08.30 Animac. f. „Tomas
ir Džeris. Sugrįžimas
į Ozo šalį“. 2016 m.
JAV.
10.10 V. f. „Žuvelės pasaka“.
2017 m. Filmas
šeimai. JAV.
11.50 V. f. „Jau baigėm?“
2007 m. Nuotykių
komedija. JAV, Kanada.
13.40 V. f. „Gyvenimas
ant ratų“. 2006 m.
Nuotykių komedija.
Vokietija, JAV, Didžioji
Britanija.
15.45 V. f. „Jausmų
vandenynas“. 2017
m. Filmas šeimai.
Australija.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.00 V. f. „Buvusioji“. 2017
m. Trileris. JAV.
0.05 V. f. „Atlygis“. 2001
m. Veiksmo trileris.
Vokietija, JAV.
2.20 V. f. „Būk kietas“
(kart.).

LNK

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 Šiandien kimba.
7.00, 0.30 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
8.00 Apie tave.
9.00 „24/7“.
10.00, 15.00, 3.15
Ser. „Ragana“.
11.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00 Ser. „Netikėtas teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.20, 4.50 Tiek žinių:
kalba daktaras.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų pergalės.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10
Lietuva tiesiogiai.
21.00, 0.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
21.30, 1.30, 5.00
Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.40 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14.20, 4.50 Tiek
žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu.
8.00 Puikūs pralaimėjimai.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00, 15.00
Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00
Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų
pergalės.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10
Lietuva tiesiogiai.
21.30, 1.30, 5.00
Oponentai.
5.40 Kaimo akademija.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14.20, 4.50 Tiek
žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Oponentai.
8.00 Sėkmės gylis.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00 Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00
Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų
pergalės.
15.00 Ser. „Mentų karai:
Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10
Lietuva tiesiogiai.
18.25 „Renovacija iš arčiau“.
21.30, 1.30, 5.00
Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.

6.00, 13.30 Nauja diena.
6.50, 14:20, 4.50 Tiek
žinių: kalba daktaras.
7.00, 0.30 Gyvenimas.
8.00 Visi savi.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15
Ser. „Mentų karai:
Kijevas“.
11.00, 0.00 Ser. „Brangioji,
aš perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00
Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų
pergalės.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.30, 2.10
Lietuva tiesiogiai.
20.30 Ser. „Moterų
daktaras“.
21.30, 1.30, 5.00
Skyrybos.
5.40 Vantos lapas.

6.00 Oponentai.
7.00, 0.30 Skyrybos.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15 Ser.
„Mentų karai: Kijevas“.
11.00, 0.00, 6.00
Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30, 17.00, 4.00 Ser. „Netikėtas teisingumas“.
12.30, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.20, 19.30, 4.50 Tiek
žinių: kalba daktaras.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos mūsų pergalės.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
20.30 Ser. „Moterų
daktaras“.
21.30, 1.30, 5.00 Kitoks
pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
23.00, 2.10 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
5.40 Dok. ser. „Pasaulis iš
viršaus“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
7.20, 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 3.15 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Tiek žinių: kalba
daktaras.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00, 1.00 Ser. „Loch
Neso byla“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės
ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30, 4.35 Mokslo ritmu.
16.50, 4.45 Mažos mūsų
pergalės.
17.00, 5.15 Skyrybos.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi
mano“.
20.30, 6.00 Ser.
„Gluchariovas“.
2.50 Dok. ser. „Pasaulis iš
viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00 Tiek žinių: kalba
daktaras.
8.30, 4.55
Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 Ser. „Loch Neso byla“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės
ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15
„24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi
mano“.
20.30, 5.15 Oponentai.
2.50, 4.35 Dok. ser.
„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

UAB „Vilkdara“

brangiai perka
juodųjų metalų laužą.
Gali pasiimti savo transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!
Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487. www.vilkdara.lt.
Užsk. 10

Užsk. 470

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir
išvenkite baudų!

PARDUODAME!

Buitinių nuotekų valymo
įrenginiai
(„Buiteka“, „Feliksnavis“,
„Traidenis“, „Švaistė“,
„August“ ir kt.)

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo darbai.

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

Tel. 8 656 58 172.
Užsk. 2801

10 metų garantija!

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

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 3417

A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
I
IŠS

MO

KĖ

TIN

AI

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487.

♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“,
kuro bazės teritorijoje).
Tel. 8 679 07 040.

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis (prie buvusio

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

Užsk. 1285

a
er a
G ain
k

•

Vilkaviškio
geležinkelio
stotyje.

