
Mažeikių rajone nuo CO-
VID-19 ligos paskiepyta 8,5 
tūkst.  arba  beveik 17 proc. 
gyventojų. Šiuo metu pirmeny-
bė vis dar teikiama senjorams. 
Žemiau esančios prioritetinės 
grupės skiepijimosi sulaukia 
greičiau, jei renkasi „AstraZe-
neca“ gamintojo vakciną. 

PAsIjAutė 
PAgyVėjIMAs
Pirmadienį šalies gyventojai 

į mobiliuosius telefonus sulaukė 
skubių įspėjimų, raginančių 65 

m. ir vyresnius asmenis skiepytis 
nuo COVID-19 infekcijos. 

Skiepijimąsi koordinuojan-
ti Mažeikių rajono savivaldy-
bės gydytoja Daiva Jurkūnienė 
pasidžiaugė tokia Vyriausybės 
iniciatyva. Ir ji pati, ir sveikatos 
priežiūros įstaigos pajuto senjorų 
pagyvėjimą: žmonės skambina, 
teiraujasi apie vakcinas, regis-
truojasi skiepytis, persigalvoja 
anksčiau skiepo atsisakiusieji. 

Vienintelė bėda, kad senjorai 
pageidauja „Pfizer“ vakcinos ir 
todėl tenka laukti. 

Rajone daugiausia – daugiau 
nei pusė – paskiepyta 70–79 metų 
senjorų.                

   Nukelta į 2 p.

Į savivaldą išrinkti tarybos 
nariai jau nuėjo pusę šios ke-
tverius metus truksiančios ka-
dencijos kelio.

Lygiai prieš dvejus metus, 
balandžio 16-ąją, jie susirinko 

į pirmąjį posėdį. 
Nuo kadencijos pradžios 

buvo sušaukti 27 savivaldybės 
tarybos posėdžiai ir priimta be-
veik 750 sprendimų, tačiau iš jų 
tik septyni – pačių tarybos na-
rių iniciatyva. 

Politikai, vertindami pusiau-
kelės veiklą, pastebėjo, kad pir-
mą kartą istorijoje savivaldai 

tenka dirbti pandemijos sąlygo-
mis. Kritiškai nusiteikę tarybos 
nariai replikavo, kad efektyviau 
dirbti trukdė ir nuolatinės pos-
tų rokiruotės, valdžios neapsis-
prendimas, kokioms politinėms 
jėgoms jungtis į koaliciją. Dėl 
šito rajono valdžiai kliuvo ir 
nuo opozicijos, ir nuo koalicijos 
partnerių.

AŠtuONI – NAujI
Rajono gyventojams Savival-

dybės taryboje atstovauja keturios 
partijos ir vienas visuomeninis rin-
kimų komitetas „Mažeikių pavasa-
ris“. Tarybą sudaro 27 politikai, iš 
kurių devyniolika yra susivieniję į 
valdančiąją koaliciją. Politiniu po-
žiūriu stipriausia frakcija – „Lais-
vės ir teisingumo“.   Nukelta į 3 p.
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„Didžiausia problema – 
lyderystės stoka 
ir idėjų badas, 
ji yra ir bus
iki kadencijos 
pabaigos.“

Opozicijai priklausančios 
Konservatorių frakcijos 

seniūnė Lina RIMKIENĖ 
apie dvejų metų 

Tarybos veiklą

Išskirtinis šios kadencijos politikų bruožas – koalicijos partnerių keitimas ir valdžios rokiruotės

Savivaldybės taryba – kadencijos pusiaukelėje

Chirurgijos  
pradininkui  
Mažeikiuose 

Vladui Burbai –  
130
7 p.

Gimnazijos  
abiturientas  
įsitikinęs: 
veiklos,  

kuri suteikė žinių  
ir patirties,  
nenutrauks

13 p.

Socialinė  
atskirtis – realus 

gyvenimas  
netoli mūsų

4 p.

Į Savivaldybės tarybą išrinkti politikai po pirmojo posėdžio sustojo bendrai nuotraukai.

Pagrindinis skiepijamųjų 
srautas – senjorai

Pirmadienį prasidėjęs že-
mės ūkio naudmenų ir pasėlių 
deklaravimas jau antrą kartą 
vyksta pandemijos sąlygomis. 
Paraiškas priimantys specialis-
tai ragina jas teikiančius žem-
dirbius laikytis saugos reikala-
vimų arba jas teikti nuotoliniu 
būdu. 

Mūsų rajone kasmet sulau-
kiama apie pustrečio tūkstančio 
paraiškų. 

NuMAtytI terMINAI
Kaip ir kasmet, paraiškos pri-

imamos visose rajono kaimiško-
siose seniūnijose ir Savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio sky-
riuje. Nuotolinis žemės ūkio nau-
dmenų ir kitų plotų deklaravimas 
vyksta pareiškėjui prisijungus 
prie paraiškų priėmimo informa-
cinės sistemos (PPIS) per elektro-
ninius valdžios vartus.

Praėjusiais metais dvi savaitės 
buvo skirtos tik nuotoliniam de-
klaravimui, po jų prasidėjo ir tie-
sioginis paraiškų priėmimas. 

Nukelta į 4 p.
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Antradienį ir trečiadienį mūsų 
rajono gyventojai aptiko daiktų, 
panašių į sprogmenis. Išminuoto-
jai nustatė: tai pavojingi po An-
trojo pasaulinio karo išlikę spro-
gmenys.

RAdo ARtIleRIjos 
svIedInį
Pirmą kartą šiais metais mūsų 

rajone planas „Skydas“, pagal kurį 

į pavojingo radinio vietą sutraukia-
mos policijos, medikų ir ugniage-
sių gelbėtojų pajėgos, buvo įvestas 
Pikeliuose. Antradienį, apie penktą 
valandą vakaro, šio miestelio Lūšės 
gatvės gyventojai darže rado cilin-
dro formos, 25 centimetrų ilgio 
sprogmenį, pažymėtą žvaigždute. 

Tik apie pusę devynių vakaro į 
miestelį atvyko kariškiai išminuo-
tojai, kurie nustatė, kad Pikeliuose 
aptiktas Antrojo pasaulinio karo 
laikų 45 milimetrų kalibro arti-
lerijos sviedinys. Laikantis visų 
saugumo reikalavimų, sprogmuo 

buvo sunaikintas vietoje.

tARp lAuko 
Akmenų – mInos 
Dar vienas pavojingas radinys 

trečiadienį, apie ketvirtą valandą va-
karo, buvo aptiktas Marškonės kai-
me (Viekšnių seniūnija) – žmogus 
rinko laukuose akmenis ir rado du 
karo laikų sprogmenis.  Atvykusios 
į įvykio vietą specialiosios tarnybos 
prieš septintą valandą vakaro sulau-
kė karių išminuotojų, kurie nustatė, 
kad pailgi su galvutėmis daiktai – tai 
dvi Antrojo pasaulinio karo laikų 82 

milimetrų kalibro minosvaidžio mi-
nos. 

Sprogmenys taip pat buvo sunai-
kinti vietoje.

BūtInAs AtsARgumAs 
Šiais metais tai pirmasis pavojin-

gas radinys mūsų rajone, jų netrūko 
ir anksčiau: praėjusiais metais mūsų 
rajone vykdyta 16 sprogmenų nu-
kenksminimo operacijų, 2019 m. – 
30. Didžiausias Antrojo pasaulinio 
karo laikų sprogmenų kiekis Ma-
žeikių rajone buvo aptiktas 2014 m. 
– tuomet iš viso neutralizuota 112 

Pavasario darbymetis susijęs ir su  pavojingais radiniais

Iš nacionalinių lengvosios 
atletikos varžybų – lietuvos ve-
teranų uždarų patalpų čempio-
nato – trys mažeikiškiai grįžo su 
apdovanojimais. milda Zubavi-
čienė pagerino šalies rekordą ir 
tapo dviejų rungčių nugalėtoja.

pARsIvežė medAlIus 
Klaipėdos manieže vykusiame 

čempionate visi mažeikiškiai var-
žėsi bėgimo sektoriuje. Geriausiai 
čia sekėsi M. Zubavičienei – 200 
metrų distancijoje ji pagerino ša-
lies rekordą (27,38 sekundės), o 
dvigubai ilgesnėje distancijoje pa-
rodė 1,01,62 min. laiką ir abiejose 
distancijose tapo šalies čempione. 

60 metrų bėgimo rungtyje San-
dra Mitkevičienė užėmė šeštą 
vietą, o kilometro distancijoje iš-

kovojo bronzos medalį, tokio pat 
ilgio vyrų distancijoje Saulius Pri-

elgauskas liko penktas. 
M. Zubavičienė „Santarvei“ 

pasakojo: „Bėgimas uždarose pa-
talpose yra specifinis – manieže 
ratas yra dviejų šimtų metrų, po-
sūkiai – aštresni, tad ir rezultatai 
– lėtesni. Čempionate apdovano-
jama absoliučioje grupėje – nors 
tavo rezultatai gali būti geresni, 
tačiau, pritaikius amžiaus koefici-
entą, lieki už prizininkų pakylos. 
Ne tas žodis, kaip visi susirinku-
sieji pasiilgę varžybų – laikėmės 
atstumų, galėjo manieže būti tik 
dalyviai, buvome su kaukėmis, 
nusiimdami jas tik starto metu, 
bet svarbiausia, kad buvo galima 
vėl varžytis.“ 

plAnAI lIekA 
nežInIoje 
Kol kas veteranams lieka 

džiaugtis tuo, kad veteranų varžy-

Mažeikiškė bėgikė tapo šalies veteranų čempione

Klaipėdos manieže du Mildos Zubavičienės (pirma iš dešinės) 
finišai buvo pergalingi. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

bos įvyko – pasak M. Zubavičienės, 
tolesnio varžybų kalendoriaus ar 
grafikų nėra, sportininkai nežino, 
kas jų laukia vasarą. 

„Vyksta virtualūs bėgimai, ku-
riuose dalyvauja ir mažeikiškiai 
bėgikai, tačiau tai neatstoja krosų 
ar realių bėgimų, kurių visi išsiil-
gę. Buvome pasiruošę nudžiugin-
ti mūsų rajono bėgimo mylėtojus 
projektu „Mažeikių parkų bėgimo 
taurė“, tačiau kol kas neturime pa-
aiškinimų, kaip galima pravesti 
masinius bėgimus, kada jie jau bus 
galimi. Tokius renginius reikia ir 
suplanuoti, ir išreklamuoti, tad ge-
gužę tikriausiai dar jų nebus, o štai 
birželį pirmasis bėgimas gal ir įvyk-
tų“, – kalbėjo bėgikė. 

Projekte numatyta, kad kartą per 
mėnesį turėtų vykti keturi ar penki 
bėgimai įvairiose rajono vietovėse. 
Vienas jų būtų surengtas Renavo 
parke, kitas – pavenčiuose, trečias 
– Plinkšių ežero pakrantėmis ir 
pan. 

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 98269

Atkelta iš 1 p.
Jau ruošiamasi skiepyti gyvento-

jus pagal ligas, abiturientus (iki šiol 
jie skiepyti tik su „AstraZeneca“). 

D. Jurkūnienė patikino, kad svei-
katos priežiūros įstaigos būtų pajė-
gios padidinti skiepijimo apimtis, 
tačiau jas riboja gaunami vakcinos 
kiekiai. Nors daug kalbama apie 
būtinybę spartinti vakcinaciją, Ma-
žeikiai nepajuto, kad būtų padaugė-
ję vakcinos. Pavyzdžiui, šią savaitę 
gauta tik vieno gamintojo („Pfizer“) 
1300 vakcinos dozių. 

įmonės 
IRgI stojA į eIlę 
Savivaldybės gydytoja pastebė-

jo, kad kol kas vis dar sunku rasti 
pageidaujančiųjų skiepytis „Astra-
Zenecos“ gamintojų vakcina. Ta-
čiau tik pirmadienį buvo likę 350 
dozių anksčiau gautos vakcinos, 
iki tol iki savaitgalio pavykdavo iš-
skiepyti visą. 

Siekdama plėsti vakcinavimo 
apimtis, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija praėjusią savaitę suteikė 
daugiau galių savivaldybėms. Leis-
ta vakcinuotis didelėms įstaigoms, 
įmonėms ar organizacijoms,  ku-
riose dirba ne mažiau kaip 100 dar-
buotojų. 

D. Jurkūnienė teigė, kad įmones 
sudomino tokia galimybė, jau su-
laukta sąrašų, tačiau kol kas joms 
siūloma skiepytis tik „AstraZene-
ca“ vakcina. 

„Negalime stabdyti skiepijimo-

si proceso. Nes senjorai, kurie šiuo 
metu skiepijami, atsisako šios vak-
cinos“, – teigė pašnekovė. 

Ar įmonės galės pasinaudoti 
galimybe pasiskiepyti darbuoto-
jus aplenkiant prioritetines grupes, 
priklausys nuo „AstraZenecos“ 
likučių, nes pirmiausia ji skiriama 
šios vakcinos pageidaujantiems ir į 
prioritetines grupes įrašytiems gy-
ventojams.

Pagal nustatytas tvarkas, didelių 
įmonių darbuotojai gali būti vakci-
nuojami, jei nepavyksta sudaryti 
arba paskiepyti atitinkamą savaitę 
skiepijamos prioritetinės grupės ir 

toliau iš eilės esančios prioritetinės 
grupės pageidaujančių skiepytis 
asmenų sąrašo ir dėl to nesunau-
dojamos visos turimos COVID-19 
vakcinos dozės.

vAdovAujAsI 
pRopoRcIngumo 
pRIncIpu
Iš gamintojų gaunamas vakci-

nas nuo COVID-19 savivaldybėms 
paskirsto Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM). 

„Vakcinos skirstomos propor-
cingai, atsižvelgiant į prioriteti-
nėms grupėms priklausančių ne-
paskiepytų gyventojų skaičių, taip 
pat į skiepijimo tempus. Ministe-
rija siekia, kad vakcinacija visoje 
šalyje vyktų tolygiai ir kad vienu 
metu visur būtų skiepijamos tos 
pačios prioritetinės grupės. Minis-
terija taip pat vertina skiepijimo 
tempus ir, esant vakcinų kaupimui-
si vienoje savivaldybėje, šioms sa-
vivaldybėms papildomai vakcinos 
neskiria arba skiria mažiau“, – į 
„Santarvės“ klausimą, kaip skirs-
toma vakcina, atsakė Julijanas Ga-
lišanskis, SAM Spaudos tarnybos 
vyriausiasis specialistas. 

SAM atsakyme teigiama, kad, 
vadovaujantis proporcingumo 
principu, daugiau gyventojų turin-
čios savivaldybės gauna daugiau 
vakcinų ir turi paskiepyti daugiau 
žmonių. Tai reikalauja ir papildo-
mų žmogiškųjų išteklių bei darbo 
valandų. Dėl to didieji miestai ati-

daro daugiau vakcinacijos centrų, 
o kai kurie skiepija ir savaitgaliais.

„Vakcinacijos rodikliai yra pa-
kankamai aukšti ir nedaug skiriasi 
nuo daugumos šalies savivaldy-
bių“, – taip SAM vertina vakcina-
ciją mūsų rajone. 

įsIjungtI gAlI 
IR senIūnIjos
„Santarvė“ yra sulaukusi skam-

bučių kaimo gyventojų, kurie tei-
gia neturintys galimybės nuvykti 
skiepytis į miestą ir teiraujasi, ar 
Savivaldybė nėra numačiusi pa-
galbos tokiems žmonėms. 

D. Jurkūnienė teigė, kad į Sa-
vivaldybę dėl šito dar niekas nesi-
kreipė, tačiau jei gyventojams kyla 
problemų, ji ragino paskambinti 
tel. nr. 8 614 56 417. 

Savivaldybės gydytoja patiki-
no, kad visada bus ieškoma išeičių, 
kaip tą problemą spręsti. 

„Pagelbėti atokiau gyvenan-
tiems žmonėms atvykti iki vakci-
navimo vietų galėtų ir seniūnijos, 
bendruomenės, socialiniai darbuo-
tojai. Kiekvienas iš mūsų galime 
prisidėti prie pandemijos suvaldy-
mo geranoriška pagalba kitiems“, 
– įsitikinusi „Santarvės“ pašneko-
vė. 

pAskIepytIesIems 
BūtInA sAugotIs
Mažeikių rajone dar nepasitai-

kė, kad paskiepytas žmogus būtų 
susirgęs COVID-19, tačiau šalyje 

Pagrindinis skiepijamųjų srautas – senjorai

Daiva Jurkūnienė informavo, 
kad skiepijimas organizuojamas 

vadovaujantis nustatytomis 
prioritetinėmis grupėmis. 

pavienių atvejų registruota. SAM 
primena, kad vakcinos apsaugo 
nuo simptominės COVID-19 ligos 
ir, svarbiausia, nuo jos sunkių for-
mų bei mirties, tačiau paskiepyti 
žmonės gali užsikrėsti ir patys, ne-
jausdami jokių infekcijos požymių 
kurį laiką būti tyliais viruso nešio-
tojais ir platinti virusą kitiems as-
menims.

„Paskiepytiems žmonėms išlie-
ka tikimybė užsikrėsti COVID-19 
ir trumpą laiką platinti virusą. Ši ti-
kimybė yra gerokai mažesnė, bet ji 
išlieka. Todėl net ir paskiepytiems 
žmonėms, ypač bendraujant su 
didesnės rizikos neskiepytais as-
menimis, reikia laikytis apsaugos 
priemonių, dėvėti veido kaukes“, 
– SAM pranešime cituojamas Na-
cionalinio vėžio instituto onkoi-
munologas, biomedicinos mokslų 
daktaras Marius Strioga.

Anot mediko, vakcinacijos 
efektą visuomenė pajus tuomet, 
kai bus paskiepyta didžioji dalis 
gyventojų.

SAM primena, kad pilnai pa-
skiepytiems asmenims yra tai-
komos testavimosi ir izoliacijos 
išimtys atvykstant iš užsienio, 
taip pat, Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro sprendimu, gali 
būti netaikoma izoliacija po dide-
lės rizikos sąlyčio su sergančiuoju 
COVID-19 liga.

Vis dėlto, paskiepytiems as-
menims galioja visi kiti karantino 
reikalavimai, tarp jų ir dėl kaukių 
dėvėjimo, atstumo laikymosi, ran-
kų higienos ir kt.

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

įvairaus kalibro sprogmenų. 
Juozo Vitkaus inžinerinio bata-

liono kariai išminuotojai pažymi, 
kad, kartu su pavasariniais žemės 
ūkio darbais intensyvėjant staty-
boms bei aplinkos švarinimo akci-
joms, padaugėja ir pranešimų apie 
rastus sprogmenis ar į juos panašius 
daiktus. Paprastai didžiausias ne-
planinių sprogmenų neutralizavimo 
operacijų pikas yra balandžio–ge-
gužės mėnesiai. Pavyzdžiui, 2020 
m. balandžio mėnesį reaguodami 
į policijos pareigūnų pranešimus 
Inžinerijos bataliono išminuotojai 
Lietuvoje įvykdė 192 operacijas, 
gegužės mėnesį – 144.



Atkelta iš 1 p.
Bendras narių skaičius joje 

toks pat, kaip ir socialdemokratų, 
tačiau meras Vidmantas Macevi-
čius yra pirmosios paminėtos par-
tijos sąrašo politikas.

Lietuvos konservatoriai-Tėvy-
nės sąjunga Taryboje turi šešis 
atstovus, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga – penkis, naujas 
politinis darinys – „Mažeikių pa-
vasaris“ – du. 

Tiesa, kai kurie politikai savo 
kėdes Taryboje labai greitai už-
leido jų siekusiems tos pačios 
partijos sąrašo kandidatams, mat 
sulaukė aukštesnių pareigų, ku-
rios nesuderinamos su Tarybos 
nario pareigomis. Net keturi pasi-
keitimai 2019 metų birželio mėn. 
buvo susiję su svarbiausiais val-
džios postais. Socialdemokratas 
Laurynas Jonauskas pakeitė Lai-
mą Nagienę, nes jai buvo patikė-
tas Savivaldybės administracijos 
direktoriaus vairas. 

L. Nagienės pavaduotojais ta-
pus Sauliui Šiuriui ir Eimantui 
Salatkai, jų vietą Taryboje užėmė 
„Laisvės ir teisingumo“ partijos 
atstovė Virginija Eidimtienė bei 
„valstiečių“ sąjungos kandida-
tas Stasys Kupliauskas (šių metų 
kovo mėnesį jis mandato atsisa-
kė). To paties sąrašo kandidatas 
Jonas Strazdauskas Taryboje pa-
keitė Rimantą Gramą, kai Savi-
valdybės meras jį pasirinko pata-
rėjo pareigoms. 

Dar keturi politikai Tarybos 
nario mandato atsisakė dėl as-
meninių aplinkybių. Dėl šito pa-
sikeitimai įvyko visose keturiose 
partinėse frakcijose. Į socialde-
mokratų frakciją įsijungė Vikto-
ras Bugnevičius, konservatorių 
– Genoveita Gricienė, „Laisvė ir 
teisingumas“ – Milda Zubavičie-
nė, „valstiečių“ – Reda Šiaulienė. 

Net keturios 
koAlicijos
Politika besidominantys ma-

žeikiškiai replikuoja, kad šios ka-
dencijos Taryba išskirtinė ir ilgai 
trunkančiomis postų dalybomis, 
ir neapsisprendimu, su kuo dirbti 
kartu. Savivaldybės tarybos val-
dančioji dauguma keitėsi keturis 
kartus, šiuos pokyčius lydėjo ir 
kai kurių valdžios kėdžių pers-
tumdymas. 

Priminsime, kad pirmoji šios 
kadencijos Tarybos valdančioji 
dauguma buvo suformuota prieš 
dvejus metus – jai pradėjus dar-
bą. Tuomet į daugumą susijungė 
„tvarkiečiai“, „valstiečiai“ bei 
visuomeninis rinkimų komitetas 
„Mažeikių pavasaris“, tačiau po 
kelių mėnesių pastarojo  atsisaky-
ta. Komiteto koordinatorius Vir-
ginijus Sungaila apkaltintas aki-
vaizdžiai priešiška ir griaunančia 
veikla, nukreipta prieš Mažeikių 
rajono savivaldybės merą, Savi-
valdybės ir Savivaldybės admi-
nistracijos vadovus bei koalicijos 
partnerius. 

Po ilgo svarstymo tik 2020 
metų liepos mėnesį buvo sudary-
ta valdančioji dauguma su kon-
servatoriais, socialdemokratais 
ir „tvarkiečiais“, iš jos išmetant 
„valstiečius“. 

Šios koalicijos susiformavimą 
lydėjo valdžios kėdžių rokiruo-
tės: buvo pareikštas nepasitikėji-
mas ir atstatydinta Savivaldybės 
administracijos direktorė Laima 
Nagienė, tai suteikė galimybę S. 
Šiuriui šoktelėti karjeros laiptais 
– jis tapo administracijos vadovu. 
Naujieji koalicijos partneriai kon-
servatoriai buvo apdovanoti mero 
pavaduotojo postu, kuris atiteko 
jų lyderei Linai Rimkienei. Šiuo 
postu ji džiaugėsi vos keturis mė-
nesius. 

Praėjusių metų lapkričio mė-
nesį buvo pranešta apie dar vie-
nos – jau ketvirtosios daugumos 
– įkūrimą, į ją susibūrė „Laisvės 
ir teisingumo“, „valstiečių“ ir 
socialdemokratų frakcijos. So-
cialdemokratai, viešoje erdvėje 
įvardijami kaip galimi „projekto“ 
autoriai, scenarijaus režisieriai, 
be didelio vargo pasiėmė du vie-
nus iš svarbiausių valdžios postų: 
Rūta Matulaitienė buvo paskirta 
mero pavaduotoja, Viktoras Pro-
kopčukas – Savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
toju. 

Iš daugumos išmesti konser-
vatoriai pasiskelbė opozicija. 
Jungtis prie jų buvo pakviestas ir 
„Mažeikių pavasaris“, tačiau jo 
atstovai panoro dirbti kaip atski-
ras opozicinis politinis darinys. 

Naujos daugumos atsiradimas 
bei opozicijos įsikūrimas padikta-
vo ir kitų postų dalybas. Iš konser-

vatorių buvo atimtas svarbiausio 
Tarybos komiteto – Ekonomikos, 
finansų ir vietinio ūkio – pirmi-
ninko postas – jis perduotas soci-
aldemokratams atstovaujančiam 
Deivydui Vyniautui. Kontrolės 
komitetui, Etikos ir Antikorupci-
jos komisijoms vadovauja opo-
zicijos atstovai, atitinkamai: L. 
Rimkienė, Ona Kelpšienė ir Pau-
lius Auryla, nes opozicijai šiuos 
postus numato Tarybos veiklos 
reglamentas. 

MerAs vertiNA 
teigiAMAi
Tarybos vadovas, Savivaldy-

bės meras Vidmantas Macevičius 
„Santarvei“ komentavo, kad tei-
giamai vertina dvejų metų Tary-
bos darbą. Tačiau mano, kad jos 
nariai galėtų ne tik priimti spren-
dimus, bet ir patys juos siūlyti. 

Kaip vykdomi politikų priimti 
sprendimai, priklauso ir nuo Sa-
vivaldybės administracijos. 

„Su administracija esame ko-
manda. Kiekvieną rytą vyksta 
bendri mero institucijos ir admi-
nistracijos vadovų pasitarimai. Jų 
metu aptariami ir planuojami dar-
bai, dalijamasi informacija apie 
Tarybos sprendimų vykdymą, 
administracijos veiklą“, – tvirtino 
meras. 

V. Macevičiaus paprašėme 
įvardyti išbandymus, su kuriais 
teko susidurti pradėjus vadovauti 
Tarybai. 

„Minimali dauguma. Vadovau-
tasi daugiau politinėmis ir asme-

ninėmis ambicijomis. Rezultatas: 
per pusantrų metų – keturios ko-
alicijos. Administracijos direk-
toriaus, vicemero keitimas. Be 
abejo, koronaviruso infekcijos 
plitimas“, – vardijo politikas. 

Iš tolesnio Tarybos darbo me-
ras tikisi stabilumo. Jis užtikrintų 
bendruomenei reikalingų sprendi-
mų priėmimą. 

„Koalicijos ar vadovų pasikei-
timai neduoda naudos, nes naujai 
atėjusiesiems reikia laiko pripras-
ti, įsigilinti į darbus, veiklą. Be 
to, koalicijų, vadovų kaita neigia-
mai veikia darbo atmosferą. Ti-
kiu, kad tolesnis Tarybos darbas 
bus stabilus, komandinis“, –  pro-
gnozavo V. Macevičius.

UždUotis – 
pAreNgti 
strateginį 
plėtros planą
Savivaldybės vadovas, papra-

šytas įvardyti kelis, jo nuomone, 
svarbiausius Tarybos sprendimus, 
paminėjo biudžeto patvirtinimą, 
pramonės parko steigimą ir že-
mės šiam parkui pirkimą. 

„Bendravimui ir bendradarbia-
vimui su verslu, bendruomenėms, 
dėmesys jų nuomonei – svarbu 
įtraukti kuo daugiau rajono gy-
ventojų į sprendimų projektų ren-
gimą“, – į klausimą, kam reikėtų 
skirti daugiau dėmesio, atsakė V. 
Macevičius. 

Kokias svarbiausias užduotis 
meras kelia sau, Tarybai kitiems 
dvejiems veiklos metams?

„Svarbiausia užduotis – pa-
rengti ir patvirtinti Mažeikių ra-
jono savivaldybės 2021–2030 
metų strateginį plėtros planą. Tai 

svarbiausias dešimties metų rajo-
no gyvenimo dokumentas – pa-
grindas. Nuo jo priklausys, kaip 
dirbsime, kaip gyvensime, kokia 
kryptimi eisime“, – pabrėžė poli-
tikas. 

V. Macevičius pasidžiaugė, 
kad šių metų biudžetas bus per-
žiūrėtas. Kovo 31 d. priimtas 
Vyriausybės nutarimas savivaldy-
bėms kompensuoti 2020 metais 
negautas prognozuotas pajamas. 
Mažeikių rajono savivaldybei 
skirta kone 1,5 mln. eurų. 

Tvirtinant šių metų rajono biu-
džetą, kai kurios išlaidos buvo su-
mažintos. Kompensavus negautas 
pajamas, asignavimai bus peržiū-
rėti ir papildyti.

pradžia 
buvo NeleNgvA
„Santarvė“ pakalbino ir visų 

Taryboje dirbančių frakcijų, kitų 
politinių darinių lyderius. Klausė-
me, su kokiais sunkumais susidū-
rė, pradėję Tarybos nario veiklą, 
koks yra asmeninis ar frakcijos 
indėlis į savivaldos darbą. Prašė-
me įvardyti svarbiausius priimtus 
Tarybos sprendimus, atliktus dar-
bus, nurodyti, kam jie pasigenda 
didesnio dėmesio, kas trukdo Ta-
rybai veikti efektyviau, pakalbėti 
apie tolesnio darbo tikslus ir pro-
gnozes. 

Frakcijos „Laisvė ir teisingu-
mas“ seniūnė, vicemerė Sigutė 
Bernotienė, prisiminusi kadenci-
jos pradžią, pripažino, kad ji buvo 
nelengva. 

„Pradėjus darbą nebuvo admi-
nistracijos direktoriaus, pavaduo-
tojų, mero komandos. Reikėjo su-
formuoti Tarybą, komitetus. Būta 
daug klausimų, derybų. Pradė-
jome darbą su minimalia daugu-
ma, todėl buvo sudėtinga priimti 
sprendimus“, – išbandymus var-
dijo politikė. 

Per tuos dvejus veiklos metus 
Tarybos sprendimais buvo pa-
keista administracijos direktorė 
L. Nagienė, mero pavaduotoja L. 
Rimkienė. Vadovų pasikeitimai 
sutrikdo įstaigos darbą, mažina 
veiklos efektyvumą, tačiau kar-
tais aplinkybės reikalauja priimti 
sudėtingus sprendimus, – įsitiki-
nusi vicemerė.

