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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Pasėlius deklaruojantiems
ūkininkams neramu dėl ateities
Andrius GRYGELAITIS

Į pabaigą artėja kasmetinis pasėlių deklaravimas. Šiais metais daugiausiai problemų turi
valstybine žeme besinaudojantys ūkininkai. Dalį žemdirbių
jau dabar neramina kai kurie
nuo kitų metų įsigaliosiantys
reikalavimai.
Pas gerai pažįstamus
specialistus

Iki pasėlių deklaravimo pabaigos liko vos kiek daugiau nei dvi savaitės. Šiemet ūkininkai plotus deklaruoti gali iki
birželio 14 d. Pavėlavusiųjų paraiškas
ketinama priimti iki liepos 8 d., tačiau
už kiekvieną uždelstą dieną galutinė paramos suma tradiciškai bus mažinama
1 proc.
Iki vakar dienos pasėlius buvo deklaravę 2005 iš maždaug 3 700 rajono
S
žemdirbių. Jie bendrai deklaravo kiek
daugiau nei 38 tūkst. hektarų. Iš viso rajone yra apie 93 tūkst. ha deklaruojamos
žemės, tačiau kasmet įprastai deklaruojama apie 85 tūkst. ha. Daugiausiai pareiškėjų pasėlius iki šiol deklaravo Bartninkų
(359), Šeimenos (356) bei Pilviškių (228) seniūnijose.
Į Bartninkų seniūniją deklaruoti pasėlių užsukęs vilkaviškietis Virginijus
Durneika teigė, jog visuomet iš pradžių
stengiasi nudirbti lauko darbus, o tik po
to vyksta pas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
specialistus. Didžioji dalis ūkininko valdų
yra Gražiškių seniūnijoje. Anksčiau jis pasėlius deklaruodavo būtent šioje seniūnijoje, tačiau šiemet nusprendė vykti kitur. To
priežastis – iš Gražiškių į Bartninkus persikėlusi dirbti specialistė Jovita Uldinskaitė. Žemdirbio teigimu, deklaruoti pasėlius
pas pažįstamą darbuotoją yra daug lengviau, kadangi ši gerai žino visus plotus, tad
ir pats dokumentų tvarkymo procesas užtrunka trumpiau.
„Šiemet deklaravau žieminius rapsus

Ūkininkas Virginijus Durneika šiais metais Bartninkų seniūnijoje pasėlius
deklaravo tik dėl to, kad čia pradėjo dirbti jam puikiai pažįstama Žemės ūkio
skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Uldinskaitė.
Autoriaus nuotr.
bei kviečius, taip pat žirnius, pupas, žolinių mišinių ir pievų plotus. Kasmet stengiuosi taikyti sėjomainą. Pavyzdžiui, ten,
kur anksčiau augo žirniai, vėliau labai gerai dera kviečiai“, – pasakojo V. Durneika.
Gražiškių seniūnijoje ūkininkaujantis
Juozas Danilaitis taip pat tik dėl specialistės šiais metais savo plotus deklaravo ne
arčiau namų esančioje, o Bartninkų seniūnijoje.
Taip pat elgiasi ir Kybartų seniūnijoje
ūkininkaujantys Audronius bei Vilija Gelbūdai. Jiedu ne vienus metus deklaruoti
pasėlių vyksta į Vištytį, kur dirba puikiai
pažįstamas Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Rimantas Liepuonius.
„Patys deklaruoti pasėlių nesiryžtame.
Bijome suklysti. O atvykus pas specialistą
viskas daug paprasčiau. Jis puikiai žino,
kur išsidėsčiusios mūsų žemės, nereikia
kaskart žemėlapyje jų ieškoti“, – sakė V. Gelbūdienė.

Panašios tendencijos

Kalbinti Žemės ūkio skyriaus specialistai teigė, jog šiemet pasėlių deklaravimas
vyksta įprasta tvarka. Tendencijos taip pat
išlieka panašios – iš pradžių plotus dažniau
deklaravo smulkesni ūkininkai, o besibaigiant terminui tai daryti suskubo ir stambesni žemdirbiai.
„Nors šis pavasaris kiek vėsesnis nei
būdavo įprastai, tačiau tai jokios įtakos
deklaravimui neturėjo. Priešingai, daugelis
ūkininkų laukus užsėjo net šiek tiek anksčiau. Kai kurie iš jų dar prieš deklaravimo
pradžią skambino ir teiravosi, kada galėtų
užsukti ir deklaruoti savo plotus. Iš pradžių
darbas vyko labai intensyviai. Po to viskas
buvo kiek aprimę, o dabar žmonių vėl netrūksta. Būna, kad per dieną ir po 20 asmenų aptarnauju. Kartais tenka dirbti net savaitgaliais“, – sakė R. Liepuonius.

] Nukelta į 4 p.

Kaimynai švenčia
Marijampolė kviečia visus į
„Cukrinį festivalį 2022“.
Šiandien nuo 18 val. J. Basanavičiaus
aikštėje vyks šventės atidarymas, M. Kavaliausko, Dž. Butkutės, I. Valinskienės
koncertai, poškės fejerverkai.
Šeštadienį aikštėje ir jos prieigose
nuo 10 val. šurmuliuos tautodailės,
amatų, kulinarinio paveldo cukrinis
turgelis. Vyks senų automobilių paroda, miestą sveikins baikeriai, o nuo Kultūros centro aikštelės po Marijampolę
vežios elektrobusas. 14–17 val. skambės
tautinių šokių festivalis „Jotvingis“, kuriame pasirodys ir Vilkaviškio šokėjai.
Daugybė įdomių veiklų per dieną vyks
Poezijos parke. Nuo 20 val. J. Basanavičiaus aikštėje – vakaro koncertai su stilizuota roko grupe iš Øverio (Norvegija),
S. Prūsaičiu, J. Shy ir J. Jaručiu.
Sekmadienį 10–14 val. tęsis cukrinis
turgelis. 12 val. Šv. Arkangelo Mykolo
bazilikoje bus laikomos mišios, giedos
Č. Sasnausko choras. 14 val. Poezijos
parke koncertuos Lietuvos medžioklės
ragų šaukinių konkurso dalyviai.
Visą savaitgalį 6 ir 20 val. vyks karšto oro balionų varžybos Marijampolės
mieste ir apylinkėse.
„Santakos“ inf.

TRUMPAI
] APIE ATLIEKAS
Komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros plėtros projektą įgyvendinantis Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras kviečia gyventojus
į susitikimą, kuriame bus atsakyta į
klausimus apie atliekų rūšiavimą bei
tvarkymą, kalbama apie ateities perspektyvas. Susitikimas vyks birželio 1
d., 18 val., Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Registracijos forma: https://forms.
gle/26i5fmEmPVRabv9H6.

] ATSISKAITĖ
Nuo gegužės 17 d. rajono seniūnijose
buvo pristatomos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (mero) ataskaitos,
apžvelgti praėjusiais metais įgyvendinti
projektai, ateities planai, aptartos konkrečiose seniūnijose kylančios problemos bei iššūkiai. Vakar meras Algirdas
Neiberka ir Savivaldybės atstovai surengė paskutinius susitikimus su Gižų bei
Keturvalakių seniūnijų gyventojais.

Dėl regiono pavadinimo – karštos diskusijos
Praėjusią savaitę Marijampolėje, Meilės Lukšienės švietimo centre, apsilankęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas
Audrys Antanaitis ne tik dalijosi valstybinės kalbos aktualijomis,
bet ir dalyvavo polemikoje apie regiono pavadinimą.
Vakariniame susitikime „Žmogus ir kalba: ar suprantame vienas kitą?“ išsivystė
karšta diskusija apie Suvalkijos (Sūduvos)
etnografinio regiono pavadinimą. Susitikime dalyvavo ir Seimo narys Andrius Vyšniauskas, kurio kartu su kolegomis Seime
iniciatyva šie metai Lietuvoje paskelbti
Sūduvos metais. Šiuo užmoju siekiama pri-

minti 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašytą Melno taikos sutartį, kuria Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės.
Istorinė sukaktis padėjo įžiebti naujus
etnografinio regiono pavadinimo svarstymus. Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos specialistas Gintaras

Skamaročius išsakė siekį šią tarybą vadinti tik Sūduvos vardu, nes, anot jo, Suvalkijos pavadinimas primestas iš carinės Rusijos laikotarpio.
Šiai minčiai pritarė kraštotyrininkas
Kęstutis Subačius, ragindamas pavadinimu
nenubraukti ilgos ir turtingos Sūduvos krašto istorijos.
Tačiau susitikime dalyvavęs istorikas
Rimvydas Urbonavičius ir muziejininkas
Arūnas Kapsevičius laikėsi kitos nuomonės. Jų manymu, etnografinis regionas turėtų vadintis Suvalkijos vardu. Kai kurie
dalyvavusieji siūlė išeitį abu pavadinimų

variantus padaryti lygiaverčiais.
Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis siūlė pavadinimo keitimo iniciatoriams prisiimti lyderystę ir aiškiai
suformuluoti pasiūlymą valdžios institucijoms.
Kalbos komisija 2005 m. po išsamių
ekspertizių buvo priėmusi nutarimą, kad
pagrindinis etnografinio regiono pavadinimas yra Suvalkija (taip pat suvalkiečiai,
suvalkiečių tarmė), o vietovardis Sūduva
labiau tinka vartoti istoriniame kontekste
(kaip ir Jotva).
„Santakos“ inf.

2022 m. gegužės 27 d.

ĮVYKIAI

Galimai vogtas
Pirmadienį pas Slabadų kaimo (Klausučių sen.) gyventoją lankėsi policija.
Pareigūnams buvo pranešta, kad slabadiškio valdose stovi galimai vogtas
savaeigis krautuvas „Merlo P34.7 TOP“.
Apie 11 val. atvykę į nurodytą vietą policininkai iš tiesų rado krautuvą, kurio
tapatumo numeris turi klastojimo požymių.

Perspėjo katinas
Antradienį ugniagesiai važiavo gesinti
Pajevonio kaime užsidegusio daugiabučio namo.
Nelaimė dviejų aukštų daugiabutyje kilo apie 16 val.
Tuo metu namuose buvo šeimininkų
sūnus. Besimaudydamas vonioje moksleivis išgirdo įkyriai kniaukiant katiną,
tad išėjo pažiūrėti ir pamatė kambaryje
degančią lovą. Iš pradžių nepilnametis
dar bandė ugnį slopinti pats, tačiau kai
gaisro užgesinti nepavyko, nubėgo pas
kaimynus kviestis pagalbos.
Atvykus ugniagesiams butas buvo
pilnas dūmų. Apdegė sienos, medžio
plaušo apdaila, sofa-lova, spinta ir kiti
namų apyvokos daiktai, išsilydė apšiltinimo polistirolas, lubų apdaila, aprūko
visas butas. Gesinant gaisrą vandeniu
sulietas žemiau esantis būstas.
Labiausiai tikėtina gaisro priežastis – gedimas elektros įrangoje: ugnies
židinys buvo prie lovos, šalia kurios į
elektros lizdą buvo paliktas krautis nešiojamasis kompiuteris.
Buto gyventojai jau tvarko dokumentus prašydami paramos nukentėjusiesiems nuo gaisro. Tačiau pareigūnai
savininkams turi priekaištų dėl nesirūpinimo savo pačių saugumu, nes dūmų
detektoriaus, kuris kainuoja nebrangiai, bet labai greitai ir garsiai reaguoja
į vos kilusį gaisrą, namuose nebuvo.

Išsiliejo tepalai
Trečiadienį pietauti skubėję vairuotojai piktinosi, kad Vilkaviškyje, netrumpame ruože nuo Gedimino iki S. Nėries
gatvės, automobiliai slidinėjo ant išlaistyto klampaus skysčio.
Pranešimą, kad Birutės g. ir S. Nėries g. sankryžoje likę išsiliejusio tepalo
pėdsakai, o slidus kelias kelia pavojų
eismo saugumui, apie 12 val. gavo ir ugniagesiai.
Atvažiavę gelbėtojai gatvėje rado
dirbančius kelių tarnybos darbuotojus.
Šie paaiškino, kad sugedus jų technikai
išsiliejo tepalo ir kelio dangą sutvarkys
patys.

Saugokitės sukčių
Policija įspėja dėl suaktyvėjusių sukčių
ir prašo nespausti įtartinų internetinių
nuorodų.
Pirmadienį, apie 20.30 val., kybartietis į savo telefoną gavo SMS žinutę , kad
banke apribota jo paskyra. Žinutėje buvo nurodyta, kad norint vėl aktyvuoti
savo sąskaitą reikia paspausti atsiųstą
nuorodą. Patikėjęs tokia informacija
55-erių vyras paspaudė nuorodą ir suvedė reikalautus duomenis. Po šio paspaudimo iš vyro sąskaitos buvo pervesta 5
tūkst. eurų.
Pareigūnai įspėja, kad negalima
spausti jokių nuorodų, kurias gaunate
elektroniniu paštu, SMS žinutėmis ar
pokalbių programėlėse. Tai gali būti virusas arba vadinamoji duomenų žvejybos ataka (ang. Phishing), skirta išvilioti
svarbią asmeninę informaciją, o vėliau
ir pinigus.
Jeigu patikėjote sukčiais ir nukentėjote, kuo greičiau užblokuokite kortelę
ir apie sukčiavimą praneškite policijai.

„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Alfonso Hopingo noras padėti
mūsų kraštui tik stiprėja
Savivaldybėje vėl viešėjo
geradarys, mecenatas,
Vilkaviškio rajono garbės
pilietis Alfonsas Hopingas. Su žmona Margret
šįkart į mūsų kraštą atvykęs vokietis perdavė didelę pinigų sumą, skirtą ne
tik rajono žmonėms, bet
ir nuo karo kenčiantiems
ukrainiečiams.
Pagalba ukrainiečiams

Į Vilkaviškio rajoną atvykęs
A. Hopingas tradiciškai aplankė Alvitą, kur susitiko su meru
Algirdu Neiberka, Savivaldybės
administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, jo pavaduotoja Daiva
Rikliene, Alvito parapijos klebonu
kun. Vytautu Kajoku, Raudonojo
Kryžiaus Vilkaviškio skyriaus at- S Mūsų rajone viešėjęs geradarys Alfonsas Hopingas su žmona Margret (centre) įteikė
simbolinius labdaros čekius.
Autorės nuotr.
stovais ir Alvito bendruomenėje
įsikūrusiais ukrainiečiais.
Per pamaldas Šv. Onos bažnyčioje buvo simbolis, kuris augs ir žaliuos šalia Šv. Onos keletas Vokietijos įmonių galvoja apie verspagerbti ukrainiečiai. Onkologinių ligonių bažnyčios.
lo plėtrą Lietuvoje. Jų atstovai dar šiemet
asociacijos „Viltis“ vadovas Kazys Bagušis
ketina atvykti į mūsų šalį, susipažinti bei
A. Hopingui įteikė „Auksinio angelo 2021“
Virto draugyste
pasidomėti pramonės vystymo galimybėnominaciją. Po mišių susirinkusieji apžiūrėĮ Lietuvą A. Hopingas atvyksta kiekvie- mis Vilkaviškio rajone.
jo renovuojamus namus, kuriuose apsistos nais metais ir ne po kartą. Šis vizitas jau
Deja, pavasarinį vizitą temdė karo
tėvų ir globėjų neturintys vaikai. Būtent 39-asis. Pirmą sykį Vilkaviškio rajone, Alvi- Ukrainoje šešėlis. Per susitikimą Savivalšiam kilniam tikslui A. Hopingas su partne- te, labdarys viešėjo 1996 m., kai šioje para- dybėje buvo daug kalbėta šia tema ir A.
riais iš Vokietijos nutarė paaukoti 10 tūkst. pijoje buvo nuspręsta steigti vaikų globos Hopingas, sujaudintas įvykių, pažadėjo
eurų. Simbolinį čekį jis įteikė Alvito parapi- namus. Tada geradaris nusprendė prisidėti prisidėti prie mūsų Savivaldybės tarybos
jos klebonui V. Kajokui.
ir paremti senojo klebonijos pastato, kur tu- sprendimo remti partnerį – SeverodonecDar vieną čekį Vilkaviškio rajono gar- rėjo įsikurti vaikai, renovaciją. Tad jau po ko miestą.
bės pilietis padovanojo... ukrainiečiams. A. metų – 1997-aisiais – buvo pasirašyta bendNetrukus pažadai virto realiais darHopingas pasidžiaugė, kad Visbeko bend- radarbiavimo sutartis su Vokietijos „Caritu“ bais. Pasitaręs su partneriais labdarys
ruomenė paaukojo 15 tūkst. eurų. Šiuos pi- ir A. Hopingo įkurtu labdaros fondu.
atsiuntė ukrainiečiams taip reikalingų išonigus jis nusprendė paskirstyti į tris lygias
2009 m. A. Hopingui buvo suteiktas Vil- rinių baterijų. Šios kartu su Savivaldybės
dalis – pervesti į Savivaldybės sąskaitą, kaviškio rajono garbės piliečio vardas už surinkta parama jau yra pasiekusios karo
atidarytą ukrainiečių pabėgėliams remti, svarų įnašą ir labdaringą veiklą padedant kankinamą miestą.
pagalbai Severodoneckui ir Alvito šv. Kazi- rajono žmonėms.
Su ta pačia siunta į Vilkaviškį atkeliavo
miero globos namų vaikams bei bendruoPrieš šį vizitą pastarąjį kartą A. Hopin- ir daug kitų reikalingų daiktų bei maisto
menėje įsikūrusiems ukrainiečiams.
gas buvo lankęsis kovą. Su vokiečių delega- produktų, kuriuos Raudonojo Kryžiaus VilVizitą Alvite vainikavo bendras mede- cija tuomet atvykęs geradarys mūsų rajo- kaviškio skyriaus savanoriai išdalijo mūsų
lio sodinimas. Tai bendradarbiavimo, per no Savivaldybės merui Algirdui Neiberkai rajone apsistojusiems karo pabėgėliams.
ilgus metus tapusio nuoširdžia draugyste, pranešė džiugių naujienų: informavo, kad
Giedrė LENKAITĖ

Sūdavoje skambės Sekminės
Birželio 5 d. Sūdavos kaime
bus švenčiamos Sekminės.
Šventė vyks išlaikant senąsias tradicijas. Saulei tekant aplinkinių vietovių gyventojai girdės per kaimą važiuosiančius muzikantus, o ryte į duris pasibels kiaušiniauti
išbėgę piemenukai. 12 val. bus aukojamos
mišios Didvyžių bažnyčioje. Renginį organizuojantys Sūdaviečių etnokultūros asociacijos nariai nuo 14 val. visų lauks prie
Rementiškių dvaro, prie Sūdavos krašto
muziejaus.