Prekiaujame

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

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

Užsk. 35

Užsk. 588

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 492

Užsk. 586

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.
REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
(teisėsauga, medicina) –
(8 342) 20 802, 8 685 67 037.

MĖSINIAI VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS! PRISTATYMAS Į NAMUS!
Kiekvieną ketvirtadienį Vilkaviškio rajone prekiaus UAB
Rumšiškių paukštyno (Kaišiadorių r.) paaugintais
2–4 savaičių KOBB-500 veislės vakcinuotais mėsiniais,
dedeklių
viščiukais,
mėsiniais
didžiaisiais
kalakutais BIG-6, ančiukais, žąsiukais, 3–6
mėn. įvairių spalvų vištaitėmis, lesalais.
Priimami išankstiniai užsakymai.
Tel. 8 699 26 517.

Užsk. 652
Užsk. 514

UAB „Sūduvos galvijai“

Sekmadieniais Kalvarijos turguje
prekiauja karpiukais ir įvairiomis
kitomis žuvimis tvenkiniams
įžuvinti.
Tel. 8 616 02 965.
554

brangiai perka galvijus,
moka pagal skerdeną arba
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.
Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“),

8 613 79 515 („Tele2“).
Užsk. 7
Užsk. 16

PARDUODA
Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT
B6, CITROEN PICASSO, FORD
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN
ALMERA. Tel. 8 650 28 930. 497
Dalimis: OPEL ASTRA CARAVAN
G (1998 m., 1,7 l, turbodyzelis,
55 kW), VW SHARAN TDI (1999
m., 1,9 l, 81 kW), VW PASSAT
CARAVAN B4 TDI (1996 m., 1,9 l,
66 kW), VW PASSAT CARAVAN
B5 TDI (1998 m., 1,9 l, 81 kW),
AUDI 80 CARAVAN B4 TDI (1994
m., 1,9 l, 66 kW).
Tel. 8 608 63 848.
312
Pakabinamus (400–1000 l talpos)
ir prikabinamus (1000–4000 l
talpos) chemikalų purkštuvus,
sniego verstuvus, rotacines ir
diskines šienapjoves, smulkintuvus
(„mulčerius“), frontalinius
krautuvus ir jų priedus, lėkštines
akėčias (2,70, 3,15 m), lėkštinius
ir giluminius skutiklius (2,5–6
m), vartomuosius ir paprastus
plūgus, frezas (1,4–4 m), 3 ir 5
vagų kauptuvus, bulviasodes,
bulviakases, bulvių rūšiuotuvus,
1–2 diskų trąšų barstytuvus,
kultivatorius, germinatorius,
degalų kolonėles (2500–5000 l
talpos), „kembridžo“ tipo volus
(4,5–7,5 m), grūdų sėjamąsias,
grūdų valomąsias, pūstuvus,
sraiges, malūnus, traiškytuvus,
grėblius-vartytuvus, šakų
smulkintuvus, MTZ ir T-25
traktorių kabinas, priekabas,
rapsų stalus ir atpjovimo peilius,
elektrinius aptvarus ir kuoliukus,
lenkiškos technikos atsargines
dalis. Išrašo sąskaitas, teikia
komercinius pasiūlymus. Kreiptis
adresu: Beržų g. 3, Pilviškiai.
Tel. 8 686 73 022, info@
romudava.lt, www.romudava.lt. 824
Melasą, 200, 600, 1000 l
talpyklas, 220V ir 380V
malkų skaldykles, grūdų
malūnus, traiškytuvus,
rankinę žolių sėjamąją, burokų
tarkas, sviestamušes, pieno
separatorius, daugiamečių
žolių sėklas, pašarinius grūdus,
traiškytus mišinius, kukurūzus.
Tel. 8 658 97 372.
122

Kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška – 2,99 Eur už kg,
lenkiška – 2,70 Eur už kg),
sprandinę, nugarinę, šoninę,
kumpį.
Tel. 8 607 12 690.
540
Prikabinamus ir pakabinamus
mėšlo krautuvus, traktorių T-25,
ritininius (būgninius ir diržinius)
presus, 4 t mėšlo kratytuvą, 4,5
t traktorinę priekabą, vienvagį
bulvių kombainą ANNA, traktorių
MTZ-82, įvairios talpos srutų
laistytuvus (traukia, pučia),
grėblius-vartytuvus, dvivages
bulviasodes, bulvių kauptukus,
1,60 m žemės dirbimo frezą.
Pristato nemokamai.
Tel. 8 685 27 217.
638
Svarstykles, pasveriančias iki
200 kg.
Tel. 8 670 49 964.