Vienas didžiausių išbandymų – 
situacija dėl koronaviruso. Reikė-
jo perorganizuoti darbą – pradėti 
dirbti nuotoliniu būdu ir bendrau-
ti virtualiai.

nukelta į 12 p.
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Savivaldybės taryba – kadencijos pusiaukelėje

Vidmantas Macevičius sigutė Bernotienė

Šios kadencijos tarybai pirmą kartą istorijoje teko dirbti pandemijos sąlygomis, net nuotoliniu būdu.



Atkelta iš 1 p.
Šiemet nuotolinis deklaravimas 

startavo ir baigsis tuo pačiu laiku 
kaip deklaravimas įprastu būdu. 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji 
specialistė Viktorija Šimkienė in-
formavo, kad deklaravimas vyks iki 
birželio 7 d. Paraiškas dar bus gali-
ma teikti pavėluotai nuo birželio 8 d. 
iki liepos 2 d., tačiau ir šiemet išliko 
sankcijos – už kiekvieną pavėluotą 
darbo dieną išmokos suma bus ma-
žinama 1 procentu. Vėliau paraiškos 
nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą 
lėmė nuo ūkininko valios nepriklau-
sančios (force majeure) aplinkybės. 
Esant minėtoms aplinkybėms, pa-
raiškos priimamos iki lapkričio 1 d. 
(įskaitytinai).

Patarė susitarti
 iš anksto
V. Šimkienė akcentavo: kadangi 

paraiškos priimamos karantino metu, 
kol jis neatšauktas, būtina laikytis 
visų nustatytų saugos reikalavimų. 
Kaip ir pernai, atvykusieji pateikti 
deklaracijų privalo dėvėti nosį ir bur-
ną dengiančias veido apsaugos prie-
mones, vienkartines pirštines. Į kabi-
netą įleidžiama tik po vieną žmogų. 

Paraiškas priimantys specialistai 
taip pat naudojasi saugos priemonė-
mis – kaukėmis, dezinfekcijos skys-
čiais, ant stalų įrengtos pertvaros, ka-
binetuose pastatyti atskiri monitoriai, 
skirti stebėti, kaip pildomi dokumen-
tai.

Specialistės teigimu, lankytojų 
srautą padeda reguliuoti ir iš anksto 
sudaryti grafikai. Todėl norintiesiems 
paraiškas pateikti tiesiogiai ji patarė 
paskambinti į seniūnijas ir atvykimo 
laiką suderinti iš anksto. 

„Santarvės“ pašnekovė pasidžiau-
gė, kad pirmą dieną jokių sutrikimų 
nepastebėta – kompiuterinė sistema 
dirbo gerai, pavyko patvirtinti visas 
pateiktas paraiškas. 

reikalavimas 
valstybinės žemės 
naudotojams
Žemės ūkio ministerija skelbia, 

kad šiemet pereinamojo Bendrosios 
žemės ūkio politikos laikotarpio gai-
rės nenumato esminių pokyčių tie-
sioginių išmokų ar pasėlių deklaravi-
mo srityje, tačiau naujovių yra.

V. Šimkienė teigė, kad specialis-
tai, padedantys pildyti paraiškas, iš-
aiškins visus pasikeitimus. Tačiau ji 

atkreipė dėmesį į reikalavimą, kuris 
liečia valstybinės žemės naudotojus. 

„Pareiškėjams, deklaruojantiems 
valstybinės žemės plotus, įvedamas 
reikalavimas paraiškas priimantiems 
specialistams pateikti šios žemės 
naudojimo ar valdymo teisės patvir-
tinimo dokumentus. Jeigu žmogus jų 
neatsineš, jam teks vykti namo pasi-
imti dokumentų. Pareiškėjo žodžiu 
jau nebegalėsime patikėti“, – pašne-
kovė ragino nepamiršti atsinešti šių 
dokumentų. 

ir daugiau naujovių
Šiemet laukuose nebus galima 

palikti smulkintos ir tolygiai pa-
skleistos žolės. Išimtis bus taikoma 
tik sodų ir uogynų tarpueiliams, 
kuriuose yra pieva. Deklaruojantys 
pievas ir žolinius azotą kaupiančius 
augalus asmenys turi žinoti, kad nu-
pjautą žolę privaloma sutvarkyti ne 
vėliau kaip iki einamųjų metų rug-
pjūčio 1 d. Patikslinus žaliojo pūdy-
mo apibrėžimą, įterpimui į dirvą pū-
dyme auginami žemės ūkio augalai 

turės būti pasėti einamaisiais metais.
Pakeisti ir patikslinti susietosios 

paramos už vaisius, uogas ir daržo-
ves reikalavimai, sugriežtinti rei-
kalavimai juridiniams asmenims, 
siekiantiems gauti jauniesiems ūki-
ninkams skirtą išmoką, ir kt. 

Deklaravimo paraiškos forma 
papildyta nuostata, jog pareiškėjas 
žino, kad paukščiams svarbiose te-
ritorijose esančių natūralių pievų, 
ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių 
radavietės pievų ir ganyklų negalima 
aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis 
ar apsodinti mišku. Pažeidusiesiems 
vieną iš kompleksinės paramos rei-
kalavimų bus taikomos sankcijos.

Deklaruojantys žemės ūkio nau-
dmenas ir pasėlius žmonės taip pat 
galės atnaujinti valdos, ūkio duome-
nis ir patvirtinti faktą, kad ūkio duo-
menys nepasikeitė.

Šiemet deklaruojant pasėlius at-
sisakoma buvusios galimybės skirti 
savanorišką paramą – po eurą už 
hektarą – ūkininkus vienijančioms 
organizacijoms. V. Šimkienė paste-
bėjo, kad buvusi naujovė  nesulaukė 
susidomėjimo –  retas kuris rajone 
teikęs paraišką pasinaudojo šia gali-
mybe. 

senatvė ne vieną palydi nega-
liomis, skausmais,  tačiau daugelis 
jos sulaukusių žmonių kalba: taip 
nesinorėtų iš savo namų išeiti, 
taip nesinori vaikams ant sprando 
atsisėsti... ir priduria: jeigu gautų 
nuolatinę pagalbą, dar ne vienus 
metelius galėtų pasidžiaugti gyve-
nimu įprastoje, savojoje aplinko-
je. trys garbaus amžiaus Plinkšių 
gyventojai įsitikino, kad kaime 
gyvenantiems ligotiems senukams 
sulaukti socialinės priežiūros dar-
buotojo paslaugų yra problema. 
tai liudija jų gyvenimo sąlygos, 
nes socialinės pagalbos paslaugų 
kaime iki šiol nebuvo. 

kai „santarvė“ paruošė 
straipsnį apie sudėtingas plinkšiš-
kių, kuriems pripažinti specialieji 
poreikiai, gyvenimo sąlygas, su-
laukėme geros žinios – socialinio 
darbuotojo paslaugos šio kaimo 
žmonėms ką tik pradėtos teikti.

aPlinkiniai – 
tokie Pat ar Panašūs
Vytautui Antanui Stočkui – 85-

eri. Šiuo metu jis gyvena vienas 
daugiabučio namo trečiame aukšte, 
nes žmona Elžbieta Rūta jau šeštus 
metus yra Plinkšių globos namuose. 
Prieš tai pusantrų metų moteris gu-
lėjo Sedos slaugos ligoninėje. 

Stočkų namuose yra vandentie-
kis ir kanalizacija, yra vonia, į kurią 
vyriškis sunkiai įlipa ir dar sunkiau 
išlipa… Tačiau, pasak plinkšiškio, 
didžiausia bėda – kūrenimas. Iš 
lauko sandėliuko reikia prisinešti 
malkų. Prie to sunkumo prisideda 
ir jaunam žmogui nematomas 
nepatogumas: įėjus į laiptinę, nėra 
turėklų iki pirmo aukšto aikštelės. 
Ten ir šviesos ne per daugiausia. 

Ne kartą ir ne du griūta su malkų 
maišeliu, o atsikelti, kai esi prisitren-
kęs – labai sunku. Iškūrenus krosnį, 
vargai nesibaigia, nes reikia užstum-
ti šiberį (rokiškėnai taip vadina tarp 
krosnies ir kamino esančią užsklan-
dą), o tas šiberis visai palubėje. 

„Paėmiau lentelę ir į jos galą 

įkaliau dvi vinis. Taip bandau tą 
šiberį atitraukti arba užstumti. Jei-
gu niekaip nepataikau, reikia lipti 
ant lovos, įsitverti į palubėje įtaisytą 
kilpą ir tada suimti skląstį ranka. O 
pusiausvyrą ne visada nulaikau ir ne 
visada spėju tą kilpą pagauti...“ – 
pasakojo V. A. Stočkus.

Atrodytų, kaimynai galėtų padėti, 
bet, pasak vyriškio, nelabai yra kam, 
nes visi jie – ne jauni ir patys ligų pil-
ni, o juk ta pagalba reikalinga nuola-
tinė ir pastovi. Kas norės įsipareigoti 
ir prisirišti? Plinkšiškis džiaugiasi 
nors tuo, kad, pasibaigus šildymo 
sezonui, šitie vargai atkrinta.

ar sulauks 
savo eilės?
Didelis rūpestis vyriškiui yra ir 

apsipirkimas – ne tik maisto, bet ir 
vaistų. Vaistų reikia važiuoti į Sedą 
ar Mažeikius. Jis prisipažįsta, kad 
naktis prieš tokią kelionę būna ne-
rami. Lygiai taip pat, kai žino, kad 
rytoj reikės eiti į parduotuvę.

„Kai reikia prašytis pagalbos, 
kyla didelis nepatogumas. Ir visas 
kūnas į tai reaguoja – kyla spaudi-
mas, širdį suima“, – prisipažino V. 
A. Stočkus.

Vyriškis iš paskutiniųjų stengiasi 
lankyti žmoną. Rodos, ir netoli tie 
senelių namai, bet ir juos pasiekti 

reikia jėgų. O jų vis mažiau ir ma-
žiau. Vytautas pajuokauja: „Gyvenu 
su dviem „vėžiukais“, švitinimas iš-
derino vidaus organus.“

Daug metų jis dirbo veterinaru. 
Į Plinkšes atvažiavo iš Rokiškio 
rajono, savo gražuolę Rūtą, kilusią 
iš Tirkšlių, sutiko mokydamasis 
Gruzdžių žemės ūkio technikume. 
Pora užaugino du vaikus: sūnus 
Alvydas tapo mokslininku, bet pa-
slaptingomis aplinkybėmis jaunas 
mirė, dukra Edita gyvena Šiaulių 
rajone, Bazilionyse, daugiabučiame 
name be jokių patogumų. Dirba mo-
kytoja. Neprilakstys ji pas tėvą, o jis 
pas ją dar nenori ir tas vandentiekio 
nebuvimas gąsdina. Norėtų į senelių 
namus, bet ten – eilė. 21 žmogus 
vietos laukia.   

Padeda kaimynai 
ir lazda
86-erių metų Antanina Podelie-

nė gyvena nuosavame namelyje. 
Laikosi viena – vyras mirė prieš 
penkerius metus. Iš pažiūros šeimi-
ninkė – guvi, linksma. Ir... visiškai 
negirdinti. 

Radome ją suodiną, nes moteris 
sugalvojo pati kaminą išsivalyti. 

„Labai nenoriu vaikams ant 
sprando atsisėsti. Čia mano kiemas, 
čia mano šuo, čia mano namai. At-

sisėdi ant suolelio lauke – ir taip 
toli matyti. O kai šalta, ir per langą 
gražiai matosi.... Vaikai atvažiuoja 
– malkų, vandens prineša, bet juk 
neprilakstys kasdien. Į darbus eina, 
savų reikalų turi. Pas juos gyventi? 
Ką aš ten pas juos per dienas viena 
veiksiu? Baisu ir pagalvoti“, – kal-
bėjo moteris.

Antanina džiaugėsi, kad turi ge-
rus kaimynus, kurie, kai važiuoja į 
Sedą, ir ją pasiima. Tuomet moteriš-
kė ir į turgų, į vaistinę nueina. Tiesa, 
lėtai, lazda pasiramstydama.

„Penkias operacijas turėjau ir vis 
dėl klubo ar kelio sąnarių. Be laz-
dos – nė krust“, – tvirtino Antanina. 
Ir pasiguodė, kad dar tas nelemtas 
karantinas bėdų pridarė – dabar jai 
gera darantis žmogus gali ir baudų 
susilaukti.

socialinės Pagalbos 
labai reikia
Plinkšių daugiabučio namo pir-

mame aukšte gyvenančiai Janinai 
Skriverei – dar tik 70. Lyg ir  būtų 
dar nesena, bet tų ligų per gyveni-
mą daug prisikaupė. Kai plinkšiškė 
pradėjo vardyti, vos abiejų rankų 
pirštų užteko daktarų nustatytoms 
diagnozėms skaičiuoti. Ir ne kokių 
juokingų, o pačių rimčiausių.  

Moteris pasakojo: kai reikia ką 
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Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas

Rajone kasmet deklaruojama apie 60 tūkst. hektarų 
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. 

Socialinė atskirtis – realus gyvenimas netoli mūsų nuo žemės paimti, prisieina tiesiog 
ridentis. O didžiausia problema jai 
– malkos. Kai kas atvažiuoja, prine-
ša, pristato maišų su malkom – kiek 
telpa koridoriuje ir virtuvėje. Sunku 
moteriai nueiti ir iki parduotuvės, 
ypač kai slidu. 

„Kol iki parduotuvės nupūškuo-
ju, uždūstu. Nuėjus nė kur atsisėsti, 
tai į sieną atsirėmusi padvokuoju, 
padvokuoju...“ – kalbėjo Janina.

Anksčiau J. Skiverė visokius dar-
bus dirbo: buvo sekretorė, pardavė-
ja, parduotuvės vedėja, kai Plinkšių 
rūmai ir parkas dar priklausė naf-
tos perdirbimo gamyklai, ji dešimt 
metų prižiūrėjo gėlynus ir rūmus.

Ir dabar moteris stengiasi išlai-
kyti mažutį šiltnamį, kuriame telpa 
dešimt pomidorų daigų. Darže pa-
siaugina svogūnų, krapų, morkų. 
Paaiškina: per visą amžių dirbti yra 
įpratusi, tai ir dabar nori savo daržo-
vių, žalumynų užsiauginti.

Duktė Lienė gyvena Mažeikiuo-
se. Turi mažą vaiką, be to, ir karan-
tinas dabar, tiek kiek reikia niekaip 
neprilakstys. 

„Labai reikia socialinės darbuo-
tojos paramos, kad ir kartą per sa-
vaitę“, – kaip ir kiti kalbinti plink-
šiškiai, tvirtino J. Skiverė.

Pagalba jau teikiama
Kai šis straipsnis buvo pareng-

tas spaudai ir anonsuotas mūsų lai-
kraščio „Facebook“ paskyroje bei 
svetainėje, „Santarvei“ paskambino 
Mažeikių rajono socialinių paslaugų 
tarnybos direktorė Zita Jonauskienė. 
Ji informavo, kad minėtus Plinkšių 
gyventojus jau lanko socialinė dar-
buotoja.

Plinkšių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Strikaitienė, kurią ke-
tvirtadienį pakalbino „Santarvė“, 
patvirtino, kad plinkšiškiai iš tiesų 
jau sulaukė socialinių paslaugų. 
Kiekvienam tokios pagalbos skirta 
po 4 valandas per savaitę – socialinė 
darbuotoja iš Mažeikių atvyks kie-
kvieną savaitę po du kartus ir padės 
susitvarkyti.

jūratė medeikytė
Autorės nuotraukos

Vytautas Antanas Stočkus, Antanina Podelienė ir Janina Skriverė  jau savaitę džiaugiasi į Plinkšes iš Mažeikių 
atvykstančio socialinio darbuotojo pagalba.



06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 „Dainų daine-
lės“ akimirkos.
07:35 Baltoji Žvaigž-
dė. Drama. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Pasaulio 
dokumentika. Laukinė 
gyvūnija. 2 d. Gaujos 
ryšys. Dingai. 
12:45 Pasaulio doku-
mentika. Amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pasakojimai apie 
vandenis. 
13:35 Komisaras 
Montalbanas. Andže-
likos šypsena. N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:40 Princas 
Philipas. Nepaprastas 
gyvenimas. Dok. fi lm. 
16:30 Edinburgo kuni-
gaikščio karališkosios 
aukštybės Princo Fi-
lipo laidotuvių ceremo-
nija. Tiesiogiai iš 
Vindzoro rūmų. 
18:00 Langas į 
valdžią. 
18:30 Vakaras su 
Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su 
manim. 
22:40 Tėčio armija. 
Karinė komedija. N-7.
00:20 „Apolo 13“. 
Drama. N-14.

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir 
tarakonai.
08:05 Broliai 
meškinai. Nuotykių 
ieškotojai.
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai.
09:05 Beprotiškos 
melodijos.
09:30 Mes pačios.
10:00 Sėkmės 
tandemas.
10:30 Tomas ir Džeris. 
Vilis Vonka ir šokolado 
fabrikas.
12:05 Margi, pirmyn!
14:05 Policijos aka-
demija 2. Pirmoji 
užduotis.
15:50 Nuogas ginklas 
33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų 
pasaulis.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Žvėrelių 
maištas.
21:20 Striksės.
23:10 Vyras už pini-
gus 2. Žigolo Euro-
poje.
00:55 Vagių karalius.

06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga.
07:30 Keista 
šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys

08:30 Virtuvės 
istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių 
žvaigždučių būstas.
11:30 Tylūs gerada-
riai. Tvarumo istorijos.
12:00 Laukinė 
Japonija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė 
Japonija.
13:00 Kria-kria-keriai. 
Komedija.
14:45 Šuns kailyje. 
Komedija.
16:45 Ekstrasensų 
mūšis 21 (2).
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų 
mūšis 21 (2).
18:30 TV3 žinios.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai. 
Princai 1 (11).
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Gaujų karai. 
Princai 1 (11).
22:40 Kafarnaumas. 
Drama.
01:10 Nesunaikina-
mieji. Veiksmo.

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu.
07:00 Kvailiai šėlsta 
(9).
07:30 Augintinių 
talentų šou (1, 2).
08:30 Kvailiai šėlsta 
(10).
09:00 Sveikatos 
kodas.

09:30 Sveikatos 
kodas televitrina.
10:00 Augintinių 
talentų šou (3).
10:30 Neatrasta 
Rusija (1).
11:35 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (5).
12:30 Šnipų karai (7).
13:30 Ekstrasensų 
mūšis (10).
16:00 Pavojingi 
kaimynai (2).
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 10 000 metų 
prieš Kristų. 
00:15 Gatvių 
kovotojas.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis. 
07:30 Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo uni-
versitetas. Dok. fi lmas. 
08:00 Sukurta Kiote. 
9 d. Šinmačio ir Mu-
romačio gatvės.
08:30 Skonio pasaka. 
5 d. Dešrelė. Pasako-
jimas su dviem galais.
09:00 Kūrybingumo 
mokykla. 
09:30 Gyvenk kaip 
galima švariau. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Pasivaikščio-
jimai. 
11:00 Kas geresnio, 
kaimyne? 
11:30 Vilniaus 
sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 

13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Sveikinimų 
koncertas. 
16:10 Muzikinis 
intarpas.
16:30 Erdvės menas. 
2 d. Namas iš ugnies 
ir stiklo: apdaila 
japonišku stiliumi.
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
Šiandien ir visados. 
18:30 Indivizijos. 
19:00 Vizionieriai. 
Mindaugas Navakas.
19:05 Nuostabios 
mintys. 3 d. Šiuolaiki-
nio meno kūrėjas 
Antony Gormley.
19:30 Viltis abipus 
Atlanto. Seniausias 
lietuviškas laikraštis 
„Draugas”. Dok. fi lm.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Verksnys. Mu-
zikinė komedija. N-14.
22:25 Koncertas. LRT 
Opus Ore. Grupė 
„Colours of Bubbles“. 
23:25 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 2/10 d. 
Prikąskite liežuvį.
23:45 Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo uni-
versitetas. Dok. fi lm. 
00:15 Dabar 
pasaulyje. 
00:40 Dypanas. 
Drama. N-14.   

07:00 „Paslaptys“ 
(1/42). N-7.
08:00 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi. 
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 
2021”. 
09:30 Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu. 
10:00 Vantos lapas. 
10:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 
11:00 Švarūs miestai. 
11:30 Inovacijų DNR. 
12:00 „Pėdsakas“ 
(1/33, /34). N-7.
14:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (4/1, 4/2). 
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Lietuvos 
miestai. 
17:30 Vantos lapas. 
18:00 Žinios.Orai.
18:30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis. 
19:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi. 
20:00 Žinios. Orai.
20:30 #NeSpaudai. 
21:30 Oponentai. 
22:30 Žinios. Orai.
23:00 Laikykitės ten. 
00:00 „Pėdsakas“ 
(1/33, 1/34). N-7.
02:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (4/1, 4/2). 

06:20 Gynybinis 
paveldas Lietuvoje.
06:50 Praeities kartų 
liudytojai.
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai.
09:45 Tėvas Motiejus 
(4).
11:00 Gordono Ram-
zio virtuvės pamokos 

(5).
12:00 Merės meilė 
virtuvei (3, 4).
13:00 Mylėk savo 
sodą (7).
14:00 Akloji.
15:45 Moteris (24, 
25).
17:45 Šeimyninės 
melodramos (10).
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Melas.
22:55 Viskas, ką 
turėjome. 
01:00 Byla (7, 8).
02:50 Detektyvai 
Makdonald ir Dodsas. 
Veidrodžių pinklės. 

06:10 Kalnų vyrai.
07:00 Žvejo nuotykiai.
09:00 Nematoma 
pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gyvūnų klanai.
11:40 Iš Los Andželo į 
Vegasą 1 (3, 4).
12:40 Gyvūnų klanai.
13:55 Bomba.
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Kalnų vyrai.
17:00 Sandėlių karai.
17:30 Sandėlių karai.
18:00 Bearas Gryll-
sas. Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.
19:00 Žaidimų 
žaidimas su Ellen.
20:00 Antinų dinastija.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas. Orai.
22:00 Karalius Artū-
ras. Drama.
00:25 Rydikas. Veiks.

06:35 Menų sala.
07:00 Žiūrėk! Geras! 
07:30 Taisiukai.
08:00 Mano mažasis 
ponis.
08:30 Išdykėliai 
kačiukai.
09:00 Išradėjas 
lapinas.
10:00 Šunyčiai 
patruliai.
11:00 Atsargiai, 
lydeka! 
11:20 Įkliuvo tas, kuris 
kandžiojasi.
11:35 Reksas.
11:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
12:00 Tavo augintinis.
12:30 Namų idėja su 
IKEA.
13:00 Džeimis: gamin-
kite ir tuo mėgaukitės.
14:00  Kviečiu 
vakarienės.
15:00  Mano namų 
taisyklės.
16:00  Pirmieji 
pasimatymai.
17:05 Motinos širdis 
1 (13).
18:10 Heilės Din 
paslaptis. Su meile, 
žudikas. Mistinis.
20:00 Narsuolio širdis.
20:20 Vilkas ir septyni 
ožiukai.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Midsomerio 
žmogžudystės 8 
(806).
23:05 Adelainos 
amžius. Drama.
01:05 Heilės Din 
paslaptis. Su meile, 
žudikas. Mistinis.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija. 
07:00 Šventadienio 
mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime 
gera.
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Šešetas 
traukia per pasaulį.
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio doku-
mentika. Nepaliesta 
Korėja. 2 d.
12:55 Pasaulio doku-
mentika. Pusiaujas 
iš dangaus. 4 d. 
Pietryčių Azija.
13:45 Puaro. N-7. 2/3, 
2/4 s.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos 
detektyvai. 
16:30 Pasivaikščio-
jimai. 
17:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija. N-7. 
1/1 s.
22:15 Elžbieta. 
Istorinė drama. N-7.
00:15 Verksnys. Mu-
zikinė komedija. N-14. 

01:40 Tėčio armija. 
Karinė komedija. N-7.
03:15 Klausimėlis. 
03:30 Puaro. N-7. 2/3, 
2/4 s. 
05:15 Ponių rojus. 
N-7. 163 s.

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir 
tarakonai.
08:05 Broliai 
meškinai. Nuotykių 
ieškotojai.
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai.
09:00 Meškiukas 
Padingtonas.
10:50 Mis Slaptoji 
agentė 2. Ginkluota ir 
žavinga.
13:05 Prezidento 
duktė.
15:15 Prieš pakratant 
kojas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai.
21:55 Kultūristai. 
00:30 Taisyklės 
negalioja.
02:50 Striksės.

06:10 Sveikatos 
medis.
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga.
07:30 Keista 
šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
08:30 Svajonių ūkis.

09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal 
moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žiurkių 
lenktynės. Komedija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žiurkių lenkt-
ynės. Komedija.
14:35 Kodas: L.O. B. 
I. A. I. Veiksmo.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kodas: L.O. B. 
I. A. I. Veiksmo.
17:25 Tai – mes 3 
(12).
18:30 TV3 žinios.
19:30 Didysis šou 
burbulas.
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Didysis šou 
burbulas.
22:30 Rembo. Pasku-
tinis kraujas. Trileris.
00:20 Roboto vaikas. 
Drama.
02:30 Kafarnaumas. 
Drama.
04:45 X mutantai 1 
(7).

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu.
07:00 Kvailiai šėlsta 
(11).
07:30 STIHL Savickas 
Classic 2020. 
Panevėžys.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų pasau-
lio taurė 2020. 
Kaunas.
10:00 Augintinių 
talentų šou (4).
10:30 Neatrasta 
Rusija (2).

11:35 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (6).
12:30 Šnipų karai (8).
13:30 Ekstrasensų 
mūšis (11).
16:00 Pavojingi 
kaimynai (3).
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas.
19:30 Mirtinas ginklas 
(7).
20:30 Paskutinis 
laivas (7, 8).
22:30 Legendų biuras 
(1).
23:40 Gyvi numirėliai 
(14) .
00:40 10 000 metų 
prieš Kristų.
02:35 Gatvių 
kovotojas. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio 
žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
10:30 TV daktaras. 1 
d. Žmogaus mikrobio-
ma: naudingos bakte-
rijos dovanoja 
sveikatą. 
11:00 Stop juosta. 
Vitražai. 2 dalis. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Elektrėnų Švč. Merge-
lės Marijos, Kankinių 
Karalienės bažnyčios. 
Tiesioginė transliacija.
13:40 Šventadienio 

mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 Dizaino doku-
mentika. Interjeras. 
14:35 Baltoji 
Žvaigždė. Drama. 
16:00 Tarptautinis me-
nų festivalis „Gražiau-
siu taku 2015“. Reve-
ransas Lietuvai. Lietu-
vių autorių poezijos ir 
kamerinės muzikos 
vakaras Palangos 
Gintaro muziejuje.
17:05 Skonio pasa-ka. 
5 d. Dešrelė. Pasako-
jimas su dviem galais. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
„Moterų galia keisti 
pasaulį“. Apie M. Ga-
tes, H. ir Ch. Clinton, I. 
Allende knygas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gaetano Doni-
zetti. Opera „Ana Bo-
lena“. Atlieka LNOBT. 
00:20 Henrikas Ibse-
nas. Junas Gabrielis 
Borkmanas. Valstybi-
nio Jaunimo teatro 
spektaklis. 1, 2 d. 
02:40 Elžbieta. 
Istorinė drama. N-7. 
04:35 Duokim garo! 

07:00 „Paslaptys“ 
(1/44). N-7.
08:00 Deutsche Welle 
pristato: Greitis. 
08:30 Kaimo 
akademija. 
09:00 Eko virusas. 
09:30 Švarūs miestai. 
10:00 Krepšinio pa-

saulyje su V. Mačiuliu. 
10:30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis. 
11:00 Atliekų kultūra. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 „Pėdsakas“ 
(1/35, 1/36). N-7.
14:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (4/3, 4/4). 
16:00 Žinios. Orai.
16:30 „24/7“. 
17:30 Nauja diena. 
18:00 Žinios. Orai.
18:30 Mūsų gyvūnai. 
19:00 Gyvenimas. 
20:00 Žinios. Orai.
20:30 Laisvės TV va-
landa. Laikykitės ten. 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios. Orai.
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00:00 „Pėdsakas“ 
(1/35, 1/36). N-7.
02:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (4/3, 4/4). 
03:35 Atliekų kultūra. 
03:55 Kaimo 
akademija. 
04:20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
05:00 Kaimo 
akademija. 
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 

06:20 Gynybinis 
paveldas Lietuvoje.
06:50 Praeities kartų 
liudytojai.
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai.
09:45 Tėvas Motiejus 
(5).
11:00 Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 

dvikovos (3).
12:00 Vaikystės 
langas.
12:30 Sveikinimai.
15:45 Moteris (26, 
27).
17:45 Šeimyninės 
melodramos (11).
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška 
žmogžudystė. Mirtys 
Koreze.
23:05 Gamtos jėgos. 
01:15 Viskas, ką 
turėjome.
03:05 Vera. Melas. 

06:10 Kalnų vyrai.
07:00 Žvejo nuotykiai.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale 
kablys.
10:00 Praeities 
žvalgas.
10:30 Gyvūnų klanai.
11:40 Iš Los Andželo į 
Vegasą 1 (5, 6).
12:40 Gyvūnų klanai.
13:55 Bomba.
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Kalnų vyrai.
17:00 Sandėlių karai.
18:00 Lombardų 
žvaigždės.
19:00 Antinų dinastija.
20:00 Bearas 
Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.  Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 NBA rungtynės. 
Bruklino “Nets” – 
Majamio “Heat”.