Tradicinė kaimo šventė šiemet nebus
visai eilinė. Kaip sakė organizatoriai, tai
bus pirmosios Sekminės be mokytojos Reginos Naujokaitienės – kaimo šviesuolės,
muziejaus ir asociacijos įkūrėjos, kraštotyrininkės, kurios iniciatyva sekmą savaitę po
Velykų Sūdavoje pradėta rengti ši šventė.
Į renginį pakviesti šviesaus atminimo sūdaviškės kolegos muziejininkai, bitininkai,
atvažiuos artimieji. Jie atvyks ne tuščiomis
– atlikėjas Anatolijus Oleinikas dovanos savo dainų.
Birželio 5-ąją Sūdavoje taip pat koncer-

Telefonams trūksta lėšų
Skaitytojas pateikė klausimą
dėl galimybių susisiekti su
rajono kaimuose veikiančiomis
bibliotekomis.
„Santakos“ laikraščio interneto svetainėje
https://www.santaka.info, skiltyje „Šūksniai“, skaitytojas Vytautas užklausė: „Gal
galite pasidomėti pas Vilkaviškio valdžios

TRADICIJA
tuos pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ nariai, Vilkaviškio muzikos mokyklos
kanklininkės, dainuos ir šoks vietinės mokyklos mokiniai – buvę ir esami. Tądien bus
proga apžiūrėti Sūdavos krašto muziejų, pasigrožėti rinktinių juostų paroda.
Sekminės – žydėjimo, vešėjimo ir santarvės, atokvėpio po sėjos laikas. Šiemet jos
sutaps ir su Tėvo diena. Tad rengėjai laukia
didelių ir mažų, po vieną ir šeimomis, laukia visų, norinčių susitikti ir prisiminti žmones, patirti šventę.
Organizatorių inf.

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

vyrus ir moteris, kodėl kaimo bibliotekos
Vilkaviškio rajone nepasiekiamos telefonu? Tik elektroniniu paštu.“
Klausimą persiuntėme Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorei Vilijai Gilienei.
„Šiuo metu Vilkaviškio viešosios bibliotekos sistemoje yra šeši laidiniai ir du
mobilieji telefonai. Atsižvelgiant į ribotas
finansines galimybes, Vilkaviškio rajono

kaimo bibliotekose paslaugos telefonu
neteikiamos, tačiau su bibliotekų darbuotojomis visada galima susisiekti elektroniniu paštu (adresus galima rasti interneto
svetainėje www.vilkaviskis.rvb.lt), taip pat
dalis filialų (apie 43 proc.) turi socialinio
tinklo „Facebook“ paskyras, kur galimas
operatyvus susisiekimas“, – toks atsakymas skaitytojui atėjo iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Žmonių iš globos namų
poreikiai – kaip ir visų mūsų
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SVEIKINAME

Renata VITKAUSKIENĖ

Rajone turėdami Didvyžių socialinės globos namus tampame
iš dalies atsakingi už institucinės globos pertvarką. Įstaigos
gyventojai nori bendrystės tiek
su pavieniais asmenimis, tiek su
organizacijomis, ir šie jų lūkesčiai
pagrįsti. Nuo to, kiek juos atliepsime, priklausys pertvarkos sėkmė. Kaip bet kuriuos ryšius tarp
žmonių, taip ir šiuos turėtų lydėti
atsakomybė.

Tebūna šviesios visos dienos
Ir nepavargę vakarai,
Teklesti išmintis ir protas,
Tenenutyla vieversiai.

Oną SKUČIENĘ,
gyvenančią Vilkaviškyje,

80-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
sūnus ir dukra su šeimomis.
Užsk. 1138

Gyvens bendruomenėje

Dėl institucinės globos pertvarkos dalis Didvyžių socialinės globos namuose
gyvenančių žmonių persikelia į bendruomenę. Vieni – į grupinio gyvenimo namus
Vilkaviškyje ir Marijampolėje, kiti išvyko į
Kauną, kur įsikūrę apsaugotame būste turi
daugiau galimybių gyventi savarankiškai.
Globos namuose gyventojų mažėja:
buvo 300, šiuo metu yra 235. Didelė dalis
žmonių iš globos įstaigos tikrai išeis gyventi į bendruomenę. Sėkminga bendrystė su
aplinkinių kaimų gyventojais būtų naujas
žingsnis asmenims su proto ar psichikos
negalia integruojantis į visuomenę. Gražių
pavyzdžių jau esama.

Mielai bendrautų su kaimynais

Globos namų gyventojas Darius Venckus dar nepamiršęs viešnagės pas Sūdavos
kaime gyvenantį dailininką Raimondą Dailidavičių, kuris parodė savo darbų parodą.
Paties D. Venckaus rankdarbiai, primenantys lietuviškų šiaudinių sodų fragmentus,
šiuo metu rodomi Sūdavos kaimo bendruomenės namuose. Paroda „Svajonių sodai“ juose surengta vietinio filialo bibliotekininkės Renatos Kolčinienės iniciatyva.
„Žmonių atsiliepimai labai geri. Ne vienas
minėjo, jog šitie darbai tarsi nukelia į vaikystę. Pažiūrėti parodos buvo atėję ir kelių klasių mokiniai“, – sužinojome kaimo
bendruomenės namuose.
Šiuo metu Didvyžių socialinės globos
namų gyventojų rankdarbiai rodomi Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, o savaitgalį kolektyvas „Vilties spindulys“ dalyvavo
Gatvės muzikos dienoje.
Kęstutis Sobeckis, globos namų tarybos
pirmininkas, sakė, kad žmonės nueina į muziejų ir biblioteką Sūdavos kaime, aplanko
kapines Žyniuose, iškylauja gamtoje.
Ne vienas globos namuose gyvenantis

S Didvyžių socialinės globos namuose gyvenantys Darius Venckus (kairėje) ir
Kęstutis Sobeckis turi bendrą pomėgį – abiem vyrams patinka žvejoti.
Birutės KAUSPĖDAITĖS nuotr.
vyriškis mėgsta žvejoti. Ir D. Venckus, ir
K. Sobeckis neatsisakytų prigaudyti žuvų
sriubai, jei kokia nors proga būtų surengtos globos namų gyventojų ir aplinkinių
kaimų žmonių bendros vaišės.
„Esame dėkingi, kai sulaukiame netoliese įsikūrusių ūkininkų kvietimų atvykti
į ūkius, į juose vykstančias edukacines programas. Iš tokių viešnagių žmonės grįžta
laimingi, – kalbėjo Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. – Norėtųsi
artimesnio bendravimo ir su kaimynystėje
veikiančiomis organizacijomis. Globos namų gyventojai yra lygiateisiai Klausučių seniūnijos žmonės. Įstaigoje gyvenantys 235
asmenys yra bendruomenė, savo dydžiu
artima didiesiems seniūnijos kaimams, statistiškai sudaro nemažą dalį seniūnijos gyventojų. Per pandemijos laikotarpį iki tol
turėti ryšiai tikrai susilpnėjo dėl galiojusių
apribojimų. Dabar norėtųsi atgaivinti bendrystę, sulaukti kvietimų į renginius.“

Neuždaryti ir nenubausti

Globos įstaigoje gyvenančių žmonių so-

cialiniai poreikiai nesiskiria nuo mūsiškių:
jie trokšta bendrauti, bendradarbiauti, darnios kaimynystės, nes iki atvykdami į globos
įstaigą turėjo tokių ryšių. Šituos žmogiškus
lūkesčius svarbu atliepti. Vis dėlto kartais
pristingama supratimo apie asmenų, gyvenančių socialines paslaugas teikiančioje
įstaigoje, teises.
„Mūsų gyventojai taip pat turi žmogaus teises, kurių pažeisti niekam neleista“, – akcentavo Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.
Svarbiausia suvokti, jog žmonės įstaigoje nėra uždaryti, nėra nubausti. Tiesiog
jie gyvena savo gyvenimą besinaudodami globos namuose teikiamomis paslaugomis. Nepamiršdami juose galiojančios
tvarkos ir taisyklių gyventojai turi teisę
išeiti iš teritorijos, naudotis bendruomenėse teikiamomis paslaugomis, apsipirkti
parduotuvėse. Per pandemiją pajutę, koks
yra gyvenimas griežčiausio karantino sąlygomis, turėtume nepristigti empatijos ir
suvokti globos įstaigos gyventojų poreikį
išeiti į bendruomenę.
] Nukelta į 7 p.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
Liutauras KASULAITIS
Senos koketės –
obelys,
žiedlapiais tartum plunksnų vėduoklėm
prisidengusios burleskos šokėjos
jau su vėjais pradėjo šokį aistros.
Šoks, staipysis vienas prieš kitą,
o paskui pasirodys mažučiai
žali obuoliukai.
Pasibaigus žydėjimui
nebeliks ir kokečių aistros,
ir su savo žaliais obuoliukais
rudenėjant sulauks jos brandos,
o paskui vėl aistra, vėl žydėjimas
naujas,
skambantis bitėm ir vėjais...
---...tos mylėtos mūsų mergaitės...
Nužydėjo kaip tos obelaitės.
Obuoliai netoli nuriedėjo...
Ar buvo žydėjimas? Buvo...
Toks aistringas,
svaiginančiai trumpas...
Per trumpas.

Medžiotojams ruošiasi įvesti privalomąjį civilinį draudimą
Vyriausybė pritarė
Seimo siūlymui įvesti privalomąjį civilinį
draudimą kiekvienam
medžiotojui.
Medžioklės įstatyme įtvirtinus
pareigą medžiotojams draustis
civilinės atsakomybės draudimu, bus garantuojamas žalos
atlyginimas tretiesiems asmenims, jei jiems, jų sveikatai ar
turtui būtų padaryta žala.
Tuo pačiu būtų apsaugoti
ir medžiotojai, dėl kurių kaltės
atsitiko nelaimingas įvykis, padaręs žalos kitam asmeniui. To-

kiu atveju žalą atlygintų draudimo įmonė. Taip medžiotojai
išvengtų teismų, turto areštavimo ar priteistos sumos, kurios
dydis gali viršyti turimas pajamas.
Vyriausybės išvadoje pažymima, kad medžiotojų civilinės
atsakomybės draudimas bus
patrauklesnis, jei rinkoje bus
ne viena šią paslaugą teikianti
draudimo įmonė, todėl siūloma, kad įstatymo pataisa įsigaliotų vėliau ir draudimo įmonės galėtų tinkamai pasirengti
šiam pokyčiui. Be to, didesnio
pasirinkimo galimybė leistų
medžiotojams apsidrausti pa-

lankesnėmis sąlygomis ir mažesne kaina.
Privalomas turėtų būti tik
medžiotojo civilinės atsakomybės draudimas. Paties medžiotojo sveikatos ir gyvybės draudimas būtų jo pasirinkimas.
Medžioklės įstatymo pataisą įregistravęs Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto narys Justinas Urbanavičius siūlė įteisinti
prievolę kiekvienam medžiotojui apsidrausti ir sveikatą bei
gyvybę, kad pats nukentėjęs
nelaimingo įvykio metu turėtų
apsaugą mirties ar neįgalumo
atveju.
„Santakos“ inf.

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

Pasėlius deklaruojantiems
ūkininkams neramu dėl ateities
] Atkelta iš 1 p.
Vištyčio ir Pajevonio seniūnijose dirbantis specialistas Rimantas Liepuonius pasakojo, kad šių kraštų reljefai yra panašūs,
tad ir darbas su ūkininkais beveik niekuo
nesiskiria. Jis pastebėjo, kad šiais metais
nemažai ūkininkų džiaugiasi, jog juodojo pūdymo vietoje dėl galimo pasaulinio
maisto trūkumo buvo leista pasėti vasarinių kultūrų ir jas deklaruoti. Tai daugeliui
žemdirbių leido lengviau išpildyti žalinimo reikalavimus.

Tenka sugrįžti dar sykį

Šiais metais pasėlių deklaravimo laikotarpis yra išskirtinis tiems, kurie dirba
valstybinę žemę. Šiemet paraiškos teikimo
ir keitimo metu pareiškėjai gali deklaruoti
tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos
teisėtai naudoja ar valdo. Valstybinės žemės valdymo teisę įrodantys dokumentai
Valdų registre privalo būti įregistruoti iki
paraiškos patvirtinimo ar keitimo datos.
Kitu atveju įbraižyti laukų jau negalima.
Duomenys apie suteiktus laikinai naudotis valstybinės žemės plotus į Valdų registrą iki deklaravimo pradžios buvo sukelti automatiškai, juos gavus iš Nacionalinės
žemės tarnybos. Visgi jei ūkininkai žemę
išsinuomojo prieš pat deklaravimo pradžią, jiems dabar neretai tenka patiems
Valdų registrui pateikti atitinkamus dokumentus. Dėl to žemdirbiams ne visada
pavyksta iš pirmo karto deklaruoti visus
plotus, tad jiems tenka dar sykį apsilankyti pas Žemės ūkio skyriaus specialistus.
„Kartais ūkininkai deklaruodami pasėlius apsižiūri, kad yra šiek tiek sumažėju-

„Dirbame per 30 ha žemės. Kadangi laikome karvių, didžioji valdų dalis
– pievos. Pašarams skirtų plotų daug
neturime, o jie – kaip tyčia prie kanalo.
Gaila, kad dalį jų teks užsėti žolėmis.
Įprastomis sąlygomis to tikrai nedarytume“, – kalbėjo Vilija Gelbūdienė.
Panašiai šnekėjo ir Virginijus Durneika. Vilkaviškietis yra paskaičiavęs,
kad jam dėl šio reikalavimo žoliniais
augalais teks užsėti maždaug hektarą.
Blogiausia, kad vyras neturi reikiamo
pločio sėjamosios, tad žoles greičiausiai teks sėti rankomis.
Dar vienas žemdirbys, Bartninkų
seniūnijoje ūkininkaujantis Vitas Ivanauskas, teigė didelės tragedijos dėl
būsimo reikalavimo nematantis. Vyras
yra paskaičiavęs, kad žoliniais augalais
rudenį jam teks užsėti maždaug 200
metrų ilgio juostą.
„Kaimyninių sklypų savininkai galėtų susikooperuoti ir kartu ieškoti būdų, kaip užsėti visą šalia melioracijos
griovio esančią palaukę, o ne tik rūS Vištytyje ir Pajevonyje dirbantis Rimantas Liepuonius (kairėje) ne vienus metus
pintis savo valdose esančia teritorija.
pasėlius deklaruoti padeda Kybartų seniūnijoje gyvenantiems Audroniui ir Vilijai
Pastebėjau, kad ūkininkai šią naujovę
Gelbūdams.
Andriaus GRYGELAIČIO nuotr. sutinka su baime. Aš, kaip buvusi agronomė, čia matau vien teigiamas puses.
sios jų valdos. Dažniausiai taip atsitinka juos atvykusius ūkininkus jau dabar per- Žemdirbiai labai dažnai suaria pakelių
tuomet, kai kaimynystėje esančių sklypų sa- spėja, kad nuo kitų metų bus privaloma griovius, dėl to slenka jų šlaitai, o užnešavininkai pasidaro kadastrinius matavimus. prie visų be išimties laukuose esančių mos vagos galiausiai tampa nepralaidžios.
Tokiais atvejais mes jau nieko padaryti ne- melioracijos griovių palikti palaukes su Šis reikalavimas taip pat padės užtikrinti
galime. Tiesiog patariame situaciją bandyti žolės danga, neskaitant griovio šlaito. Mi- vandens apsaugą, nes purkšdami laukus
išsiaiškinti su matininkais“, – pasakojo Jovi- nimalus palaukių plotis turės būti bent 3 ūkininkai negalės privažiuoti prie pat meta Uldinskaitė.
metrai. Tai reiškia, kad jau rudenį sėdami lioracijos griovių. Apskritai, žoliniai augažiemines kultūras žemdirbiai privalės atsi- lai naudingi visai ekosistemai“, – kalbėjo
Vieni bijo, kiti problemų nemato žvelgti į šiuos reikalavimus. Nemaža dalis Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialisŽemės ūkio skyriaus specialistai pas ūkininkų šių naujovių laukia su nerimu.
tė J. Uldinskaitė.