UAB „Grupinis pirkimas“
AKCIJOS: akyto betono blokelis
250x200x625 – 51 Eur už m³,
dažyta stogo ar sienų skarda
– nuo 4 Eur už m², vata „Paroc
Extra“ – 26,50 Eur už m³,
OSB plokštė – nuo 2,08 Eur
už m², gipso kartono plokštė
„Knauf“ 12,5x1200x2600 –
4,2 Eur už vnt., eglinė vidaus
dailylentė A/B r. 12,5x96x3000
mm – 5 Eur už m², lietuviškas
polistireninis putplastis EPS70
– 33 Eur už m³, betonavimo
tinklas 3,8x150x150x1200x2000
mm – 2,5 Eur už vnt., dvipusio
dažymo plieninė tvoralentė
– 1,20 Eur už m, lietuviškos
grindinio trinkelės – nuo 6,50 Eur
už m² ir visos kitos statybinės bei
apdailos medžiagos geriausiomis
kainomis Lietuvoje! Mus rasite
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių
geležinkelio pervažos „Regitros“
link).
Tel.: 8 671 33 638,
8 671 33 635.
87

Dvi karves.
Tel. 8 681 31 757.

739

Grūdų perkrovimo sraigtinį
transporterį („sraigę“), kuris
tvirtinamas ant priekabos,
traktoriaus svorius.
Tel. 8 659 57 249.

746

Kalnų pušis (0,5–0,8 m aukščio,
3 Eur už vnt.), raudonlapius
lazdynus ir kitus dekoratyvinius
augalus Marijampolėje.
Tel. 8 610 98 306.
666
Piramidines tujas (1–1,2 m
aukščio).
Tel. 8 678 43 869.

658

Įvairių veislių vaismedžių,
uogakrūmių, riešutmedžių
sodinukus. Gali pristatyti.
Tel. 8 611 64 024.

737

Įvairių žolių sėklas ir jų mišinius.
Konsultuoja, pristato.
Tel. 8 676 45 411.
727
Antanave – įvairios paskirties,
maistines bulves 'Vineta', 'Laura'
ir 'Red Sonia' (sufasuotos
maišeliuose po 25 kg). Yra ir
vidutinio dydžio.
Tel.: 8 687 31 602,
8 618 22 415.
298
Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų
grūdus, avižas, žirnius, bulves,
grikius, garstyčias. Yra pigių
bulvių, tinkančių maistui ir
pašarui. Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.
555
Našlaites, svyrančių gėlių
daigelius ir kitas gėles namams
bei kapinėms. Yra galimybė
pristatyti į namus.
Tel.: 8 682 04 477,
(8 342) 55 612.
744
Sausą šieną, šienainį, šiaudus
ritiniais (38 vnt.). Atveža.
Tel. 8 698 78 024.

743

Šienainio ritinius Opšrūtų kaime
(yra 10 vnt., galima pirkti ir
mažiau).
Tel. 8 642 35 990.
745
Pigiausiai – skaldytas alksnines
ir beržines malkas, stambias
supjautas atraižas ir smulkias
atraižas prakurams. Malkas
supjauna reikiamo ilgio. Pristato
patogiu laiku nemokamai.
Tel.: 8 641 78 208,
8 646 61 001.
1890
] Nukelta į 8 p.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

(8 342) 20 803, 8 685 69 150,

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

(8 342) 20 804, 8 682 60 747,

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas) (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija) (8 342) 20 801, 8 685 21 442.
Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

498

VIŠTAITĖS. AB „Vilniaus
paukštyno“ viščiukai. Priimami
užsakymai AB Vilniaus paukštyno
mėsiniams broileriniams
vienadieniams viščiukams įsigyti.
Parduoda 5 mėn. dedekles
vištaites.
Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).
734

KORESPONDENTAI:

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info

2020 m. kovo 27 d.

tel./faks. (8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

(8 342) 20 804, 8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

(8 342) 20 807, 8 650 13 988.

Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 2 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Tiražas – 4408 egz.

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

2020 m. kovo 27 d.
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UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką.
Tel. 8 671 41 046.

Viena
didžiausių
įmonių
Lietuvoje
perka

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ supirkimo kainomis.
Tel. 8 613 79 515.
876

Tel. 8 635 07 197,

Ričardas Lukauskas.