06:35 Būk sveikas! 
07:00 Žiūrėk! Geras! 
07:30 Taisiukai.
08:00 Mano mažasis 
ponis.
08:30 Išdykėliai 
kačiukai.
09:00 Išradėjas 
lapinas.
10:00 Šunyčiai 
patruliai.
11:00 Narsuolio širdis.
11:20 Vilkas ir septyni 
ožiukai.
11:35 Reksas.
11:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
12:00 Sveikatos 
medis.
13:00 Džeimis: gamin-
kite ir tuo mėgaukitės.
14:00 Kviečiu 
vakarienės.
15:00 Mano namų 
taisyklės.
16:00 Pirmieji 
pasimatymai.
17:05 Motinos širdis 
1 (14).
18:10 Ryto šou pas-
laptys. Nužudymas 
meniu. Mistinis.
20:00 Dažytas 
lapinas.
20:15 Kartūno gatvė.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Svajonių 
vestuvės. Melodrama.
22:50 Midsomerio 
žmogžudystės 8 
(806).
00:40 Ryto šou pas-
laptys. Nužudymas 
meniu. Mistinis.

Sekmadienis, balandžio 18 d. 

Šeštadienis, balandžio 17 d. 
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Antradienis, balandžio 20 d. 

Pirmadienis, balandžio 19 d. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 10/23 s.
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija. 
N-7. 41/7 s.
10:35 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 162 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa 
ar pramanas? (4/20 d.
16:40 Kalnų daktaras. 
N-7. 5/10 s.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vaka-
rai prie molo. N-14. 
5 s.
23:45 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 10/23 s. 
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo 
žinios.
01:05 Klauskite 
daktaro. 
02:00 LRT radijo 
žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas. Orai.
04:00 LRT radijo 
žinios.

04:05 LRT forumas. 

06:30 “Svaragini. 
Amžina draugystė” 
(335-337). N-7. 
08:00 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(167, 168). N-7. 
10:00 “Kalnietis” (54). 
11:00 “Širdele mano” 
(104, 105). N-7. 
13:20 “Turtuolė 
varguolė” (13). N-7. 
14:30 “Uždraustas 
vaisius” (10).
15:30 “Mano namai - 
mano likimas” (78).  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 “Rimti reikalai 
3” (118). N-7. 
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. Orai. 
22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 
22:30 Sąskaitininkas. 
N-14. Veiksmo fi lmas.
01:00 “Strėlė” (19). 
01:50 Kultūristai. 
N-14. 
03:50 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(167, 168). N-7.  

06:20 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata.
06:45 Elena iš 
Avaloro.
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:40 Svajonių sodai.
08:35 Meilės sūkuryje 
(3469).
09:40 Mano dukrelė 1 
(42, 43).

11:50 Rytietiški 
saldumynai 2 (3).
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški 
saldumynai 2 (3).
12:55 Parduotas gy-
venimas (1291, 1292).
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Karštai su tv3.lt.
20:30 Prakeikti III 9 
(42).
21:00 TV3 vakaro 
žinios.
22:00 Paskutinis 
raganų medžiotojas. 
Trileris.
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Paskutinis 
raganų medžiotojas. 
Trileris.
00:05 Skubi pagalba 
2 (16).
01:05 Kobra 11 23 (1).
03:00 Mažieji genijai 
1 (2).
03:25 Skubi pagalba 
2 (16).

06:25 “Akloji zona” 
(5). N-7. 
07:20 “Mano virtuvė 
geriausia” (26). 
08:35 “Šuo” (17). N-7. 
09:40 “Pėdsakas” 
(68). N-7.
10:35 “Iškvietimas” 
(1). N-7. 
11:35 “Mentalistas” 
(67). N-7. 
12:35 “CSI. Majamis” 
(5). N-7. 
13:35 “Mano virtuvė 
geriausia” (27). 
14:55 “Šuo” (18). N-7. 
16:00 “Pėdsakas” 

(69). N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 “Mentalistas” 
(68). N-7. 
18:30 “Akloji zona” 
(6). N-7. 
19:30 “FTB” (7). N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” 
(13). N-7. 
21:00 Apalūza. N-14. 
Veiksmo fi lmas. 
23:20 “Mirtinas 
ginklas” (7). N-7. 
00:20 “Legendų 
biuras” (1). N-14. 
01:25 “Gyvi numirėliai” 
(14). N-14. 
02:15 “CSI. Majamis” 
(5). N-7.
03:00 “Iškvietimas” 
(1). N-7. 
03:45 “FTB” (7). N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Legendos. 
Šiandien ir visados. 
07:00 Lesė. 
07:25 Apolono 
vabaliukų istorijos.
07:35 Bitė Maja. 
07:50 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
08:45 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
09:10 Labas rytas, 
Lietuva.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos 
rusų kalba.
12:15 Kas geresnio, 
kaimyne? 
12:45 Krikščionio 
žodis. 
13:05 Kultūros diena. 
14:00 Ką veikti?! 
14:30 Tarptautinis me-
nų festivalis „Gra-
žiausiu taku 2015“. 
Reveransas Lietuvai. 
15:35 Muzikinis 

intarpas.
15:50 Apolono 
vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 162 s.
18:05 Kostiumuotieji. 
N-7. 7/6 s.
18:50 Klausimėlis. 
19:05 Išpažinimai. 
19:35 Françoise Sa-
gan. Gyvenimo ele-
gancija. Dok. fi lmas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gintaras Gra-
jauskas. Pašaliniams 
draudžiama. Klaipė-
dos dramos teatro 
spektaklis. I, II dalys.
00:10 DW naujienos 
rusų kalba.
00:25 Dabar 
pasaulyje. 
00:50 Dainuok su 
manim. 
02:25 Koncertas. LRT 
Opus Ore. Grupė 
„Colours of Bubbles“. 
03:20 Nuostabios min-
tys. 3 d. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Antony 
Gormley. 
03:45 Kūrybingumo 
mokykla.  

05:30 Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu. 
06:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 
2021”. 
06:30 Vantos lapas. 
07:00 Kaimo 
akademija. 
07:30 Mūsų gyvūnai. 
08:00 Eko virusas. 
08:30 Inovacijų DNR. 

09:00 „24/7“. 
10:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/22). 
11:00 „Žiedas su 
rubinu“ (1/60). N-7.
12:00 TV parduotuvė.
12:15 Mokslo ritmu. 
12:30 Kaimo 
akademija. 
13:00 Nauja diena. 
14:00 „Teisingumo 
agentai“ (2/33). N-7.
15:00 „Reali mistika“ 
(3/25). N-7.
16:00 Reporteris. 
16:20 Sportas. Orai.
16:30 Alfa taškas. 
17:00 Laisvės TV 
valanda. 
18:00 Reporteris. 
18:20 Sportas. Orai.
18:30 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/23). 
19:30 Alfa taškas. 
20:00 Reporteris. 
20:20 Sportas. Orai.
20:30 „Reali mistika“ 
(4/11). N-7.
21:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/61). N-7.
22:30 Reporteris. 
22:50 Sportas. Orai.
23:00 Alfa taškas. 
23:30 Laisvės TV va-
landa. Laikykitės ten. 
00:30 „Teisingumo 
agentai“ (2/33). N-7.
01:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/61). N-7.
02:20 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/23). 
03:10 Laisvės TV va-
landa. Laikykitės ten. 
03:50 Alfa taškas. 

06:00 “Monstrai prieš 
ateivius”. 
06:25 “Daktaras 
Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
07:15 “Tėvas 

Motiejus” (4). N-7. 
08:20 “Dvi širdys” 
(1088-1091). N-7. 
10:20 “Akloji”. 
11:30 “Bjaurusis an-
čiukas Niujorke” (113). 
12:25 “Seklė Agata” 
(2). N-7.
13:30 “Nusivylusios 
namų šeimininkės” 
(14). N-7. 
14:30 “Rozenheimo 
policija” (3). N-7.
15:30 “Kapitonas 
Kainas” (38). N-7.
16:45 “Šeimyninės 
melodramos” (12). 
17:45 “Akloji”. 
18:50 “Stebuklas” 
(72). N-7. 
19:50 “Kapitonas 
Kainas” (39). N-7. 
21:00 Chaoso teorija. 
N-14. Trileris.
22:55 “Paskolinta 
meilė” (196, 197).
00:50 “Našlaitės” (15, 
16). N-7. 
02:30 Prancūziška 
žmogžudystė. Mirtys 
Koreze. N-14. 

06:30 Makgaiveris 
3 (9).
07:15 Kobra 11 25 (2).
08:10 Atsargiai! 
Merginos 3 (45).
08:50 Autopilotas.
09:20 Iš Los Andželo į 
Vegasą 1 (3, 4).
10:25 Simpsonai.
11:25 Iš Los Andželo į 
Vegasą 1 (5, 6).
12:20 Amerikos 
talentai. Čempionai.
14:25 Vieniši tėvai 2 
(13).
14:55 Kobra 11 25 (3).
16:00 Makgaiveris 3 
(10).
17:00 Atsargiai! 

Merginos 3 (46, 47).
18:00 Fitnesas 2 (1, 
2).
19:05 Moderni šeima 
5 (513, 514).
20:05 Nuogi ir 
įbauginti.
21:05 Megė. Drama.
23:00 P2. Trileris.
01:00 Atšiaurioji 
Aliaska.

06:35 Tėvų darželis.
07:00 Sveikata.lt.
07:30 Dažytas 
lapinas.
07:45 Kartūno gatvė.
08:05 Reksas.
08:20 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
08:30 Mano mažasis 
ponis.
09:00 TV Pagalba.
11:00 Partneriai 1 
(11).
12:05 Svajonių 
vestuvės. Melodrama.
14:00 Moterys meluo-
ja geriau 8 (28, 29).
15:00 Dovanoju 
gyvenimą 1 (50).
16:00 Likimo karuselė 
(1353, 1354).
17:00 Lemties vingiai 
1 (482, 483).
18:00 Priesaika 2 (75, 
76).
20:00 Kodėl išėjo 
katinėlis?
20:15 Bremeno 
muzikantų pėdsakais.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Tarsi iš kitos 
planetos. Melodrama.
23:00 Priesaika 2 (75, 
76).
00:55 TV Pagalba.
02:50 Stilingi jausmai.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 10/24 s.
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija. 
N-7. 41/8 s.
10:35 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 163 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų 
kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4/21 d.
16:40 Kalnų daktaras. 
N-7. 5/11 s.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės. N-14. 
7 s.
23:50 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 10/24 s. 
00:30 Šventadienio 
mintys. 
01:00 LRT radijo 
žinios.
01:05 Klauskite 
daktaro. 
02:00 LRT radijo 
žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.

03:50 Sportas. Orai.
04:00 LRT radijo 
žinios.

06:15 “Svaragini. 
Amžina draugystė” 
(338-340). N-7. 
08:00 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(169, 170). N-7.
10:00 “Kalnietis” (55). 
11:00 “Širdele mano” 
(106, 107). N-7. 
13:20 “Turtuolė 
varguolė” (14). N-7. 
14:30 “Uždraustas 
vaisius” (11). 
15:30 “Mano namai - 
mano likimas” (79). 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 “Rimti reikalai 
3” (119). N-7. 
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. Orai. 
22:30 Piktas vairuo-
tojas. N-14. Veiksmo 
trileris.
00:35 “Strėlė” (20). 
01:30 Sąskaitininkas. 
N-14. Veiksmo fi lmas. 
03:35 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(169, 170). N-7. 

06:20 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai.
06:45 Elena iš 
Avaloro.
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:40 Karštai su tv3.lt.
08:35 Meilės sūkuryje 
(3470).

09:40 Mano dukrelė 1 
(44, 45).
11:50 Rytietiški 
saldumynai 2 (4).
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški 
saldumynai 2 (4).
12:55 Parduotas gy-
venimas (1293-1296).
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Prieš srovę.
20:30 Prakeikti III 9 
(43).
21:00 TV3 vakaro 
žinios.
22:00 Komando. 
Veiksmo.
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Komando. 
Veiksmo.
23:50 Skubi pagalba 
2 (17).
00:50 Kobra 11 23 (2).
01:50 X mutantai 1 
(9).
02:40 Mažieji genijai 
1 (3).
03:10 Skubi pagalba 
2 (17).

06:25 “Akloji zona” 
(6). N-7. 
07:20 “Mano virtuvė 
geriausia” (27). 
08:35 “Šuo” (18). N-7. 
09:40 “Pėdsakas” 
(69). N-7. 
10:35 “Iškvietimas” 
(2). N-7. 
11:35 “Mentalistas” 
(68). N-7. 
12:35 “CSI. Majamis” 
(6). N-7. 
13:35 “Mano virtuvė 
geriausia” (28). 

14:55 “Šuo” (19). N-7. 
16:00 “Pėdsakas” 
(70). N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 “Mentalistas” 
(69). N-7. 
18:30 “Akloji zona” 
(7). N-7. 
19:30 “FTB” (8). N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” 
(14). N-7. 
21:00 Griaustinio die-
nos. N-14. Veiksmo 
fi lmas. 
23:10 Apalūza. N-14. 
Veiksmo fi lmas. 
01:25 “Didžiojo spro-
gimo teorija” (5). N-7.
01:50 “CSI. Majamis” 
(6). N-7. 
02:35 “Iškvietimas” 
(2). N-7. 
03:20 “FTB” (8). N-7. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 
2019. 
07:00 Lesė. 
07:25 Apolono 
vabaliukų istorijos.
07:35 Bitė Maja. 
07:50 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
08:45 Skonio pasaka. 
5 d. Dešrelė. Pasako-
jimas su dviem galais. 
09:10 Labas rytas, 
Lietuva.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos 
rusų kalba.
12:15 Vilniaus 
sąsiuvinis. 
12:45 Kelias. 
13:10 Legendos. 
Šiandien ir visados. 
14:00 7 Kauno 
dienos. 
14:30 Mokslo sriuba. 
14:55 Françoise Sa-

gan. Gyvenimo 
elegancija. Dok. fi lm. 
15:50 Apolono 
vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo 
enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 163 s. 
18:05 Kostiumuotieji. 
N-7. 7/7 s.
18:50 Prisiminkime. 
Dainuoja Abdonas 
Lietuvninkas.
19:05 Muzikos sve-
tainė. Lietuvos ope-
ros solisto Abdono 
Lietuvninko 
100-mečiui.
19:35 Šviesuliai. 8 d. 
Iškiliausia XX a. 
asmenybė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mulai. Dok. 
fi lmas. N-14. 
23:00 Istorijos 
detektyvai. 
23:45 Klausimėlis. 
24:00 DW naujienos 
rusų kalba.
00:15 Dabar 
pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 
2019. 
01:40 Auksinis protas. 
02:50 Kultūringai su 
Nomeda. 

05:30 Nauja diena. 
06:30 Kaimo 
akademija. 
07:00 Laisvės TV va-
landa. Laikykitės ten. 
08:00 „Paslaptys“ 
(1/45). N-7.
09:00 „Pėdsakas“ 
(1/33). N-7.
10:00 „Vieno nusikal-

timo istorija“ (6/23). 
11:00 „Žiedas su 
rubinu“ (1/61). N-7.
12:00 TV parduotuvė.
12:15 Tiek žinių. 
12:30 Alfa taškas. 
13:00 Nauja diena. 
14:00 „Teisingumo 
agentai“ (2/34). N-7.
15:00 „Reali mistika“ 
(3/26). N-7.
16:00 Reporteris. 
16:20 Sportas. Orai.
16:30 Alfa taškas. 
17:00 Laisvės TV 
valanda. 
18:00 Reporteris. 
18:20 Sportas. Orai.
18:25 Rubrika 
“Europa - tai aš”. 
18:30 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/24). 
19:30 Alfa taškas. 
20:00 Reporteris. 
20:20 Sportas. Orai.
20:30 „Reali mistika“ 
(4/12). N-7.
21:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/62). N-7.
22:30 Reporteris. 
22:50 Sportas. Orai.
22:55 Rubrika 
“Europa - tai aš”. 
23:00 Alfa taškas. 
23:30 Laisvės TV 
valanda. 
00:30 „Teisingumo 
agentai“ (2/34). N-7.
01:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/62). N-7.
02:20 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/24). 

06:00 “Monstrai prieš 
ateivius”. 
06:25 “Daktaras 
Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
07:15 “Tėvas 
Motiejus” (5). N-7. 
08:20 “Dvi širdys” 

(1092-1095). N-7. 
10:20 “Akloji”. 
11:30 “Bjaurusis an-
čiukas Niujorke” (114). 
12:25 “Seklė Agata” 
(3). N-7. 
13:30 “Nusivylusios 
namų šeimininkės” 
(15). N-7. 
14:30 “Rozenheimo 
policija” (4). N-7. 
15:30 “Kapitonas 
Kainas” (39). N-7.
16:45 “Šeimyninės 
melodramos” (13). 
17:45 “Akloji”. 
18:50 “Stebuklas” 
(73). N-7. 
19:50 “Kapitonas 
Kainas” (40). N-7. 
21:00 Rebeka Martin-
son. Elnių jėga. N-14. 
22:55 “Paskolinta 
meilė” (198, 199).
00:55 “Našlaitės” (17, 
18). N-7.
02:35 Chaoso teorija. 
N-14. Trileris.

06:30 Makgaiveris 3 
(10).
07:15 Kobra 11 25 (3).
08:10 Atsargiai! 
Merginos 3 (47).
08:50 Gyvūnų manija.
09:20 Fitnesas 2 (1, 
2).
10:25 Simpsonai.
11:25 Moderni šeima 
5 (513, 514).
12:20 Amerikos 
talentai. Čempionai.
14:25 Vieniši tėvai 2 
(14).
14:55 Kobra 11 25 (4).
16:00 Makgaiveris 3 
(11).
17:00 Atsargiai! 
Merginos 3 (48, 49).
18:00 Fitnesas 2 (3, 

4).
19:05 Moderni šeima 
5 (515, 516).
20:05 Nuogi ir 
įbauginti.
21:05 Jūrų pėstininkas 
4. Judantis taikinys. 
Veiksmo.
23:00 Gelbėtojai 5 
(104, 105).

06:35 Svajonių ūkis.
07:00 Penkių 
žvaigždučių būstas.
07:30 Kodėl išėjo 
katinėlis?
07:45 Bremeno 
muzikantų pėdsakais.
08:05 Reksas.
08:20 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
08:30 Išradėjas 
lapinas.
09:00 TV Pagalba.
10:55 Partneriai 1 
(12).
12:00 Tarsi iš kitos 
planetos. Melodrama.
14:00 Moterys meluo-
ja geriau 8 (30, 31).
15:00 Dovanoju 
gyvenimą 1 (51).
16:00 Likimo karuselė 
(1355, 1356).
17:00 Lemties vingiai 
1 (484, 485).
18:00 Priesaika 2 (77, 
78).
20:00 Miško 
glūdumoje.
20:25 Aitvaras 
palėpėje.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Vis dar beveik 
vedę. Komedija.
23:00 Priesaika 2 (77, 
78).
00:55 TV Pagalba.
02:50 Stilingi jausmai.



Kęstutis Bartkevičius – vienin-
telis parlamentaras, kuriam Sei-
mo nario mandatą mažeikiškiai 
rinkėjai patikėjo dvi kadencijas iš 
eilės. Jis Mažeikiams atstovavo XI 
Seime (2012–2016 m.) ir XII Sei-
me (2016–2020 m.). 

„Jaučiuosi lyg iš savivaldos nie-
kur nebuvau išėjęs“, – šiandien 
sako mūsų kraštietis, savivaldoje 
ir politinėje veikloje aktyviai da-
lyvaujantis jau beveik tris dešim-
tmečius.

– Seime dirbote dvi kadenci-
jas – aštuonerius metus. Nė vie-
nas mūsų kraštietis neturi tokios 
patirties. Gal galite palyginti, kuo 
skyrėsi Mažeikiuose išrinkto par-
lamentaro darbas vienos ir kitos 
kadencijos Seime?

– Pirmoji kadencija Seime – su-
sipažinimas su įstatymų leidyba, 
parlamentine kontrole. Tai gana su-
dėtinga, nes Seimas yra tarsi didžiu-

lis „įstatymų fabrikas“. Tuo metu 
buvome daugumoje, teikėme daug 
įstatymų projektų, pasiūlymų, dir-
bome su ministerijomis. 

Antrojoje kadencijoje pradėjau 
labiau suprasti ne tik įstatymų lei-
dybą, bet ir parlamentinę kontrolę. 

Perėjau dirbti į Sveikatos reikalų 
komitetą, kuriame darbas man pasi-
rodė artimesnis, taip pat ir į Baltijos 
Asamblėją. Dirbti joje buvo įdomu 
su Latvijos ir Estijos, kitų šalių par-
lamentarais, vyko bendri Asamblė-
jos posėdžiai.           Nukelta į 13 p.

Balandžio 18 dieną, sekma-
dienį, sukanka lygiai 130 metų, 
kai gimė Vladas Burba. 

Mūsų miesto chirurgijos pra-
dininku, ligoninės statybų inici-
atoriumi vadinamas gydytojas 
įkvėpė ir užaugino ne vieną me-
diką, o jo nuveikti darbai nugu-
lė Lietuvos medicinos istorijos 
metraščiuose.

StudIJaVo RuSIJoJe 
IR LeNKIJoJe
Būsimasis chirurgas gimė Ru-

sijoje, dvarininko ir išeivio iš 
Lietuvos, provizoriaus Eduardo 
Deziderijaus Burbo ir vokietės 
Jadvygos Henrietos Dannebauer 
šeimoje, kurioje augo dar vienas 
sūnus. 

1909 metais aukso medaliu 
baigęs Astrachanės gimnaziją, 
medicinos studijuoti V. Burba 
įstojo į Kazanės universitetą. Stu-

dijuodamas įsijungė į revoliucinę 
veiklą. Po poros metų už dalyva-
vimą studentų demonstracijoje iš 
universiteto buvo pašalintas, bet 
rankų nenuleido – studijas tęsė 
Lenkijoje, Krokuvoje. 

Kai studentams buvo paskelb-
ta amnestija, V. Burba sugrįžo į 
Kazanę ir ten 1916 metais baigė 
universitetą. 

PaVaRdę PaKeItė 
PRIeš atVyKdaMaS
į LIetuVą
Netrukus po studijų jaunas gy-

dytojas V. Burba buvo mobilizuo-
tas į carinę kariuomenę ir išvyko 
į Kubanę, į frontą. Ten jis dirbo 
gydytoju kavalerijos pulke.

Po demobilizacijos grįžęs į 
Kazanę drauge su žmona gydyto-
ja Jakaterina Novikova V. Burba 
nutarė vykti į Kule Kimi kaimą 
Totorijoje. Ten ir prasidėjo jo sa-
varankiškas gydytojo darbas. Jis 
ėmė teikti chirurginę, o žmona – 
akušerinę pagalbą.

Nukelta į 14 p.
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1948 metų nuotraukoje – Mažeikių ligoninės personalas ir jos vadovas V. Burba (antroje eilėje šeštas iš kairės).

Chirurgijos pradininkui Mažeikiuose Vladui Burbai – 130

Klestėjo Židikų 
miestelis – intensyviai 
dirbo paštas

Prieš šimtą metų Židikuose, 
kuris tuo metu buvo klestintis 
ir beveik tūkstantį gyventojų 
turintis miestelis, buvo įkurta 
pašto agentūra. 

Židikų seniūnės Skirman-
tės Stasytės teigimu, dabar 
miestelyje pašto patalpų nėra, 
sumažėjus gyventojų, visas 
paslaugas žmonėms suteikia 
mobilusis laiškininkas. 

VIRšININKaI KeItėSI 
Pašto agentūra Židikuose 

prieš šimtą metų įsikūrė vals-
čiaus patalpose, Lūšės gatvėje 
(dabar šis pastatas yra nugriau-
tas). Pirmąja jos vedėja buvo 
paskirta Olga Alikaitė, po jos 
viršininku dirbo Ubavičius, nuo 
1922 metų – Marijona Lingaitė-
Petrulevičienė. 

Leidinį apie miestelį ruošusi 
Mažeikių muziejaus muziejinin-

kė Jūratė Miliauskytė „Santar-
vei“ sakė, kad šaltiniuose mini-
mi tik Židikų pašto viršininkai, 
o štai, kiek pašte iš viso dirbo 
žmonių, duomenų nėra išlikę. 

„Tiek tada, tiek vėlesniais lai-
kais laiškininkų nebuvo – nors 
spaudos leidinių tais laikais 
pristatydavo nemažai, žmonės 
patys atvažiuodavo iš vienkie-
mių ir juos pasiimdavo. To, kad 
paštas tuo metu būtų buvęs žmo-
nių susirinkimo vieta, negalime 
teigti – susibūrimams, bendra-
vimui veikė įvairaus pobūdžio 
draugijos, o paštas buvo tik 
klientų aptarnavimo įstaiga“, – 
sakė muziejininkė.

Židikų pašto viršininkai kei-
tėsi ir toliau – nuo 1924 m. paš-
tui vadovavo Puzinas, po jo –
Radzevičius, kuris šias pareigas 
ėjo net iki 1945 m. 

1925 m. Ryšių ministerija 
paštui nupirko namą M. Peč-
kauskaitės gatvėje, kuriame ši 
įstaiga išbuvo net 42 metus.

Nukelta į 8 p.

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

Loreta bUTKUTė
info@santarve.lt 

Kęstutis Bartkevičius: 
„Turime nuvalyti dulkes 
nuo švyturių ir leisti jiems šviesti“

Kęstutis Bartkevičius akcentavo, kad Seimo narys turi suprasti, kaip balsuoti, 
tartis frakcijoje ir galvoti, ko reikia gyventojams. „Parlamentaras neturi 

įsimylėti įstatymų, bet juos gerbti“, – tvirtino mažeikiškis.

Audronė mALŪKieNė
a_malukiene@santarve.lt
Tel. 8 616 31 575



Atkelta iš 7 p.

Miestelyje virė 
gyvenimAs 
Paštas tuo metu buvo kartu ir te-

lefono abonentų aptarnavimo sto-
tis, tam buvo įsteigtas ir telefonisto 
etatas. Tarpukario Židikai, kaip jau 
minėta, buvo gana didelis mies-
telis, kuriame klestėjo ir prekyba, 
ir gamyba, tad pašto paslaugomis 
žmonės naudojosi, kai kurie jų tu-
rėjo telefono ryšį ir savo namuose. 

1939 m. Židikų abonentų sąra-
šuose buvo 13 žydų tautybės pre-
kybininkų, karšyklos savininkas, 
kepurių ir skrybėlių dirbtuvių sa-
vininkas. Telefono aparatus taip 
pat turėjo ir tokiu ryšiu naudojosi 
valsčiaus viršaitis, vaistininkė, sun-
kvežimio savininkas, Sugaudžių 
dvaro savininkas, Skliaustės kaimo 
mokytoja. Telefonizuota buvo poli-
cijos nuovados raštinė, ugniagesių 
šaulių komanda, valsčiaus savival-

dybė, žemės ūkio kooperatyvas ir 
žydų liaudies bankas. 

Tarpukario Židikuose gyveni-
mas buvo intensyvus – kaip jau 
minėta, čia buvo įsikūręs valsčius, 
policija, keturių komplektų pra-
džios mokykla, sveikatos punktas 
su daktaru ir felčeriu, vaistinė, pa-
vasarininkų bibliotekėlė, parapijos 
išlaikoma vargšų prieglauda, ra-
jono agronomas, elektros jėgainė, 
lentpjūvė, vilnų karšykla, koope-
ratyvas, keliolika parduotuvių, pie-
no nugriebimo punktas, smulkaus 
kredito draugija, žydų liaudies 
bankas, šaulių gaisrininkų koman-
da, blaivybės draugija, 1923 m. 
duomenimis, miestelyje buvo 948 
gyventojai. 

išeitis – mobilusis 
lAiškininkAs 
Sovietmečiu keitėsi tiek pašto 

aptarnaujama teritorija, tiek šios 
tarnybos darbuotojų skaičius – 

1954 m. Židikų ryšių skyriuje dirbo 
10 laiškininkų, kurie aptarnavo tris 
kolūkius, po šešerių metų, kai buvo 
sumažintos Židikų apylinkės ribos, 

laiškininkų liko perpus mažiau. 
1980 m. miestelio ryšių skyriuje 
dirbo 4 darbuotojai: viršininkas, 
operatorius ir du laiškininkai.
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Šiame name kiek daugiau nei keturis dešimtmečius veikė Židikų pašto skyrius.

svArbiAusiA – ryšiAi, 
o ne kvAlifikAcijA
Pirmieji nepotizmo ženklai pasi-

rodė jau antikoje, tačiau iš pradžių 
tai buvo laikoma ištikimybės simbo-
liu ir vertinama teigiamai – valdovai 
labiausiai pasitikėdavo savo gimi-
naičiais, todėl natūralu, kad būtent 
juos ir skirdavo į aukštas pozicijas. 

Nepaisant to, galiausiai nepo-
tizmas įgavo ir neigiamą reikšmę, 
kai bet kokia kaina buvo siekiama 
užtikrinti giminaičių gerovę, o kitų 
žmonių interesai nerūpėjo. 

Visuotinėje lietuvių enciklopedi-
joje aiškinama, kad nepotizmas – tai 
asmenų skyrimas į tam tikras pro-
fesinių ar politinių institucijų po-
zicijas, kai svarbiausias kandidato 
atrankos kriterijus yra šeiminiai ir 
giminystės santykiai, o ne turima 
kvalifikacija. Dažnai politines pozi-
cijas užimantys asmenys ieško pa-

ramos savo pasiūlymams ar siekia 
įgyti didesnę galią, dėl to į įvairias 
politines pareigas skiria sau palan-
kius asmenis. 

Puikus nepotizmo pavyzdys 
– buvusios Sovietų Sąjungos po-
litinė sistema, kurioje buvo ypač 
aukštinamas lojalumas ir užtekda-
vo komunistų partijos draugo pro-
tegavimo, norint užimti garbingas 
pareigas tam tikrose institucijose ar 
sparčiai kilti karjeros laiptais. 