Pratęsta išimtis – smulkūs ūkiai ką tik pamelžtą
pieną galės pristatyti neatšaldytą
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs aplinkybes, kurios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės parama pieno
šaldymo įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams dar bent ketveriems
metams pratęsti pereinamąjį laikotarpį – per dvi valandas nuo melžimo
pristatant pieną jo atšaldyti nereikės.
Siekiant išsaugoti pieno kokybę pamelžtas pienas turi būti nedelsiant atvėsintas
iki ne aukštesnės kaip 8 laipsnių temperatūros, jei jis surenkamas kasdien, arba ne
aukštesnės kaip 6 laipsnių temperatūros,
jei surenkamas ne kasdien. Tai numatyta
ES reglamentuose. Tačiau Lietuvoje taikoma išimtis, kai pienas pristatomas per 2
valandas po melžimo.
Pereinamasis laikotarpis ES nuostatoms įgyvendinti turėjo baigti galioti šių
metų pabaigoje.
„Pieno žaliavos kokybė yra labai svarbi, atšaldymas yra vienas iš būdų tą kokybę užtikrinti. Vis dėlto dalis mažų ūkininkų neturi techninių galimybių – tinkamos
galios elektros įvadų, patalpų ir kita – šaldytuvams įsirengti. Be to, smulkiesiems
tai yra ir didelis ilgalaikis įsipareigojimas,
kai perspektyvos plėsti pieno ūkį nėra.
Šios išlygos panaikinimas smulkiesiems
pieno gamintojams taptų kliūtimi parduoti pieną.
Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai,
susitikę su mažaisiais Žemaitijos regiono
pieno gamintojais, inicijavo pereinamojo
laikotarpio pratęsimą.
Suprantame, kad maisto sauga yra labai aktualus klausimas, tačiau sutarėme,
kad reikia ieškoti kitų būdų – pirmiausia,

pexels.com nuotr.
papildomomis priemonėmis skatinti kooperaciją ir pieno perdirbimą vietoje“, – sakė žemės ūkio ministras K. Navickas.
Savo ruožtu pieno gamintojai iki šiol
gali pasinaudoti pieno šaldymo įrangai
įsigyti skirta parama, kurią galima gauti pagal įvairias Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemones.
Nuo 2020 m. išskirtinai smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, buvo kviečiami Nacionalinei mokėjimo
agentūrai teikti paraiškas dėl paramos savo ūkiams stiprinti pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį
„Parama smulkiesiems ūkiams“.

Ši parama skirta pieno gamintojams,
kurie laiko nuo 3 iki 9 pieninių veislių
karvių. Jiems skiriama 100 proc. išmoka,
sudaranti iki 15 tūkst. Eur. Investuojantiesiems būtent į pieno šaldymo įrangą buvo
suteikiamas prioritetas, nes pieno kokybė
ypač svarbi visai maisto tiekimo grandinei.
Per dvejus metus parama pasinaudojo
apie 900 ūkininkų, dar per 200 paraiškų
pateikė šiemet – šis skaičius negalutinis.
Smulkūs pieno ūkiai Lietuvoje dominuoja – 73 proc. ūkių laiko iki 5 karvių
ūkyje. Suskaičiuota, kad juose laikomos
karvės sudaro 14 proc. visų Lietuvoje laikomų pieninių karvių.
Gegužės pradžioje Lietuvoje buvo laikoma beveik 228 tūkst. pieninių karvių.
Per metus jų banda sumažėjo 8 tūkst.
karvių – mažėjimo tendencija stebima
jau daugelį metų.
Nepaisant to, šių metų sausį – balandį buvo supirkta 410,5 tūkst. tonų pieno,
o tai yra 4,2 proc. daugiau, palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu pernai. Superkamo
pieno kiekis pradėjo augti išaugus pieno
supirkimo kainoms, kurios pasiekė rekordines aukštumas. Tai gali paskatinti
daugiau ūkininkų imtis pienininkystės
veiklos.
Žemės ūkio ministerijos informacija
Užsk. 1136

TRUMPAI
] SANTUOKOS
2020 m. mūsų šalis užėmė trečiąją vietą
Europos Sąjungoje pagal sudaromų santuokų skaičių. Tūkstančiui žmonių teko
5,5 santuokos. Nepaisant šito, dalijomės
pirmąja vieta su latviais ir danais ne tokioje mieloje statistikoje – tūkstančiui gyventojų teko 2,7 skyrybų. 2020 m. mažiausiai
santuokų įregistruota Italijoje (1,6), Portugalijoje (1,8), Ispanijoje ir Airijoje (abiejose po 1,9). Mažiausiai skyrybų užpernai
buvo Maltoje (0,5) ir Slovėnijoje (0,8).

] KILMĖ
2021 m. gyventojų ir būstų surašymo metu užfiksuota, kad 2 mln. 655 tūkst. (94,5
proc.) mūsų šalies gyventojų gimė Lietuvoje, iš jų 55,7 proc. – mieste, 44,3 proc.
– kaime. Užsienyje gimė 155,6 tūkst., arba
5,5 proc., gyventojų. Didžiausią pastarosios grupės dalį (91,2 proc.) sudarė Europos valstybėse gimę asmenys. Įdomus ir
tas faktas, kad kas dešimtas Lietuvos gyventojas yra gyvenęs užsienyje metus ir
ilgiau.

] NAUJAGIMIAI
Pernai Lietuvoje gimė 23,3 tūkst. kūdikių.
Didžiąją dalį (43,7 proc.) naujagimių sudarė pirmagimiai, antri gimę – 39,7 proc.,
treti ir paskesnieji – 16,6 proc. Santuokos
neįregistravusiems tėvams 2021 m. gimė
6 tūkst. kūdikių, tai yra kiek daugiau nei
ketvirtadalis naujagimių.

] STOKOJA LĖŠŲ
Lietuvos statistikos duomenimis, praėjusiais metais 37,8 tūkst. šalies šeimų gavo
socialinę pašalpą. Jų skaičius, palyginti su
2020 m., pernai išaugo 24 proc. ir daugumoje apskričių buvo didesnis už tą, kuris
yra užfiksuotas 2019 m.
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Aikštelių bėdos: tai ne vietoje,
tai per didelė, tai privačioje žemėje

PO TO, KAI RAŠĖME

Eglė MIČIULIENĖ

Ekologas dar kartą priminė, kad visi
mieste vykdomi projektai yra viešinami
ir net ne po vieną kartą, todėl žmonės
Po straipsnio „Daugiabučio
turėtų domėtis bent jau tuo, kas bus dagyventojai bruzda dėl konteiroma jų kieme. Bet dažniausiai, anot D.
Bunikio, pretenzijų atsiranda tada, kai
nerių aikštelių“ („Santaka“,
gaunami visi leidimai ir pradedama
gegužės 20 d., Nr. 39) sulaukėdirbti.
me dar vieno skambučio.
„Visi šie darbai atliekami valstybinėje žemėje. Jei daugiabučių gyventojams nepatinka tai, kas ten daroma, jie
Priminsime, jog Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC)
gali susiformuoti sklypus ir tvarkytis
su žeme taip, kaip nori patys“, – kalbėpagal ES projektą visoje apskrityje renjo D. Bunikis.
gia naujas buitinių atliekų konteinerių
Ekologas pasakojo, jog pasitaiko net
aikšteles. Straipsnyje rašyta apie tai, jog
ir gana kurioziškų skundų.
prie Gedimino g. 14-o namo Vilkaviškyje buvo sustabdyti darbai, nes gyventoVisai neseniai į Savivaldybę atėjo
rajono gyventoja, turinti paveldėtą
jai pareikalavo naujai rengiamą aikštelę patraukti tolyn, kaip ir priklauso
sklypą sodų bendrijoje. Moteris pateipagal įstatymus – mažiausiai 10 metrų
kė brėžinį, rodantį, kad toje vietoje,
kur įrengta nauja atliekų konteinerių
nuo gyvenamojo pastato, o geriausiai
– palikti buvusioje vietoje, prie gatvės.
aikštelė, yra dalis jos sklypo, tik nukelta į kitą pusę keliuko. Brėžinys labai
Šįkart į redakciją paskambino Vilniaus g. 6-ame name gyvenanti moteris,
senas, patvirtintas kažkada buvusio soS Atnaujinta komunalinių atliekų konteinerių aikštelė prie Vilkaviškyje esančio Vilniaus
kuri taip pat buvo nepatenkinta naujai
dų bendrijos pirmininko, kurio yra tik
g. 4 namo padaryta šiek tiek ilgesnė, todėl sumažėjo vietos gyventojų automobipadaryta atliekų konteinerių aikštele.
parašas, nenurodyta net pavardė. Nėra
Anot vilkaviškietės, šioje vietoje konteiliams.
Autorės nuotr. ir jokių sklypo koordinačių, neatlikti
neriai anksčiau buvo sustatyti dviem
geodeziniai matavimai, nėra duomenų
eilėmis, o dabar įrengta siaura aikštelė
viškio rajono savivaldybės administracijos turto registre.
ekologo Dariaus Bunikio. Vyr. specialistas
vienai atliekų talpyklų eilei, todėl ji ge„Kai žmonės nesusitvarkę dokumentų,
Dažniausiai pretenzijų
paaiškino, jog aikštelė įrengta išlaikant būti- kyla visokių problemų. Mūsų turimuose
rokai pailgėjo.
nus atstumus ir atitinka visus standartus.
„Dėl to sumažėjo mūsų automobidokumentuose šis plotelis pažymėtas kaip
atsiranda tada, kai
O dėl to, kokia ji suprojektuota, gyven- valstybinė bendro naudojimo žemė, todėl
lių stovėjimo vietų, kurių ir taip trūksgaunami visi leidimai ir
tojai turėjo apsižiūrėti anksčiau.
ta, nes gyventojų bendrabučiuose yra
šioje vietoje buvo suprojektuota ir padapradedama dirbti.
„Visame rajone įrengiama ar atnaujina- ryta konteinerių aikštelė. Įdomiausia tai,
daug. Tiesa, geltona linija bent jau kol
ma gerokai daugiau kaip pusantro šimto kad gyventoja sakė nesinaudojanti tuo žekas prie konteinerių nenubrėžta, bet
aikštelių. Jei kiekvieną reikės perdaryti pa- mės gabalėliu, tačiau jį prižiūri, nupjauna
jei prie jų rikiuosime mašinas, šiukšlių vežėjai neprivažiuos. Vilniaus gatvėje gyventojų parašus, kaip Gedimino g. 14- gal visų gyventojų norus, projektas niekada žolę, nes tokį nurodymą esą kažkada gavupastatytas stovėti draudžiantis ženklas, ame name, kad konteinerių aikštelė būtų nebus užbaigtas. Juo labiau kad ši aikštelė si iš Nacionalinės žemės tarnybos. Dabar
prie teismo aikštelės – irgi ženklas, tai kur perdaryta. Bet man buvo atsakyta, kad padaryta be jokių pažeidimų, projektuota išsiuntėme dokumentus projektą vykdanmums automobilius laikyti? Skambinau svarstymų laikas praėjo, dabar šaukštai toje pačioje vietoje, kur ir buvo, – tik gal čiam MAATC’ui, kuris su panašia situacija
šiuo klausimu į Savivaldybę, bet ekologas po pietų ir niekas aikštelės neperdarinės“, šiek tiek ilgesnė. Tačiau ten, kur projektas sodų bendrijose jau yra susidūręs. Gal bus
neatitinka reikalavimų, – sutinkame, tikrai surastas kažkoks kompromisas“, – kalbėjo
pareiškė, kad viskas pas mus padaryta ge- – kalbėjo moteris.
Apie šią situaciją pasiteiravome Vilka- reikia perdaryti“, – kalbėjo D. Bunikis.
rai. Klausiau, ar dabar mums reikia rinkti
D. Bunikis.

V. Uspaskich: „Nebus pinigų – nebus vaikų.
Nebus vaikų – nebus Lietuvos“
Pažangūs bei išsilavinę europiečiai nenori gimdyti vaikų, kol
nesutvirtės finansiškai. Pasirinkę
karjerą, jie įsisuka į darbo rutiną
ir atideda vaikus „neapibrėžtam
laikui“. To pasekmė – Europa
sensta ir keičiasi jos demografinis
veidas.
Todėl jau nuo pat 2016 metų Europoje
mažėja gimstamumas. Šią visai socialinei
apsaugai gresiančią problemą galima ištaisyti tik vienu būdu: skatinant gimstamumą. Vienas iš svarbiausių jaunų šeimų
pasirinkimą formuojančių faktorių yra
finansinis. Juk jaunos šeimos nori gyventi „čia ir dabar“. Todėl dažnai jos atideda
vaikų gimdymą, kol sutvirtės ir atsistos
ant kojų. O tada dirba, dirba, dirba ir...
užmiršta, kad planavo šeimą. Geriausiu atveju pasigimdo vieną vėlyvą vaiką, o valstybės požiūriu tai trumparegiška ir netgi
pavojinga pozicija.
Europa iki šiol žiūrėjo į šią problemą
pro pirštus. Daugelyje Europos šalių vaiko
priežiūros atostogos nesiekia nė vienerių
metų. Kai kur mokama tik dalis atlyginimo, kuris buvo uždirbamas iki nėštumo.

Dar kai kuriose šalyse nuo tos sumos nuskaičiuojami ir mokesčiai. Dėl nepalankios išmokų politikos gimstamumas ne
auga, o, atvirkščiai, mažėja, visuomenės
sensta, didėja rizika mažoms tautoms išnykti. Ir tai gresia ne tik vis mažėjančiai
Lietuvai, bet ir visai Europai.
Darbo partija mane įpareigojo nebeatidėlioti šios problemos ir imtis realių
darbų. Todėl pateikiau Europai pasiūlymą, kurio ji negalės atsisakyti. Pateikiau

rezoliuciją dėl vaiko priežiūros atostogų
ilginimo iki vienerių metų bei siekiu, jog
motinystės ar tėvystės atostogų išėję tėvai tuo metu gautų šimtą procentų savo
algos. Juk jauni tėvai ir taip susiduria su
stipriai išaugančiomis išlaidomis ir pasikeitusia buitimi. Išlaikydami jų pajamas
buvusiame lygyje pridėsime svarų argumentą svarstymuose apie šeimos pagausėjimą. Todėl atsiras realios galimybės nekeisti gyvenimo būdo, kartu dings dalis
įtampos, kurią bet kokiu atveju patiria
jauni tėvai.
Žinau, kad tokie sprendimai kartais
vertinami kaip populistiniai. Kaip tie,
kurie kažką duoda „už dyką“. Neapsigaukite. Tai – investicija. Supraskite, jog tai
ne „valstybės duoti“, o poros sąžiningai
iki nėštumo uždirbti pinigai, kuriuos ji
išleis savo vaiko gerovei. Būkime tvirti
savo sprendimuose ir žinokime, jog kiekvienas šiandien protingai išleistas euras
atneš ne vieną dešimtį eurų rytoj.
Pagarbiai jūsų
nepriklausomas Europos Parlamento narys
Viktoras USPASKICH
Už pareikštas nuomones atsako tik autorius.
Šios nuomonės nebūtinai atitinka oficialią Europos Parlamento poziciją.
Užsk. 1135
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6 / Kybartai: čia prasideda Lietuva

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

Sėkmę technologijų olimpiadoje lėmė
nestandartinis gimnazistės mąstymas
Andrius GRYGELAITIS

nestandartinius sprendimus. Tiesa, jie pabrėžė, kad nors kybartietės darbas ir buvo
išskirtinis, jis vienintelis atitiko visus respublikinės technologijų olimpiados kriterijus.
Kartu su Kristijono Donelaičio gimnazijos atstovėmis į Zarasus vyko ir „Saulės“
progimnazijos mokinys Arijus Matveičikas su mokytoju Dariumi Vaitkevičiumi.
Arijus technologijų olimpiadoje nepateko
tarp prizininkų, tačiau visa kraštiečių delegacija džiaugėsi Solveigos sėkme.