Užsk. 1167
Užsk. 15

Išpardavimas! Parduoda
alksninius, beržinius, skroblinius
rąstelius, įvairias skaldytas
malkas, supjautas ir nesupjautas
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 610 45 504.
1042
Užsk. 424

PARDUODA
] Atkelta iš 7 p.
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
Malkas: drebulė, eglė – 19 Eur,
juodalksnis – 20 Eur, beržas – 24
Eur, ąžuolas – 27 Eur, uosis – 33
Eur. Veža rąsteliais, kaladėmis,
sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.
181
Pigiai – sausas skaldytas
beržines malkas, stambias
visiškai sausas alksnines
supjautas ir nesupjautas atraižas
(pakais), smulkias atraižas
prakurams (sausos). Atveža
nemokamai.
Tel.: 8 612 63 938,
8 637 76 992.
490
Juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas, atraižas didmaišiuose,
beržines, alksnines, malkas
rąsteliais ir skaldytas. Atveža.
Tel.: 8 602 09 301,
8 609 73 915.
2595
Beržines, alksnines, skroblines
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, juodalksnines atraižas,
beržines ir alksnines pjuvenas
didmaišiais.
Tel. 8 690 27 280.
1043
Išparduoda beržinius, alksninius,
skroblinius, ąžuolinius rąstelius,
sukapotas malkas, alksnines
atraižas ir pjuvenas didmaišiais.
Tel. 8 699 40 234.
1044
Kokybiškas įvairias skaldytas
malkas, supjautas ir nesupjautas
atraižas pakais. Atveža, kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.
2596
Pigiau nerasite! Malkas, sukrautas konteineriuose po 1 m³,
beržines ir alksnines skaldytas
malkas, supjautas stambias
atraižas bei smulkias atraižas
prakurams. Atraižos pakais.
Greitai ir nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613,
8 671 98 262.
1889

33

Brangiausiai Lietuvoje – miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemę, sodybas.
Tel. 8 651 39 039.
3580

tiesiogiai

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

738

Malkos atpigo! Parduoda
alksninius, beržinius, skroblinius
rąstelius, įvairias skaldytas
malkas, supjautas ir nesupjautas
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 21 353.
60

PERKA
Bet kokią žemės ūkio techniką
(traktorių, priekabą, sunkvežimį)
ir padargus (gali būti neveikiantys).
Tel. 8 680 77 728.
426
Visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar
po avarijos. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 643 39 486.
AUDI, VW, MERCEDES BENZ,
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA,
MAZDA markių automobilius.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto. Sutvarko reikiamus
dokumentus.
Tel. 8 691 85 616.
Įvairių markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po
avarijos. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.

1612

1613

1614

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius, angliškus, po
avarijos ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto.
Tel. 8 630 64 004.
1615
Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 640 28 293.
1951
Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys.
Tel. 8 650 28 930.
3991
Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.
2327
Brangiai – mišką (gali turėti
bendraturčių, būti neatidalytas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarko
dokumentus.
Tel. 8 644 55 355.
245

UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.
374
Galvijus: bulius – iki 1,60 Eur
už kg, telyčias – iki 1,50 Eur už
kg, karves – iki 1,30 Eur už kg,
galvijus auginti (nuo 100 iki 400
kg).
Tel. 8 627 45 054.
611
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
UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 646 81 037,
8 612 34 503.
763
UAB „Galvex“ brangiai – pienu
girdomus mėsinius juodmargius,
belgų mėlynuosius buliukus ir
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 699 75 181.
36
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis.
Tel. 8 616 43 646.
AB Krekenavos agrofirma
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita).

528

656

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn.
iki 4 metų auginti, veršingas
pienines telyčias.
Tel. 8 625 93 679.
427

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

668

Parduoda lietuviškus šiltnamius
(nuo 200 Eur), polikarbonato
stogelius, kokybišką
polikarbonato dangą terasoms,
stoginėms. Teikia montavimo
paslaugą.
Tel. 8 671 33 638.
86
Karštuoju būdu restauruoja
vonias. Dengia importinėmis
medžiagomis. Spalvų įvairovė.
Suteikiama garantija. Darbo
patirtis – 28 m.
Tel.: 8 617 78 494,
8 636 79 331.

185

Šiltina sienas – užpildo oro tarpą
(nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323.
532