„tikriausiai nėra 
pAgrindo viltis, kAd 
toks reiškinys išnyks“ 
Anot komunikacijos konsultanto 

ir VDU politikos mokslų doktoran-
to Lino Kontrimo, atkurtos Nepri-
klausomos Lietuvos trisdešimtme-
tis buvusio sovietinio nepotizmo 
neišnaikino, bet pakeitė nauju, ku-
ris – susmulkėjęs, išskaidytas, bet 

kartu gali būti ir geriau užmaskuo-
tas. „Tikriausiai nėra pagrindo vil-
tis, kad toks reiškinys išnyks, ypač 
skaidrumo stokojančiose, stipriai į 
materialinę gerovę orientuotose, o 
svarbiausiai – nesubalansuoto tei-
singumo šalyse. O mes būtent tokia 
ir esame šalis.“

Be to, nepotizmo padariniai ne-
būtinai turi būti akivaizdūs: „Dažnai 
tai yra ilgalaikio pobūdžio padari-
niai: mažėja pasitikėjimas valstybe, 
mažėja saugumo jausmas, sukuria 
precedentus jaunai kartai, kad to-
kiais būdais galima tvarkyti savo 
gyvenimus. Blogiausiai, kad nepo-
tizmas gali atrofuoti visuomenės 
gebėjimus ir norą tobulėti, kurti“, – 
sako L. Kontrimas.  

nepotizMo žeMėlapis 
šalies savivaldybėse
„Savivaldos lygyje neretai pa-

vadiname nepotizmu atvejus, kurie 
būna visai kitokios prigimties, bet, 
spėju, savivaldybėse šio reiškinio 
itin apstu. Didesnė problema yra 
savotiška nepotizmo atmaina, kai 
į svarbius ir reikalingus postus yra 
susodinami ne giminaičiai, bet, tar-
kime, partijų bičiuliai. Formaliai 
– neprikibsi, bet visi žinome ir ma-
tome, kad schema veikia itin neigia-
mai“, – tvirtina L. Kontrimas.  

Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos atliktas vertinimas 
rodo, kad maždaug penktadalis sa-
vivaldybių administracijose dirban-
čių asmenų yra susiję giminystės ry-
šiais. „Transparency International“ 
Lietuvos skyriaus programų vadovė 
I. Kalinauskienė mano, kad savaime 
tai, kad toje pačioje įstaigoje dirba 
giminaičiai – nėra blogai. Vis tik 
svarbu, kad privatūs interesai liktų 
namuose. Aišku, kad veikiant vieša-
jame sektoriuje sprendimai turi būti 
priimami pagrįstai, laiku deklaruo-
jant galimus interesus bei prireikus 
nusišalinant nuo sprendimų priėmi-
mo.

 „Nors, anot verslininkų, ne-
potizmo lygis šiek tiek sumažėjo, 

kas penktas valstybės tarnautojas 
kalba apie jų įstaigoje patirtą po-
litikų, siekusių asmeninės nau-
dos, spaudimą. Taip pat matome, 
kad, lyginant su kitais gavėjais, 
su politikais susijusios įmonės su 
savivaldybėmis pasirašo didesnės 
vertės sutarčių savivaldybės vei-
klų viešinimui. Mūsų ateinančio 
dešimtmečio išbandymai kaip tik 
ir susiję su nepotizmu – politinių 
partijų narių, giminių ir bičiulių 
protegavimu“, – teigia I. Kali-
nauskienė.

 
trūksta viešuMo, 
gyventojų įtraukiMo
Beveik kas antras Lietuvos gy-

ventojas mano, kad sprendimų pri-
ėmimas Lietuvoje uždaras. Verti-
nant Mažeikių rajono savivaldybę, 
matyti, kad gyventojai įtraukiami 
daugiausia informavimo tikslais. 

„Labai norėčiau, kad savi-
valdybės atstovai pradėtų kurti 
geruosius gyventojų įtraukimo 
pavyzdžius ir prisijungtų prie ke-
tvirtadalio kitų savivaldybių, jau 
įgyvendinančių dalyvaujamojo 
biudžeto iniciatyvas. Juk savival-
da, būdama arčiausiai žmonių, yra 
puiki vieta sėkmės istorijoms kur-
ti“, – sako I. Kalinauskienė. 

Kalbant apie tai, ar pakankamas 
visuomenės dėmesys ir ar vyrauja 
ne per didelė tolerancija egzistuo-
jančiam nepotizmui šalyje, L. Kon-

trimas mano, kad šiam reiškiniui, 
ypač savivaldybių lygyje, labai 
reikia daugiau viešumo, aiškinimo: 
„Žmonės yra protingi, greitai susi-
gaudys, kas ir kaip, bet jiems reikia 
padėti. Čia vieša diskusija yra bene 
svarbiausias ginklas.“ 

būkiMe pilietiški 
ir prisidėkiMe
Siekiant mažinti nepotizmo pli-

timą ir Lietuvą iš „švogerių kraš-
to“ paversti skaidresne valstybe, 
būtinas ir pačių piliečių įsitrauki-
mas. 

Nepakantumą korupcijai ir są-
žiningumą tiek viešame, tiek pri-
vačiame sektoriuje skatina įvai-
riausi tyrimai, atlikti ir viešinami 
Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos, „Transparency 
International“ ir kitų organizacijų.

Tačiau prie valstybės gerovės 
taip pat galime prisidėti kiekvie-
nas asmeniškai – apie nepotizmo 
apraiškas ar kitokio pobūdžio įta-
riamas korupcines veikas infor-
muojant ne tik už tokius tyrimus 
atsakingas organizacijas ar ins-
titucijas, bet ir žiniasklaidą, nes 
viešumas – viena efektyviausių 
amunicijų bet kokioje kovoje su 
neteisybe. 

karolina kotryna 
petrauskaitė
Nuotr. iš redakcijos 

ir TILS archyvų

Kaip atrodo šių dienų nepotizmas? 

Klestėjo Židikų miestelis – intensyviai dirbo paštas Nuo 2017 m. liepos dalyje Ma-
žeikių rajono kaimiškų vietovių, 
tarp jų ir Židikuose, darbą pradėjo 
mobilieji laiškininkai. 

„Panaikinus pašto skyrių, žmo-
nės, kaip visada, esant naujovėms, 
iš pradžių jo pasigedo, bet jau bai-
gia priprasti. Yra dvi šios paslau-
gos pusės: jei kas pavėluoja, kai 
atvyksta mobilusis laiškininkas, 
tuomet pyksta, kiti piktinasi, kad 
mokesčius reikia mokėti, o tuo 
metu lietus, sniegas, pašto patalpų 
nėra, viską reikia pildyti prie auto-
mobilio. O štai tie, kurie jau moka 
naudotis šiuolaikinėmis ryšio prie-
monėmis, paprasčiausiai sutaria, 
kad mobilusis laiškininkas atvyks į 
vietą, ir viską sprendžia namuose“, 
– sakė Židikų seniūnė S. Stasytė. 

Pasak seniūnės, paslaugų po-
kyčius lemia ir tai, kad miestelyje 
vis mažėja gyventojų – jeigu prieš 
dvidešimt metų jų buvo 524, prieš 
septynerius metus – 484, tai šiuo 
metu židikiškių yra sumažėję iki 
keturių šimtų. 

Autoriaus nuotr.

Linas KONTRIMAS Ingrida KALINAuSKIeNė

dar viduramžiais į svarbesnes ir garbingesnes bažnyčias popiežiai 
skirdavo giminaičius, tokiu būdu užtikrindami tiek jų, tiek savo  galią 
ir išsaugodami naudingas pozicijas.

ne paslaptis, kad ir šiandien tarnybinę padėtį neretai stengiamasi 
išnaudoti dėl savo ar artimųjų gerovės.

kur daugiausia nepotizmo apraiškų pastebima šių dienų lietuvoje? 
apie tai kalbamės su komunikacijos konsultantu, vytauto didžiojo 

universiteto politikos mokslų doktorantu linu kontrimu ir „transpa-
rency international“ lietuvos skyriaus programų vadove ingrida ka-
linauskiene.



Nuo balandžio pradžios Lie-
tuvos policija žengė žingsnį į 
naują etapą – elektroninėje er-
dvėje darbą pradėjo virtualus 
patrulis.

Įspės apie 
Neteisėtus veiksmus 
Šiuo metu elektroninėje erdvėje 

dirba trys policijos pareigūnai, ku-
rių pagrindinė užduotis – nusikals-
tamų veikų ar administracinių nu-
sižengimų prevencija, jie reaguoja 
tik į akivaizdžius elektroninėje er-
dvėje daromus ar rengiamus daryti 
teisės pažeidimus. 

Pradžioje asmenys bus įspėti, 
kad jie nutrauktų galimai neteisė-
tus veiksmus, o jų nenutraukus, 
surinkta medžiaga bus registruo-
jama ir perduodama atitinkamam 
policijos padaliniui tolimesniam 
tyrimui.

„Įspėjimas elektroninėje er-
dvėje vyks trimis būdais: viešas 
virtualaus patrulio įspėjimas kaip 
komentaras socialiniuose tinkluo-
se arba portaluose; privati žinutė 
socialiniame tinkle „Facebook“ 
arba elektroninis laiškas iš el. paš-
to virtualus.patrulis@policija.lt. 
Virtualus patrulis dirbs viešai, nie-
kaip neribos žodžio laisvės, nesi-
kiš į privačius asmenų susirašinė-
jimus“, – apie virtualaus patrulio 
veiklą informavo Telšių apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Komunikacijos poskyrio vyriau-
sioji specialistė Greta Frajerytė. 

Numatytos 
veikLos kryptys 
Pagrindinėmis veiklos krypti-

mis, kuriomis dirba šie pareigūnai, 
įvardijami skelbimai su siūlymais 
įsigyti kontrabandinių cigarečių 
ar alkoholio; siūlymai prisiimti 
kito asmens padarytą pažeidimą; 
grasinimai susidoroti; siūlymai 
nusipirkti vairuotojo pažymėjimą 
ar padėti už pinigus išlaikyti vai-

ravimo egzaminą, siūlymai nusi-
pirkti techninę apžiūrą ir panašiai; 
narkotinių medžiagų platinimas 
elektroninėje erdvėje; siūlymai 
investuoti į įtartinas platformas, 
pirkti elektroniniu būdu netikrose 
internetinėse parduotuvėse, kito-
kie sukčiavimai elektroninėje er-
dvėje.

Gyventojai, matydami pažeidi-
mus elektroninėje erdvėje, galės 
pranešti virtualiam patruliui pri-
vačia žinute socialiniame tinkle 
„Facebook“ sukurtame puslapyje.

Gresia atsakomybė 
Į policijos virtualų patrulį jau 

kreipėsi keletas asmenų, kurie pra-
nešė, kad tam tikri asmenys įvai-
riose socialinio tinklo grupėse siū-
lo įsigyti vairuotojų pažymėjimus, 
suteikti papildomas kategorijas ar 
susigrąžinti prarastą vairuotojo pa-
žymėjimą. 

„Dažnu atveju, pagal iš anksto 
suplanuotą sukčiavimo schemą, 
asmenys iš pradžių paprašo per-
vesti avansą, o gavus prekę/pa-
slaugą ir likusią sumos dalį, vėliau 
jus užblokuoja, pervesti pinigai 
nėra grąžinami, su asmenimis ne-
bebūna galimybės susisiekti. Ne-
pakliūkite į sukčių pinkles, o bau-
džiamoji atsakomybė gresia ne tik 
tiems, kurie klastoja, bet ir tiems, 
kurie disponuoja klastotais doku-
mentais. Už tokią nusikalstamą 
veiką baudžiama areštu arba lais-
vės atėmimu iki ketverių metų“, – 
informavo pareigūnai. 
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pirmadienį dėl sušlubavu-
sios vairuotojo sveikatos įvy-
ko eismo nelaimė, o antradienį 
jau „pamirštą“ valandos rytinį 
transporto priemonių patikrini-
mą prie kelio, vedančio į miestą, 
surengė mažeikiškiai policijos 
pareigūnai. 

vairuotojui 
sutriko sveikata 
Apie avariją, vos išvažiavus 

iš Gyvolių, prie regioninio par-
ko ženklo, specialiosioms tarny-
boms buvo pranešta pirmadienį, 
apie vienuoliktą valandą dienos. 
Žmonės informavo, kad ant šono 
nuvirto automobilis „Mercedes 
Benz“, jo viduje yra vairuotojas, 
kuris negali išlipti ir skundžiasi 
širdies skausmais. 

Į įvykio vietą atvykę medikai 
ir ugniagesiai gelbėtojai iškėlė iš 
automobilio 62-ejų metų vairuo-
toją ir išvežė į Regioninę Mažei-
kių ligoninę. Policijos pareigūnai 
nubraižė avarijos schemą, ugnia-
gesiai gelbėtojai atjungė akumu-
liatorių ir pastatė automobilį ant 
ratų. 

Pirminiais policijos duomeni-
mis, blaiviam vairuotojui važiuo-
jant žvyrkeliu sutriko sveikata. 

NebLaiviam 
vairuotojui 
„prasmukti“ 
Nepavyko
Antradienio rytą Mažeikių ra-

jono policijos pareigūnų ekipa-
žai surengė valandos reidą prie 
įvažiavimo į miestą, Žemaitijos 
ir Viekšnių gatvių sankryžoje, – 
buvo tikrinamos visos transporto 
priemonės. 

Kaip informavo pareigūnai, 
reido metu buvo sulaikytas neblai-
vus vairuotojas (jam nustatytas 
lengvas 0,72 promilės girtumas) 
ir vairuotojas, kuris automobilį 
vairavo neturėdamas vairuotojo 
pažymėjimo. 

Pasak Mažeikių rajono po-
licijos komisariato Reagavimo 
skyriaus viršininko Donato Pe-
trulevičiaus, atsižvelgiant į su-
aktyvėjusį transporto judėjimą, 
netikėtų valandos laikotarpio pa-
tikrinimų miesto prieigose bus 
rengiama dažnai.

Savaitės pradžioje – avarija ir reidas

karantinui galiojant iki šio 
mėnesio pabaigos, policijos 
pareigūnai ir toliau stebi, kaip 
vykdomi jo reikalavimai. 

Praėjusią savaitę Mažeikių 
rajone dėl karantino pažeidimų 
buvo surašyti 9 administraciniai 
protokolai. Mažeikių rajono poli-
cijos komisariato viršininkas Al-
fonsas Meškys „Santarvei“ sakė, 
kad visi administraciniai nusižen-
gimai buvo užfiksuoti, policijai 
reaguojant į gyventojų praneši-
mus apie keliamą triukšmą. 

„Visais atvejais vyravo pažei-
dimas, kai tarpusavyje bendravo 
daugiau kaip vieno šeimos ūkio 
nariai“, – komentavo policijos 

komisariato vadovas. 
Savaitgalį policijos ekipažai 

dėmesį skyrė ir viešosioms er-
dvėms, kur, atšilus orams, renkasi 
miesto gyventojai. Čia pažeidimų 
nenustatyta. Nors policijos auto-
mobiliuose ir yra garso įrašas, ku-
riuo informuojama apie karantino 
reikalavimus, poreikio transliuoti 
šį pranešimą, anot komisariato 
vadovo, nebuvo, žmonės elgėsi 
atsakingai, laikėsi atstumų. 

Administracinių nusižengimų 
kodeksas už karantino reikalavi-
mų pažeidimus gyventojams nu-
mato baudą nuo 500 iki 1,5 tūkst. 
eurų, juridinių asmenų vadovams 
ar kitiems atsakingiems asme-
nims – nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. 
eurų. Nusižengus šiems reikalavi-
mams pirmą kartą, skiriama pusė 
minimalios baudos. 

Bendraujantys kelių šeimos 
ūkių atstovai susilaukė baudų

Laikinai nuo pareigų nuša-
lintiems mažeikių rajono savi-
valdybės administracijos sky-
rių vedėjams Šiaulių apygardos 
teismas kol kas neleido grįžti į 
darbą. 

NutartĮ apskuNdė  
Šiaulių apygardos teismo po-

sėdžiuose buvo sprendžiami Ma-
žeikių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Strateginio vystymo 
ir investicijų skyriaus vedėjos 
Sandros Ramanauskienės ir Vieti-
nio ūkio skyriaus vedėjo Alfonso 
Žiulpos laikino nušalinimo nuo 
užimamų pareigų klausimai. 

Nagrinėjant A. Žiulpos nuša-
linimo klausimą, teismas kons-
tatavo, jog skyriaus vedėjas yra 
kaltinamas padaręs tyčinius nusi-
kaltimus (vieną apysunkį ir vieną 
sunkų), susijusius su valstybės 
tarnyba, t. y. – su jo tiesiogiai 
atliekamomis pareigomis. 

Šiaulių apygardos teismo pir-
mininko padėjėjas ryšiams su vi-
suomene ir žiniasklaida Vytautas 
Jončas komentavo tokį teismo 
sprendimą: „Vykdydamas savo 
pareigas, naudodamasis jam su-
teiktais įgaliojimais, pasinaudo-
damas savo pareigomis ir darbo 
vietoje prieinama informacija, 
vedėjas gali daryti naujas nusi-

kalstamas veikas bei trukdyti pro-
cesui bandydamas paveikti byloje 
apklaustus jam pavaldžius savi-
valdybės administracijos darbuo-
tojus ir taip trukdyti procesui, pa-
kreipdamas procesą sau palankia 
linkme, bei jo užimamos pareigos 
sudaro jam galimybę daryti nau-
jas veikas.“

Nutartimi teismas kaltinamojo 
laikiną nušalinimą nuo užimamų 
pareigų pratęsė trims mėnesiams,  
A. Žiulpa šį sprendimą apskundė 
Lietuvos apeliaciniam teismui.

Prokuroras teismo prašė pra-
tęsti ir kaltinamosios S. Rama-
nauskienės laikino nušalinimo 
nuo užimamų pareigų terminą, 
sprendimą šiuo klausimu teismas 
numato skelbti po savaitės.

kaLtiNami 
kyŠiNiNkavimu 
ir papirkimu 
Byla dėl neskaidriai organizuo-

tų viešųjų pirkimų Mažeikių rajo-
no savivaldybėje Šiaulių apygar-
dos teismui perduota praėjusiųjų 
metų spalį, pradėta nagrinėti šių 
metų vasarį. Baudžiamojoje 24 
tomų byloje, kurioje šeši fiziniai 
(be minėtų valdininkų, kartu kal-
tinamas ir buvęs Mažeikių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Bronius Kryžius) ir du 
juridiniai asmenys yra kaltinami 
kyšininkavimu bei papirkimu, 
kaltinamieji savo kaltę neigia. 

Šioje byloje numatyta apklaus-

ti apie 20 liudytojų. Pirmadienį 
vykusiame teismo posėdyje buvo 
apklausti trys. 

Bylos duomenimis, nusikalti-
mas galėjo būti padarytas 2018 
metais Mažeikių rajono savival-
dybei galbūt neskaidriai orga-
nizuojant viešuosius pirkimus. 
Anot V. Jončo, Savivaldybės at-
stovai galėjo būti paperkami ir 
tiesiogiai, ir kyšius jiems perduo-
dant per kitus asmenis: telefonu, 
per kitas ryšio priemones, susi-
tinkant betarpiškai, valstybės tar-
nautojai su tiekėju dar iki viešojo 
pirkimo paskelbimo galėjo aptarti 
būsimą pirkimą, gauti iš pirkėjo 
parengtus dokumentus, tarp kurių 
– techninę specifikaciją, pirkimo, 
sutarties sąlygas, kitus duomenis. 

Per ikiteisminį tyrimą nustaty-
ta, kad dėl kyšių davimo buvo su-
sitarta iš anksto, įmonių atstovai 
kyšius Mažeikių rajono savival-
dybės tarnautojams davė, kad jų 
įmonėms būtų užtikrintos išskir-
tinės sąlygos laimėti įvairius su 
infrastruktūros tvarkymu, statyba, 
remontu bei švietimu, informaci-
nių sistemų atnaujinimu ir prie-
žiūra susijusius viešuosius pirki-
mus, kyšių sumos galėjo siekti iki 
10 tūkst. eurų, bendra kyšių suma 
gali siekti iki 28 tūkst. eurų.

Šiaulių apygardos teismo pra-
nešime sakoma, kad kaltinamieji 
savo kaltės nepripažįsta. Kiti teis-
mo posėdžiai numatyti gegužės 
10 d. ir birželio 1 d. 

Teismas valstybės tarnautojų 
į jų pareigas nesugrąžino
Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

Į avarijos, pirmadienį įvykusios prie Gyvolių, vietą atskubėjo specialiųjų 
tarnybų ekipažai. Nuotrauka iš policijos archyvo

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

Elektroninę erdvę 
stebi virtualus patrulis
Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748



Praėjusį savaitgalį tikintieji 
šventė Atvelykį. O savaitės pra-
džioje velykinių papuošimų kon-
kurso dalyviai sužinojo, kaip jų 
sumanymus ir darbus įvertino 
mažeikiškiai.

Šiam konkursui pateiktų nuo-
traukų, įamžinusių vienokius 
ar kitokius Velykų papuošimus, 
vertinimas vyko socialiniuose 
tinkluose. Mažeikiškiai balsavo 
„patiktukais“.

Mažeikių lopšelis-darželis 
„Eglutė“ buvo pripažintas išra-
dingiausiai pasipuošusia įstaiga, 
o Seda – miestu, kurio žmonės 
įdomiausiai ir gražiausiai šven-
tėms paruošė viešąsias erdves. 

ŠiAudinė ViŠtA – 
ir tyrinėjiMų 
ObjEktAS
Lopšelio-darželio „Eglutė“ 

bendruomenė Velykoms padarė ir 
kieme patupdė milžinišką vištą. 
Direktorė Rima Daugnorienė sakė, 
jog norėta pagaminti kuo didesnį 
velykinį akcentą, kuris džiugintų 
aplinkinius. Taip gimė mintis iš 
šiaudų ritinių sudėlioti kelių metrų 
dydžio vištą. 

„Tai mūsų kolektyvo koman-
dinis darbas.  Kas kuo galėjo, tas 
tuo pasirūpino. Kas šiaudų ritinius 
atvežė, kas tujų, kas smilgų... Re-
zultatas išėjo geras ir labai džiugu, 
kad buvome pastebėti, įvertinti. Tai 
mūsų žmonėms – didelis pakylė-
jimas. Mažeikiškių balsai parodė, 
kad „Eglutės“ komandos darbas 
įvertintas, idėjos matomos. Esu 
dėkinga mūsų žmonėms – jie labai 
iniciatyvūs, kupini idėjų, smagu, 
kad yra galimybių jas įgyvendinti“, 
– kalbėjo R. Daugnorienė. 

Velykinis akcentas tapo ne tik 

puošybos elementu, bet ir ugdomą-
ja priemone. „Vaikai labai džiau-
gėsi Velykų višta, nes ne visi ir tų 
šiaudų yra matę. Buvo norinčiųjų ir 
paliesti, pačiupinėti bei pauostyti, 
labai rimtai ištyrinėti“, – šypsojosi 
„Eglutės“ vadovė. 

„Eglutė“ neskubės išardyti vely-
kinės vištos. Prie jos noriai fotogra-
fuojasi tiek vaikai, tiek jų tėveliai. 

MArgutiS – 
ilgAlAikiS 
ir nESunAikinAMAS 
Pagal surinktų patiktukų skaičių 

antra buvo Seda ir jos bendruome-
nė. Sedos kultūros centro, jo pro-
jektų vadovės Vitos Domarkienės 
iniciatyva, Velykoms buvo sukur-
tas milžiniškas margutis, kuris pa-
puošė Sedos parkelį. 

Pasiruošimo darbai truko kelias 
savaites. Sedos kultūros centro di-
rektorius Gintautas Griškėnas pa-
sakojo: „Pati kiaušino konstrukcija 
yra labai sunki ir nesunaikinama. 

Kiaušinį sudaro metalinis korpu-
sas, kuris buvo nugruntuotas, nu-
glaistytas, nudažytas ir išpieštas. Į 
parkelį jį teko vežti specialiu trans-
portu, kad galėtume iškelti, pa-
naudojome nedidelį kraną. Velykų 
margutis parkelyje pabus dar kelias 
dienas, po to bus nuvežtas į sandė-
lį. Kitais metais bus galima jį vėl 
atvežti į parkelį. Bet manau, jis bus 
pakeitęs išvaizdą – kitaip papuoš-
tas, ornamentuotas.“ 

ką PAdArAi – 
tAS ArtiMA, SAVA
Sediškiai nemažai darbo įdėjo 

tiek gamindami milžiną kiaušinį, 
tiek puošdami kitas viešąsias mies-
to erdves. Jų papuošimu užsiėmė 
Sedos bendruomenė.

Bendruomenės pirmininkė Vil-
ma Neliubšienė „Santarvei“ sakė, 
kad sediškiai noriai įsijungė į puo-
šimo darbus – labai raginti ar pra-
šyti nė vieno nereikėjo.

nukelta į 20 p.
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Seniausios ir didžiausios lie-
tuvoje politinės partijos – lie-
tuvos socialdemokratų partijos 
– nariai balandžio 22–25 d. rinks 
partijos pirmininką. Vieno iš 
kandidatų į lSdP pirmininkus, 
septynių vyriausybių kabineto, 
šešių kadencijų Seimo nario, o 
šiuo metu – Europos Parlamento 
nario juozo Oleko paklausėme, 
kas lėmė sprendimą kandidatuo-
ti į šias svarbias pareigas. 

Jis atsakė: „Manau, kad būtent 
mano žinių, politinės ir gyveni-
miškos patirties šiandien reikia 
Lietuvos žmonėms ir partiečiams. 
Pabrėžiu – ne partijai, o žmonėms 
ir partiečiams, kiekvienam bičiu-
liui. Šiandien partijoje labai trūks-
ta kontakto su žmonėmis. O būtent 
žmogus man yra svarbiausia – dėl 
to rinkausi gydytojo profesiją, dėl 
to buvau Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio, LR Seimo nariu, dėl to 
šiandien renkuosi nelengvas par-
tijos pirmininko pareigas. Partijai 
reikia nuoširdaus komandinio dar-
bo, reikia įsiklausymo, atvirumo, 
hierarchijos panaikinimo, gilesnio 
bendravimo, dalykinių pokalbių ir 
veiksmų.“

Paklaustas, kas padėjo apsi-
spręsti kandidatuoti, J. Olekas atsa-
ko: „Visų pirma, bičiulių, pažįstan-
čių mane, kaip žmogų, skambučiai. 
O antra – Mindaugo Sinkevičiaus 
sutikimas dirbti ranka rankon, ir 
mano sėkmės atveju – kandidatuoti 
į pirmojo partijos vicepirmininko 
pareigas. Mūsų su Mindaugu veda-
ma komanda bus tvirta, mes esame 
ryžtingai nusiteikę!“

Pasiteiravus apie numatomas 
LSDP politikos kryptis, J. Olekas 
atsakė: „Pažadu nedviprasmišką 
posūkį į silpniausius šalies pilie-
čius bei medicinos paslaugas tei-
kiančius medikus, švietimo ir kul-
tūros sektoriuose dirbančiuosius, 
smulkaus ir vidutinio verslo gai-
vinimą. Ir žinoma – keisti regionų 
politiką, kuri tiesiog sekina regio-
nų gyventojus. Yra nepateisinama, 

kad iki šiol ne kiekvienos gyven-
vietės ar kaimo vietovės gyven-
tojai gali be vargo pasiekti darbą, 
gydytojus, o vaikai – mokyklas.“

Pasiteiravus apie dabar daugu-
moje partijų populiarėjantį vado-
vaujančių pozicijų perdavimą jau-
nosios kartos atstovams, J. Olekas 
patvirtina: „Aš didžiuojuosi šauniu 
socialdemokratų jaunimu, dėl to 
man svarbu ir miela dirbti kartu. 

Tikiu galinga vyresnės kartos pa-
tirties ir jaunystės energijos jungti-
mi, dėl to mes su bičiuliu Mindau-
gu Sinkevičiumi esame lyg tvarus 
bičiuliškas kartų tiltas, atvesiantis 
LSDP į tvirtas partijos pozicijas 
Lietuvos politikos žemėlapyje.“

Paprašius M. Sinkevičiaus 
pakomentuoti savo reiškiamos 
paramos J. Olekui priežastis, jis 
atsakė: „J. Olekas gerai žino si-
tuaciją skyriuose, mato realias 
veiklos kryptis, jo kompetencija 
išmanant partines realijas padėtų 
LSDP pasiekti reikšmingų perga-
lių savivaldos rinkimuose“, – sakė 
M. Sinkevičius, akcentuodamas, 
kad, jo manymu, būtent tokių 
kompetencijų šiuo metu LSDP ir 
reikia.

Pasiteiravus, kokie yra J. Oleko 
rinkiminiai įsipareigojimai partie-
čiams, jis neabejodamas atsako: 
„Man svarbiausia yra žmogus, jo 
kasdieniai rūpesčiai, socialdemo-
kratijos vertybių puoselėjimas ir 
partiečių vienybė – tai trys pama-
tiniai mano siekiai ir įsipareigoji-
mas jų tvirtai laikytis. Bičiuliškas 
bendradarbiavimas ir vienybė – tai 
mūsų partijos stiprybė ir ateitis.“

Juozas Olekas ir Mindaugas Sinkevičius – bičiuliškas kartų tiltas

Juozas Olekas Mindaugas SinkevičiuS 

Mažeikių rajone valstybi-
niuose vandens telkiniuose pa-
gausėjo lydekaičių. 

Praėjusį ketvirtadienį Aplinkos 
apsaugos departamento Šiaulių 
gyvosios gamtos apsaugos ins-
pekcijos pareigūnai į tris mūsų 
rajono vandens telkinius (Kapė-
nų, Ukrinų ir Žibikų) paleido 500 
vienmečių lydekaičių, penktadie-

nį 400 tokių pat žuvų buvo įleis-
ta į prie Viekšnių malūno esantį 
tvenkinį. 