Kybartų Kristijono Donelaičio
gimnazijos trečios klasės mokinei Solveigai Andriukaitytei
jau seniai niekas negali prilygti
rajoninėse technologijų olimpiadose. Šiemet mergina tapo
ir respublikinės olimpiados
nugalėtoja.

Iš pusės žodžio

Įsiminusi pirma pažintis

S. Andriukaitytė nuo mažens mėgsta siūti, siuvinėti, daryti įvairius rankdarbius. Jos senelė kadaise anūkę išmokė megzti, o mama dar labiau skatino
tobulinti turimus įgūdžius. Su siuvimo
mašina pataisyti suknelę, palaidinę ar
kelnes Solveigai niekada nebuvo problema. Tai žinodami net kaimynai neretai kreipiasi pagalbos į gimnazistę.
Merginos gabumai buvo pastebėti
ir mokykloje. Nuo septintos klasės ji reguliariai dalyvauja rajoninėse technologijų olimpiadose, o pastaruosius trejus S
metus netgi tapo jų nugalėtoja. Iš pradžių Solveigą mokė Kybartų „Saulės“
progimnazijos pedagogė Vilija Murinienė,
o perėjusi į Kristijono Donelaičio gimnaziją ji žinių ėmė semtis pas mokytoją Dalią
Viliušienę.
„Pirmą kartą Solveigą pamačiau prieš
ketverius metus, kuomet ji dar būdama aštuntokė dalyvavo rajoninėje technologijų
olimpiadoje. Ši mergina jau tuomet išsiskyrė iš kitų dalyvių, nes vienintelė dirbo su
siuvimo mašina. Tai man labai įstrigo. Kai
tik ji atėjo į pirmą gimnazijos klasę, iš karto paklausiau, ar norėtų būti mano mokine“, – prisiminė D. Viliušienė.

Aliuzija į gyvenimą

Mokytojos ir mokinės sąjunga greitai
tapo tvirta kaip kumštis. Visą laiką D. Viliušienė mokė Solveigą mąstyti nestandartiškai, kitaip nei jos bendraamžiai. Akivaizdu, kad šie patarimai nenuėjo veltui. Šiais
metais Zarasuose vykęs respublikinis technologijų olimpiados etapas tai tik patvir-

Mokytojos Dalios Viliušienės ir Solveigos Andriukaitytės ryšys – tvirtas kaip
kumštis.
Autoriaus nuotr.
tino – S. Andriukaitytės darbas komisijos
nariams nekėlė jokių abejonių ir buvo pripažintas geriausiu šalyje.
„Į Zarasus atvykę rajoninių olimpiadų
nugalėtojai turėjo per 4 valandas padaryti
tam tikrą gaminį, jį aprašyti, nupiešti eskizus ir pristatyti. Mūsų grupė gavo užduotį
pagaminti vėjarodę. Ant kiekvieno mokinio darbo stalo buvo išdėliota daugybė medžiagų. Reikėjo panaudoti bent 7 iš jų. Daugelis vėjarodę sumaišė su vėtrunge. Net 4
dalyviai darė aitvarus. Aš iš karto prisiminiau iš mokytojos gautus patarimus, tad į
visą kūrybos procesą pasižiūrėjau kitaip“,
– prisiminė gimnazistė.
Pristatydama komisijai savo darbą ji
pasakojo pagaminusi rodyklę, simbolizuojančią žmogaus gyvenimą, kuris, kaip ir
vėjarodė, netikėtai gali pasisukti ten, kur
papučia vėjas. Prie savo gaminio mergina
pritvirtino žemyn besileidžiančių siūlų,
kurie buvo tarsi dar viena aliuzija į gyve-

nimą – jis gali baigtis staiga ir netikėtai.

Vienintelis atitiko kriterijus

Įprastai komisijos nariai mokiniams užduoda daugybę klausimų, tačiau Solveiga
jų nesulaukė. Kybartietės darbas ir jo pristatymas nepaliko abejingų. Būtent dėl to
mergina pagrįstai ėmė tikėtis užimti vieną
iš prizinių vietų. Tiesa, apie pirmąją ji net
negalėjo pasvajoti. Kai organizatoriai paskelbė antrųjų bei trečiųjų vietų laimėtojus,
tarp jų savo pavardės neišgirdusi S. Andriukaitytė šiek tiek nusiminė. Ji pagalvojo, kad
namo teks grįžti tuščiomis.
„Aš taip pat jau mintyse ėmiau dėlioti,
kaip reikės paguosti Solveigą. Visgi, kai skelbiant pirmąją vietą išgirdome komisijos
narius tariant jos pavardę, abi sušukome
iš laimės. Mus užvaldė neįtikėtinos emocijos“, – šypsojosi mokytoja D. Viliušienė.
Įteikdami apdovanojimą S. Andriukaitytei organizatoriai išskyrė merginos

Pasienio geležinkelio stotyje –
nemokamas internetas keleiviams iš Rusijos
Nuo šiol per Kybartų ir Kenos geležinkelio stotis į Kaliningrado sritį
iš Rusijos vykstantys žmonės galės pasinaudoti bevielio interneto
prieiga. Tam, kad įsijungtų šią paslaugą, keleiviai turės peržiūrėti karo Ukrainoje nuotraukas.
Norintys prisijungti prie interneto keleiviai pirmiausia nukreipiami į pasisveikinimo puslapį: „Sveikinamės su jumis laisvoje šalyje! Mes nenorime, kad Rusijoje jus
pasodintų į kalėjimą už žinias, kurias galima perskaityti ir kuriomis galima dalytis
internete. Dėl to juo naudotis be apribojimų kviečiame čia ir dabar – naršyti galite
visą laiką, kol traukinys stovi stotyje“.
Tiesa, prieš pasinaudojant interneto
prieiga, būtina peržiūrėti nuotraukas su
tragiškais Rusijos karo Ukrainoje vaizdais
ir paspausti sutikimo mygtuką su teiginiu:
„Noriu sužinoti tiesą apie Rusijos karą Ukrainoje“.
Įvykdę šią sąlygą keleiviai informuojami, kad be jokių kliūčių gali pasiekti Rusijoje uždraustus socialinius tinklus „Instag-

ram“, „Facebook“ ir „Twitter“. Taip pat
jiems siūlomas bent kelių Lietuvos ir užsienio naujienų portalų, kuriuose galima
rasti objektyvios informacijos rusų kalba,
sąrašas bei karo realybę atspindintys vaizdo įrašai iš „YouTube“ kanalų.
„Turime galimybę atkreipti Rusijos piliečių dėmesį į Rusijos valdžios karą prieš
Ukrainą ir paskatinti nelikti abejingus.
Suteikę prieigą prie interneto svetainių,
kurios blokuojamos Rusijoje, fiksuojame
pirmuosius aktyvius prisijungimus. Tikimės, kad internetu norintys pasinaudoti keleiviai peržvelgę karo vaizdus skirs
laiko pasidomėti objektyvia informacija.
Jeigu jie bent akimirkai susimąstys, kad
verta domėtis ir dalytis, ši mūsų komandos iniciatyva bus prasminga”, – sakė AB

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) generalinis
direktorius Egidijus Lazauskas.
Tranzitiniai traukiniai iš Maskvos į Kaliningrado sritį ir atgal kursuoja kiekvieną dieną.
Taip pat vyksta traukiniai iš Adlerio
bei Sankt Peterburgo.
Per mėnesį Kaliningrado link ir atgal
pravažiuoja vidutiniškai 100 tranzitinių
traukinių, kiekviename jų būna apie 100
keleivių ir palydovų.
Rusijoje dar karo pradžioje buvo apribota galimybė pamatyti objektyvią informaciją apie įvykius Ukrainoje.
Dėl šios priežasties AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lietuvos spaudos fotografų
klubas inicijavo Vilniaus ir Kenos geležinkelio peronuose karo vaizdų parodą.
Neseniai LTG pavyzdžiu pasekė ir aktyvūs kybartiečiai, kurių iniciatyva karo
vaizdai publikuojami krovininių automobilių laukimo aikštelėje Kybartuose.

„Lietuvos geležinkelių“ inf.

S. Andriukaitytė su mokytoja D. Viliušiene įdėjo daug pastangų besiruošdamos
respublikiniam etapui. Jos stengėsi ieškoti
įvairių kūrybos formų, technologijų, kurias
būtų galima panaudoti olimpiados metu.
Pati gimnazistė prisipažino, kad tai padėjo
jai įgyti daug naujų įgūdžių.
„Dažnai gabūs vaikai nemėgsta sunkaus
darbo. Solveiga unikali tuo, kad yra ir talentinga, ir darbšti. Mes viena kitą suprantame
iš pusės žodžio. Tokie mokiniai priverčia
tobulėti ir pedagogus. Jie mus pakelia aukštyn, įkvepia“, – teigė D. Viliušienė.
Gimnazistė nebuvo pirmoji D. Viliušienės mokinė, kuriai respublikinėje technologijų olimpiadoje nusišypsojo sėkmė. Prieš
keletą metų antrąją vietą užėmė Skaistė Navickaitė, o dar kiek anksčiau paskatinamuoju diplomu buvo įvertinta Geda Murinaitė.
Šių metų olimpiados laimėtoja S. Andriukaitytė nėra vien kruopšti mergina,
save realizuojanti tik per technologijų
pamokas. Ji – aktyvi bei veikli gimnazijos
bendruomenės narė. Priešingai nei daugeliui gali pasirodyti, kybartietė nemėgsta
sėdėti kambaryje. Jai patinka lauke leisti
laiką su draugais, užmegzti naujas pažintis. Apskritai, bendravimą su žmonėmis
Solveiga vadina vienu didžiausių savo pomėgių. Baigusi mokyklą ir studijas ji svajoja tapti vaikų darželio auklėtoja. Šiame
darbe, pasak pačios gimnazistės, ji puikiai
galėtų pritaikyti ir per technologijų pamokas įgytus įgūdžius.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

„Sveikata“
kyla aukštyn
Kybartų futbolo klubas
„Sveikata“ tęsia kovas antrojoje šalies futbolo lygoje.
Mūsiškiai sužaidė dar dvejas rungtynes. Iš pradžių svečiuose 1:0 buvo
įveiktas Utenos „Utenis“. Pergalingą
įvartį kybartiečiams pelnė Justas Vaišnys.
Kitoje dvikovoje „Sveikatos“ futbolininkai 0:0 sužaidė su turnyrinės
lentelės kaimyne Kauno „Hegelmann
Litauen B“ ekipa. Šį susitikimą mūsiškiai pirmą kartą žaidė Vilkaviškio
miesto stadione, kuriame nuo šiol ir
turėtų vykti visos šio sezono komandos namų rungtynės.
Po šešerių sužaistų rungtynių kybartiečiai su aštuoniais surinktais taškais rikiuojasi aštuntoje turnyro lentelės vietoje.
Kitą dvikovą „Sveikata“ jau šį sekmadienį, 13.30 val., žais Vilniuje su
„Žalgiris C“ ekipa.
„Santakos“ inf.
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Kardinolas S. Tamkevičius jaunimui:
branginkite savo šaknis ir laisvę
Seime įvyko konferencija „50
metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo:
pamokos ir perspektyvos“.
Mintimis apie šio istorinio
fenomeno prasmę anuomet,
reikšmę šiandien ir ateities
perspektyvas pasidalijo renginio globėjas kardinolas Sigitas
TAMKEVIČIUS.

gali atrodyti, kad jau nereikia kovoti už
laisvę. Bet tokiomis laisvės sąlygomis yra
pavojus pasinerti į pramogas, daiktus ir
jau nebranginti tiesos, tikėjimo. Žmogus
gali nė nepajusti, kad savo vidumi tampa
pavergtas.
Gyvename laisvoje Lietuvoje, bet tikrai
laisvų žmonių, man atrodo, yra mažuma.
Sovietmečiu kovojome už išorinę laisvę, šiandien tos kovos jau nebereikia. Ta-

laisvę: carinės priespaudos laikais – knygnešiai, sovietmečiu – „Kronika“, vėliau Sąjūdis. Ir visur pirmose gretose matome tikinčius žmones, krikščionis. Esminis dalykas
– jog tikėjimas padaro žmogų pakankamai
stiprų, tikėjimas iš žmogaus reikalauja gyventi tiesoje, elgtis pagal sąžinę. Todėl tvirtai tikinčio žmogaus neįmanoma pavergti.
Jis visada kovos už tikrą laisvę.
– Kaip Lietuvos visuomenėje keitėsi
požiūris į „Kroniką“, jos leidėjus ir platintojus per visą atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį?
– „Kronika“ nestokojo dėmesio per visą
Nepriklausomybės laikotarpį, o šiemet, minint jos leidybos 50 metų jubiliejų, to dėmesio yra išskirtinai daug.
Dauguma „Kronikos“ žmonių buvo
kuklūs ir nematė reikalo apie save kalbėti.
Tačiau dėmesys su metais augo, o ypač artėjant apvalioms sukaktims – 30-mečiui, 40mečiui. Šiemet dėmesio ypač daug: iš visų
pusių analizuojama, kokia „Kronikos“ įtaka
buvo anuomet, kokios pamokos gali būti
šiandien.
Apie „Kronikos“ leidimą, apie tai, kas
buvo prieš 50 metų, kalbėta daug. Kartais
man atrodo, kad gal net per daug. Bet labai
svarbu, jog mes iš „Kronikos“ fakto pasidarytume išvadas dabarčiai. Žmonės ir sovietmečiu, ir dabar yra panašūs. Ir anuomet, ir
šiandien mums reikia stovėti tiesos pusėje,
kovoti už tikrą vidinę, dvasinę laisvę.

] Nukelta į 8 p.

Žmonių iš globos namų
poreikiai – kaip ir visų mūsų
] Atkelta iš 3 p.

Atsakomybė už žmogų

Kaip bet kur kitur, globos namuose gyvena įvairių žmonių. Kaip ir visur, yra tokių,
kurie nesilaiko įstaigos taisyklių, serga priklausomybių ligomis. Būna, kad tenka konstatuoti nepriimtino elgesio faktus. Svarbu
nepamiršti ir tos aplinkybės, jog asmens elgesiui įtakos daro proto ar psichikos liga.
Vis dėlto aplinkinių kaimų gyventojai
ne iki galo suvokia, kad pas save kviesdamiesi negalią turintį žmogų su globos įstaiga dalijasi atsakomybe už jį.
„Gyventojas tikrai gali išvykti iš globos
namų, tačiau tik laikydamasis nustatytos
tvarkos. Personalas turi žinoti, kur ir pas
ką jis išvyksta, kada grįš. Labai svarbu, kad
žmogus į globos namus grįžtų saugiai ir
blaivus“, – pabrėžė O. Budrienė.
Kartais susiklosto taip, kad globos namų
darbuotojams tenka aplinkiniuose kaimuose ieškoti į įstaigą laiku negrįžusio gyventojo. Fakto, kad žmogus yra privačioje valdoje, jos šeimininkams slėpti tikrai nereikia.