Pigiai gamina iš metalo,
remontuoja įvairią techniką.
Kybartai, J. Basanavičiaus g. 110.
Tel. 8 614 38 902.
693
Parduoda skaldytas skroblo,
ąžuolo, beržo, alksnio, drebulės
malkas, įvairias atraižas. Veža
mažais ir dideliais kiekiais.
Padeda sunešti. Perka mišką.
Tel.: 8 699 59 135,
8 629 62 117.
642
Atlieka visus stogo dengimo
ir fasado šiltinimo bei apdailos
darbus. Turi rekomendacijas.
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja,
sudaro sąmatas. Pristato
medžiagas projektinėmis
kainomis.
Tel. 8 671 33 635.
85
Remontuoja variklius, keičia
dirželius, tikrina, šlifuoja variklių
galvutes, atlieka lengvųjų
automobilių kompiuterinę
diagnostiką. Suteikia pakaitinį
automobilį.
Tel. 8 609 79 788.
1873
Montuoja nuotekų, valymo
įrenginius, tiesia vidaus, lauko
nuotekų vamzdžius, atlieka
visus melioracijos darbus, rauna
kelmus.
Tel. 8 672 03 000.
3120
Kasa naujus, valo senus
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka
įvairius kasimo, krovimo, žemės
lyginimo darbus.
Tel. 8 659 45 419.
575
Nemokamai ir kokybiškai
tvarko apleistus žemės
sklypus bei pamiškes, iškerta
krūmus, medžius. Išsiveža savo
transportu. Teikia miško kirtimo
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą
pasiima žaliavą. Plotas – ne
mažiau kaip 1 ha. Už didelius
ir tankiai apaugusius plotus
primoka.
Tel. 8 624 47 452.
82
Greitai ir kokybiškai montuoja
kokybiškus nerūdijančio plieno
kaminų įdėklus, pristatomus
kaminus (apšiltinti). Gamyba,
montavimas, garantija.
Tel. 8 683 75 879.
2018
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
Skardina vėjalentes, kraigus,
palanges, kaminus, lanksto ir
montuoja lietvamzdžius, apkala
pakraiges.
Tel. 8 631 66 119.
576
Gamina paminklus iš suomiško,
indiško ir Karelijos akmens bei
kt. priedus. Atlieka visus darbus
kapinėse, lieja pamatus, kloja
trinkeles, dengia įvairiomis
dangomis, plokštėmis,
plytelėmis. Suteikia garantiją.
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).
432
Lieja pamatus kapinėse, dengia
įvairaus akmens plokštėmis,
plytelėmis, užpila skaldele, kloja
trinkeles, gamina paminklus,
tvoreles, vazas.
Tel. 8 670 07 768.
572
Apdailos darbai (montuoja gipso
kartono plokštes, glaisto, dažo,
tapetuoja, kloja grindis, laminatą,
kala dailylentes).
Tel. 8 678 46 607.
564

Smulkaus remonto meistrai
teikia paslaugas – nuo
medvaržčio įsukimo iki elektros,
santechnikos bei kompiuterių
remonto.
Tel.: 8 659 75 218,
8 674 13 172.
259
Iškala raides paminkluose
kapinėse ir dirbtuvėse, atnaujina
užrašus.
Tel. 8 685 61 068.
569
Veža žvyrą, smėlį, skaldą,
akmenukus, malkas, durpių
briketus iš Ežerėlio durpyno
(gera kaina ir kokybė) bei kitus
krovinius iki 8 t.
Tel. 8 650 31 062.
Veža žvyrą, smėlį, skaldą,
skaldelę ir kt. krovinius iki
8 tonų.
Tel. 8 686 45 549.
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Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį,
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419.
568
Kalvarijoje organizuojami
A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM
traktorininkų, SKM sunkiųjų
keturračių vairuotojų mokymo
kursai. Keičia seno pavyzdžio
traktorininko pažymėjimus į
naujus. Turintiesiems TR1 arba
B kategorijos pažymėjimus yra
galimybė kelti traktorininko
kvalifikaciją. Registruotis
nurodytais telefonais arba
atvykus.
El. p. brazaitis.k@gmail.com.
Tel.: (8 343) 21 847,
8 699 88 498, 8 670 72 210. 740
Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą.
Tel. 8 680 27 027.
4369
Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW
PASSAT B5, B5+ (1998–2005
m.), VW PASSAT B6 (2007 m.,
1,9 l, 2 l), VW TOURAN (2006
m.), VW GOLF V (2006 m.),
AUDI A4 (1997 m., 1,9 l, 1,8
l), AUDI A4 (2003 m., 1,9 l,),
AUDI A4 (2007 m., 2 l), AUDI
A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), AUDI
A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), OPEL
ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l),
OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2
l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW
SHARAN (1997–2005 m., 1,9 l),
FORD GALAXY (1997–2005 m.),
VW BORA (1,9 l), VW PASSAT
B4 (1994 m., 1,9 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.
2555
Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838

DARBAS
Dirbti Kybartuose reikalingi
traktorininkas ir pagalbinis ūkio
darbininkas prižiūrėti gyvulius.
Tel. 8 655 14 338.
742
Vyras, turintis B, C, E kategorijų
vairuotojo ir visų traktorininko
kategorijų pažymėjimus, ieško
darbo Lietuvoje.
Tel. 8 687 38 299.
717