Šios žuvys suleistos pagal 
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybi-
nius vandens telkinius 2021 metų 
planą, Mažeikių rajono vandens 
telkinių įžuvinimas vyks ir vėliau. 

Praėjusių metų kovo mėnesį ir 
lapkritį po 11,8 tūkst. dvimečių 
karpių buvo įleista į valstybinį 
Juodeikių tvenkinį, apie tūkstan-
tis lydekaičių suleista į kitus pen-
kis rajono vandens telkinius. 

Aplinkosaugininkai įžuvino 
keturis vandens telkinius

Sut. 2/21

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

Janina sribaliutė
janina@santarve.lt Tel. 8 625 45 469

Geriausio įvertinimo susilaukė „Eglutės“ 
darželio ir Sedos bendruomenės

Prie lopšelio-darželio „eglutė“ velykinės vištos noriai fotografuojasi 
ir darželio bendruomenė, ir mažieji ugdytiniai. 



Šiais laikais nemažai žmonių 
nevartoja glitimo, atsisako jo tu-
rinčių maisto produktų, tačiau  
įdomu: ar iš tiesų daug žmonių 
netoleruoja šio baltymo, ar tai 
yra labiau naujas mados šauks-
mas?

Dietistė, knygos „Liekna vi-
sam gyvenimui“ ir tinklaraščio 
sulieknek.lt autorė Vaida Kurpie-
nė pasakoja, ką kiekvienas turė-
tų žinoti apie glitimą, jo poveikį 
organizmui ir galimus sveikatos 
sutrikimus. 

GLitimas – Kas tai? 
Pagrindinis kviečių baltymas, 

vadinamas glitimu, yra sudėtinių, 
tarpusavyje susijusių, bet skirtingų 
baltymų, daugiausia gliadino ir glu-
tenino, mišinys. Panašūs baltymai: 
sekalinas – rugiuose, hordeinas – 
miežiuose (angl. gluten), aveninas 
– avižose. 

Glitimo turi ir kuskusas, manų 
kruopos, perlinės krupos, džiovintų 
kviečių kruopos, dar kitaip vadina-
mos bulgurokrupomis. Taip pat šis 
baltymas gali būti aptiktas kai ku-
riuose padažuose, aluje, degtinėje, 
sausuose pusryčiuose bei kitų rūšių 
maisto produktuose. 

Vieniems – LiGa, 
Kitiems – aLerGija
Dietistė V. Kurpienė pabrėžia, 

kad glitimo griežtai turi vengti as-
menys, kuriems yra diagnozuota 
celiakija – liga, apibrėžianti gliti-
mo netoleravimą, kuria serga apie 

1 proc. pasaulio populiacijos. Ta-
čiau naujausi tyrimai parodė, kad 
aveninas avižose veikia kitaip negu 
kviečių baltymas, todėl sergantys 
celiakija per dieną gali suvartoti iki 
50 gramų avižų. 

Kiti asmenys, nesergantys šia 
liga, gali būti alergiški glitimui, 
kviečiams, rugiams arba turėti ne-
celiakinį jautrumą šiam baltymui. 

Vieni pagrindinių glitimo netole-
ravimo požymių yra pilvo pūtimas, 
skausmas, pykinimas, nuolatinis 
nuovargis, nerimas, depresija, są-
narių ir raumenų skausmas, įvairios 
odos problemos, galvos skausmas, 
migrena ar net svorio kritimas. 

Kaip žinoti, 
ar tiKrai KenKia? 
Glitimo netoleravimas pasireiš-

kia įvairiais simptomais, kuriuos 
gali lemti ir kiti sveikatos sutriki-
mai, todėl svarbu pažinti savo orga-
nizmą ir nedaryti greitų išvadų. 

„Jei manote, nors nėra nustatyta, 
kad glitimas jums kenkia – išelimi-
nuokite jį iš raciono, nekeisdami 
nieko kito, maždaug 4–6 savaitėms. 
Kartu veskite mitybos ir savijau-
tos dienoraštį. Jei matysite aiškius 
savijautos pokyčius – tada galima 
manyti, kad jums ir toliau vertė-
tų glitimo privengti. Dažniausiai 
žmonės keičia labai daug ką vienu 
kartu ir būna neįmanoma sužinoti, 
dėl kokio konkretaus pokyčio įvyko 
sveikatos pagerėjimas“, – teigia V. 
Kurpienė.

Pasak mitybos specialistės, daž-

niausiai glitimas yra vartojamas 
greitai skylančių angliavandenių 
– miltinių bei saldumynų – forma. 
Įrodyta, kad toks maistas kenkia 
sveikatai ir gali sustiprinti įvairių 
ligų simptomus, tačiau prieš atsi-
sakant glitimo rekomenduojama 
išbandyti perlines ir miežines kruo-
pas, stebėti savo organizmo reakciją 
į jas, nes galbūt jums pasireiškę ne-
galavimai yra ne dėl glitimo neto-
leravimo, o dėl to, kad organizmas 
sunkiai susidoroja su dideliu greitai 
pasisavinamų angliavandenių kie-
kiu. Tokiu atveju atsisakyti glitimo 
nereikia, tik vertėtų vengti greitai 

skylančių angliavandenių.   

GaLima 
tiK pabLoGinti 
sVeiKatą
„Tiksliausiai jautrumą glitimui 

nustatyti gali tik specialistai, gy-
dymo įstaigose atlikę daug tyrimų. 
Taigi nenusistatykime sau diagno-
zės, o išsitirkime“, – pataria V. Kur-
pienė. 

Įrodyta, kad be reikalo atsisa-
kę glitimo žmonės pablogina savo 
sveikatos būklę, nes dažniausiai 
tuomet nekeičia kviečių kitais grū-
dais ir suvartoja per mažai skaidulų. 

tėVams – Dar DauGiau 
atsaKomybių 
Gyvenant su šeima ir auginant 

mokyklinio amžiaus vaikus, pan-
demijos sukelti sunkumai reika-
lauja dar daugiau jėgų. 

Daugelis tėvų iki šiol neišven-
giamai susiduria su didesniu stre-
su, nes turi suderinti skirtingas 
atsakomybes vienu metu. O jų 
išties daug: darbas, vaikų ugdy-
mas, pagalba jiems prisijungiant 
prie pamokų bei ruošiant namų 
darbus, maisto gaminimas, namų 
ruoša... Ir apribojimai gauti pagal-
bą – samdyti aukles ar susitikti su 
kitais šeimos nariais, kurie anks-
čiau padėdavo prižiūrėti mažesnes 
atžalas, – dar labiau apsunkina 
atsakomybių suderinimą, o ką jau 
kalbėti apie laisvalaikį ir galimy-
bes skirti laiko sau bei savo par-
tneriui ar partnerei. 

Neveltui mokslinių tyrimų duo-
menys rodo, kad daugiausia psi-
chologinių sunkumų patiria būtent 
30–39 metų darbuotojai. 

„Žvelgiant iš raidos psicho-
logijos perspektyvos, šis amžius 
yra pats produktyviausias – daug 
dirbame, kylame karjeros laiptais, 
norime užsitikrinti stabilią finansi-
nę ateitį ir tuo pat metu kuriame 
šeimas, auginame vaikus. 
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nors karantino sąlygos skir-
tingos: gyvename vieni, poroje 
ar su vaikais, – šis laikotarpis ne-
abejotinai sukelia psichologinių 
sunkumų. 

mažeikiškė psichologė Gerda 
sakalauskaitė, šiuo metu dirbanti 
sostinėje, pasidalijo savo įžvalgo-
mis – ji teigia, kad emocijas lemia 
mūsų mintys apie gyvenimo įvy-
kius, todėl kiekvienoje situacijoje 
turėtume ieškoti pozityvių dalykų 
ir mums priimtinos prasmės. 

poKyčius ir stresą 
patiria Visi
Pradedant kalbėti apie karantino 

poveikį mūsų psichologinei būklei, 
svarbu suvokti, kad visiems iš mūsų 
tai – nauja situacija. 

Viena iš pirmųjų streso fenome-
no teorijų teigia, jog stresą sukelia 
bet kokie gyvenimo pokyčiai, kitaip 
tariant – įvykiai, prie kurių asmuo 
privalo prisitaikyti. 

Psichologė G. Sakalauskaitė 
sako, kad, atsižvelgiant į tai, kiek 
pasikeitimų įvyko įvairiose gyve-
nimo srityse – pradedant darbu, 
buitimi, apribotais kontaktais – ne-
galėjimu bendrauti su mums svar-
biais žmonėmis, ir baigiant savi-
saugos priemonėmis, gąsdinančiu 
susirgimų skaičiumi ir mirtimis, 
– neabejotinai turime sutikti, kad 
tai privertė išgyventi ištisą stresą 

sukeliančių dirgiklių virtinę.
„Nors jau esame pavargę ir iš-

sekę, karantinas vis dar reikalauja 
nemažai psichologinių ir emocinių 
jėgų. Juk nežinome, kada viskas 
grįš į savas vėžes, todėl tenka toliau 
kęsti neapibrėžtumą, bejėgiškumą, 
suvokimą, kad negalime kontro-
liuoti savo gyvenimo“, – teigia psi-
chologė. 

žmoGui prasmę 
suteiKia santyKiai 
su Kitais
Pandemijos ir karantino metu na-

muose gyvenant vienam asmeniui, 

labiau kankina vienišumo jausmas, 
liūdesys, irzlumas, dėl patiriamo at-
siskyrimo ir dar didesnės izoliacijos 
gali greičiau pasireikšti depresijos 
ar nerimo simptomai. 

Nuo šių sunkių jausmų kartais 
bandoma pabėgti vartojant alkoholį 
ar kitas medžiagas, tačiau reikėtų 
suprasti, kad tai tik dar labiau iš-
balansuoja nervų sistemą – daro ją 
mažiau atsparią toleruoti įtampą ir 
stresą keliančias situacijas, be to, 
ilgainiui gali išsivystyti ir priklau-
somybė. 

Taip pat šis laikotarpis kiek sun-
kesnis gali būti tiems, kurie iš pri-
gimties yra labiau ekstravertiški, 
– tokiems žmonėms tarsi „gyvy-
biškai“ svarbu nuolat bendrauti su 
kitais, dalyvauti įvairių bendruo-
menių veiklose, kadangi būdami 
apsupti žmonių jie „pasikrauna“ 
energijos ir jaučia pasitenkinimą. 
Tačiau, kita vertus, net ir uždares-
niems žmonėms, kurie dažniau 
mėgsta pabūti vienumoje, dabar 
trūksta bendravimo. 

„Mes esame socialios būtybės ir 
santykiai su kitais žmonėmis, ry-
šio kūrimas bei palaikymas, ypač 
su romantiniu partneriu, mums yra 
vienas svarbiausių poreikių. Jis 
suteikia saugumo jausmą, leidžia 
žmogui jaustis reikalingam, svar-
biam, mylimam. Kitaip tariant, 
santykiai su kitais žmonėmis mums 

suteikia prasmę. Negalėdami šio 
poreikio patenkinti galime jausti ne-
pasitenkinimą, pyktį, liūdesį. Ir tai 
suprantama, nes dabartinė situacija 
neleidžia to poreikio įgyvendinti“, 
– akcentuoja G. Sakalauskaitė. 

paDauGėjo minčių 
apie saVižuDybę
Ne tik suaugusieji, bet ir paau-

gliai bei jaunuoliai ypač jautriai 
išgyvena šį gyvenimo etapą. Šia-
me amžiaus tarpsnyje santykiai 
su bendraamžiais itin svarbūs, o 
apribotos galimybės socializuotis, 
įtvirtinti save bendraamžių grupėse 
ar pamažu įsitvirtinti darbo rinkoje 
sukelia nemažai psichologinių sun-
kumų.

Neseniai Didžiojoje Britanijo-
je buvo atliktas mokslinis tyrimas 
apie koronaviruso pandemijos po-
veikį psichikos sveikatai. Jo rezul-
tatai parodė, kad įvairiose amžiaus 
grupėse padidėjo minčių apie sa-
vižudybę rodikliai. Deja, didžiausi 
skaičiai buvo užfiksuoti tarp jaunų 
žmonių – nuo 18 iki 29 metų. 
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Kaip galime suvaldyti 
karantino grėsmę mūsų emocinei sveikatai?

emocinė parama, psichologinė pagalba – pagalbasau.lt
jaunimo linija – 8 800 28 888

Vilties linija – 116 123
sidabrinė linija – 8 800 80 020

pagalbos moterims linija – 8 800 66 366
tėvų linija – 8 800 90 012

Anot psichologės G. Sakalauskaitės, 
stresą sukelia ne tiek patys įvykiai, 

o mūsų mintys apie juos. 
Vygintės PUKINSKYTĖS nuotr.

Glitimo atsisakymas – 
mitybos mada ar rimtos problemos sprendimas? 

Tai pablogina mikriobiotos būklę, 
virškinamojo trakto veiklą, pasėja 
širdies ir kraujagyslių ligų riziką.  

„Nors dėl glitimo poveikio dar 
galima diskutuoti, bet jau yra pripa-
žinta, kad balti miltai yra nenaudin-
gi ir gali kenkti sveikatai juos var-
tojant reguliariai, taigi juos keisti 
– gera idėja“, – pažymi dietistė.

sVarbu sieKti 
įVairoVės
Jei norite jaustis sveikiau ir ge-

riau, rekomenduojama visuomet 
rinktis maistingas alternatyvas – pa-
vyzdžiui, vietoj įprastų makaronų, 
duonos ar kepinių, rinktis viso grū-
do miltų produktus arba iš ankštinių 
pagamintus makaronus. 

Taip pat rekomenduojama nau-
doti avinžirnių, grikių, kokosų, linų 
sėmenų, migdolų, rudų ryžių (viso 
grūdo), avižų (viso grūdo) ar kito-
kius miltus, kurie yra vertingesni už 
įprastus baltus. Tiesa, atkreipiamas 
dėmesys, kad visi miltai yra skir-
tingi, todėl prieš eksperimentuojant 
verta pasidomėti, ką su kuo reikia 
naudoti. 

Pavyzdžiui, avinžirnių miltai 
dažniausiai naudojami vietoj kiau-
šinio – kaip rišamoji medžiaga, o 
štai moliūgų sėklų miltai idealiai 
tinka dėti į duoną ir kitus kepinius, 
berti į grūdinius patiekalus bei varš-
kę. Grikių miltai tinka daržovių 
blynams, sausainiams ir kitiems 
kepiniams.

Svarbu į savo mitybą įtraukti 
įvairiausių naudingų medžiagų tu-
rinčius produktus, o visiškai kažko 
atsisakyti vertėtų tik atlikus medi-
cininius tyrimus ir patarus gydyto-
jams.  

Karolina Kotryna 
petrausKaitė

Vaida Kurpienė pabrėžia: norint gyventi sveikiau ir jaustis geriau, svarbiausia 
yra mitybos įvairovė. Ritos GUdĖS nuotr.
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Visi sprendimAi – 
svarbūs
S. Bernotienė, kaip ir meras, 

svarbiausiais, reikšmingais spren-
dimais pavadino Savivaldybės 
biudžeto patvirtinimus. Iš vykdo-
mų darbų svarbiausiais įvardijo 
viaduko statybą, Pavenčių, Skuo-
do,  Laisvės gatvių rekonstruk-
ciją, bendrą projektą su Latvija 
– SKATE parką, pramonės parko 
steigimą ir kt. Bendradarbiauja-
ma su verslu – Mažeikiuose iškils 
sporto kompleksas.

Priimti Tarybos sprendimai dėl 
psichinę negalią turinčių žmonių 
integravimo į visuomenę (bus 
perkami du namai ir du statomi), 
pertvarkytas Bendruomeninis pa-
galbos vaikams centras. Svarsto-
ma galimybė Mažeikiuose įsteigti 
Atvirą jaunimo centrą.

„Šį sąrašą galėčiau tęsti, nes 
visi Tarybos priimti sprendimai 
svarbūs rajono gyventojams“, – 
teigė vicemerė. 

Kaip svarbiausią, padedan-
tį tvirtus rajono ateities pamatus 
darbą S. Bernotienė taip pat įvar-
dijo Savivaldybės 2021–2030 m. 
strateginį plėtros planą.

„Kas iš gražaus miesto, jeigu 
jame nebus, kas gyvena? Todėl 
stengiamasi sudaryti palankias 
sąlygas verslui, kurti naujas darbo 
vietas, galvojama apie jaunimą, 
vyresnio amžiaus žmones, senjo-
rus. Visas sritis: verslą, socialinę, 
sveikatos, švietimo aplinką, kuri 
būtų atvira bendruomenei“, – to-
lesnes užduotis dėstė politikė. 

pAsigedo 
politinės kultūros
Savivaldybės vadovas V. Ma-

cevičius teigė, kad efektyviam Ta-
rybos darbui labiausiai trukdo po-
litinės kultūros stoka. Mero mintį 
tęsė ir S. Bernotienė, kalbėdama 
apie darnios veiklos kliūtis.

„Kai kurių opozicijos atstovų 
politinė kultūra, etikos nepaisy-
mas. Destrukcijos įnešimas, no-
ras dominuoti ir neprisidėti prie 
rajono gerovės kūrimo. Vietoj 
konkrečių siūlymų įnešama su-
maištis. Neįvardijant visumos, 
ištraukiama padrika informacija iš 
konteksto ir manipuliuojama rajo-
no gyventojais, visuomenės akyse 
menkinamas vadovų autoritetas. 
Pagrindiniu tampa noras būti val-
džioje, dominuoti. Vieno opozi-
cijos atstovo nepasverti skundai, 
prašymai apsunkina administra-
cijos darbą. Vietoj siūlymų kuria-
mos pasakėčios, rašoma viešojoje 
erdvėje“, – samprotavo vicemerė. 

Įžvelgė koalicijos 
partnerių klaidų
Socialdemokratų frakcijos se-

niūnas Jonas Jurkus teigė, kad po 
14 metų pertraukos sugrįžti į Ta-
rybos darbą buvę įdomu ir smalsu, 
nes dirbdamas gamyboje jis mažai 
domėjosi jos veikla, užtekę kitų 
rūpesčių. 

Politikas iš pradžių dirbo opo-
zicijoje, nes socialdemokratai į 
daugumą nebuvo priimti.

„Kadencijos pradžioje sudarant 
koaliciją iš 3–4 partijų, daug dau-
giau darbų būtų galima nuveikti, 
tikiuosi, kad ir Sporto ir pramogų 
centras būtų sėkmingai statomas. 

Beje, buvo padarytos tokios klai-
dos, lyg tai būtų politikos pirmo-
kų darbas. Bet yra taip, kaip yra“, 
– nuo kritikos dabar jau koalicijos 
partneriams nesusilaikė Tarybos 
narys, pridūręs, kad tokiomis klai-
domis pasinaudojo Akmenės rajo-
no savivaldybė – už tą pačią sumą 
stato tik baseiną. 

J. Jurkaus pastebėjimu, dažnas 
koalicijų keitimasis pakenkė efek-
tyviam Tarybos darbui, pristabdė 
Savivaldybės projektų rengimo 
darbus.

Tarybos narys prisipažino, kad 
darbas opozicijoje jam buvęs ne-
lengvas. Tačiau mano, kad jo ir 
frakcijos narių aktyvumas, pasi-
sakymai privers kolegas valdan-
čiojoje daugumoje, su kuriais yra 
anksčiau tekę dirbti aštuonerius 
metus, suprasti, kad socialdemo-
kratų patirtis praverstų spren-
džiant Tarybos klausimus bei 
konsoliduojant daugumą. Todėl 
socialdemokratai praėjusių metų 
lapkričio mėnesį ir buvę priimti 
į daugumą, – akcentavo frakcijos 
vadovas.

paruošti pamatus 
kitoms taryboms
J. Jurkaus teigimu, ši Taryba 

daug neblogų spendimų priėmė 
vandentvarkos ir nuotekų tvar-
kymo srityje. Tarp jų – ir paties 
Tarybos nario parengtas Indivi-
dualių nuotekų valymo įrenginių 
arba nuotekų kaupimo rezervuarų 
įsigijimo dalinio kompensavimo 
tvarkos aprašas. 

Tęsiami buvusios daugumos 
pradėti darbai Skuodo, Algirdo, 
Pavenčių gatvėse. Buvo įpusėjusi 
viaduko statyba per geležinkelį, 
ir jos užbaigimas išsprendė trans-
porto pralaidumą mieste. 

„Frakcija, dirbdama opozici-
joje, teikė rezoliuciją dėl susida-
riusios nepatenkinamos padėties 
Sporto ir pramogų centro staty-
boje, pateikė ne vieną siūlymą, 
tačiau ne visi jie buvo priimami. 
Mums dirbant opozicijoje, frak-
cijos nariai vadovavo Kontrolės 
komitetui, Etikos ir Antikorupci-
jos komisijoms. Dabartiniu metu 
socialdemokratų frakcija yra de-
legavusi savo narius į vicemero 
ir administracijos direktoriaus pa-
vaduotojų pareigas bei vadovau-
ja dviem Tarybos komitetams“, 
– apie frakcijos indėlį kalbėjo jos 
seniūnas.

J. Jurkus pastebėjo, kad šiuo 
metu darbus riboja esama padėtis 
dėl pandemijos ir karantino, nesu-
renkamo biudžeto. Politikas pasi-
džiaugė, kad dabartinė koalicija 
rodo tarpusavio supratimą ir ga-

limybę efektyviai dirbti Mažeikių 
rajono ir miesto gyventojams visą 
likusį kadencijos laikotarpį.

didžiausia problema 
– ambicijos 
„Valstiečių“ frakcijos, kuriai 

teko patirti ir koalicijos partne-
rių išdavystę, kai ji buvo išmesta 
iš daugumos, ir sugrįžimą į ją, 
seniūnė Milda Šukienė politinių 
intrigų, nuoskaudų neprisimena. 
Pirmą kartą į Tarybą išrinkta mo-
teris prisipažino, kad toks darbas 
jai buvo išbandymas, nes viskas 
buvo nauja ir nežinoma. Reikė-
jo suprasti, kas, kur ir kaip... Be 
to, jai tenka vadovauti Sveikatos 
priežiūros ir socialinių reikalų ko-
mitetui, dirbti ne vienoje komisi-
joje. 

„Taryboje nagrinėjame daug 
ir įvairių klausimų, kurie visi yra 
svarbūs, nes, jų nepriėmus, Savi-
valdybės administracija negalėtų 
dirbti. Svarbu tai, kad seniūnijose 
buvo priimti papildomi darbuo-
tojai, kurie gyvybiškai reikalingi 
seniūnijų teritorijoms tvarkyti, 
remontams atlikti. Tai žingsnis į 
didesnį seniūnijų savarankišku-
mą. Sveikatos priežiūros ir soci-
alinių reikalų komitetas dalyvavo 
svarstant klausimus, susijusius su 
pandemijos valdymu, dėl karščia-
vimo klinikos, mobilaus punkto 
steigimo“, – politikė įvardijo, jos 
nuomone, svarbiausius sprendi-
mus. 

Tarybos narė pridūrė, kad pa-
siūlymus dėl papildomų etatų 
įsteigimo seniūnijose teikė jų 
frakcija, o Taryba tam pritarė. 

„Taryba sudaryta iš keturių po-
litinių partijų ir judėjimo, kurie 
savo idėjomis, tikslais, ambicijo-
mis, požiūriu yra skirtingi. Ma-
nau, kad didžiausia problema yra 
ambicijos, kurios trukdo susikal-
bėti, priimti kompromisinį spren-
dimą“, – pastebėjimais pasidalijo 
Tarybos narė. 

Ji patikino, kad „valstiečių“ 
frakcija visada siekė konstrukty-
vaus darbo ir politinių jėgų susi-
telkimo priimant sprendimus. 

„Manau, kad po tų ilgų galvo-
jimų, rokiruočių visi turi koncen-
truotis ir dirbti taip, kad atlikti 
darbai būtų reikšmingi, kad atei-
nančios tarybos galėtų tęsti mūsų 
pradėtus darbus“, – prognozes iš-
sakė M. Šukienė. 

kaltino 
nesugebėjimu 
formuoti komandos
Opozicijai atstovaujantys poli-

tikai, vertindami Tarybos pusiau-
kelės veiklą, kritikos negailėjo. 

Daugiausiai jos kliuvo V. Mace-
vičiui. 

„Prasidėjus naujos kadencijos 
Tarybos darbui, labiausiai stebino 
mero nesugebėjimas suformuoti 
efektyviai veikiančios komandos. 
Atrodė, kad dramblį kažkas įleido 
į stiklo parduotuvę. Panašu, kad 
meras, laimėjęs rinkimus, pats to 
nesitikėjo ir nenorėjo. Pirmi mė-
nesiai darbo buvo be aiškaus pla-
no, be idėjų, be nuovokos, kas yra 
savivalda, kur ji eina ir kas ji bus 
po dešimties metų. 

Ateitis tik patvirtino pradinį 
nuogąstavimą, kad meras nesuge-
bės valdyti situacijos. Mažeikių 
rajonas neatsimena tokio laiko, 
kad, įpusėjus tarybos veiklos ka-
dencijai, būtų keturis kartus pa-
sikeitusi valdančioji koalicija“, – 
savo nuomonę išsakė buvusi mero 
komandos narė, konservatorių 
frakcijos seniūnė L. Rimkienė. 

Buvusios vicemerės teigimu, 
netinkama lyderio pozicija – ne-
sugebėjimas laikytis vienos politi-
nės koncepcijos veda Savivaldybę 
į sąstingį ir idėjų badą. Esą tokia 
Savivaldybe nepasitiki ir niekada 
nepasitikės rimti investuotojai.

pAtirtis –
ir daugumoje, 
ir opozicijoje
Konservatorių frakcija turėjo 

galimybę pamatyti savivaldą iš 
abiejų pusių – tiek iš valdančio-
sios daugumos pozicijos, tiek iš 
opozicijos.

L. Rimkienė mano, kad kon-
servatoriai iš valdančiosios dau-
gumos buvo pašalinti todėl, kad 
nesitaikstė su abejingumu, reika-
lavo atskaitomybės prieš rinkėjus, 
įgyvendinti pažadus, duotus ma-
žeikiškiams.

„Didžiausia problema – lyde-
rystės stoka ir idėjų badas, ji yra ir 
bus iki kadencijos pabaigos.

Įdomu tai, kad Mažeikių savi-
valdybėje pakanka pinigų viskam, 
tačiau nei meras, nei mero koman-
da negeneruoja jokių naujų idėjų 
jiems įsisavinti. Ši valdančioji 
dauguma nėra pajėgi pradėti Ma-
žeikių rajonui būtinų pokyčių“, 
– į klausimą apie svarbiausius Ta-
rybos sprendimus, darbus atsakė 
politikė. 

L. Rimkienė pabrėžė, kad kon-
servatorių programos pagrindas: 
Mažeikiai – pramonės centras. 
Tam būtina infrastruktūra, pramo-
nės zonos steigimas, Vyriausybės 
parama ir lėšos. Pramonės zonos 
įkūrimas jau žengia pirmuosius 
žingsnius. 

„Mūsų frakcija tam labai pri-
taria, tačiau nestabili valdžios 

pozicija, dažnai besikeičianti 
valdančioji dauguma būsimus 
verslo partnerius gali nukreipti 
į kitus rajonus. Taip jau atsitiko 
su medienos klasteriu. Drąsiai 
akcentavome miesto tvarkymo 
problemas. Dirbdama vicemere 
buvau pradėjusi formuoti aiškią 
žinutę Lietuvai ir pasauliui apie 
Mažeikius. Mano idėja buvo pri-
statyti mūsų kraštą kaip pramonės 
centrą, išryškinti jo galimybes, 
parodyti atvirą ir pajėgią augti 
savivaldą. Gaila pripažinti, tačiau 
vienas lauke nesi karys. Komanda 
ir partneriai turi eiti vienu keliu. 
To tikrai nebuvo dirbant valdan-
čiojoje daugumoje“, – apie frakci-
jos ir asmeniškai nuveiktus darbus 
kalbėjo L. Rimkienė. 

laukia radikalaus 
atsinaujinimo
Abiejose pozicijose yra tekę 

dirbti ir visuomeninio rinkimų 
komiteto „Mažeikių pavasaris“ 
Tarybos nariams. V. Sungaila, 
atsakydamas į „Santarvės“ klau-
simus, teigė: „Pirmo mūsų susiti-
kimo metu meras aiškiai pasakė, 
kad jokiu būdu valdžioje nebus 
socialdemokratų, kad bus atlieka-
mi auditai tiek Savivaldybėje, tiek 
Savivaldybės valdomose įmonėse 
ir įstaigose ir bus pranešti auditų 
rezultatai apie socialdemokratų 
ilgametį valdymą. Taip pat buvo 
pažadėta, kad valdžioje niekada 
nebus konservatorių, bet atsitiko 
viskas priešingai.“

Paklaustas apie šios kadenci-
jos darbus, V. Sungaila replikavo: 
koalicijų kaitaliojimas. Esą kitų 
jokių rimtų darbų nėra atlikta. Jo 
teigimu, „Mažeikių pavasariui“ 
atstovaujantys Tarybos nariai są-
žiningai vykdo duotą priesaiką 
rinkėjams: teikia mintis, idėjas, 
bet niekas to nesvarsto. 

„Mūsų darbas mažai pastebi-
mas ir nenušviečiamas Savivaldy-
bės socialiniuose tinkluose. Mūsų 
nepamatysite per vietinę televiziją 
ir neišgirsite per vietinį radiją. Bet 
daug gyventojų kreipiasi į mus ir 
mes jiems padedame“, – apie savo 
indėlį kalbėjo Tarybos narys. 

V. Sungaila tikino, kad jis kartu 
su kolege O. Kelpšiene nėra ku-
klūs komitetų ar Tarybos posėdžių 
stebėtojai, jie įplieskia diskusijas, 
kurios atneša naudos gyvento-
jams.