Patalkinti neuždrausta

Užsk. 1061

– Jūsų Eminencija, kokias „Kronikos“
pamokas Lietuva išmoko, o kokias galbūt primiršo?
– Svarbiausioji „Kronikos“ pamoka – už
tiesą ir laisvę reikia kovoti per visą gyvenimą. Dievas mus apdovanojo laisve, bet tą
laisvę daug kas kėsinasi pavergti. Ne tik
išorinės jėgos, bet ir įvairūs mūsų vidiniai
polinkiai.
Pavergti žmogų gali kėsintis ne tik išorinis, gerai matomas priešas, kaip tai vyksta
šiandienėje Ukrainoje, bet ir blogis, esantis
šalia mūsų, pavyzdžiui, alkoholis, narkotikai ir panašūs dalykai. Ir ši vergystė gali
būti nemažiau pražūtinga už išorinę nelaisvę. Jei žmogus nebudi, jis gali labai lengvai
prarasti laisvę.
Sovietmečiu viskas buvo aišku: buvome okupuoti, okupantas kovojo prieš
tautiškumą, prieš Bažnyčią. Buvo labai
akivaizdu, kur reikia priešintis. Šiandien

čiau už visišką žmogaus laisvę reikia kovoti visą gyvenimą. Tai ir būtų „Kronikos“
pamoka.
– Kodėl Lietuvoje būtent Bažnyčia
tapdavo laisvės kovų bastionu? Prisiminkime 1863-iųjų sukilimą, blaivybės
sąjūdį, knygnešius, pasipriešinimą sovietizacijai. Gal tai susiję su faktu, kad
Lietuva yra civilizacijų paribyje, o Katalikų Bažnyčia yra vakarietiškos civilizacijos pamatas? Vadinasi, civilizacijų
kova Lietuvoje neišvengiamai reiškia ir
pasirinkimą – su Katalikų Bažnyčia ar
prieš ją?
– Bažnyčia stovi ant uolos, kuria yra
Kristus ir jo paskelbtoji Evangelija. Kas priima Kristų, savo gyvenimą stato ne ant smėlio, bet ant uolos. Kristus apie save pasakė:
„Aš esu tiesa“ ir „Tiesa padarys jus laisvus.“
Vadinasi, krikščionis niekuomet nesusitaikys su vergiška padėtimi. Krikščioniškasis
tikėjimas, jei jo nuosekliai laikomasi, visais
laikais padėdavo žmonėms stovėti tiesos
pusėje ir kovoti už laisvę. Kai žmogus be tikėjimo ima kurti savo tiesas, labai dažnai
jis nueina į klystkelius. Manau, Bažnyčia
tuo ir brangi tiek praeityje, tiek šiandien,
kad ji žmogų padaro tvirtą, sąžiningą, kovojantį su bet kokia prievarta.
Galime tik pasidžiaugti, kad Vakarų civilizacija kūrėsi ant krikščioniškų pamatų.
Tai užtikrino jos gyvybingumą. Dėl to mūsų
tikėjimas yra didelė brangenybė.
Žvelgdami į savo istoriją matome, kad
Bažnyčia ir jos žmonės visada kovojo už

Globos namuose gyvenantys žmonės
neatsisako padėti aplinkinių kaimų gyventojams. Juozas Bašinskas pasakojo iš Augalų kaimo gyventojų sulaukiantis prašymų
sunešti malkas, sukasti daržą. Virginijus Bačiuliūnas neseniai padėjo iškasti senas avietes. D. Venckus ne tik neatsisako padirbėti,
kai kas paprašo, bet ir pats turi pasistatęs
nedidelį šiltnamį. Vyras jame augina daržovių ir tuo nuoširdžiai džiaugiasi. „Kai dirbi,
ir laikas greičiau eina“, – jam pritarė J. Bašinskas.
Atlygio už talką niuansus vertėtų aptarti su socialiniu darbuotoju, kuris rūpinasi
globos namų gyventoju. Ir tikrai nėra geras

sprendimas atsilyginti alkoholiu. Tam, kuris žmogų kviečiasi padėti, būtina realiai
įvertinti talkininko gebėjimus, suvokti bei
prisiimti atsakomybę.
„Buvo atvejis, kai savininko paprašytas
įstaigos gyventojas sėdo vairuoti traktorių,
nors nei traktorininko pažymėjimo, nei įgūdžių neturėjo. Tąsyk jis padarė tik materialinių nuostolių, nes išvertė tvorą, žmonės nenukentėjo, – prisiminė O. Budrienė. – Nors
buvo prašyta, globos namai padarytos žalos neatlygino, nes to daryti neprivalo. Kaimo gyventojai turėtų pagalvoti, ar žmogus,
kuriam jie duoda naudotis savo turtu, pvz.,
dviračiu, gebės tai daryti saugiai, ar suvoks,
kad daiktas yra svetimas, o tokį privalu grąžinti.“

Norint sugyventi svarbu
kalbėtis ir bendrauti

Aplinkinių bendruomenių žmonės
prieš leisdamiesi asmeniškai bendrauti su
globos namų gyventojais turėtų įvertinti
tą aplinkybę, kad pastarieji šia žinia tikrai
pasidalys, o sodybos šeimininkas vėliau sulauks jau ne vieno svečio, o kelių. Svarbu iš
anksto apgalvoti, ar tokios situacijos ateityje bus priimtinos.
Jei į namus užsuko apsvaigęs žmogus
arba juntama svečio agresija, reikėtų skambinti tel. 112 ir kviesti policijos pareigūnus.
Be abejo, galima kreiptis ir į Didvyžių socialinės globos namus.
Svarbu suvokti, kad ne visas nemalonias situacijas pavyks išspręsti su pačiu
globos namų gyventoju. Apie kilusias problemas vertėtų kalbėti su įstaigos administracija, su socialiniais darbuotojais. „Mums
ir kaimų gyventojams reikia kalbėtis, bendrauti“, – kvietė ir drąsino Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui O. Budrienė.
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Taikos pasirašymas su Padniestre
sukėlė Moldovoje chaosą

UKRAINOS REPORTAŽAI

(Tęsinys. Spausdinta
„Santakoje“, Nr. 20–22,
24–32, 34–40)

rių būriai iš Ukrainos, Baltarusijos ir net
Latvijos bei Estijos. Mūšiuose žuvo du
rusakalbiai Estijos bei vienas Latvijos pilietis, kurie pakluso Maskvos raginimui
padėti PMR vaduoti iš Moldovos fašistų.
Maskva tada skleidė melą, kad Moldovai
„Mums nutiko tai, ko neturėjo
kariauti padeda rumunai bei snaiperiai
nutikti: pralaimėjome karą ir
iš Lietuvos, nors taip ir nepateikė jokių
1992-ųjų liepą pasirašėme taiįrodymų. Ant PMR sostinėje Tiraspolyje
esančio paminklo šioms kovoms atminkos arba tiksliau – kapituliaciti yra iškaltos ir žuvusių estų bei latvio
jos susitarimą su Padniestrės
pavardės.
vadovais. Tai buvo gėdingas
Kadangi Antrajame pasauliniame
kare Rumunija rėmė nacistinę VokietiKišiniovo pralaimėjimo bei
ją, Maskva 1990 m. susikūrusį Moldovos
Maskvos pergalės įteisinimas,
„Liaudies frontą“, kurio vienas iš siekių
kurio pasekmes jaučiame iki
buvo susijungti su Rumunija, ėmė vadinti fašistų sambūriu. Kaip priešprieša
dabar“, – pasakė Moldovos
jam buvo įkurta rusakalbių partija „Jemokslų akademijos Istorijos
dinstvo“.
instituto profesorius Virgilius
Suagitavusi Padniestrės regiono
rusakalbius gyventojus sukilti, MaskBirladeanuas.
va jiems pagalbon pasiuntė čia karinę
Istoriko nuomone, Kišiniovas privalėjo
bazę turėjusius Rusijos kareivius, o tai
toliau ryžtingai kovoti už šalies suvieir nulėmė Moldovos kapituliaciją. Per
nijimą, tačiau šalį valdę ekskomunisbrolžudiškus susirėmimus 1991 m. žuvo
tai pasirašė kapituliaciją, nes nebuvo
apie pusantro tūkstančio žmonių, ir Kišipratę priešintis Maskvai. Tai neigiamai
niovas buvo priverstas pasirašyti taikos
Autoriaus nuotr. susitarimą, įteisinusį Padniestrės Moldopaveikė šalies ekonomiką bei politiką, S Padniestrės Moldovos respublikos sostinės Tiraspolio ženklas.
komplikavo Moldovos siekius tapti ES
vos respublikos egzistavimą.
bei NATO nare. „Šią klaidą labiausiai paju- keliaudavo atgal į Ukrainą.
konkurencija žlugdo, tačiau Maskva ir toPrieš tris mėnesius Rusijos kariuomenei
tome dabar, Rusijai užpuolus Ukrainą, kai
Moldovos ekonomikai tai tapo dide- liau reikalauja, kad už į Moldovą bei PMR įsiveržus į Ukrainą, didžiulę paniką išgyvesuvokėme, jog bet kurią akimirką galime liu trukdžiu, nes vietos gamintojams bei tiekiamas dujas mokėtų vien Moldova.
no ne tik pastarosios šalies, bet ir kaimynibūti ir mes Rusijos užpulti“, – tvirtino V. importuotojams buvo sunku konkuruoti
Šios situacijos paradoksalumą sustipri- nės Moldovos gyventojai.
Birladeanuas.
su kontrabandinėmis prekėmis. Iš tokios na ir tai, jog nemokamomis dujomis PMR
Išgirdę pagyrūniškus Kremliaus tvirtiniAnot jo, įkurdama Padniestrės Moldo- kontrabandos gaunami pelnai nepildė nei gamina elektros energiją, kurią po to par- mus, kad Ukraina bus užimta per keletą dievos respubliką (PMR) Maskva Moldovoje Moldovos, nei PMR biudžeto, bet leido lob- duoda Moldovai.
nų, keli milijonai supanikavusių ir į užsienį
sukėlė kelis dešimtmečius užsitęsusį chao- ti oligarchams. Spėjama, kad šiais kontra„Korumpuodama politikus bei valdinin- nusprendusių bėgti ukrainiečių užkimšo visą. Mat PMR tapo didžiuliu kontrabandos bandiniais pinigais buvo paperkami Mol- kus Maskva sugebėjo užblokuoti planus sus kelius bei geležinkelio stotis. Dalis ukraicentru, leidusiu lobti ne tik vietiniams, bet dovos politikai, jais buvo finansuojamos pirkti dujas iš Kazachstano bei sujungti niečių spruko į Moldovą, ir šią nedidelę, 2,5
ir Moldovos, Ukrainos ir galimai net Mask- Maskvai palankios partijos. „Kišiniovas dujų vamzdyną ir elektros tinklus su Rumu- mln. gyventojų turinčią šalį užtvindė 400
vos politikams.
ne tik daug metų nekontroliavo padėties nijos“, – tvirtino Kišiniovo istorikas. Jis ap- tūkst. pabėgėlių. Dauguma jų vėliau išvyko
PMR teritorija yra unikali. Tai maždaug šalyje, bet ir nepriėmė savarankiškumui gailestavo, jog Ukraina tik po 2014 m. ėmė į kitas šalis, tačiau Moldovoje liko apie 80
200 km ilgio ir vos 6–38 km pločio žemės svarbių sprendimų, pavyzdžiui, nesujun- neleisti per savo teritoriją Rusijos kariams tūkst. pabėgėlių.
ruožas dešiniajame Dniestro upės krante. gė savo elektros tinklų su Rumunijos, o tai vykti į PMR ir keisti dvejus metus atitarna„Džiaugiuosi, kad kilęs karas uždarė
Kairiajame krante yra likusi Moldovos te- būtų sumažinę priklausomybę nuo Mask- vusius kolegas.
PMR kontrabandos kelius iš Odesos, ir viritorija, o iš dešinės pusės PMR ribojasi su vos“, – sakė V. Birladeanuas.
„Gaila, bet 1991 m. per Moldovos konf- liuosi, kad visam laikui. Taip pat tikiuosi,
Ukraina.
Paradoksalią Moldovos situaciją sim- liktą su PMR pastarosios pusėje kovėsi kai kad karas paskatins Moldovos politikus
PMR paskelbus nepriklausomybę Mol- bolizuoja ne tik elektros energijos, bet ir kurios Ukrainos savanoriškos sukarintos vienytis dėl bendro tikslo – patekti į ES bei
dova nesugebėjo kontroliuoti bei apmokes- dujų įsigijimo aplinkybės. Rusiškos dujos į formuotės, ir per Ukrainą į PMR buvo tie- NATO ir galutinai atsiriboti nuo Maskvos“,
tinti prekių, atkeliaujančių į ją iš Ukrainos. Moldovą ateina iš PMR, o tenykštė valdžia kiami ginklai, o tą klaidą Kyjivas suprato – kalbėjo V. Birladeanuas.
Iš už šimto kilometrų Ukrainoje esančio už jas nieko nemoka. Vogdama dujas PMR vėlai“, – sakė istorikas V. Birladeanuas.
Odesos jūros uosto į PMR milžiniškais kie- gali pigiau gaminti maisto bei pramonės
Per Moldovos karą su PMR 1991-aisiais
Eldoradas BUTRIMAS
kiais buvo gabenamos įvairios prekės, ku- produktus, kuriuos parduoda Moldovoje. Tiraspoliui padėti buvo atvykę ne tik keli
Specialiai iš Kišiniovo ir Tiraspolio
rios po to patekdavo į Moldovos rinką bei Šios šalies verslininkus tokia nesąžininga šimtai savanorių iš Rusijos, bet ir savano(Bus daugiau)

Kardinolas S. Tamkevičius jaunimui: branginkite
savo šaknis ir laisvę
] Atkelta iš 7 p.
Todėl „Kronikos“ pamokos šiandien yra ne
mažiau aktualios, nes mus daug kas bando pavergti. Pavyzdžiui, genderistinė ideologija, kurią popiežius Pranciškus įvardija
kaip ideologinę kolonizaciją. Arba pastangos tikėjimą, Bažnyčią palikti kažkur pariby, tarsi tai būtų visiškai nesvarbu.
Manau, kad labai svarbi „Kronikos“ pamoka – jog mūsų tautos pamatų pamatas
buvo ir yra krikščionybė, ir kad šitą pamatą reikia labai branginti. Jei, neduok Dieve,
mes jį prarastume, būtume bevilčiai.
Reikia kalbėti apie tai, ką padarė „Kronika“ savo laiku, paanalizuoti, ką mes
šiandien turime padaryti, kad būtume
tokie tvirti, kokie tvirti buvo „Kronikos“
žmonės.
– Kada sunkiau skleisti tiesos žodį
– ar tada, kai jis persekiojamas ir drau-

džiamas, ar tada, kai jis prilyginamas
kiekvieno asmeninėms tiesoms?
– Tiesos žodį galima skleisti bet kokiose sąlygose, tik reikia, kad žmogus jį būtų
suradęs. Sunkios sąlygos kartais gali būti
net palankesnės branginti tiesos žodį, nes
tuomet, kai gyvenimas lengvas, mes lengvai išlempame ir pradedame branginti tik
tai, kas naudinga mūsų egoizmui ir savimeilei.
Manau, kad „Kronikos“ reikšmė pakankamai įvertinta, ateityje istorikai analizuodami sovietmetį galbūt galės dar nuodugniau išstudijuoti tą ilgą, sunkų stagnacijos
laikotarpį nuo partizaninio pasipriešinimo
pabaigos iki Sąjūdžio. Juk jeigu ne „Kronika“, tai žmonėse laisvės dvasia būtų buvusi dar labiau prislopinta.
Viena vertus, „Kronika“ skleidė informaciją apie pavergtą Lietuvą, kita vertus,
ji drąsino žmones stovėti tiesos ir laisvės
pusėje.

– Gimė ir išauga jaunoji karta, kuri
tiek apie „Kroniką“, tiek apie totalitarinį sovietmečio režimą žino tik iš vadovėlių arba vyresniųjų pasakojimų. Kokią žinią jai norėtumėte palikti?
– Yra didelė pagunda manyti, kad
svarbu tik tai, ką mes patys šiandien kuriame. Labai lengva taip susireikšminti.
Svarbiausia žinia, kurią norėčiau palikti
jaunajai kartai: labai branginkite savo
šaknis. Tos šaknys yra visa tai, ką kūrė ir
už ką kovojo visi mūsų pirmtakai. Šis paveldas yra brangenybė, iš kurios galime
mokytis kurti ateitį. Istorija yra gyvenimo
mokytoja, ta mokytoja yra ir mūsų istorinės šaknys.

Regina STATKUVIENĖ
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Kviečia į gatvės
krepšinį
Rajono policijos komisariatas
kartu su Sporto mokykla organizuoja vaikų 3x3 gatvės krepšinio
varžybas. Jos vyks trečiadienį,
birželio 1 d., Vilkaviškio krepšinio aikštelėje (Kęstučio gatvėje,
prie „Sodros“).
Varžybos prasidės 14 val. Rajono vaikai varžysis keturiose amžiaus grupėse. Pirmosios susitiks 2012 metais
gimusių ir jaunesnių berniukų bei
mergaičių komandos, taip pat gimusieji 2010–2011 metais.
15.30 val. prasidės varžybos tarp
gimusių 2008–2009 bei 2006–2007 metais.
Dalyviai bus registruojami turnyro
dieną likus pusvalandžiui iki varžybų
pradžios. Jaunųjų krepšininkų laukia
prizai.
„Santakos“ inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Pas Vilkaviškio reabilitologus plaukia
pacientai iš visos apskrities
Eglė KVIESULAITIENĖ

dens ir gydomosios mankštos poveikis sutrikusioms raumenų, raiščių, kaulų bei sąnarių funkcijoms,
sustiprėja raumenys ir raiščiai,
padidėja stuburo paslankumas,
dėl to sumažėja ar visai išnyksta
varginantys skausmai.