Opozicijoje dirbančio politiko 
teigimu, Tarybos darbas būtų pro-
duktyvesnis, jei valdantieji suvok-
tų, kad tik bendrai diskutuojant 
galima daugiau padaryti rajono 
labui. 

„Mūsų požiūris į politiką yra 
visiškai kitoks. Jis yra nukreip-
tas į žmogaus gerovę, o ne į pos-
tų kiekį savivaldybėje“, – tikino 
„Santarvės“ pašnekovas. Jo paste-
bėjimu, dauguma Tarybos narių 
nesupranta, ko jie atėjo į politiką. 

V. Sungaila tvirtino: koman-
dinis rankų pakėlimas nepuošiąs 
Tarybos darbo, jam kyla klausi-
mas: ar ir toliau bus dalyvaujama 
politikoje, kai nėra savo nuomo-
nės ar savo principinės pozicijos? 
Tarybos narys sakė netikintis, kad 
per likusius dvejus kadencijos 
metus kas nors pasikeis. Jo žo-
džiais, Tarybai reikalingas radika-
lus atsinaujinimas.  

Nuotr. iš redakcijos archyvo
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Savivaldybės taryba – kadencijos pusiaukelėje

Virginijus SuNgaila lina rimkienėMilda Šukienė



Atkelta iš 7 p.
Būti parlamentaru pakankamai 

sudėtinga: per vieną sesiją reikia 
priimti nemažai teisės aktų, juose 
susigaudyti. Žinoma, padeda pata-
rėjai, tačiau turi suprasti, kaip bal-
suoti, tartis frakcijoje ir galvoti, ko 
reikia gyventojams. Parlamentaras 
neturi įsimylėti įstatymų, bet juos 
gerbti.

– Manau, vienmandatėje apy-
gardoje išrinktą Seimo narį dau-
gelis labiau įsivaizduoja kaip savo 
krašto lobistą, o ne įstatymų leidė-
ją. O kaip yra iš tikrųjų?

– Iš tikrųjų, galima sakyti, jog 
taip ir yra. Esi išrinktas vienman-
datėje apygardoje, tampi tarsi vie-
tos įstatymų lobistu. Jeigu žmonės 
kreipiasi į tave, turi padėti. Kartais 
jie neskiria, kas esi: ar meras, ar 
vicemeras, ar Seimo narys, ar kitas 
politikas, jie kreipiasi visais gyve-
nimiškais klausimais. Kad galėčiau 
padėti, privalėjau dalyvauti pasita-
rimuose Savivaldybėje, Savivaldy-
bės tarybos posėdžiuose. 

Pirmadieniais Mažeikiuose pri-
imdavau gyventojus. Nesvarbu, 
kiek žmonių ateidavo, turėdavai 
spręsti klausimus, rašyti raštus tai 
pačiai Savivaldybei ar seniūnijai. Iš 
gyventojų keliamų problemų gim-
davo ir įstatymų pataisos. 

– Kokie, Jūsų vertinimu, buvo 
svarbiausi darbai, parlamento 
sprendimai, prie kurių prisidėjote 
ar pats inicijavote?

– Pirmiausia įstatymų projektai 
ateina iš Vyriausybės ir politinių 
partijų. Daug dirbama frakcijose, 
iš jų ateidavo pasiūlymai pakeisti 
ar patikslinti teisės aktus. Teikiau 
pasiūlymus dėl Miškų įstatymo, 
mokesčių klausimų, susijusių su 
rajonu, dujų vartotojų interesų gy-
nimo, ligoninių pertvarkos ir daug 
kitų, visų jų išvardyti neįmanoma. 

Inicijuoti teisės aktų pataisas, 
teikti pasiūlymus – sudėtingas 
procesas. Turi pristatyti, apginti 
komitetuose, frakcijose, susirasti 
pritariančiųjų iš kitų frakcijų. Tada 
žymiai lengviau pateikti Seime. Ei-
nama nuo kiekybės prie kokybės, 
todėl nemažai darbo įdedama verti-
nant, analizuojant, diskutuojant.

– Tikriausiai nesuklysiu saky-
dama, kad mūsų sumanymams ga-
lima pritaikyti mūsų pačių sukurtą 
„vidinę gradaciją“ – kai rezultatai 
varijuoja nuo visiškos sėkmės iki 
nusivylimo. Ar galite įvardyti tai, 
ką laikote savo didžiausiu pasieki-
mu, dirbant parlamente, ir tai, kas 
Jus labiausiai nuvylė?

– Negalima įvardyti didžiausio 
pasisekimo ar nusivylimo. Būna, 
per dieną keletą kartų nusivili ir 
gali patirti didžiulį džiaugsmą dirb-
damas su įstatymų leidimu, parla-
mentine kontrole ar ministerijomis. 
Džiugu, kai gali laimėti kelis milijo-
nus savivaldybės biudžetui ar kitaip 
prisidėti prie rajono gyventojų gero-
vės. Svarbu tai daryti tolerantiškai ir 
su pagarba vienas kitam, reikalavi-
mais ir pakeltu tonu gali prisišaukti 
daugiau bėdos negu naudos. 

Seime labai mažas žingsnis nuo 
meilės iki neapykantos: šiandien 
draugai, bičiuliai, o po kokio įsta-
tymo priėmimo gali palikti didžiau-
sias priešas...

– Kaip Seimo nario patirtis 
Jums padeda dirbti vėl sugrįžus į 
savivaldą?

– Jaučiuosi lyg iš savivaldos nie-
kur nebuvau išėjęs. Tiek būdamas 
Seime, tiek grįždamas į Mažeikius 
ne tik galvojau apie rajono gyvento-
jus, bet ir susitikdavau su jais, spręs-
davau jų problemas – nuolat būda-
vau Savivaldybės darbų sūkuryje. 

Kitiems parlamentarams tokie 
dalykai nelabai patikdavo, sakyda-

vo, esi Seimo narys, turi būti čia ir 
negalvok apie savo kaimą, bet per 
tuos aštuonerius metus negalėjau 
sau to leisti. Seimo narys privalo 
glaudžiai dirbti su Savivaldybės ta-
ryba, administracija, meru. 

Dvi kadencijos Seime – daug. 
Kažkaip jaučiau savyje – du per 
mažai, trys per daug. Po pirmosios 
kadencijos galvojau: pasisekė, išė-
jau į politiką, tačiau nieko panašaus. 

Versle vienaip matuojami rezultatai, 
Seime – visai kitaip: daug nemato-
mo žmoniškumo ir atvirkščiai. Yra 
sisteminių partijų atstovų, kurie pra-
eina pro tave kaip pro tuščią vietą, 
yra ir tokių, ypač komitetuose, kurie 
palaiko, gerbia tavo išsakytą neįžei-
džiančią nuomonę, gyvenimišką pa-
tirtį, tampa draugais. Su kai kuriais 
bendraujame iki šiol. Išlieka ryšiai, 
žmogiškieji santykiai, be to, žinai 
visą Seimo, Vyriausybės „virtuvę“ – 
visa tai padeda dirbant savivaldoje. 

– O dabar klausimas, tiesiogiai 
susijęs su kultūros reikalais. Kraš-
to kultūra ir jai skiriamas šalies, 
savivaldybės biudžetas – kiek ga-
limybės atitinka šiandienos porei-
kius? Ką, Jūsų nuomone, reikėtų 
daryti, kad šis atotrūkis mažėtų?

– Į kultūrą žiūriu kiek plačiau 
– turiu omenyje ne tik renginius, 
šventes ir minėjimus. Ji apibrėžia 
viską, dėl ko jaučiamės gyvi, daly-

vaujantys bendruomenėje, jaučian-
tys buvimo prasmę. 

Karantinas iš esmės padarė labai 
gerą dalyką – parodė žmonėms, kad 
prasmingu ir visaverčiu mūsų gyve-
nimą daro gyvas buvimas, bendra-
vimas. Labai svarbi bendra veikla, 
kad ir kas tai būtų – teatras, muzika 
ar sportas. Rodos, net ir dailinin-
kai ar kraštotyrininkai, kurie savo 
veikla atrodo individualistai, įsi-
prasmina, kai jų darbus pamato ar 
pastebi kiti.
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JAUNIEJI ŠAULIAI

PARLAMENTARAI

Gimnazijos abiturientas įsitikinęs: 
veiklos, kuri suteikė žinių ir patirties, nenutrauks

Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga Lietuvos šaulių są-
junga apdovanojo dešimt akty-
viausiųjų jaunųjų šaulių. Tarp jų 
– ir Mažeikių Gabijos gimnazijos 
abiturientas, gimnazijos jaunųjų 
šaulių būrio būrininkas Paulius 
Statkus. 

PaGerbė dovaNoMis 
Apdovanojimai jauniesiems šau-

liams skirti už pavyzdingai vykdo-
mą jaunojo šaulio tarnybą, atsidavi-
mą šiai veiklai, pasiryžimą, stiprią 
motyvaciją. Visos dešimt šaulių 
rinktinių Lietuvos šaulių sąjungos 
štabo vertinimo komisijai pateikė 
jaunųjų šaulių anketas, kuriomis 
remiantis ir buvo įvertinti jų pasie-
kimai.

Lietuvos šaulių sąjungos vado 
pavaduotojas – jaunųjų šaulių vadas 
Tadas Venskūnas apdovanojo tris 
aktyviausius jaunuosius šaulius. Jis 
įteikė Lietuvos šaulių sąjungos vado 
padėkas bei daiktines dovanas, o 
taip pat Sąjūdžio dalyvės Angonitos 
Rupšytės dovanas. Tarp apdovano-
tųjų buvo ir mažeikiškis P. Statkus.

„Kodėl įvertino būtent mane? 
Esu paprasčiausiai aktyvus, daly-
vauju ne tik jaunųjų šaulių veikloje, 
bet esu ir Žemaitijos šaulių 8-osios 
rinktinės Mažeikių 801 šaulių kuo-
pos Garbės sargybos sudėtyje. Kur 
tik kviečia, visur dalyvauju. Matyt, 
tas aktyvumas ir buvo pastebėtas“, 
– „Santarvei“ sakė P. Statkus. 

sudoMiNo sTovykLa 
Mažeikiškis pasakojo: iki ketu-

riolikos metų jis apie šaulių veiklą 
žinojo tik tiek, kad yra tokia sąjun-
ga. O štai prieš ketverius metus pa-

žįstamas kariškis jam papasakojo, 
ką šios organizacijos nariai veikia, 
ir sudomino paauglį taip, kad jis už-
sirašė į Balsiuose surengtą jaunųjų 
šaulių pakopinę-poilsinę stovyklą. 

„Jau tada norėjau išlaikyti pirmos 
pakopos egzaminus, tačiau to pada-
ryti nepavyko – viską atlikau kaip 
reikėjo, tačiau padariau klaidų, atsa-
kydamas į teorinius klausimus. Nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera, – labiau 
susidomėjau šia veikla, užsibrėžiau 
tikslą tapti šauliu. Tapau Kalnėnų 
būrio kandidatu, o rikiuotėje, minint 
Lietuvos kariuomenės dieną, daviau 
pasižadėjimą ir tapau jaunuoju šau-
liu“, – apie savo šauliškos veiklos 
pradžią pasakojo P. Statkus.

Vėliau mažeikiškis ketvirtos pa-
kopos šaulių stovykloje sėkmingai 
išlaikė egzaminus. Jis prisimena, 
kad tai buvo nelengvas išbandymas 
– stovykla savaitę vyko Rukloje, jos 
dalyviai mokėsi dirbti komandoje, 
nes vienas lauke ne karys. Naktį 
vyko pratybų lauke aktyvioji fazė, 
jaunieji šauliai intensyviai gilino ži-
nias veiklos planavimo ir dienotvar-
kės sudarymo srityse.                    

Nukelta į 14 p.
Mažeikiškis Paulius Statkus (dešinėje) pagerbtas už aktyvią veiklą 

Šaulių sąjungoje.

Vidas STANKUS 
vidas@santarve.lt Tel. 8 614 15 748

bioGraFiJos FakTai
kęstutis bartkevičius gimė 1961 m. kovo 

2 d. Mažeikiuose. baigęs Mažeikių 1-ąją 
vidurinę mokyklą (dabar – Mažeikių Mer-
kelio račkausko gimnazija) studijavo eko-
nomiką vilniaus valstybiniame universitete 
(dabar vilniaus universitetas). sugrįžęs į 
Mažeikius k. bartkevičius 1984–1992 m. 
dirbo keliose statybos įmonėse, vėliau pra-
dėjo plėtoti nuosavą verslą – vadovavo ben-
drovei „Mažeikių varduva“, 1999–2002 m. buvo klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Nuo 1997 m. k. bartkevičius ne kartą buvo išrinktas į Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybą, 2011–2012 m. visuomeniniais pagrin-
dais dirbo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoju.

abu kartus į seimą k. bartkevičius buvo išrinktas vienman-
datėje apygardoje. seime buvo biudžeto ir finansų komiteto narys 
(2012–2016 m.), biudžeto ir finansų komiteto, sveikatos reikalų ko-
miteto narys (2016–2020 m.).

Nuo 2020 m. pabaigos k. bartkevičius dirba Mažeikių rajono 
savivaldybės mero patarėju. 

Kęstutis Bartkevičius: „Turime nuvalyti dulkes 
nuo švyturių ir leisti jiems šviesti“

Mano nuomone, kultūros ga-
limybės daug didesnės ir galin-
gesnės, nei mes įsivaizduojame. 
Lankydamasis bendruomenėse, 
bendraudamas su kultūros darbuo-
tojais, matau dar daug neišnaudotų 
resursų. Kaip juos panaudosime, 
priklauso nuo žmonių. Tik dėl kul-
tūros mes ir mūsų vaikai čia išliksi-
me, o ne išsilakstysime svetur. 

Finansavimas? Man atrodo, kad 
daugeliu atvejų jis orientuotas į 
pastatus, kurie dažnai nekuria jo-
kios bendrystės, o viešųjų erdvių 
sutvarkymas pernelyg demonizuo-
jamas. Turiu omenyje – ne trinke-
lėse ir treniruokliuose yra kultūra, o 
žmonėse. Svarbiausia – ne forma, o 
turinys. 

Reikia atkurti Mažeikių ir kitų 
miestų bei miestelių ir kaimų atmin-
ties bei istorijos meninę, vizualinę 
bei istorinę išraišką. Šis laikmetis 
parodė – žmonėms reikia susiėjimų, 
bendravimo, dvasinių vertybių.

– Savivaldoje Jūs jau beveik tris 
dešimtmečius. Kokie svarbiausi 
Jūsų pastebėti pokyčiai, jei kalbė-
tume apie mažeikiškių pilietišku-
mą ir pagarbą savo kraštui?

– Pilietiškumas ir pagarba savo 
kraštui yra toks dalykas, kuriuo 
galima kitus užkrėsti tik savo pa-
vyzdžiu, o ne metodiniu ugdymu. 
Tokio mano bendraamžiai jau pri-
siragavo sočiai. Čia panašiai kaip 
užkrėsti virusu – jei pats turi, tai 
ir kitiems perduodi. Šioje srityje 
patys svarbiausi žmonės, kuriuos 
filosofai jau senokai yra praminę 
„švyturiais“. Tai įdomios, veiklios 
ir charizmatiškos asmenybės. 

Turime tokių žmonių visur. Daž-
nai jie būna užgožti tų, kurie garsiai 
šaukia apie nepriteklius, problemas. 
Gerai, politikai ne šventieji – juos 
po metų kitų rinkėjai pakeis, tačiau 
meilės savo kraštui taip nepažadins. 
Turime nuvalyti dulkes nuo „švytu-
rių“ ir leisti jiems šviesti. Kai bus 
šviesiau, tada matysime, ką konkre-
čioje vietoje galime ir – svarbiausia 
– patys norime daryti. 

Nuotr. iš redakcijos archyvo
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KRAŠTO ISTORIJA. ŽMONĖS IR DARBAI. 

Chirurgijos pradininkui Mažeikiuose Vladui Burbai – 130

Gimnazijos abiturientas įsitikinęs: 
veiklos, kuri suteikė žinių ir patirties, nenutrauks

Atkelta iš 7 p.
1920 metais V. Burba buvo 

paskirtas vadovauti Joškar Olos 
ligoninei. Kurį laiką specializa-
vosi Kazanės klinikose pas prof. 
Višnevskį, o netrukus po specia-
lizacijos V. Burba pareiškė norą 
išvykti į Lietuvą. Anuomet galiojo 
tokia tvarka – tik turintys chirurgų 
specializaciją gydytojai galėjo eiti 
ligoninių skyrių vedėjų pareigas.

Pradžia – 
Primityvioje 
ligoninėje
Beje, nuo gimimo iki tol, kol 

sulaukė 29 metų, gydytojas nešio-
jo Burbo pavardę ir tik tuomet, kai 
panoro išvykti į Lietuvą, Rusijos 
valdžiai pateikė tėvų dokumentus 
ir gavo diplomatinį leidimą išvykti 
bei galimybę savo pavardę susilie-
tuvinti. Ir šia galimybe pasinaudo-
jęs tapo Burba.

Iš Rusijos į Mažeikius V. Bur-
ba atvyko 1923 metų gruodį ne-
mokėdamas nė žodžio lietuviškai. 
Tai, kad nemokėjo lietuvių kalbos, 
naujajam ligoninės Chirurgijos 
skyriaus vedėjui sunkino darbą: 
su ligoniais bendrauti jam tekdavo 
per vertėją. Šis ne visada tiksliai 
išversdavo pacientų nusiskundi-
mus.

Be to, V. Burbai dirbti teko pri-
mityvioje, dar neseniai įsteigtoje 
20 lovų ligoninėje, su vienu felče-
riu, be pagalbinio personalo, be-
veik be medicininių instrumentų.

vienas iš trisdešimt 
sePtynių chirurgų
Atvykęs į Mažeikius chirurgas 

neturėjo su kuo pasitarti, pasikon-
sultuoti chirurgijos klausimais, nes 
aplink arti nebuvo šios srities spe-
cialistų.

Profesoriaus, habilituoto mokslų 
daktaro Vytauto Zyko straipsny-
je „Chirurgai ir akademinės chi-
rurgijos raida Kaune 1941–1998 
metais“ rašoma, kad paskutiniais 
Nepriklausomos Lietuvos metais 
veikė 75 valstybinės ir privačios 
ligoninės. 1940 m. buvo 1370 gy-
dytojų. Plataus profilio medikai tei-
kė gyventojams įvairią medicinos 
pagalbą, kartu ir chirurginę. 1939 
metais apskričių centruose dirbo iš 
viso 37 chirurgai. Vadinasi, visoje 
apskrityje buvo vos po vieną ar, ge-
riausiu atveju, po du chirurgus. Tarp 
jų minimas ir Mažeikiuose įsikūręs 
V. Burba.

ligoninę augino 
ir Plėtė
Energingas gydytojas Mažeikių 

ligoninę gana greitai išplėtė iki Lie-
tuvoje žinomos medicinos įstaigos, 
į kurią gydytis atvykdavo žmonės iš 
visos Žemaitijos.

1926 metais ligoninėje įsteig-
ta klinikinė laboratorija, kurioje V. 
Burba iš pradžių pats darė tyrimus. 
Po dar poros metų ligoninė gavo 
rentgeno aparatą, dirbti pradėjo dar 
2 gydytojai – pediatras ir terapeutas.

1931 metais ligoninėje dirbo 2 

gydytojai, 3 seselės, 4 slaugytojos, 
virėja, skalbėja, ūkio vedėjas ir sar-
gas. Už stacionarinių ligonių gydy-
mą buvo imamas 7 litų mokestis už 
parą, o už ambulatorinių – 2,5 lito 
už dieną. Prie ligoninės veikė am-
bulatorija.

V. Burbos pastangomis ir inici-
atyva, 1938 metais buvo pastatyta 
nauja Mažeikių ligoninė. Dabar 
šiame pastate veikia Psichiatrijos 
skyrius.

stengėsi 
įnešti naujovių
V. Burba skaitė daug profe-

sinės literatūros. Istorijos šalti-
niuose minima, kad medicininę 
literatūrą jis gebėjo skaityti 7 
kalbomis. Per atostogas jis sta-
žuodavosi užsienyje ir savo darbe 
stengėsi ne tik pats taikyti naujo-
ves, bet ir tai, ką sužinodavo, jis 
perteikdavo ir kolegoms. V. Bur-
ba buvo įvairių kursų medikams 
iniciatorius bei organizatorius, jis 
į ligoninę priimdavo studentus, 
norėdamas suteikti jiems galimy-
bę praktiškai pritaikyti studijose 
įgytas teorines žinias.

Skaičiuojama, kad V. Burba 
parašė 10 mokslinių straipsnių, 
respublikinėse konferencijose 
ir chirurgų suvažiavimuose per-
skaitė 14 pranešimų. 

Jis vienas pirmųjų Lietuvo-
je pradėjo daryti juosmeninę 
anesteziją, skeletiniu tempimu 
gydyti kaulų lūžius. Jis drauge 
su savo mokine ir kolege gydy-
toja Stefanija Žilinskaite įėjo ir 
į Lietuvos širdies chirurgijos is-
toriją. Mažeikiškiai 1946 metais 
pacientui užsiuvo širdies žaiz- 
dą. 

geras žmogus 
ir Puikus sPecialistas 
Amžininkų prisiminimuose V. 

Burba išliko kaip labai geros šir-
dies, išmintingas, solidus žmogus 
ir puikus savo srities specialistas, 
kuris buvo gerbiamas ir pacientų, ir 
kolegų. 

Docentas, įžymus Lietuvos chi-
rurgas ir daugelio chirurgijos sri-
čių pradininkas Lietuvoje Algirdas 
Stropus, kuriam 1928–1929 metais 
Mažeikiuose pačiam teko galimy-
bė pažinti V. Burbą, apie jį atsiliepė 
taip: „Aš juo žavėjausi, jį stebėjau, 
man imponavo jo išvaizda, manie-
ros. Tai lėmė mano pasirinkimą.“

Net ir išėjęs į pensiją V. Burba 
dar lankydavo ir konsultuodavo 
kolegas, bendraudavo su ligoniais. 
Gydytojas mirė 1966 metais, jis pa-
laidotas Mažeikių kapinėse.

Pagerbiant V. Burbos atminimą, 
viena Mažeikių senamiesčio gatvė 
pavadinta jo vardu. Chirurgės S. Ži-
linskaitės iniciatyva ligoninės skve-
relyje buvo pastatytas V. Burbos 
biustas, o 2006 metais jam suteiktas 
Mažeikių miesto Garbės piliečio 
vardas.

Nuotr. iš Mažeikių muziejaus 
virtualios galerijosChirurgijos skyriaus personalas.

Vladas Burba (stovi centre) su savo šeima – tėvais, broliu, seneliais ir teta.

Chirurgės Stefanijos Žilinskaitės 
iniciatyva ligoninės senojo pastato 

sodelyje prieš 30 metų pastatytas 
Vlado Burbos biustas.

Atkelta iš 13 p.

suteikė Pagrindą 
Po kojomis 
Dalyvavimas šaulių veikloje, 

pasak Pauliaus, pirmiausia sufor-
muoja patriotizmo ir meilės Tė-
vynei pagrindus. Jaunimui įdomu, 
kad galima susipažinti su ginkluo-
tės pagrindais, išbandyti juos prak-
tiškai – šaudant į taikinius.

„Jeigu ne šauliai, tikriausiai 
dabar nebūčiau toks, koks esu. 
Dalyvavimas šioje veikloje su-
teikė lyderystės pagrindus, leido 
atsiskleisti mano charakterio sa-

vybėms, kai kuriems gebėjimams. 
Kadangi šauliai daug ko man sutei-
kė, dabar savo ruožtu esu skolin-
gas ir stengiuosi tą patirtį perduoti 
kitiems žmonėms. Dar vienas iš 
šios veiklos privalumų yra sociali-
niai ryšiai – stovyklos ir mokymai 
dovanoja daug naujų pažinčių, su-
sitikimų su skirtingais žmonėmis. 
Iš jų mokausi aš, jie gal kažko pa-
sisemia iš manęs... Galvoju, kad 
visa tai pravers ir ateityje, kad ir 
kur būčiau“, – įsitikinęs P. Statkus. 

Svarbu šioje veikloje ir artimųjų 
palaikymas: pasak abituriento, iki 
jam apsisprendžiant tapti jaunuoju 

šauliu, tėvai patys ragino dalyvau-
ti jų veikloje, o dabar jau kai kada 
primena, kad artėja egzaminai, gal 
daugiau laiko reikėtų skirti moks-
lams, mažiau – kitoms veikloms. 
Tačiau iš esmės pritaria sūnaus pa-
sirinkimui. 

veiklos nutraukti 
neketina 
Karantinas sumažino jaunųjų 

šaulių veiklos apimtis, tačiau, pa-
sak Gabijos gimnazijos šaulių bū-
rio vado pavaduotojo P. Statkaus, 
vyksta bendravimas nuotoliniu 
būdu, aktyvus pasiruošimas trečios 

pakopos jaunųjų šaulių stovyklai, 
kuri balandį numatyta surengti 
Balsiuose, sprendžiami teorijos 
klausimai, dalyvaujama orientaci-
niuose žygiuose. 

„Gabijos jaunųjų šaulių būrį 
pagal sąrašą sudaro apie keturias-
dešimt narių. Ypač aktyvūs yra gal 
dvidešimt penki. Visi su malonu-
mu dalyvauja ne tik stovyklose, 
sporto žaidynėse, bet ir stengiasi 
pakliūti į Žemaitijos šaulių rinkti-
nės komandą, kuri kasmet varžosi 
Lietuvos šaulių sporto žaidynė-
se. Ir ne tik varžosi, bet ir nugali 
– rinktinės komandai nugalėtojai 

atstovavo trys merginos ir vienas 
vaikinas iš Gabijos šaulių būrio, 
Indrė Balionytė tapo absoliučia 
šaudymo mažojo kalibro šautuvu 
nugalėtoja“, – pasakojo P. Statkus. 

Į trečios pakopos stovyklą Bal-
siuose jis vyks kaip padedantysis 
būrio vadas – stovyklos dalyviams 
padės, kur tik reikia.

Ši vasara P. Statkui bus apsis-
prendimo laikas – jaunuoliui teks 
nutarti, kur mokytis toliau. Kartu 
teks užbaigti jaunojo šaulio veiklą. 
Tęsti tai, kas pradėta, galima, bet 
kitu lygmeniu  – arba tapti šauliu, 
arba krašto apsaugos pajėgų sava-
noriu. Nors tai – ateities planai, ta-
čiau Paulius tikina, kad šaulių vei-
klos, kuri davė tiek daug naudos ir 
patirties, nenutrauks. 

Nuotrauka
iš asmeninio archyvo 



06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 11/1 s.
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija. 
N-7. 41/9 s.
10:35 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 164 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4/22 d.
16:40 Kalnų daktaras. 
N-7. 5/12 s.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro. 
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią 
dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Klanas. N-14. 
3 s.
23:50 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 11/1 s. 
00:35 Langas į 
valdžią. 
01:05 Klauskite 
daktaro. 
02:00 LRT radijo 
žinios.
02:05 1000 pasaulio 
stebuklų. 
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
03:50 Sportas. Orai.

04:00 LRT radijo 
žinios.

06:25 “Svaragini. 
Amžina draugystė” 
(341-343). N-7. 
08:00 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(171, 172). N-7. 
10:00 “Kalnietis” (56). 
11:00 “Širdele mano” 
(108, 109). N-7. 
13:20 “Turtuolė 
varguolė” (15). N-7. 
14:30 “Uždraustas 
vaisius” (12). 
15:30 “Mano namai - 
mano likimas” (80). 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo 
šou. 
21:00 “Rimti reikalai 
3” (120). N-7. 
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. Orai. 
22:30 Devyni jardai. 
N-14. Komedija. 
00:35 “Strėlė” (21). 
01:30 Piktas 
vairuotojas. N-14. 
Veiksmo trileris. 
03:15 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(171, 172). N-7.  

06:20 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai.
06:45 Ančiukų 
istorijos.
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:40 Prieš srovę.
08:35 Meilės sūkuryje 
(3471).

09:40 Mano dukrelė 1 
(46, 47).
11:50 Rytietiški 
saldumynai 2 (5).
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški 
saldumynai 2 (5).
12:55 Parduotas gy-
venimas (1297-1300).
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Gero vakaro 
šou.
20:30 Prakeikti III 9 
(44).
21:00 TV3 vakaro 
žinios.
22:00 Pirmas 
nužudymas. Veiksmo.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Pirmas 
nužudymas. Veiksmo.
23:15 Jėga ir 
Kenoloto.
23:18 Pirmas 
nužudymas. Veiksmo.
00:05 Skubi pagalba 
2 (18).
01:05 Kobra 11 23 (3).
02:00 X mutantai 1 
(10).
02:55 Mažieji genijai 
1 (4).
03:20 Skubi pagalba 
2 (18).

06:25 “Akloji zona” 
(7). N-7. 
07:20 “Mano virtuvė 
geriausia” (28). 
08:35 “Šuo” (19). N-7. 
09:40 “Pėdsakas” 
(70). N-7. 
10:35 “Iškvietimas” 
(3). N-7. 
11:35 “Mentalistas” 
(69). N-7. 