Rajono gyventojams besimėgaujant fizioterapijos
bei reabilitacijos procedūromis ligoninė plečia
šias paslaugas. Medikai
pastebi, kad vilkaviškiečiai pradėjo labiau save
mylėti ir rūpintis sveikata
profilaktiškai.

Norinčiųjų daugėja

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja Jolanta Kononenkaitė pastebėjo, kad anksčiau kineziterapijos procedūras
skeptiškai vertindavę žmonės
dabar net mokamoms nebegaili
Populiariausios – vonios
pinigų.
– Kai anksčiau pacientui paIki šiol turėjęs tik vieną povandeninio masažo vonią ligoninės
skirdavau gydomąją mankštą,
susiraukdavo ir sakydavo: „Jei
Fizinės medicinos ir reabilitacijos
jums labai reikia, tai galėsiu ateiskyrius neseniai įsigijo ir antrą.
ti.“ Dabar šito nebėra – žmonės
Mat ši paslauga sulaukė tokio popatys prašo skirti mankštą ar
puliarumo, kad pacientai eilėje
laukdavo po kelias savaites.
bent parodyti pratimus, kad ją
Povandeninis masažas gerina
galėtų daryti namuose, – pasakraujotaką, medžiagų apykaitą
kojo J. Kononenkaitė. – Tiesiog
bei sąnarių ir stuburo paslanpagaliau visi suprato, kad sveikakumą, todėl jis tinka praktiškai
ta reikia rūpintis profilaktiškai,
kiekvienam žmogui. Reguliarios
nelaukiant, kol užklups rimtos
povandeninio masažo procedūproblemos.
ros padeda naikinti celiulitą, švelPas abi skyriuje dirbančias
nina ir stangrina odą. Savo grožiu
gydytojas reabilitologes rikiuojair gera savijauta besirūpinančios
si pacientų eilės, tačiau nemažai
S Pacientų pamėgtą povandeninį masažą atlieka
rajono gyventojos leidžia sau pažmonių patys išsiperka sveikatinislaugytojos Rita Turonienė ir Dalia Gražulienė.
simėgauti povandeniniu masažu
mo procedūras Konsultacinio skypo kelis kartus per metus.
Autorės nuotr. riaus registratūroje ir į gydytojus
Toks masažas rekomenduojanet nesikreipia.
mas ir sergantiesiems kaulų, sąnarių bei nizme geriau įsisavinimas deguonis.
Vilkaviškio ligoninėje esančios reabiŠios abi procedūros populiaresnės tarp litacijos procedūros garsios visoje apskrineurologinėmis ligomis, taip pat žmonėms,
turintiems su antsvoriu ir virškinimu susi- moterų, tačiau jomis mielai pasilepina ir tyje, tad pasisveikatinti atvyksta ir marivyrai, dažniau besirenkantys šarko dušą, jampoliečių, šakiečių, Kalvarijos ar Kazlų
jusių problemų.
Kiek mažiau populiari – perlinė vonia. kuris stimuliuoja raumenis, nervų sistemą, Rūdos savivaldybių gyventojų. J. KononenJos gydomąjį poveikį sudaro procedūrai padeda reguliuoti svorį. Ši procedūra ski- kaitė sakė pastebėjusi tendenciją, kad liatlikti naudojamas oro burbuliukų priso- riama gydyti hipotonijai, nuovargio sind- gonius į reabilitaciją Vilkaviškin siunčia
tintas vanduo, kuris dirgina odos recep- romui, funkciniam nervų sistemos sutriki- net Kauno medikai. Dėl šios priežasties
torius. Pučiamo oro burbuliukai švelniai mui, nemigai ir net vidurių užkietėjimui.
pacientų eilės auga ir medikai priversti
Vertikalioji vonia, pacientų vadinama spręsti problemą, kad vietiniai gyventojai
masažuoja, atpalaiduoja raumenis, raminančiai veikia centrinę nervų sistemą, tiesiog baseinu, vienodai mėgiama ir vyrų, laiku gautų paslaugas.
šalina nuovargį, mažina stresą ir nemigą. ir moterų. Mat ji yra viena efektyviausių
Procedūros metu gerėja kapiliarinė krau- procedūrų gydant įvairias stuburo ligas.
Specialistų daugėja
jotaka, aktyvėja medžiagų apykaita, orga- Šios procedūros metu sujungiamas vanKai beveik prieš du dešimtmečius ligo-

ninėje buvo įkurtas Fizinės medicinos ir
reabilitacijos skyrius ir jam pradėjo vadovauti šios srities mokslus baigusi J. Kononenkaitė, ten dirbo tik 4 specialistai. Tuomet nebuvo nei specialių masažinių stalų,
nei treniruoklių, o fizioterapiją atstojo
keli sovietiniai prietaisai. Dabar skyrius
išaugęs iki 16 specialistų ir jų bei reabilitacinių paslaugų poreikis vis auga.
Medikė džiaugėsi vis modernėjančia
aparatūra, kuri gali padėti žmonėms po
traumų, neurologinių susirgimų, operacijų,
bronchitų, kraujotakos sutrikimų, sąnarių,
stuburo patologijos ir kt.
Ligoninės kolektyvas vis dar puoselėja
viltį įsirengti ir druskos kambarį, labai reikalingą plaučių bei kvėpavimo takų ligomis
sergantiems pacientams. Juolab kad tobulėjant medicininei įrangai druskos terapija
gali būti atliekama pigesnėmis ir paprastesnėmis priemonėmis.

Ketina plėstis

Netrukus į Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių parkeliaus naujas mikrobangų terapijos aparatas. Ši terapija
taikoma sergant degeneracinėmis, uždegiminėmis ir trauminėmis ligomis, ausų,
nosies, gerklės, kitų kvėpavimo organų
uždegimais, net lėtiniam gastritui bei
opaligei gydyti. Taip pat laukia dar vieno
stimuliacijos aparato, naudojamo kraujotakos, stuburo, raumenų ligoms gydyti,
papildomos aparatūros skausmui bei uždegimams mažinti.
Kadangi skyrius ketina plėstis, jau dairomasi papildomų kabinetų. Tam gali tikti
neseniai atsilaisvinusios Akušerijos ginekologijos ir neonatologijos skyriaus patalpos. Visgi medikai svarsto galimybę, kaip
bent keletą kabinetų įkurdinti pirmame
pastato aukšte, nes traumuotiems pacientams pasiekti kituose aukštuose įsikūrusius medikus gan keblu.
– Norime savo pacientams pasiūlyti
kuo daugiau ir efektyvesnių reabilitacijos
paslaugų. Džiaugiamės, kad žmonės sąmoningėja bei randa galimybių rūpintis savo
sveikata, – džiaugėsi gydytoja reabilitologė J. Kononenkaitė.

Virtualioji realybė persikelia į medicinos įstaigas
Dažnam vaikui medicinos įstaigos asocijuojasi su baime, ašaromis ir
neigiamomis emocijomis. Mažiesiems pacientams baimę žadina adatos ir kitos skausmą keliančios procedūros, neretai vaikus privedančios net iki isterijos priepuolių. Medicina ir technologijos susivienijo
dėl bendro tikslo ir pasiūlė sprendimą, kaip sušvelninti šią baimę bei
vaikams vizitą medicinos įstaigoje paversti smagia pramoga.
Suteiks saugumo

Kauno technologijos universiteto (KTU)
mokslininkai kartu su sveikatos priežiūros
tinklu „Antėja“ sukūrė virtualiosios realybės patirtį, kuri mažiesiems palengvins
kraujo ėmimo ir skiepijimo procedūras.
Pasak KTU virtualiosios realybės tyrimų laboratorijos mokslininkų Miglės Zdanavičiūtės ir Airido Janonio, interaktyviosios technologijos gali padėti pacientams
sumažinti nerimą, baimę ar įtampą.
„Pagrindinis tikslas buvo sukurti tokią
virtualiąją aplinką, kurioje pacientas jaustųsi saugiai. Virtualioji realybė leidžia nusikelti kur tik norime, net ir ten, kur fiziškai
apsilankyti būtų neįmanoma arba labai
sudėtinga. Norėjome sukurti įtraukiantį
pasakojimą, kuris ne tik nukreipia vaiko
dėmesį, bet ir suteikia galimybę geriau
pažinti tokį pasaulį. Šiame virtualiame

pasakojime vaikai gali susitikti didžiausią
banginį Žemėje, sužinoti, kaip atrodo mantos spindulys ar iš arti pamatyti orkų būrį.
Draugiškas, mielas animacinis personažas,
lydintis žiūrovą viso pasakojimo metu, suteikia saugumo ir pasitikėjimo jausmą“,
– pasakojo mokslininkai.
Pasak jų, virtualiosios realybės pritaikymas medicinoje neabejotinai atneš teigiamą pokytį. Nuo šiol mažieji pacientai
ne tik skiepysis ar tyrimams skirtą kraują
duos be baimės, bet su virtualiosios realybės akiniais turės galimybę išvysti dar neregėtus vaizdus.

Į magišką pasaulį

Idėja perkelti virtualiosios realybės patirtį į medicinos kabinetą nebuvo spontaniškas sprendimas.
„Mintis sukurti tokią technologiją kilo

pakalbėjus su gydytojais ir slaugytojais,
kurie papasakojo, jog susiduria su ta pačia
problema skiepydami vaikus ar imdami jų
kraujo. Mažieji pacientai dažniausiai bijo
adatų, verkia ir traukia rankas. Tai paskatino ieškoti išeities, kaip mažiesiems palengvinti apsilankymą medicinos įstaigoje“,
– pasakojo „Antėjos“ pardavimo kampanijų
koordinatorė Aurelija Adomonienė.
Bendradarbiaudamas su partneriais
sveikatos priežiūros tinklas sukūrė virtualiosios realybės filmuką, kurio metu vaikas
nukeliamas į magišką, paslapčių pilną vandenyno pasaulį, po kurį kartu su pagrindiniu personažu robotuku RO keliauja valtele. Pagrindinį animacinio filmuko veikėją
įgarsino Kauno nacionalinio dramos teatro
aktorius Povilas Jatkevičius.
Vandenyno gelmėse mažieji lankytojai
beveik 2 minutes gali stebėti magišką pasaulį – kvapą gniaužiančius banginius, įspūdingas orkas ar grakščiai šokančias medūzas.
Tuo metu slaugytoja ramiai atlieka reikiamą procedūrą.

Įspūdžiai neįkainojami

Medicinos priežiūros tinklas savo socialiniuose tinkluose paskelbė konkursą
ir ragino tėvus siųsti vaizdo įrašus ar nuo-

traukas, kuriuose būtų atskleista jų vaikų
drąsa. Atrinkę drąsiausius vaikučius juos
pirmuosius pakvietė išbandyti virtualiosios
realybės patirtį.
„Šie vaikai tapo virtualiosios realybės
ambasadoriais ir pirmieji Lietuvoje išbandė dar nematytą patirtį. Apmokėme slaugytojų komandą ir siekėme, kad procesas
vyktų kuo sklandžiau, nesukeltų vaikams
baimės ar nesaugumo jausmo“, – pasakojo
A. Adomonienė.
Pirmieji bandymai išpildė lūkesčius. Dalis vaikų, pasinėrę į virtualiosios realybės
patirtį, net nepastebėjo, kad jiems buvo
imamas kraujas ar leidžiami vaistai.
„Netveriame džiaugsmu, nes pasiekėme svarbiausią tikslą – suteikti vaikams
saugumo ir jaukumo jausmą per procedūras. Patirtį išbandę pacientai neliejo ašarų,
netraukė rankų, o svarbiausia – procedūrų
kabinetą paliko be baimės ir išgąsčio. Slaugytojos juokavo, jog ši technologija palengvins procedūras ne tik mažiesiems, bet ir
kai kuriems suaugusiesiems. Su partneriais sukūrėme tai, kas palengvins kasdienybę ne tik medicinos darbuotojams, bet ir
pacientams“, – sakė „Antėjos“ pardavimo
kampanijų koordinatorė.
Pagal pranešimą spaudai
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

SIŪLOME PARAGAUTI

Arbūzų salotos
su feta
Artėjant šiltajam metų sezonui (juk reikia tikėtis, kad
jis pagaliau ateis) siūlome
paragauti salotų su arbūzu.
Jos labai gaivios, gardžios,
vos iš kelių produktų. Puiku
ir tai, kad virtuvėje sugaišite tikrai labai mažai laiko.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

PRODUKTAI
4 puodelių kubeliais pjaustyto
arbūzo
3 pjaustytų agurkų,
sauja sultenių,
pusės puodelio sutrupinto fetos
sūrio,
3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
3 šaukštų raudonojo vyno acto,
žiupsnelio druskos, pipirų,
kelių baziliko, mėtos lapelių.

Užsk. 1134

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

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info
REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.
REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
(teisėsauga, medicina) –
8 685 67 037.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:
Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

GAMINIMAS
Arbūzą, agurkus, sultenes, alyvuogių aliejų, raudonojo vyno actą,
druską bei pipirus sumaišykite didesniame dubenyje.
Serviruodami salotas apibarstykite jas šviežio fetos sūrio gabalėliais bei plėšytais mėtos lapeliais.
Gamindami nebijokite paeksperimentuoti! Svarbiausi šių salotų ingredientai – arbūzas ir sūris.
Jie nuostabiai dera tarpusavyje ir
gali būti valgomi be jokių priedų,
tik pabarstyti mėgstamais prieskoniais. Taigi visa kita galima varijuoti.
Jei nenorite, į arbūzo ir fetos
salotas galite nedėti agurko, o drąsiai gardinti jas juodosiomis alyvuogėmis, trumpai pamarinuotais
raudonaisiais svogūnais. Sultenes
galėsite pakeisti salotų lapeliais ar
gražgarstėmis, jei tik jas mėgstate.
Puikiai ant šių salotų tiks pabarstyti nuplikytų graikinių riešutų ar skrudintų moliūgų sėklų.
O jei neturite ar nemėgstate
raudonojo vyno acto, su alyvuogių
aliejumi puikiausiai tiks žaliosios
citrinos sultys ir šaukštelis nutarkuotos šios citrinos žievelės. Galima alyvuogių aliejaus padažą pagardinti ir šaukšteliu medaus bei
skiltele česnako.
Mėginkite, eksperimentuokite
ir atraskite patį jums skaniausią
variantą!
Gero apetito!

8 685 69 150.

Simona SIMANAVIČIENĖ (verslas, kultūra)

8 694 56 657.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4062 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9 000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.
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NUO GEGUŽĖS 30 D. IKI BIRŽELIO 5 D.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 7 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 11 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 437 s.
11.30 Dviračio žinios.
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. 17 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
6 d. 1 s.
18.00 Kas ir kodėl?
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. 6 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 8 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 15 d. 12 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 438 s.
11.30 Dviračio žinios.
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. 18 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
6 d. 2 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Lietuvos
sienos“. 3 d.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 4 d. 1 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 9 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 16 d. 1 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 439 s.
11.30 Dviračio žinios.
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. 19 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
6 d. 3 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Dok. f „Bėgliai.
Tuneliu į laisvę.
A. Žemaitis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Jūrų Lietuva“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 4 d. 2 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 10 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 16 d. 2 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 440 s.
11.30 Dviračio žinios.
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. 20 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
6 d. 4 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Mano ir tavo
žemė“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla
dviem“. 4 d. 3 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas
Monkas“. 4 d. 11 s.
9.40 Ser. „Komisaras
Reksas“. 16 d. 3 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 441 s.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.30 Gimę tą pačią dieną.
13.30 Euromaxx.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos
šauksmas“. 10 d. 1 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“.
6 d. 5 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 V. f. „Greiti ir įsiutę“.
Veiksmo trileris.
2001 m.
0.40 V. f. „Melvinas ir
Hovardas“. Komiška
drama. 1980 m.
2.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Gyventi kaime gera
(kart.).
6.30 Klauskite daktaro
(kart.).
7.30 Beatos virtuvė
(kart.).
8.30 Mes iš Ukrainos.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.55 Dok. ser. „Didžioji
Britanija iš paukščio
skrydžio“.
12.50 Dok. ser. „Lotynų
Amerikos platybėse“.
13.45 Ser. „Jaunasis
Montalbanas“.
2 d. 3 s.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų
koncertas.
17.30 Praeitis ateičiai.
19.00 Euromaxx.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
Finalas.
23.20 V. f. „Seržantas
Bilkas“. Komedija.
1996 m. Rež.
Jonathan Lynn. JAV.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 LRT radijo žinios.
6.07, 12.00 Dokumentika.
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias
draugas.
13.00 Sekminės iš Vilniaus
Kalvarijų.
15.00 Pasivaikščiojimai.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Su tavo diena, Tėti!
17.00 Dok. f. „Pažinti tėtę“.
18.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Nacionaliniai kino
apdovanojimai
„Sidabrinė gervė“.
23.00 V. f. „Vairavimo pamokos“. Romantinė
komedija. 2014 m.
0.30 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Svajonių sodai“ (kart.).
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Ser. „Tautos tarnas“.
20.30 „(ne) Viskas
įskaičiuota“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Tryliktas rajonas. Ultimatumas“.
Prancūzija, kriminalinis veiksmo trileris,
2009. Rež. Patrick
Alessandrin.
0.40, 4.05 Ser. „Rezidentas“.
1.40 Ser. „Elementaru“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.40, 19.30 Ser. „Tautos
tarnas“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.40, 19.30 Ser. „Tautos
tarnas“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
20.30 „(ne) Viskas
įskaičiuota“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Nuosavas
šnipas“. Kanada, JAV,
veiksmo filmas, 2020.
Rež. Peter Segal.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.40, 19.30 Ser. „Tautos
tarnas“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
20.30 „(ne) Viskas
įskaičiuota“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Nakties klajūnai
2“. JAV, kriminalinis
trileris, 2011. Rež.
Chris Fisher.
1.00, 4.30
Ser. „Rezidentas“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.40 Ser. „Tautos tarnas“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.00 „Lidl grilio talentai“.
19.30 Animac. f. „Bulius
Ferdinandas“. JAV,
2017.
21.45 V. f. „Bado žaidynės“.
JAV, mokslinės
fantastikos veiksmo
ir nuotykių filmas,
2012. Rež. Gary Ross.