12:35 “CSI. Majamis” 
(7). N-7. 
13:35 “Mano virtuvė 
geriausia” (29). 
14:55 “Šuo” (20). N-7. 
16:00 “Pėdsakas” 
(71). N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 “Mentalistas” 
(70). N-7. 
18:30 Betsafe–LKL 
čempionatas. Tiesio-
ginė transliacija.
21:00 Kita miesto 
pusė. N-14. Veiksmo 
fi lmas. 
22:45 Griaustinio die-
nos. N-14. Veiksmo 
fi lmas. 
00:55 “Didžiojo spro-
gimo teorija” (6). N-7. 
01:20 “CSI. Majamis” 
(7). N-7. 
02:10 “Iškvietimas” 
(3). N-7. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 
2019. 
07:00 Lesė. 
07:25 Apolono 
vabaliukų istorijos. 
07:35 Bitė Maja. 
07:50 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
08:40 Kūrybingumo 
mokykla. 
09:10 Labas rytas, 
Lietuva.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos 
rusų kalba.
12:15 Menora. 
12:45 Proto džiunglės. 
13:10 Širdyje lietuvis. 
14:00 Čia – kinas. 
14:30 Veranda. 
15:00 Šviesuliai. 8 d. 
Iškiliausia XX a. 
asmenybė. 

15:50 Apolono 
vabaliukų istorijos. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 LMŽ. 
17:10 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 164 s.
18:05 Kostiumuotieji. 
N-7. 7/8 s.
18:50 Klausimėlis. 
19:05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
19:35 Černobylis. 
Paskutinis Sovietų 
Sąjungos mūšis. 
Dokumentinis fi lmas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
221:30 Eurolyga 
per LRT. Tiesioginė 
transliacija.
21:45 Eurolygos krep-
šinio turnyras. Ketvirt-
fi nalis. „Barcelona“ 
– Sankt Peterburgo 
„Zenit“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Barselonos.
24:00 DW naujienos 
rusų kalba.
00:15 Dabar 
pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 
2019. 
01:40 Sostinės 
dienos 2020. 
„G&G Sindikatas“ 
su programa 
„Unplugged“.
02:50 Sostinės 
dienos 2020. Grupė 
„Happyendless“. 
03:45 Stambiu planu. 
04:35 Laikinosios sos-
tinės fenomenas. Vy-
tauto Didžiojo univer-
sitetas. Dok. fi lmas.

05:30 Nauja diena. 
06:30 Mūsų gyvūnai. 

07:00 Lietuvos 
miestai. 
08:00 „Paslaptys“ 
(1/46). N-7.
09:00 „Pėdsakas“ 
(1/34). N-7.
10:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/24). 
11:00 „Žiedas su 
rubinu“ (1/62). N-7.
12:00 TV parduotuvė.
12:15 Tiek žinių. 
12:30 Alfa taškas. 
13:00 Nauja diena. 
14:00 „Teisingumo 
agentai“ (2/35). N-7.
15:00 „Reali mistika“ 
(3/27). N-7.
16:00 Reporteris. 
16:20 Sportas. Orai.
16:30 Alfa taškas. 
17:00 #NeSpaudai. 
18:00 Reporteris. 
18:20 Sportas. Orai.
18:30 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/25). 
19:30 Alfa taškas. 
20:00 Reporteris. 
20:20 Sportas. Orai.
20:30 „Reali mistika“ 
(4/13). N-7.
21:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/63). N-7.
22:30 Reporteris. 
22:50 Sportas. Orai.
23:00 Alfa taškas. 
23:30 #NeSpaudai. 
00:30 „Teisingumo 
agentai“ (2/35). N-7.
01:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/63). N-7.
02:20 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/25). 
03:10 #NeSpaudai. 

06:00 “Monstrai prieš 
ateivius”. 
06:25 “Daktaras 
Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
07:20 “Šeimyninės 

melodramos” (12). 
08:20 “Dvi širdys” 
(1096-1099). N-7. 
10:20 “Akloji”. 
11:30 “Bjaurusis an-
čiukas Niujorke” (115). 
12:25 “Seklė Agata” 
(4). N-7. 
13:30 “Nusivylusios 
namų šeimininkės” 
(16). N-7. 
14:30 “Rozenheimo 
policija” (5). N-7. 
15:30 “Kapitonas 
Kainas” (40). N-7. 
16:45 “Šeimyninės 
melodramos” (14). 
17:45 “Akloji”. 
18:50 “Stebuklas” 
(74). N-7.
19:50 “Kapitonas 
Kainas” (41). N-7. 
21:00 Rebeka 
Martinson. Pamatai. 
22:55 “Paskolinta 
meilė” (200, 201).
00:55 “Našlaitės” (19, 
20). N-7. 
02:35 Rebeka Martin-
son. Elnių jėga. N-14. 

06:30 Makgaiveris 3 
(11).-7
07:15 Kobra 11 25 (4).
08:10 Atsargiai! 
Merginos 3 (49).
08:50 Vienam gale 
kablys.
09:20 Fitnesas 2 (3, 
4).
10:25 Simpsonai.
11:25 Moderni šeima 
5 (515, 516).
12:20 Amerikos 
talentai. Čempionai.
14:25 Vieniši tėvai 2 
(15).
14:55 Kobra 11 25 (5).
16:00  Makgaiveris 
3 (12).
17:00 Atsargiai! 

Merginos 3 (50, 51).
18:00 Fitnesas 2 (5, 
6).
19:05 Moderni šeima 
5 (517, 518).
20:05 Nuogi ir 
įbauginti.
21:05 Dievo šarvai. 
Komedija.
23:00 Gelbėtojai 5 
(106, 107).
00:50 Atšiaurioji 
Aliaska.

06:35 La Maistas.
07:00 Virtuvės 
istorijos.
07:30 Miško 
glūdumoje.
07:55 Aitvaras 
palėpėje.
08:05 Reksas.
08:20 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
08:30 Išradėjas 
lapinas.
09:00 TV Pagalba.
10:55 Partneriai 2 (1).
12:00 Vis dar beveik 
vedę. Komedija.
14:00 Moterys meluo-
ja geriau 8 (32, 33).
15:00 Dovanoju 
gyvenimą 1 (52).
16:00 Likimo karuselė 
(1357, 1358).
17:00 Lemties vingiai 
1 (486, 487).
18:00 Priesaika 2 (79, 
80).
20:00 Batuotas šuo.
20:25 38 papūgos.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Namie iki pa-
vasario. Melodrama.
22:55 Priesaika 2 (79, 
80).
00:55 TV Pagalba.
02:50 Stilingi jausmai.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 11/2 s.
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija. 
N-7. 41/10 s.
10:35 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 165 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su 
Edita. 
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4/23 d.
16:40 Kalnų daktaras. 
N-7. 6/1 s.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro.
19:30 (Pra)rasta 
karta.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Grančesteris. 
N-14. 1/6 s.
23:50 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 11/2 s. 
00:35 Pasivaikščio-
jimai. 
01:05 Klauskite 
daktaro. 
02:00 LRT radijo 
žinios.
02:05 (Pra)rasta 
karta.
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.

06:25 “Svaragini. 
Amžina draugystė” 
(344-346). N-7.
08:00 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(173, 174). N-7.
10:00 “Kalnietis” (57). 
11:00 “Širdele mano” 
(110, 111). N-7. 
13:20 “Turtuolė 
varguolė” (16). N-7. 
14:30 “Uždraustas 
vaisius” (13).
15:30 “Mano namai - 
mano likimas” (81). 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai 
3” (121). N-7. 
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. Orai. 
22:30 Žudikų kodas. 
N-14. Veiksmo trileris. 
00:25 “Strėlė” (22). 
01:20 Devyni jardai. 
N-14. Komedija. 

06:20 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai.
06:45 Ančiukų 
istorijos.
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:40 Gero vakaro 
šou.
08:35 Meilės sūkuryje 
(3472).
09:40 Mano dukrelė 1 
(48, 49).
11:50 Rytietiški 
saldumynai 2 (6).
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški 

saldumynai 2 (6).
12:55 Parduotas gy-
venimas (1301-1304).
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Farai.
20:30 Prakeikti III 9 
(45).
21:00 TV3 vakaro 
žinios.
22:00 Nesunaikinami 
2. Trileris.
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Nesunaikinami 
2. Trileris.
23:55 Naktinė 
pamaina 1 (1).
00:55 Kobra 11 23 (4).
01:50 X mutantai 1 
(11).
02:45 Mažieji genijai 
1 (5).
03:10 Naktinė 
pamaina 1 (1).

06:25 “Vanity Fair. 
Visiškai slaptai” (6). 
07:20 “Mano virtuvė 
geriausia” (29). 
08:35 “Šuo” (20). N-7. 
09:40 “Pėdsakas” 
(71). N-7. 
10:35 “Iškvietimas” 
(4). N-7. 
11:35 “Mentalistas” 
(70). N-7. 
12:35 “CSI. Majamis” 
(8). N-7.
13:35 “Mano virtuvė 
geriausia” (30). 
14:55 “Šuo” (1). N-7. 
16:00 “Pėdsakas” 
(72). N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 “Mentalistas” 
(1). N-7. 

18:30 “Akloji zona” 
(8). N-7. 
19:30 “FTB” (9). N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” 
(15). N-7. 
21:00 Naktinė koman-
da. N-14. Veiksmo 
trileris. 
22:55 Kita miesto 
pusė. N-14. Veiksmo 
fi lmas. 
00:40 “Didžiojo spro-
gimo teorija” (7). N-7.
01:05 “CSI. Majamis” 
(8). N-7. 
01:55 “Iškvietimas” 
(4). N-7. 
02:35 “FTB” (9). N-7. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 
2019. 
07:00 Lesė. 
07:25 Apolono 
vabaliukų istorijos. 
07:35 Bitė Maja. 
07:50 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
08:40 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės. 
09:10 Labas rytas, 
Lietuva.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos 
rusų kalba.
12:15 Trembita. 
12:45 Viltis abipus 
Atlanto. Seniausias 
lietuviškas laikraštis 
„Draugas”. Dok. fi lm. 
13:10 Kultūringai su 
Nomeda. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Kūrybingumo 
mokykla. 
14:55 Černobylis. 
Paskutinis Sovietų 
Sąjungos mūšis. 
Dokumentinis fi lmas. 
15:50 Apolono 

vabaliukų istorijos. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 165 s.
18:05 Kostiumuotieji. 
N-7. 7/9 s.
18:50 Klausimėlis. 
19:05 Veranda. 
19:35 Susigrąžinti 
miegą. Dok. fi lmas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki 
kino. Vokiečių fi lmą 
„Egzaminas“ pristato 
operos dainininkė 
Viktorija Miškūnaitė.
21:33 Egzaminas. 
Drama. N-14.
23:10 Maistas: tiesa 
ar pramanas? (2/11 d. 
Pietūs virš debesų.
23:30 Euromaxx. 
24:00 DW naujienos 
rusų kalba.
00:15 Dabar 
pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 
2019. 
01:40 Duokim garo! 
03:00 Klausimėlis. 
03:15 TV daktaras. 1 
d. Žmogaus mikrobio-
ma: naudingos bakte-
rijos dovanoja 
sveikatą. 

05:30 Nauja diena. 
06:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis.
07:00 #NeSpaudai. 
08:00 „Paslaptys“ 
(1/47). N-7.
09:00 „Pėdsakas“ 
(1/35). N-7.
10:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/25). 

11:00 „Žiedas su 
rubinu“ (1/63). N-7.
12:00 TV parduotuvė.
12:15 Tiek žinių. 
12:30 Alfa taškas. 
13:00 Nauja diena. 
14:00 „Teisingumo 
agentai“ (2/36). N-7.
15:00 „Reali mistika“ 
(3/28). N-7.
16:00 Reporteris. 
16:20 Sportas. Orai.
16:30 Alfa taškas. 
17:00 Oponentai. 
18:00 Reporteris. 
18:20 Sportas. Orai.
18:25 Rubrika 
“Europa - tai aš”. 
18:30 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/26). 
19:30 Alfa taškas. 
20:00 Reporteris. 
20:20 Sportas. Orai.
20:30 „Reali mistika“ 
(4/14). N-7.
21:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/64). N-7.
22:30 Reporteris. 
22:50 Sportas. Orai.
22:55 Rubrika 
“Europa - tai aš”. 
23:00 Alfa taškas. 
23:30 Oponentai. 
00:30 „Teisingumo 
agentai“ (2/36). N-7.
01:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/64). N-7.
02:20 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/26). 

06:00 “Monstrai prieš 
ateivius”. 
06:25 “Daktaras 
Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
07:20 “Šeimyninės 
melodramos” (13).
08:20 “Dvi širdys” 
(1100-1103). N-7. 
10:20 “Akloji”. 
11:30 “Bjaurusis an-

čiukas Niujorke” (116). 
12:25 “Seklė Agata” 
(5). N-7.
13:30 “Nusivylusios 
namų šeimininkės” 
(17). N-7. 
14:30 “Rozenheimo 
policija” (6). N-7. 
15:30 “Kapitonas 
Kainas” (41). N-7. 
16:45 “Šeimyninės 
melodramos” (15). 
17:45 “Akloji”. 
18:50 “Stebuklas” 
(75). N-7. 
19:50 “Kapitonas 
Kainas” (42). N-7. 
21:00 Kasandra. 
Gamtos prieglobstyje. 
N-14. 
23:00 “Paskolinta 
meilė” (202).
23:55 “Juodvarnis” 
(1). N-7. 
00:55 “Našlaitės” (21, 
22). N-7. 
02:35 Rebeka Mar-
tinson. Pamatai. N-14. 

06:30 Makgaiveris 3 
(12).
07:15 Kobra 11 25 (5).
08:10 Atsargiai! 
Merginos 3 (51).
08:50 Praeities 
žvalgas.
09:20 Fitnesas 2 (5, 
6).
10:25 Simpsonai.
11:25 Moderni šeima 
5 (517, 518).
12:20 Amerikos 
talentai. Čempionai.
14:25 Vieniši tėvai 2 
(16).
14:55 Kobra 11 25 (6).
16:00 Makgaiveris 3 
(13).
17:00 Atsargiai! 
Merginos 3 (52, 53).

18:00 Fitnesas 2 (7, 
8).
19:05 Moderni šeima 
5 (519, 520).
20:05 Nuogi ir 
įbauginti.
21:05 Nudegęs. 
Komedija.
23:15 Gelbėtojai 5 
(108, 109).
00:50 Atšiaurioji 
Aliaska.

06:40 Gardu Gardu.
07:30 Batuotas šuo.
07:55 38 papūgos.
08:05 Reksas.
08:20 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
08:30 Išradėjas 
lapinas.
09:00 TV Pagalba.
11:00 Partneriai 2 (2).
12:05 Namie iki pava-
sario. Melodrama.
14:00 Moterys meluo-
ja geriau 8 (34, 35).
15:00 Dovanoju 
gyvenimą 1 (53).
16:00 Likimo karuselė 
(1359, 1360).
17:00 Lemties vingiai 
1 (488).
17:30 Lemties vingiai 
1 (489).
18:00 Priesaika 2 (81, 
82).
20:00 Polkanas ir 
Šavka.
20:10 Katinas – 
žvejys.
20:25 Kaip liūtukas ir 
vėžlys dainą dainavo.
20:35 Reksas.
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Meilė Vitbruke. 
Melodrama.
22:55 Priesaika 2 (81, 
82).
00:55 TV Pagalba.
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Šeštadienis 04 17
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 „ŽINIOS“. 
11.30 „GYDOMĖS 
ŠIAULIŲ 
LIGONINĖJE“. 
12.00 „KONTROLINIS 
ŠŪVIS”. 
12.50 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
13.20 Programa, 
reklama, anonsai.
13.30 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „ŽINIOS“.
19.30 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
20.00 „ŽINIŲ 
SAVAITĖ“. 
20.20 Mažeikių kul-
tūros centro mišraus 
choro „DRAUGYSTĖ“ 
50-mečio Jubiliejinis 
KONCERTAS. Iš TV 
„Roventa“ archyvo.
21.40 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
22.00 „ŽINIŲ 
SAVAITĖ“.
22.20 Programa, 
reklama, anonsai.
22.30 SMS 
pramogos.

Sekmadienis 04 18
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 „ŽINIŲ 
SAVAITĖ“. 
11.30 Mažeikių kultū-
ros centro mišraus 
choro „DRAUGYSTĖ“ 
50-mečio Jubiliejinis 
KONCERTAS. Iš TV 
„Roventa“ archyvo.
12.50 „NAMŲ 
UŽRAŠAI“. 
13.10 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 

13.40 Programa, 
reklama, anonsai.
13.50 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „ŽINIŲ 
SAVAITĖ“. 
19.30 „SĄMOKSLO 
TEORIJA“.
20.20 „VENTOS 
VINGIAIS“. 
20.50 „TAURO 
RAGAS“. 
21.20 „KONTROLINIS 
ŠŪVIS”. 
22.10 Programa, 
reklama, anonsai.
22.20 SMS 
pramogos.

Pirmadienis 04 19
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 Mažeikių kultū-
ros centro mišraus 
choro „DRAUGYSTĖ“ 
50-mečio Jubiliejinis 
KONCERTAS. Iš TV 
„Roventa“ archyvo.
12.30 „NAMŲ 
UŽRAŠAI“. 
12.45 „TAURO 
RAGAS“. 
13.05 Programa, 
reklama, anonsai.
13.15 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „VIENĄ 
KARTĄ“. 
19.30 „NAMŲ 
UŽRAŠAI“. 
19.50 „MOKSLO 
SRIUBA“.
20.00 „ŽINIOS“. 
20.20 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
20.50 K. Jablonskio 
50-mečio jubiliejinis 
KONCERTAS. Iš TV 
Roventa archyvo.

22.00 „ŽINIOS“. 
22.20 Programa, 
reklama, anonsai.
22.30 SMS 
pramogos.

Antradienis 04 20
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 „ŽINIOS“. 
11.30 „NAMŲ 
UŽRAŠAI“. 
11.45 K. Jablonskio 
50-mečio jubiliejinis 
KONCERTAS. Iš TV 
Roventa archyvo.
13.00 „VIENĄ 
KARTĄ“. 
13.20 „MOKSLO 
SRIUBA“.
13.45 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
14.15 Programa, 
reklama, anonsai.
14.25 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „ŽINIOS“. 
19.30 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
20.00 Klaipėdos 
universiteto 
sportinių šokių 
ansamblio „Žuvėdra“ 
KONCERTAS 2012 
m. Iš TV „Roventa“ 
archyvo.
20.30 „DIAGNOZĖ: 
ATEITIS“. 
21.20 „SĄMOKSLO 
TEORIJA“. 
22.00 „ŽMOGUS IR 
GYVŪNAS“. 
22.30 Programa, 
reklama, anonsai.
22.40 SMS 
pramogos.

Trečiadienis 04 21
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 „DIAGNOZĖ: 

ATEITIS“. 
12.00 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
12.30 „SĄMOKSLO 
TEORIJA“. 
13.20 „ŽMOGUS IR 
GYVŪNAS“. 
13.50 Programa, 
reklama, anonsai.
14.00 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „SUSITIKIMAI“. 
19.50 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
20.00 „ŽINIOS“. 
20.20 „VENTOS 
VINGIAIS“. 
20.50 Mažeikių 
choreografi jos 
mokyklos modernaus 
šokio studijos 
Niuansas koncertas 
„Niuansas – 18“. Iš 
TV Roventa archyvo.
21.50 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
22.00 „ŽINIOS“. 
22.20 Programa, 
reklama, anonsai.
22.30 SMS 
pramogos.

Ketvirtadienis 04 22
11.00 Programa, 
reklama, anonsai.
11.10 „ŽINIOS“. 
11.30 Mažeikių 
choreografi jos 
mokyklos modernaus 
šokio studijos 
Niuansas koncertas 
„Niuansas – 18“. Iš 
TV Roventa archyvo.
12.40 „SUSITIKIMAI“. 
13.20 „VENTOS 
VINGIAIS“. 
13.50 Programa, 
reklama, anonsai.
14.00 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 

reklama, anonsai.
19.10 „ŽINIOS“. 
19.30 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
20.00 „MAŽEIKIAI“. 
20.20 „PLYTA PRIE 
PLYTOS“. 
20.50 „ŽMOGUS IR 
GYVŪNAS“. 
21.20 „TAURO 
RAGAS“. 
21.40 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
22.00 „MAŽEIKIAI“. 
22.20 Programa, 
reklama, anonsai.
22.30 SMS 
pramogos.

Penktadienis 04 23
11.00 Programa, 
reklama, anonsai. 
11.10 „MAŽEIKIAI“. 
11.30 „PLYTA PRIE 
PLYTOS“. 
12.00 „ŽMOGUS IR 
GYVŪNAS“. 
12.30 „TAURO 
RAGAS“. 
12.50 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
13.20 Programa, 
reklama, anonsai.
13.30 SMS 
pramogos.
19.00 Programa, 
reklama, anonsai.
19.10 „MAŽEIKIAI“. 
19.30 „MUZIKINĖ 
VAIVORYKŠTĖ“. 
20.00 „ŽINIOS“. 
20.20 „GYDOMĖS 
ŠIAULIŲ 
LIGONINĖJE“. 
20.50 „KONTROLINIS 
ŠŪVIS”. 
21.40 „MOKSLO 
SRIUBA“. 
22.00 „ŽINIOS“. 
22.20 Programa, 
reklama, anonsai.
22.30 SMS 
pramogos.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir 
tvarka. N-7. 11/3 s.
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija. 
N-7. 41/11 s.
10:35 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 166 s.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta 
karta.
14:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4/24 d.
16:40 Kalnų daktaras. 
N-7. 6/2 s.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų 
kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Šimtas kelių iki 
grabo lentos. Komiš-
kas vesternas. N-14.
00:50 Kvadratas. 
Drama. N-14.
03:15 Panorama.
03:45 Dienos tema.
04:05 Sportas. Orai.
04:10 Vartotojų 
kontrolė. 

06:20 “Svaragini. 
Amžina draugystė” 
(347-349). N-7.
08:00 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(175, 176). N-7. 

10:00 “Kalnietis” (58). 
11:00 “Širdele mano” 
(112, 113). N-7. 
13:20 “Turtuolė 
varguolė” (17). N-7. 
14:30 “Uždraustas 
vaisius” (14).
15:30 “Mano namai - 
mano likimas” (82). 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. Orai. 
19:30 KK2 
penktadienis. 
21:00 Paguoda. N-14. 
Trileris.
23:05 Specialistas. 
N-7. Veiksmo fi lmas. 
01:15 Atpildas. N-14. 
Veiksmo fi lmas. 
03:00 Žudikų kodas. 
N-14. Veiksmo trileris. 
04:30 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” 
(175). N-7. 

06:20 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai.
06:45 Ančiukų 
istorijos.
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
07:40 Farai.
08:35 Meilės sūkuryje 
(3473).
09:40 Mano dukrelė 1 
(50, 51).
11:50 Rytietiški 
saldumynai 2 (7).
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški 
saldumynai 2 (7).
12:55 Parduotas gy-
venimas (1305-1308).
15:00 Simpsonai.
16:00TV3 žinios.
16:30  TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.

19:30 Ledynmetis. 
Žemynų atsiradimas. 
Komedija.
21:15 Bėgantis 
labirintu. Veiksmo.
22:15 Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Bėgantis 
labirintu. Veiksmo.
23:40 Gailestis. 
Melodrama.
01:25 Rembo. Pasku-
tinis kraujas. Trileris.
03:10 Komando. 
Veiksmo.
04:45 Mažieji genijai 
1 (3, 4).

06:25 “Akloji zona” 
(8). N-7.
07:20 “Mano virtuvė 
geriausia” (30). 
08:35 “Šuo” (1). N-7. 
09:40 “Pėdsakas” 
(72). N-7. 
10:35 “Iškvietimas” 
(5). N-7. 
11:35 “Mentalistas” 
(1). N-7. 
12:35 “CSI. Majamis” 
(9). N-7. 
13:35 “Mano virtuvė 
geriausia” (31). 
14:55 “Šuo” (2). N-7. 
16:00 “Pėdsakas” 
(73). N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 “Mentalistas” 
(2). N-7. 
18:30 “Akloji zona” 
(9). N-7.
19:30 “Amerikietiškos 
imtynės”. 
21:30 Baudėjas. N-14. 
Kriminalinis trileris. 
00:00 Naktinė 
komanda. N-14. 
Veiksmo trileris. 
01:50 “Didžiojo spro-
gimo teorija” (8). N-7. 
02:15 “CSI. Majamis” 

(9). N-7. 
03:00 “Iškvietimas” 
(5). N-7.  

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Vilnius Jazz 
2019. 
07:00 Lesė. 
07:25 Apolono 
vabaliukų istorijos. 
07:35 Bitė Maja. 
07:50 Knygų savaitė. 
„Moterų galia keisti 
pasaulį“. Apie M. 
Gates, H. ir Ch. 
Clinton, I. Allende 
knygas. 
08:45 Gyvenk kaip 
galima švariau. 
09:10 Labas rytas, 
Lietuva.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos 
rusų kalba.
12:15 Rusų gatvė. 
12:45 Stop juosta. 
Vitražai. 2 dalis. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Indivizijos. 
14:30 Pasivaikščio-
jimai. 
14:55 Susigrąžinti 
miegą. Dok. fi lmas. 
15:50 Apolono 
vabaliukų istorijos. 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti. 
N-7. 166 s.
18:05 Kostiumuotieji. 
N-7. 7/10 s.
18:50 Klausimėlis. 
19:05 Stop juosta. 
Vitražai. 2 dalis. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurolyga per 

LRT. Tiesioginė 
transliacija.
21:45 Eurolygos krep-
šinio turnyras. Ketvirt-
fi nalis. „Barcelona“ 
– Sankt Peterburgo 
„Zenit“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Barselonos.
24:00 „Biplan“ ir Ka-
rina Krysko. Džiaze tik 
merginos.
01:25 DW naujienos 
rusų kalba.
01:40 Dabar 
pasaulyje. 
02:05 Indivizijos. 
02:30 Veranda. 
03:00 Egzaminas. 
Drama. N-14.
04:25 Dizaino doku-
mentika. Vizualinis 
identitetas. 
04:35 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.
05:05 Nacionalinė 
ekspedicija. 

05:30 Nauja diena. 
06:30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis. 
07:00 Oponentai. 
08:00 „Paslaptys“ 
(1/48). N-7.
09:00 „Pėdsakas“ 
(1/36). N-7.
10:00 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/26). 
11:00 „Žiedas su 
rubinu“ (1/64). N-7.
12:00 TV parduotuvė.
12:15 Tiek žinių. 
12:30 Alfa taškas. 
13:00 Nauja diena. 
14:00 „Teisingumo 
agentai“ (2/37). N-7.
15:00 „Reali mistika“ 
(3/29). N-7.
16:00 Reporteris. 
16:20 Sportas. Orai.
16:30 Atliekų kultūra. 

17:00 Laisvės TV 
valanda. 
18:00 Reporteris. 
18:20 Sportas. Orai.
18:30 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/27). 
19:30 Nauja diena. 
20:00 Reporteris. 
20:20 Sportas. Orai.
20:30 „Reali mistika“ 
(4/15). N-7.
21:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/65). N-7.
22:30 Reporteris.
22:50 Sportas. Orai.
23:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 
2021”.
23:30 Laisvės TV 
valanda.
00:30 „Teisingumo 
agentai“ (2/37). N-7.
01:30 „Žiedas su 
rubinu“ (1/65). N-7.
02:20 „Vieno nusikal-
timo istorija“ (6/27). 
03:10 Laisvės TV 
valanda. 
03:50 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 
2021”. 
04:10 Vantos lapas. 
04:35 Kaimo 
akademija. 
04:55 Atliekų kultūra. 

06:00 “Monstrai prieš 
ateivius”. 
06:25 “Daktaras 
Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
07:20 “Šeimyninės 
melodramos” (14). 
08:20 “Dvi širdys” 
(1104-1107). N-7. 
10:20 “Akloji”. 
11:30 “Bjaurusis an-
čiukas Niujorke” (117). 
12:25 “Seklė Agata” 

(6). N-7.
13:30 “Nusivylusios 
namų šeimininkės” 
(18). N-7. 
14:30 “Rozenheimo 
policija” (7). N-7.
15:30 “Kapitonas 
Kainas” (42). N-7. 
16:45 “Šeimyninės 
melodramos” (16). 
17:45 “Akloji”. 
18:50 “Stebuklas” 
(76). N-7. 
19:50 “Kapitonas 
Kainas” (43). N-7. 
21:00 Detektyvai 
Makdonald ir Dodsas 
II. Žmogus, kurio ten 
nebuvo. N-14. 
22:55 “Byla” (9). N-14. 
00:00 “Našlaitės” (23, 
24). N-7. 
01:55 Kasandra. 
Gamtos prieglobstyje. 
N-14. 

06:30 Makgaiveris 3 
(13).
07:15 Kobra 11 25 (6).
08:10 Atsargiai! 
Merginos 3 (53).
08:50 Statybų gidas.
09:20 Fitnesas 2 (7, 
8).
10:25 Simpsonai.
11:25 Moderni šeima 
5 (519, 520).
12:30 Amerikos 
talentai. Čempionai.
14:30 Vieniši tėvai 2 
(17).
14:55 Kobra 11 25 (7).
16:00 Makgaiveris 3 
(14).
17:00 Atsargiai! 
Merginos 3 (54, 55).
18:00 Optibet A lygos 
rungtynės Vilniaus 
„Riteriai“ - Vilniaus 
„Žalgiris“.

20:00 Farai.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas. Orai.
22:00 Armagedonas. 
Veiksmo.
01:00 Nudegęs. 
Komedija.
02:45 Dievo šarvai. 
Nuotykių.