6.00 Animac. ser.
10.00 „Skaniai ir paprastai“.
10.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.00 „Sveiki atvykę“.
11.30 „Svajonių sodai“.
12.30 Dok. ser. „Laukinė
Japonija“.
13.40 Dok. f. „Madagaskaro lemūrai“.
14.40 V. f. „Matilda“.
16.40 V. f. „Meilė, vedybos,
šeimyninis gyvenimas“.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Protėvių šauksmas“. Kanada, Portugalija, JAV, nuotykių
drama, 2020.
21.25 V. f. „Mumbajaus
viešbutis“. Australija,
Indija, Singapūras,
JAV, istorinis draminis trileris, 2018.

TV3

2.35 Ser. „Perėja“.
3.35 Ser. „Naujakuriai“.
5.05 Ser. „Moderni šeima“.

10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga
žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
20.30 „(ne) Viskas
įskaičiuota“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Bet kokia
kaina“. JAV,
kriminalinis trileris,
2016. Rež. David
Mackenzie.
0.45, 4.15 Ser. „Rezidentas“.
1.45 Ser. „Elementaru“.
2.45 Ser. „Perėja“.
3.45 Ser. „Naujakuriai“.
5.10 Ser. „Moderni šeima“.

0.25, 4.00 Ser. „Rezidentas“.
1.30 Ser. „Elementaru“.
2.30 Ser. „Perėja“.
3.30 Ser. „Naujakuriai“.
5.00 Ser. „Moderni šeima“.

2.00 Ser. „Elementaru“.
3.00 Ser. „X mutantai“.
4.00 Ser. „Naujakuriai“.
5.25 Ser. „Moderni šeima“.

0.45 V. f. „Deganti žemė“.
Kanada, JAV, mokslinės fantastikos veiksmo trileris, 2014.
Rež. Geoff Browne.
2.25 Kartojimai.

0.00 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 V. f. „Peliukas
Stiuartas Litlis 3.
Gamtos šauksmas“.
10.30 V. f. „Šuns tikslas“.
JAV, komiška nuotykių drama, 2017.
12.25 Dok. ser. „Nuostabūs
metų laikai“.
13.40 Dok. f. „Laukinė
Naujoji Zelandija.
Prarastas rojus“.
14.40 V. f. „Stebuklinga
žaislų krautuvėlė“.
Kanada, JAV,
komedija, 2007.
16.30 V. f. „Prielipa“. JAV,
komedija, 1996.
18.30 Žinios.
19.30 „Metam monetą“.
21.00 V. f. „Angelo
apgultis“. JAV,
veiksmo filmas,
2019. Rež. Ric Roman
Waugh.
23.25 V. f. „Pavojai
gelmėse 2“. JAV,
veiksmo trileris,
2009. Rež. Stephen
Herek.
1.15 Kartojimai.
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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 Dok. ser. „Liūtų
valdžia“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“ – Šiaulių
„Šiauliai-7bet“.
21.00 V. f. „Tamsos
riteris“. 2008 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Didžioji Britanija. Rež.
Christopher Nolan.
0.05 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, 18.30
Ser. „Čikagos
policija“.
11.35, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Bėglys“. 2015
m. Veiksmo trileris.
JAV. Rež. Christian
Sesma.
22.45 V. f. „Tamsos riteris“
(kart.).
1.45 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 Betsafe-LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės. Vilniaus
„Rytas“ – Panevėžio
„Lietkabelis“.
21.00 V. f. „International“.
2009 m. Kriminalinis
veiksmo filmas.
Vokietija, JAV, Didžioji
Britanija. Rež. Tom
Tykwer.
23.20 V. f. „Bėglys“ (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 Ser. „Čikagos
policija“.
19.30, 2.10
Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Ginkluotas
atsakas“. 2017 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Meksika. Rež. John
Stockwell.
22.55 V. f. „International“
(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. Šiaulių
„Šiauliai-7bet“ –
Kauno „Žalgiris“.
21.00, 22.00 „Amerikietiškos imtynės“.
23.00 V. f. „Snaiperis“.
2007 m. Veiksmo
trileris. JAV. Rež.
Antoine Fuqua.
1.30 V. f. „Ginkluotas
atsakas“ (kart.).
3.10 Ser. „Strėlė“.

6.00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
7.00, 11.40 „Negyvenamose
salose su Beru Grilsu“.
8.00 „Varom!“
8.30, 10.00 „Pričiupom!“
9.00 Sveikatos kodas.
10.30 Dok. ser. „Liūtų
valdžia“.
12.45 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe-LKL
čempionatas. Finalo
rungtynės. Panevėžio
„Lietkabelis“ –
Vilniaus „Rytas“.
19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Šilumos
smūgis“. 2013 m.
Veiksmo trileris.
23.55 V. f. „Nelaisvėje“.
2019 m. Trileris. JAV.
2.10 Kartojimai.

6.00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
7.00, 9.00 „Galiūnai“.
8.00, 10.05 „Pričiupom!“
8.30 Tauro ragas.
10.35 Dok. ser. „Liūtų
valdžia“.
11.50 „Negyvenamose
salose su Beru Grilsu“.
13.00 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
14.15 „Pragaro virtuvė“.
15.15 „Ekstrasensų mūšis“.
17.30 „Nacionaliniai darbo
ypatumai“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 Ser. „Juodasis
sąrašas“.
20.30 Ser. „Supermenas ir
Luiza“.
22.30 Ser. „Sūnus
paklydėlis“.
23.30 Ser. „Narkotikų
prekeiviai. Meksika“.
0.40 Kartojimai.

2022 m. gegužės 27 d.
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6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.20 Dok. ser. „Dizainas“.
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.
16.40 Gamtininko užrašai.
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 Dok. ser. „Kviečia Londonas. Nepapasakota
britiškos popkultūros
istorija“. 1–2 d.
23.20 Euromaxx.
23.45 Kelionių atvirukai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 15.50 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 Dok. ser. „Gyvenimas
dešimtyje nuotraukų“.
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“. 3 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. ser. „Laisvės
kaina. Savanoriai“.
22.20 Magijos mokslas.
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, 15.50 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 Čia – kinas.
14.15 Veranda.
14.45 Dok. f. „Trys draugai.
Sulaužytas pianinas
ir kitos istorijos“. 3 d.
16.40 Mano geriausias
draugas.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Smalsumo genas.
19.30 Dok. ser. „Legendiniai megastatiniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos
fondo koncertas „Kartu galime daugiau“.
22.40 II tarptautinio Eduardo Balsio jaunųjų
kompozitorių konkurso finalinis koncertas.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Dok. f „Bėgliai. Tuneliu
į laisvę. A. Žemaitis“.
7.00, 15.50 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Atrakinti
praeitį“.
8.25, 12.50 Kultūringai
su Nomeda.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima
švariau.
13.45 Teatro biografijos.
14.45 Dok. ser. „Legendiniai
megastatiniai“.
16.40 Dok. ser. „Didingas
gamtos grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai“.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Veranda.
19.30 Dok. ser. „Gyvenimas su ugnikalniais“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas.
V. f. „Dypanas“.
23.20 Dok. f. „Kuršių nerija“.
23.30 Čia – kinas.
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, 15.50 Animac. ser.
7.50 Euromaxx.
8.15 Magijos mokslas.
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. „Gyvenimas su ugnikalniais“.
16.40 Dok. ser. „Didingas
gamtos grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai“.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Detektyvas
Monkas“.
19.00 Kultūros diena.
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas.
V. f. „Bili Kukuk.
Margot turi likti“.
23.00 Tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2020“.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.25, 14.00 Vytautas
Mačernis. „Kelionės“.
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 Mes iš Ukrainos.
11.30 Mūsų rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00, 17.30, 18.00, 19.30
Dokumentika.
13.30, 24.00 Kelionių atvirukai.
13.45 Tarptautinis
paramos renginys
Ukrainai palaikyti.
15.45 „Poezijos pavasaris
2022“.
17.00 Veranda.
18.30 Teatro biografijos.
19.25 Vizionieriai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Paskutinis
Robinas Hudas“.
22.30 „Vilnius Jazz 2020“.
23.10 LRT OPUS ore.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
10.30 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos
fondo koncertas
„Kartu galime
daugiau“.
13.45 V. f. „Mano cirkas“.
Filmas šeimai. 2020
m. Rež. Miryam
Bouchard. Kanada.
15.30 Animac. ser.
16.00 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
17.00 Dok. ser. „Susipažink
su mano pasauliu“.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Išpažinimai.
20.00 Nacionaliniai kino
apdovanojimai
„Sidabrinė gervė“.
23.00 Kartojimai.
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6.00, 21.00 Ser. „Rimti
reikalai 4“.
6.30 KK2 penktadienis
(kart.).
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.05 „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, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
22.30 V. f. „Pagirios
Tailande“. 2011 m.
Komedija. 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“.
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, 21.30 Žinios.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Karštakošė
gražuolė“. 2021 m.
Trileris. JAV. Rež.
Tanya Wexler.
0.20 Ser. „Paskutinis
laivas“.
1.20 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“.
11.05 „Keičiu žmoną.
Įžymybės“.
12.00 Vidurdienio žinios.
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. „Naktinis
patrulis“. 2019 m.
Veiksmo trileris. JAV.
Rež. Joel Souza.
0.45 Ser. „Paskutinis
laivas“.
1.45 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, 3.45 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško
žmonos“.
11.05 „Keičiu žmoną.
Įžymybės“.
12.00 Vidurdienio žinios.
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. „Aviatorius“.
2004 m. Istorinė
drama. Vokietija, JAV.
Rež. Martin Scorsese.
1.50 V. f. „Naktinis patrulis“
(kart.).
4.30 Alchemija. Švietimo
amžius.
5.00 „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 Vidurdienio žinios.
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. „Svetimšalis“.
2017 m. Veiksmo
trileris. Didžioji
Britanija, Kinija, JAV,
Indija.
23.20 V. f. „Šioje šalyje nėra
vietos senukams“.
2007 m. Kriminalinis
trileris. JAV.
1.45 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.20 Animac. f. „Dagas iš
akmens amžiaus“.
11.00 V. f. „Neįtikėtinos
Lemoni Sniketo
istorijos“. 2004 m.
Nuotykių filmas.
Vokietija, JAV.
13.10 V. f. „Mažylis“ Tomis“.
1995 m. Nuotykių
komedija. JAV.
15.05 V. f. „Kur tu pradingai,
Bernadeta?“ 2019 m.
Komedija. JAV.
17.20 Ser. „Ponas Bynas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Monstrų
viešbutis“.
21.20 V. f. „Faras be
baimės“. 2020 m.
Komedija. Prancūzija.
Rež. Tarek Boudali.
23.10 V. f. „Meilės guru“.
2008 m. Komedija.
Vokietija, JAV, Didžioji
Britanija. Rež. Marco
Schnabel.
0.55 Kartojimai.

6.25 Animac. ser.
8.35 Animac. f. „Tomas ir
Džeris lobių saloje“.
10.00 Animac. f. „Du
ančiukai ir žąsinas“.
11.45 V. f. „Nelydimi nepilnamečiai“. 2006 m.
Veiksmo ir nuotykių
komedija. JAV.
13.35 V. f. „Naujokė 2“. 2011
m. Komedija. JAV.
15.30 V. f. „Tavo, mano ir
mūsų“. 2005 m.
Romantinė komedija.
JAV.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Valerianas ir
tūkstančio planetų
miestas“. 2017 m.
Fantastinis nuotykių
filmas. Rež. Luc
Besson.
22.15 V. f. „Neregistruotas
keleivis“. 2021 m.
Fantastinis trileris.
Vokietija, JAV, Didžioji
Britanija. Rež. Joe
Penna.
0.35 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, 2.30
Grilio skanėstai.
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“.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30, 2.30 Klausimėlis.
7.00 „Kaip 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“.

5.15, 13.00
Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30
TV parduotuvė.
6.30, 2.30 Klausimėlis.
7.00 „Kaip 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
Laisvės TV valanda.
17.30, 20.50
„Aiškiaregė“.

6.00, 7.00
Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
8.00 Vyrų šešėlyje.
8.30 Kryptys LT.
9.00, 4.20 „Aiškiaregė“.
10.00, 17.30, 5.35
Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Grupės „Jonis“
koncertas
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, 5.10
Grilio skanėstai.
18.30 Bušido ringas.
19.00, 2.50
„Reali mistika“.
20.30 Dok. f. „Mano karas.
Afganistanas“.
21.55 Dok. f. „Kalėjimo
pradžiamokslis“.

6.00, 7.00
Ser. „Daktarė
Kovalčiuk“.
8.00, 11.30
Grilio skanėstai.
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.
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.

13

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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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“

Užsk. 46

Anglys ir
medžio
briketai

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

Rumšiškių paukštyno viščiukai! Didieji mėsiniai kalakutai!

Birželio 2 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.

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,

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

Užsk. 1006

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
GR
ANULĖS
PREKĖS
SODUI BEI DARŽUI
● BRIKETAI, ANGLYS.

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

Užsk. 713

ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Užsk. 665

Užsk. 910

JUODELIAI KVIEČIA!

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. 959

Užsk. 962

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. 1137

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
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14 / skelbimai / reklama

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

G. Kavaliausko
odontologijos kabinetas

Vištyčio regioniniame parke,
Vytauto g. 8, Vištytis
birželio 2 d., nuo 9.30 val.,

Svajoji išmokti groti, dainuoti, šokti?

„Lietuvos miškai: jų naudojimas bei
reikšmė klimato kaitos stabilizavimui“.

Ugdymo programos:

● Ankstyvojo ugdymo muzikos ir / ar šokio (4–6 m. amžiaus vaikams)
● Fortepijono
● Akordeono
● Smuiko
● Liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, lamzdelio)
● Pučiamųjų instrumentų (fleitos, saksofono, trimito, klarneto ir kt.)
● Mušamųjų instrumentų
● Gitaros (klasikinės, elektrinės, bosinės)
● Dainavimo (chorinio, solinio)
● Choreografijos (klasikinis, liaudies, pramoginis, šiuolaikinis šokis)
● Suaugusiųjų saviraiškos ugdymo

Seminare paskaitas skaitys Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Seminaras nemokamas.
Seminaras aktualus miškininkams, miško savininkams ir ūkininkams, kurių valdose yra miško plotai
ar menkaverčių sumedėjusiųjų augalų sąžalynai. Dalyviams bus išrašyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Kviečia Vilkaviškio muzikos mokyklos Kybartų filialas
Ugdymo programos

● Ankstyvojo ugdymo muzikos (4–6 m. amžiaus vaikams)
● Dainavimo
● Fortepijono
● Akordeono
Muzikantų, dainininkų ir šokėjų tėveliai prašomi prašymus
pildyti muzikos mokyklos interneto svetainėje www.vmm.lt.

Prašymai priimami jau dabar!

Užsk. 1065

1057

2 kambarių butą Nepriklausomybės g., Vilkaviškyje (IV a.).
Tel. 8 685 13 330.

1141

4 ha dirbamos žemės Pajevonyje.
Tel. 8 614 82 087.

1123

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

1142

1 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Stirniškių k., Vilkaviškio r. (prie
kelio, 5 500 Eur).
Tel. 8 624 65 456.

1143

6 a sodo sklypą „Vyturio“
bendrijoje, Vilkaviškyje (4 900
Eur).
Tel. 8 624 65 456.
Tvarkingą 6 a žemės sklypą
Saulėtekio g., Vilkaviškyje,
prie upės (atlikti kadastriniai
matavimai).
Tel. 8 611 33 615.

1144

1069

1126

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

778

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

1146

2098

Kiaulę.
Tel. 8 638 33 512.

Užsk.
????
Užsk.
69

Informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 3930/0005:2003, esančio Keturvalakių mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.) paveldėtojus, kad
Vladimiro Lopušanskij individuali veikla (matininkas Vladimiras Lopušanskij, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2031) birželio 6 d.,
12 val., vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3930/0005:2003), esančio
Keturvalakių mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r., ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašo kreiptis į matininką Vladimirą Lopušanskij adresu: Baltijos g. 34-53, Kaunas, el. paštu
vladimir.lopusanskij@gmail.com arba telefonu 8 677 87 287. Užsk. 1140

Melasą, didmaišius, rankinę žolės
sėjamąją, 200 l, 600 l, 1 000 l
talpyklas, 220V ir 380V malkų
skaldykles, grūdų malūnus,
traiškytuvus, runkelių tarkavimo
mašinas, sviestamušes, pieno
separatorius, pakabinamas
svarstykles (pasveria iki 3
t), daugiamečių žolių sėklas,
pašarinius grūdus, miltus,
traiškytus mišinius, kukurūzus,
žirnius, garstyčias, ridikus.
Tel. 8 658 97 372.

99

Įvairaus dydžio akmenis.
Tel. 8 642 95 298.

1150

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

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

Kiaules skersti.
Tel. 8 616 07 877.

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

Lietus ratlankius R15 su
naudotomis vasarinėmis
padangomis HANKOOK (nuo
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286.

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

Tvarkingą 36 a žemės sklypą
namui statyti Smėlyno g.,
Kybartuose.
Tel. 8 675 46 186.

Priima ligonius, turinčius teritorinių
ligonių kasų laiškus (dėl protezavimo).

Dalyviams būtina registracija telefonu: 8 687 34 369 ar
el. paštu: a.tebera@yahoo.com
Užsk. 1139

Vilkaviškio muzikos mokykla Kęstučio g. 13, Vilkaviškis,
tel. (8 342) 51 792, www.vmm.lt.

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

« Protezavimas.
« Plombavimas.
« Daro naujos kartos
lanksčias plokšteles
ir cirkonio oksido vainikėlius.
« Daro cirkonio keramiką – tik 250 Eur.

vyks miškininkystės seminaras tema:

Kviečia Vilkaviškio muzikos mokykla!

PARDUODA

Tel.: 8 603 14 053, 8 660 05 250.
P. Jašinsko g. 2 (poliklinikoje, II a., priešais
dantų technikų laboratoriją), Vilkaviškyje.

1145

1148

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.

852

Runkelių tarkavimo mašiną,
malūną, obliavimo, pjovimo,
gręžimo, skaldymo, medžio
frezavimo stakles, kompresorių,
lengvojo automobilio priekabą,
traktorinę vienašę priekabą,
variklius. Tel. 8 616 91 720.

20

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

4 m grūdų sėjamąją AMAZONE
D8-40E (su technologinėmis
vėžėmis).
Tel. 8 656 19 852.

1147

Užsk. 41

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.

206

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

2613

Įvairias malkas rąstais ir sukapotas.
Tel. 8 659 52 203.
367
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
Pigiai – įvairių rūšių skaldytas
malkas, stambias atraižas,
supjautas bei pakais. Atveža
nemokamai.
Tel. 8 681 94 630.

341

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.
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.

5

49

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

Beržines, alksnines, uosines
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, stambias supjautas ir
nesupjautas (pakais) juodalksnio
atraižas, pjuvenas didmaišiuose.
Tel. 8 699 40 234.

2132

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
Kokybiškas skaldytas malkas,
malkas rąsteliais, stambias
supjautas juodalksnio atraižas,
pjuvenas didmaišiuose. Atveža
nemokamai.
Tel.: 8 610 45 504,
8 645 34 667.
2133
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

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

PERKA
1 ar 1,5 arba 2 kambarių butą
Vilkaviškyje.
Tel. 8 621 86 391.

989

skelbimai / reklama / 15

2022 m. gegužės 27 d.

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

Agroserviso paslaugos

Vynioja į ritinius šienainį, žaliąją masę (vienu
važiavimu nupjauna ir susuka į plėvelę), presuoja
šieną ir šiaudus diržiniu presu, pjauna žolę žolės
traiškytuvu, kulia žieminius ir vasarinius rapsus
bei žieminius ir vasarinius javus.
NAUJIENA! Sėja rapsą į ražieną sėjamąja HORSCH FOCUS 4TD.
Sudaromos išankstinės sutartys.
Teirautis darbo metu tel. 8 612 52 701.
Užsk. 1156

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

1951

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

1990

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

1989

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

1991

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

58

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

1613

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

1615

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

25

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

3049

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

33

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

2514

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

Krekenavos įmonė tiesiogiai
– galvijus geromis kainomis.
Atsiskaito iš karto. Greitai
pasiima.
Tel. 8 613 79 515.
UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551.

876

130

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.

183

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

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.

269

695

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

420

995

50

ĮVAIRŪS

991

634

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

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

212

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

27

Pjauna pavojingus medžius kapinėse ir sodybose. Turi reikiamus
pažymėjimus. Parduoda lapuočių
įvairią pjautą medieną.
Tel. 8 688 70 707.

1058

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

2838

Atlieka stogų dengimo darbus,
remontą, visus skardinimo
darbus už prieinamą kainą!
Tel. 8 672 68 917.

660

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

963

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.

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

370

Parduoda ir remontuoja
skalbykles. Suteikia garantiją.
Perka sugedusias skalbimo
mašinas.
Tel. 8 650 70 913.
Dezinfekuoja, valo geriamojo
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250.
Karštuoju būdu restauruoja
vonias. Dengia importinėmis
medžiagomis. Spalvų įvairovė.
Suteikiama garantija. Darbo
patirtis – 30 m.
Tel. 8 636 79 331.

34

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

2018

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

1077

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.

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

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

1873

Dažo, plauna, ruošia dažyti
medinius bei mūrinius namų
fasadus, terasas ir tvoras.
Tel. 8 680 45 700.

1157

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

866

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

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

642

2031

1158

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

802

1149

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

488

1045

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

1115

286

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

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. Registruoja
nurodytais telefonais arba
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com.
Tel.: (8 343) 21 847,
8 699 88 498, 8 670 72 210.
Vyras atlieka įvairius buities
darbus (sutvarko malkas, anglis,
pjauna žolę ir kt.).
Tel. 8 647 22 878.

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

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.

696

1050

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.

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

864

1002

1381

Kilimų ir baldų valymas. Dirba
visoje Suvalkijoje.
Tel. 8 609 09 552.

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

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

571

219

Stogų dengimas ir šiltinimas,
karkasiniai namai, dailylenčių
kalimas. Garantija.
Tel. 8 631 04 053.

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

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.

776

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

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

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

259

185

Vairavai išgėręs? Susigrąžink
vairuotojo pažymėjimą anksčiau.
Alkoblokų montavimas, nuoma,
pardavimas.
Tel. 8 659 92 202.

694

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

DARBAS
63

Į savo namus priima gyventi
senoles ir jas prižiūri (gali būti
nevaikščiojančios).
Tel. 8 607 45 472.

1151

Sodų, apleistų namų, biržių
tvarkymas. Geni, retina,
pjauna veją, kerpa gyvatvores,
išveža sodo atliekas ir pan.
Atlieka nedidelės apimties
griovimo darbus Vilkaviškio r. ir
Marijampolės sav.
Tel. 8 634 90 539.

934

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

487

Iš medienos gamina duris gyvenamiesiems namams, ūkiniams
pastatams, garažo vartus.
Atvažiuoja, matuoja, pristato.
Tel. 8 699 53 925.

1152

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

1153

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

1112

Reikalingas pagalbinis darbininkas, turintis B kategorijos
vairuotojo pažymėjimą.
Tel. 8 635 09 998.

1124

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

1110

Darbas Vokietijoje prie tentų
gamybos. Patirtis nereikalinga.
Atlyginimas 12 Eur per val.
Tel. +370 624 70 524.

1154

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.

1155

2022 m. gegužės 27 d.

KAS? KUR? KADA?
Vilkaviškyje
s Gegužės 27 d., 18 val., miesto sode kon-

s

s

s

s

certuos Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų
instrumentų orkestras ir šokėjos.
Gegužės 30 d., 18 val., kultūros centre
vyks Vilkaviškio muzikos mokyklos ugdytinių, jų kolektyvų koncertas „Doremi. Žinutės vasarai“.
Iki birželio 3 d. Vilkaviškio viešojoje
bibliotekoje rodomi Didvyžių socialinės
globos namų gyventojų meno darbai iš
vilnos ir siūlų.
Birželio 4 d., 12 val., mišiomis Vilkaviškio katedroje prasidės onkologinių ligonių asociacijos „Viltis“ rengiama šventė.
Bus šventinama organizacijos vėliava ir
nominacijų simboliai, teikiamos nominacijos „Auksinis angelas 2021“, koncertuos „Rudenėlio“ ansamblis.
Birželio mėnesį, pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 9.45 val. ir 10.45 val., sporto
ir pramogų centre (Sporto g. 3) vyks nemokamos sveikatingumo mankštos senjorams. Būtina turėti kilimėlį. Informacijos teirautis tel. (8 342) 31 058.

Virbalyje
s Birželio 3 d., 12 val., miesto skvere (jei

SUDOKU

16 / įvairenybės

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

bus blogas oras – kultūros namuose)
vyks festivalis-konkursas „Keliaujanti
daina 2022“.

Paežeriuose
s Birželio 4 d., 14 val., dvaro sodyboje

prasidės Sūduvių amatų šventė. Iki pat
vėlaus vakaro joje koncertuos daugybė
atlikėjų, pasirodys mėgėjų teatras, veiks
amatininkų mugė, bus įvairių pramogų.

Kybartuose
s Birželio 5 d., 13 val., miesto parke vyks

pučiamųjų instrumentų orkestro „Kybartai“ koncertas, skirtas Tėvo dienai.
Į renginio vietą orkestrantai atžygiuos
Darvino gatve.

Būdviečiuose
s Gegužės 28 d., 12 val., vyks kaimo žmo-

nių susitikimas. Daugiau informacijos
teirautis tel. 8 652 43 450.

Klausučiuose
s Birželio 16 d., 19 val., koncertuos atli-

kėja Rosita Čivilytė su grupe. Bilietus
(kaina 10 Eur, koncerto dieną – 15 Eur)
jau galima įsigyti Vilkaviškio kultūros
centro ir Klausučių kultūros namų bilietų kasose, taip pat internetu https://
www.bilietai.lt/.../rosita-civilyte-su-grupe-358959/.

s Teisingas gegužės 20 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 9824 ir 2143.

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 Kartais dangus nusileidžia ant žemės.
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ORAI

Vasara artėja,
šiluma – sunkiai
Šiluma artimiausiomis dienomis labiau primins ne gegužės, o balandžio
pabaigą. Penktadienis bus vėsesnis nei
ketvirtadienis. Vietomis palis, pūs postipris gūsingas pietvakarių, vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 11–16 laipsnių
šilumos.
Šeštadienį bus dar truputį vėsiau.
Debesuosis, kai kur numatomi trumpi
lietūs. Vėjas išliks gūsingas. Temperatūra naktį bus 5–9, dieną 8–13 laipsnių
šilumos.
Sekmadienį vėl kai kur gali negausiai palyti. Dvelks nesmarkus pietvakarių vėjas. Naktį temperatūra laikysis
apie 4–8 laipsnius šilumos, dieną sušils
iki 13–17 laipsnių.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

DIENOS
Gegužės 27-oji –
Europos kaimynų diena
Nacionalinė vyrų diena
Gegužės 28-oji –
Tarptautinė moterų sveikatos
gerinimo diena
Gegužės 29-oji –
Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos
saugotojų diena
Diena be vejos pjovimo

VARDINĖS
s Gegužės 27 d.

Augustina, Augustinas, Genadas,
Leonora, Sargautas, Sargautė,
Virgaudas, Žymantas, Žymantė

s Gegužės 28 d.

Donalda, Donaldas, Jogirda, Jogirdas,
Jogys, Jogminė, Justas, Justė, Rima

s Gegužės 29 d.

04:57
21:36
16:39

Dvyniai (05 21–06 21)
Delčia iki gegužės 29 d.

Astrologinė prognozė / 05-30 – 06-05
Avinų kalbos, komentarai nepraslys be pasekmių. Galima
nauda per reklamą, įvairius
kontaktus. Tiktų atsidėti namų
reikalams. Tikėtini užsiėmimai,
kurie suteiks džiaugsmo.

Liūtai pelnys aplinkinių palankumą. Pravartu aptarti ateities
planus. Tai gali reikšti naują
pradžią. Yra pavojus lengvai pasiduoti blogai įtakai. Neieškokite
kliūčių ir sąmokslo teorijų.

Šauliams tiktų užbaigti senus
santykius arba pradėti naujus.
Jei aktualu, kreipkitės dėl įsidarbinimo ar teisinės konsultacijos.
Pravartu aptarti naujus planus,
palanku derinti interesus.

Jaučiams rūpės turtiniai reikalai,
pirkiniai. Ir patys geriau suvoksite, ir kiti pamatys, ką esate
sukaupę, ko nusipelnę. Jei tai
bus pozityvi patirtis, tuomet tikėtinos neblogos perspektyvos.

Mergelių laukia rimti pokalbiai
su valdžia ar pareigūnais. Svarbu
žinoti, ko siekiate, nes po truputį
formuojate naujas gaires. Galimas rimtas dalykinis pasiūlymas. Kitų parama bus itin svarbi.

Ožiaragiai skubės pabaigti senus įsipareigojimus. Į sąmonę
jau skverbsis naujas polėkis.
Meilės reikalai nepateisins vilčių,
jei geros iniciatyvos, dėmesio
laukiate tik iš kitos pusės.

Dvyniai galbūt pradės naują
veiklą. Jaunaties momentas gali
suveikti kaip paleista spyruoklė
ir pagreitinti planų įgyvendinimą. Nepakenktų daugiau vidinės
kontrolės ir racionalumo.

Svarstyklės savo siekius stengsis įgyvendinti visiškai nesiskaitydamos su priemonėmis. Vis
dėlto verta kontroliuoti kalbą ir
veiksmus. Jei susidursite su kliūtimis, tarkitės su specialistais.

Vandeniai turėtų būti labai
atsakingi, pareigingi, jei dirba
su vaikais, priima sprendimus
dėl jų ateities. Patirsite sėkmės
akimirkų kūryboje. Labai rūpės
asmeniniai santykiai ir pinigai.

Vėžiams savaitę verta pradėti
ramiai. Įvertinkite situaciją ir savo norus, tikslus. Tai padės kurti
naujus planus ir pajusti, kaip juos
įgyvendinti. Bendraudami pasitelkite kantrybę, santūrumą.

Skorpionai bus labai įžvalgūs ir
viską apskaičiuojantys. Tinkamas jūsų sprendimas gali lemti
ilgalaikę sėkmę. Galbūt susitiksite su žmogumi, turinčiu bendrų
ateities planų. Nepersitempkite.

Žuvims patariama vengti negatyvių emocijų. Sugebėkite nusileisti, būkite korektiški, tuomet
pasieksite daugiau, išvengsite
problemų. Žadama daugiau aistros, kūrybingumo, humoro.

Algeda, Algedas, Erdvilė, Magdalena,
Mažrimas, Tautvilė, Teodosija,
Teodosijus, Teodota, Teodotas

s Gegužės 30 d.

Ferdinandas, Fernanda, Fernandas,
Joana, Vyliaudas, Vyliaudė, Žana,
Žanas

SU ŠYPSENA
– Laba diena, čia ekstrasensas Petraitis?
– Taip.
– Ar galėčiau susitikimą perkelti iš šiandien į trečiadienį?
– Ne, nes antradienį jūs susilaužysite
koją ir negalėsite ateiti.
Mane įkvepia žmonių, kurie numetė
svorį nuo 120 kg iki 60 kg, nuotraukos.
Supranti, kad visada galima suliesėti,
ir kemši toliau.
Numirė gydytojas. Anūkai jau antri
metai niekaip negali perskaityti testamento...
Vyrai, kai išgirsite: „Ar sutinkate imti į
žmonas...“ – tai bus paskutinis kartas,
kai kažkas klaus jūsų nuomonės!
– Tėti, man ratą nuleido!
– O ko tu man skambini? Skambink
savo vyrui!
– Skambinau, nekelia!
– Mhm... O tai atsarginio neturi?
– Turiu, skambinau, jis irgi nekelia.