06:40 Pasaulis pagal 
moteris.
07:30 Polkanas ir 
Šavka.
07:40 Katinas – 
žvejys.
07:55 Kaip liūtukas ir 
vėžlys dainą dainavo.
08:05 Reksas.
08:20 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
08:30 Išradėjas 
lapinas.
09:00 TV Pagalba.
11:00 Partneriai 2 (3).
12:05 Meilė Vitbruke. 
Melodrama.
14:00 Moterys meluo-
ja geriau 8 (36, 37).
15:00 Dovanoju 
gyvenimą 1 (54).
16:00 Likimo karuselė 
(1361, 1362).
17:00 Lemties vingiai 
1 (490, 491).
18:00 Priesaika 2 (83, 
84).
20:00 Du godūs 
meškiukai.
20:10 Žirafa ir akiniai.
20:25 Linkėjimai 
beždžionėlei.
20:35 Na, palauk! 
20:50 Boleko ir 
Lioleko nuotykiai.
21:00 Mano geriausio 
draugo vestuvės. 
Komedija.
23:10 Priesaika 2 (83, 
84).
01:00 TV Pagalba.
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Ieškome atsakingos vyres-
nio amžiaus moters be ža-
lingų įpročių, nebijančios 
ūkio darbų, gyventi ir pri-
žiūrėti  sodybą Telšių r. už 
atlygį. Tel. 8 623 64 881. Pav. 03/24

Reikalingas vairuotojas (C 
kategorija), darbas Lietuvo-
je, 60 Eur už parą. 
Tel. 8 609 85 583. Užs. 325

Reikalingas savivarčio vai-
ruotojas ir ekskavatori-
ninkas.      Tel. 8 620 87 870.
Užs. 329

Viekšnių lentpjūvėje reika-
lingi pagalbiniai darbinin-
kai. Tel. 8 642 22 222. Užs. 258

Virbalais galiu megzti 
įvairius gaminius. 
Tel. 8 679 71 842. Užs. 370

Išnuomojama salė konfe-
rencijoms, posėdžiams ir 
susitikimams. Vietų skai-
čius – iki 20 asmenų, yra 
pranešimams reikalinga 
įranga. Laisvės g. 32, Mažei-
kiai. Tel. 8 698 01 471.

Ūkininkas išsinuomotų že- 
mę, moka iki 250 eurų. 
Tel. 8 674 79 701. REK-18109

JCB teleskopinio krautuvo, 
mini krautuvo nuoma. Vi-
broplokštė (100 ir 500 kg). 
Dviašė priekaba. 
Vežame krovinius. Trans-
portas su kranais (4–14 t). 
Tel. 8 698 15 061. Užs.168

Išsinuomočiau žemės ūkio 
žemę Mažeikių r. 
Tel. 8 601 93 977. Užs. 314

Nebrangiai išsinuomočiau 
kambarį, gali būti ir kaime. 
Tel. 8 604 82 518. Užs. 394

Transporto įmonei reikia
mechaniko padėjėjo 

ir logistikos vadybininko. 
CV siųskite darius@tomega.lt
Skambinti tel. 8 698 33 056.
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Ieškome PAkUoToJŲ 
PlUngėJe!  

Darbo grafiką išsirinkite patys! 
Nemokamas transportas iš Ma-
žeikių, Akmenės, Telšių bei kitų 

vietovių aplink. Atlyginimas 500– 
700 Eur per mėn. „į rankas“, jei 

patogu – mokamas kas savaitę.
 Susisiekite tel. 8 658 34 057.

Sut. Z-20

Atkelta iš 11 p.
Turime ir taip didelių atsakomy-

bių bei daug užduočių, o pandemija 
tai dar labiau apsunkino“, – pažymi 
psichologė G. Sakalauskaitė. 

Kartu žaidžiančios 
šeimos – laimingesnės
Be kita ko, kiekvienoje sudė-

tingoje situacijoje galime įžvelgti 
ir teigiamų dalykų. Nukreipę savo 
dėmesį ne tik į problemų sprendi-
mą, bet ir į šviesiąsias gyvenimo 
puses, galime jas tarsi išdidinti, pa-
stiprinti – ir tai gali tapti dar vienu 
mūsų resursu. 

Galime paklausti savęs, ką ši si-
tuacija atneša gero, ko mus moko, 
kokias kompetencijas padeda ug-
dyti, kokias galimybes suteikia, 
kurių galbūt neturėjome anksčiau. 
Pavyzdžiui, dabar turime galimybę 
geriau pažinti savo vaikus, stiprin-
ti ryšį su jais, labiau įsitraukti į jų 
auklėjimą.

Viena žaislų kompanija neseniai 
atliko tyrimą, kurio metu išsiaiški-

no, kad šeimos, kuriose žaidimams 
skiriama daugiau nei 5 val. per sa-
vaitę, yra laimingesnės. Kartu žais-
dami labiau patenkinti ne tik vaikai 
– tyrime dalyvavę tėvai teigė, jog 
taip pat jaučiasi laimingesni ir la-
biau atsipalaidavę. 

Psichologė G. Sakalauskaitė 
klausia: „Kodėl gi neskyrus papil-
domo pusvalandžio per dieną  žai-
dimui su savo vaiku, vietoj slogių 
naujienų žiūrėjimo per televizorių ar 
naršymo socialiniuose tinkluose?“ 

VisKas priKlauso 
nuo mūsų minčių
Kalbėdama apie tai, kaip karan-

tinas veikia poros santykius, psi-
chologė G. Sakalauskaitė pasitelkė 
kitą streso teoriją – stresą sukelia 
ne tiek pats įvykis, bet mūsų mintys 
apie jį. Ši teorija pritaikoma ne tik 
partnerių santykiams, bet ir kitoms 
gyvenimo situacijoms. 

„Kiekvienas galite savęs pa-
klausti: ką man reiškia tai, kad su 
partneriu namie tenka praleisti ge-

rokai daugiau laiko nei anksčiau? 
Vienas žmogus pasakys, kad jam 
tai dovana ir džiaugsmas, galimybė 
ilgiau pabūti kartu, labiau pažinti 
savo partnerį, pasimėgauti kasdie-
niais dalykais, kuriems tiek laiko 
neskirta anksčiau. Pavyzdžiui, kar-
tu valgyti, eiti pasivaikščioti, žaisti 
stalo žaidimus ar daugiau dėmesio 
skirti savo intymiam gyvenimui. 
Kitas žmogus atsakys, kad jam tai 
reiškia mažiau asmeninės erdvės, 
trintį, ginčus dėl buities darbų pa-
sidalijimo ir panašiai. Taigi tą pačią 
situaciją tiek vienas, tiek kitas par-
tneris poroje gali išgyventi skirtin-
gai“, – paaiškina psichologė.

sVarbiausia – Kalbėtis
Jeigu norite, kad jūsų ir jūsų 

partnerio santykiai būtų darnesni ir 
neštų daugiau džiaugsmo, pataria-
ma daugiau laiko skirti pokalbiams. 
Galbūt tai bus laikas prie vakarie-
nės, po dienos darbų ar prieš einant 
miegoti, tačiau svarbiausia, kad 
jūsų pokalbiuose būtų ne tik dienos 

įspūdžiai ar sunkumai, ateities tiks-
lai, bet ir teigiamas emocijas suža-
dinantys aspektai. 

Psichologė G. Sakalauskaitė 
vardija: „Tai gali būti padėka už 
pagalbą, paslaugą ar tiesiog buvi-
mą šalia, kai jis ar ji skyrė laiko 
išklausyti jus apie darbe kylančius 
sunkumus ar kelyje jus aprėkusį 
nemandagų vairuotoją; pasidžiau-
gimas dėl to, ką turite, ką kartu su-
kūrėte ar pasiekėte, kiek kartu „jau 
nuėjote“, o galbūt džiaugsmas, kad 
„pagaliau vienas kitą radote“; pa-
gyrimas už mažiausią smulkmeną, 
kuri sukėlė jums šypseną, nuostabą 
ar malonią emociją. Pavyzdžiui, 
„Džiaugiuosi, jog tu turi tokį gerą 
humoro jausmą, šį rytą mane labai 
prajuokinai“, o galbūt klausimas 
„Ką galėčiau padaryti, kad pasijus-
tum geriau?“ ar „Ką galėčiau pada-
ryti, kad pasijustum laimingesnis?“ 

KeisKime tai, Ką 
galime paKeisti
Neaišku, kada pasaulis galiau-

siai suvaldys pandemiją, todėl tu-
rime stengtis ieškoti šviesos net ir 
pačią tamsiausią dieną. 

„Taip jau yra, kad kai kurie 
dalykai gyvenime nuo mūsų ne-
priklauso ir niekada nepriklausys, 
todėl verčiau koncentruokimės 
į tai, ką šiuo metu tikrai galime 
kontroliuoti, – į savo požiūrį ir 
mintis, kurios daro įtaką mūsų 
psichologinei ir emocinei svei-
katai. Ir prisiminkime, kad didžia 
dalimi mūsų mintys priklauso 
nuo fizinės būsenos – esame psi-
chologiškai stabilesni, jeigu pa-
kankamai išmiegame, pailsime, 
tinkamai maitinamės bei pakan-
kamai judame ir būname gryname 
ore – tada „tą šviesą“ galime rasti 
greičiau. Kuo daugiau pozityvių, 
prasmę mums teikiančių dalykų 
įžvelgsime aplink – tuo daugiau 
džiaugsmo ir dėkingumo atsiras 
mūsų širdyse ir mintyse“, – pri-
mena psichologė.

Karolina Kotryna 
petrausKaitė

Kaip galime suvaldyti karantino grėsmę mūsų emocinei sveikatai?

Informuojame žemės sklypo 
(kad. Nr.6110/0002:0096), esan-
čio Kurmaičių Sodo 10-ojoje g. 
7, Kurmaičių k., Mažeikių r., savi-
ninką Joną Šimkevičių ar jo įga-
liotą asmenį, kad UAB „Geo LT“ 
matininkas V. Jonušas (kv. paž. 
Nr.2M-M-1419) 2021-04-28 11 
valandą vykdys žemės sklypo 
(kad. Nr.6110/0002:0103), esančio 
Kurmaičių Sodo 11-ojoje g. 8, Kur-
maičių k., Mažeikių r., ženklinimo 
darbus. Dėl informacijos kreiptis 
į  UAB „Geo LT“ matininką adresu 
Respublikos g. 20, Mažeikiai, el. 
paštu virgaudas@jonusas.lt arba 
telefonu 8 687 14 356.          REK-18225

naujai įsteigta Telšių regio-
no plėtros taryba ieško trijų 

kūrybiškų darbuotojų – 
EKspERTO, VyRIAUsIOjO 

spEcIAlIsTO IR 
VyREsnIOjO spEcIAlIsTO 

(vyriausiojo buhalterio). 
Darbo vieta: Telšių miestas. 

Konkursai paskelbti Valstybės
 tarnybos portale. 

Prašymo ir kitų dokumentų 
laukiame iki 2021 m. balandžio 26 d. 

Juos reikia pateikti el. būdu 
per Valstybės tarnybos valdymo 

informacinės sistemos 
Savitarnos modulį. 

Kviečiame pretendentus dalyvauti!
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2021 m. traKtorių, saVaeigių ir žemės ūKio mašinų 
bei jų prieKabų techninės apžiūros grafiKas  

Įmonėse ir organizacijose techninė apžiūra vyks pagal išankstinį susitarimą.
Asmenims ir grupėms, turintiems 5-ias ir daugiau technikos priemonių, techninę apžiūrą galima atlikti 

laikymo vietoje iš anksto suderinus tel.: (8 443) 95 335, 8 658 18 673.
Apžiūros metu pateikiama:
1. Technikos registracijos dokumentas.
2. Traktorininko pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vairuoti traktorių.
3. Kvitas apie sumokėtą rinkliavą, traktoriui – 6,80 Eur, priekabai – 5,50 Eur. Už kiekvieną išvykimą atlikti 

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai 
imama 9,90 Eur valstybės rinkliava.

Įmokos duomenys:    Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
                                  Sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
                                   Įmokos kodas – 53061
                                   Už techninę apžiūrą

Sut. MS-41
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V. Burbos g. 6, 89218  Mažeikiai 
Telefonas pasiteirauti 98 260, 

faksas (8 443) 98 267.
El. paštas: info@santarve.lt

www.santarve.lt
Laikraštį leidžia UAB „Santarvės laikraštis“.

Direktorius Arūnas JARMOŠKA, tel. 8 682 13 466.

© Visa medžiaga, pateikta „Santarvėje“, – laikraščio nuosavybė. Kopijuoti ir platinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį UAB „Santarvės laikraštis“ sutikimą.

SL 060. 5 sp. I. Indeksas 07470.
Tiražas 3420 egz. Kaina 0,70 Eur

Laikraščio tiražas deklaruojamas 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje

Projektų „Kūrybos 
erdvės – kontekstas ir 
rezultatas“ ir  „Piliečiai“
publikacijas remia

Vyr. redaktorė Audronė MALŪKIENĖ, tel. 8 616 31 575. Kalbos redaktorė Martina RUGINYTĖ, tel. 98 260. 
Korespondentai: Birutė RUDOKIENĖ, tel. 8 616 31 572; Janina SRIBALIUTĖ, tel. 8 625 45 469; 
Vidas STANKUS, tel. 8 614 15 748; Neringa ŠVELNIENĖ, tel. 8 624 76360. 
Buhalterija, tel. 98 260. Reklamos skyrius tel. 98 262, faksas 98 267, el. paštas reklama@santarve.lt
Autorių nuomonės gali nesutapti su redakcijos nuomone. Už skelbimų, reklamų, užsakomųjų straipsnių 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai ir nuotraukos negrąžinami. Užsakomieji straipsniai žymimi ženklu ■   
Mažeikių rajono laikraštis „Santarvė“ yra Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių 
leidėjų asociacijos narys.
Projektui „Bendruomenė ir kultūra“ vykdyti suteikta 12 000 Eur parama; 
projektui „Piliečiai“ vykdyti – 12 000 Eur parama

PAslAugos

PARDuoDA
užpildykite tuščius langelius skaičiais nuo 1 iki 
9 taip, kad nė viename kvadrate, vertikalioje ir 

horizontalioje eilėje skaičiai nesikartotų.
Atsakymas – skaičiai iš mažais skaitmenimis 

pažymėtų langelių.

Kryžiažodžio, išspausdinto balandžio 9 dieną, 
atsakymas – AMBAsADoRIus. 

Kryžiažodžio prizą laimėjo Edita gABAlIENĖ

VERtIKAlIAI: Kobra. Cerera. Tapa. Ankstyvas. Astri-
da. Van. Alėja. Na. Orė. antena. Varnos. Sarema. osm.                                 
HoRIzoNtAlIAI: Chameleonas. Krokuva. Breta-
nė. Rakys. Jonava. Arina. Tiara. Tarsi. Meno. Dante-
nos. Karpatai. ASM.     sudarė Egidijus ŠAlKAusKIs

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Perka brangiai bet kokį miš- 
ką. Tel. 8 651 39 039. Pav. 10/18

Brangiausiai Lietuvoje miš-
kus (brandžius, jaunus, iš-
kirstus).      Tel. 8 676 41 155. 
Pav. 10/18

Įvairų mišką. 
Tel. 8 678 32 066. Užs.  316

laikinų kelių, aikštelių 
įrengimas, trinkelių kloji-
mas. Tel. 8 698 15 061. Užs.167

gaminame ir montuoja-
me įdėklus bei pristato-
mus kaminus, ardome 
pertvaras. Suteikiame ga-
rantiją. Tel.: 8 687 20 944, 8 
612 14 163. Užs. 03/08

 juodmargius bulius per 630 
kg – 1,40 Eur/kg;   jaučius 
(mėsinius) per 630 kg – 1,50 Eur/
kg;  telyčias (mėsines) – 1,30 
Eur/kg;  karves per 630 kg – 1 
Eur/kg. 

Tel. 8 698 07 968.

UAB „Þemaitijos galvijai“ 
perkA:

S
ut

.3
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gREItAI, PIgIAI 
restauruojame minkštuosius 

ir senovinius baldus. 
Vežame savo transportu. 

Didelis gobelenų pasirinkimas.
Mus rasite Sodų g. 7, Mažeikiai.

Tel. 8 670 37 671.

REK-18001

BRANgIAI suPERKAME  
MIŠKus

su žeme ar išsikirsti,  
mokame iki 10 000 Eur už ha.

Tel. 8 614 42 170. RE
K-

18
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statinių pridavimas 
ir dokumentacijos 

parengimas. 
Kadastriniai matavimai.

Laižuvos g. 24-30, Mažeikiai.
Tel. 8 655 39 090.

RE
K-
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susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką  

ir išvenkite išlaidų baudoms!

BuItINIų NuotEKų
VAlyMo įRENgINIAI

(„Buiteka“ ,„Feliksnavis“, „Traidenis“, 
„Švaistė“, „Biomax“ , „August“ ir kt.)
gAMINtoJų KAINoMIs

Įrenginių projektavimo,  
montavimo, aptarnavimo darbai. 

10 metų garantija. 
gAlIMyBĖ PIRKtI
IŠsIMoKĖtINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS!

tel. 8 686 80 106.

RE
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Kasame šulinius, gilina-
me, valome, restauruoja-
me, surandame vandens 
gyslą, konsultuojame. 
Tel. 8 688 57 316. Užs. 211

Valome medžiais ir krū-
mais apaugusius laukus, 
sodybas, kanalus, miš-
kus, pamiškes ir t. t. 
Tel. 8 623 75 384. Užs. 216

stogų keitimas. Naujo 
stogo montavimas. lie-
taus sistemos montavi-
mas. Visi skardinimo dar-
bai. Fasado apkalimas ir 
kiti statybos darbai. 
Tel. 8 605 02 441. Pav. 03/17

Žemės darbai ekskavato-
riumi: kasimo, planiravimo, 
gręžimo, betono maišyklė, 
hidraulinis plaktukas. 
Tel. 8 623 03 093. Užs. 293

įrengiame kiemus, kelius, 
aikšteles. Kasame, valo-
me tvenkinius. griauna-
me pastatus, sutvarkome 
aplinką. Nuomojame eks-
kavatorius, buldozerius, 
bobcatus, savivarčius, 
tralus.        Tel. 8 620 87 870.
Užs. 320

RE
K-
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Brangiai perkame mišką. 
Atsiskaitome iš karto. Ap-
mokame notaro išlaidas. 
Tel. 8 614 63 285. REK-18085

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, 
miškus draustiniuose, par-
kuose ir žemę: apleistą, 
nederlingą, apaugusią krū-
mais ir medžiais. 
Tel. 8 625 44 123. Užs. 234

Brangiai mišką. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 625 37 286. 
Užs. 379

TRANSPORTO PRIEMONĖS,  
JŲ DALYS IR PADARGAI
Nuolat perkame automo-
bilius, mikroautobusus. 
Galimi defektai. Pasiimame 
patys. Tel. 8 679 58 582. Užs.21

SĄŽININGAI SUPERKU visus 
be išimčių AutoMoBI-
lIus, VIsuREIgIus, suN-
KVEŽIMIus, MIKRoAu-
toBusus. Ž. Ū. techniką: 
TRAKTORIUS. Išrašome pir-
kimo–pardavimo sutartis, 
sunaikinimo pažymėjimus.
Tel. 8 626 66 963. Pav. 12/28

Skubiai automobilius, mi-
kroautobusus (galimi de-
fektai). Tel. 8 661 27 426. Užs. 32

Automobilius, gali būti su 
defektais. Tel. 8 605 92 081.
Užs. 282

Superkame automobilius. 
Gali būti be TA, daužti. Atsi-
skaitome iš karto. 
Tel. 8 692 20 074. Užs. 311

Superkame mikroautobu-
sus, automobilius, moku iki 
500 Eur. Tel. +370 657 35 275.
Užs. 353

Įvairius automobilius: gali 
būti seni, nevažiuojantys ir 
kt. Išrašome sunaikinimo 
pažymas, su kuriomis galė-
site pasinaudoti valstybės 
skiriama 1000 Eur kompen-
sacija. Tel. 8 698 57 239. Užs. 04/13

Brangiai superkame įvai-
rius  automobilius ardy-
mui. Išvežame savo autove-
žiu, išrašome sunaikinimo 
pažymas. Tel. 8 643 44 404.
Užs. 04/13

Automobilių katalizatorius. 
Tel. 8 661 27 426. Užs. 206

MTZ   traktorių su  krautu- 
vu ar atskirai. skutiką, prie-
kabą, plūgą „Kwerneland“, 
„Overum“. Galimi defektai. 
Tel. 8 671 79 665. Užs. 03/22

Purkštuvą OP-2000 arba 
statinę atskirai. 
Tel. 8 682 77 868. Užs. 346

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Vieno kambario butą Ven-
tos gatvėje. Tel. 8 610 62 921.
Užs. 298

2-jų kambarių butą Žema-
lės centre. Tel. 8 606 08 619.
Užs. 332

Tvarkingą, šiltą ir suremon-
tuotą 1-no kambario butą 
V a. iš V. Nauja santechnika, 
vamzdynai, grindų danga – 
parketas, naujai įstiklintas 
balkonas su vaizdu į ežerą ir 
į parką Telšiuose.
Tel. +370 609 46 441. Užs. 373

Kertame, traukiame, va-
lome miškus, perkame 
apvalią medieną, šakas. 
Tel. 8 650 76 004. Užs. 381

Šaldytuvų, šaldiklių re-
montas su garantija. 
Tel. 8 686 02 913. Užs. 335

genėju medelius, skaldau 
malkas, dažau tvoras. 
Tel. 8 693 05 451. Užs. 388

stogų DENgIMAs, sKAR- 
Dos lankstymas ir gamy-
ba. skardinimo darbai. 
lietaus sistemų montavi-
mas. Tel. +370 628 94 373.
Užs.392

GYVULIAI
gyvulius: buliai iki 1,50 
Eur, telyčios iki 1,35 Eur, 
karvės iki 1,30 Eur už 1 kg.  
Tel. 8 676 31 700. Užs.3/21

Veršelius ir mėsinių galvi-
jų prieauglį. Tel.: 8 682 10 
340, 8 677 50 556. Užs. 01/29

Perku brokuotas karves, 
jaučius, telyčias, prieau-
glius. Dirbu savaitgaliais.
Tel. 8 600 41 886. Užs. 03/08

ĮVAIRIOS PREKĖS
Perku elnio, briedžio ra-
gus, monetas, senovinius 
daiktus, gintarą, gintaro 
karolius. Tel. 8 623 95 335.
Pav. 03/03

Uosio, guobos medieną. 
Tel. 8 687 54 215. Užs. 342



Šieną ritiniuose. 
Tel. 8 620 98 154. Užs. 395

Nebrangiai parduodu geros 
kokybės sausą šieną riti-
niuose. Tel. 8 618 58 049. Užs. 328

Šieną („kitkomis“) – 1,50 
Eur už 1 vnt. Vytauto g., Ma-
žeikiai. Tel. 8 699 49 215. Užs. 361

Parduodu gyvuliams pašarą 
– „brogą“. Atvežu. 
Tel. 8 636 95 747. Pav. 03/29

Metalinį šiltnamį 3x15 me-
trų. Tel. 8 602 13 132. Užs. 270

Parduodu naujus klausos 
aparatus (įkraunami) 50 Eur 
ir elektrinius prietaisus žiur-
kėms, pelėms naikinti 12 Eur. 
Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. Pav. 03/29

Naudotą vandens šildytu-
vą ir automobilį  „Mazda 
Primacy“, be T. A. 
Tel. 8 620 41 661. Pav. 03/31

Mažai naudotus vokiškus, 
švediškus šaldytuvus, šal-
diklius, skalbimo maši-
nas, džiovykles, indaplo-
ves su garantija. 
Tel. 8 686 02 913. Užs. 334

Mėšlą, durpes, galima per 
pusę. Tel. 8 698 05 309. Užs. 343

Galvijų mėšlą, malkas. At-
vežu. Tel. 8 621 45 472. Užs. 367

Durpes, žemes, žvyrą, 
smėlį, įvairų kiekį. 
Tel. 8 629 10 445. Užs. 344

Dekoratyvines tujas. 
Tel. 8 616 73 251. Užs. 351

Nebrangiai tujas. Pirami-
dines 1,5 m, gyvatvorines 
– nuo 0,50 ct., smaragdines 
– nuo 1,50 Eur ir kitus auga-
lus. Tel. 8 617 85 352. Užs. 374

Aukštos kokybės ‘Frigo’ 
braškių daigai. Pristatome. 
Tel. +370 633 83 739. Pav. 04/12

Presą šienui ir miežius. 
Tel. 8 695 61 284. Užs. 391

Smidrų (šparagų) 
daigus. Taip pat 
greitu laiku bus par-
duodami šparagai. 
Tel. 8 674 88 900. Užs. 397

Skaudaus praradimo liūdesys 
užtemdė mūsų namus.
Gyvenimo styga nutrūko,
bet aidas skambės dar ilgai...
Po sunkios, ilgos ligos užgeso mūsų duk-

ters, sesės, draugės Dainoros STELINGYTĖS 
gyvybė.

Dėkojame visiems, kurie užjautė ir tarė 
jautrų paguodos žodį. Esame dėkingi giminėms, 
draugams, kaimynams, pažįstamiems,
bendraklasiams.
     Mama, tėtis, seserys Živilė ir Renata su šeima                                                 
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PARDUODA

NEKILNOJAMASIS TURTAS
50,48 kv. m butą Ventos g. 
89, II a. Tel. 8 623 73 444. Užs. 190

2-jų kambarių butą sena-
miestyje M. Pečkauskaitės 
g. 28, II aukštas, 3 arai dirba-
mos žemės. 
Tel. 8 633 61 759. Užs. 390

Namą Žiogaičių gyvenvie-
tėje su ūkiniais pastatais. 
Kaina po apžiūrėjimo. 
Tel. 8 615 52 726. Užs. 379

Namą Viekšniuose. 
Tel. 8 629 79 375. Užs. 382

Sodybą, apaugusią klevais ir 
ąžuolais. Žemė prie namų 3 
ha ir 38 arai. Račalių k. Kreip-
tis į savininkę N. Gečaitę. Užs. 272

Sodą s. b. „Kurmaičiai“, Kur-
maičių 10-oji g. 26. 
Tel. 8 640 67 747. Užs. 348

Du garažus (šalia vienas 
kito) su rūsiais prie turgaus. 
Tel. 8 629 79 627. Užs. 386

Žemės ūkio paskirties že-
mę Telšių r., Nerimdaičių 
km., ribojasi su Trimesėdžio 
kaimu, šalia pagrindinio ke-
lio Juozapavo link. Žemės 
plotas – 2,7900 ha, žemės 
našumo balas – 30 %. Kaina 
sutartinė, skambinti tel. 8 
616 79 780. Pav. 04/07

Parduodamas 2,15 ha že-
mės sklypas (jį sudaro ir 
0,55 ha miško), tinkamas 
namų valdai. Prie Žemaičių 
Kalvarijos–Pasruojos kelio. 
Tel. 8 698 01 471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS, 
JŲ DALYS IR PADARGAI
Įvairią žemės ūkio techniką 
iš Danijos. Tel. 8 611 50 723.
Užs. 305

Traktorių LTZ-55, 3800 Eur. 
Tel. 8 609 57 925. Užs. 385

Važiuoklę su vandens cis-
terna, gręžimo stakles. 
Tel. (8 443) 48 289. Užs. 393

Parduodu dvi veršingas 
karves ir telyčią.
Tel. +370 611 22 052. Pav. 04/12

Kiaulienos skerdieną pu-
selėmis: lietuvišką svilintą 
– 2.85 Eur už kg, lenkiš-
ką – 2,65 Eur už kg. SUB. 
NR45MTSPI-345. Atvežame. 
Tel. 8 607 12 690. Užs. 04/01

PAUKŠČIAI

Paukštininkystės ūkis par-
duoda paaugintus mėsi- 
nius viščiukus, jaunas de- 
dekles įvairių spalvų vištas. 
Te. 8 687 50 948. Užs. 331

Mėsinių žąsų ir broilerių viš-
tų skerdieną. 
Tel. 8 621 10 031. Užs. 315

ĮVAIRIOS PREKĖS
Pigiai skaldytas lapuočių 
malkas, rąsteliais, atraižas, 
pjuvenas ir medieną. Atve-
žame nemokamai. 
Tel. 8 648 83 487. Užs. 01/04

Pigiai trimetrines lapuočių 
malkas su pristatymu. 
Tel. 8 612 63 179. Užs. 321

Įvairias malkas, atraižas, 
statybinę medieną. 
Tel. 8 673 82 737. REK-18034

Lapuočių malkas rąsteliais 
po 3 m, kaladėmis, skaldy-
tas. Atvežame nemokamai. 
Tel. 8 625 75 220. Užs. 137

Beržines, alksnines, spyg-
liuočių ir mišrias malkas. 
Tel. 8 623 75 384. Užs. 217

Malkas, skaldytas arba kala-
dėmis. Pjaustytas atraižas – 
beržines ir mišrias. Turime ir 
supakuotų maišuose po 30 
kg. Tel. 8 617 05 035. Užs. 03/08

Įvairias malkas rąsteliais, 
kaladėmis, skaldytas. 
Tel. 8 624 19 654. Užs. 338

Prekyba įvairiomis malko-
mis. Tel. 8 621 45 472. Užs. 275

Lapuočių malkas. 
Tel. 8 678 32 066. Užs.  317

Įvairias malkas. 
Tel. 8 687 49 953. Užs. 346

Pigios malkos, kaladukai ir 
kt. Tel. 8 621 45 472. Užs. 276

Beržines, alksnines, mišrias 
malkas. Tel. 8 625 37 286. Užs. 380

Statybinę medieną, atrai-
žas. Tel. 8 602 31 979. Užs. 221

Alksnines, beržines malkas 
po 3 m rąsteliais. 
Tel. 8 616 21 649. Užs. 322

Pigiai, tiesiogiai iš gamintojo 
aukščiausios kokybės ber-
žo-uosio pjuvenų briketus. 
Atvežame. Dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 610 14 194. Užs. 01/12

Pjuvenų briketus, skaldytas 
beržines, mišrias malkas, 
beržinius kaladukus mai-
šuose. Statybinę medieną. 
Tel. 8 642 22 222. Užs. 78

Sausas pjaustytas atražas. 
Tel. 8 688 97 041. Užs. 376

Statybinę medieną, pju-
venų briketus, granules, 
IBC tonines talpas. Atveža-
me. Tel. 8 644 49 333. Užs, 364

Pigiai ąžuolo, beržo brike-
tus, granules, anglį, dur-
pių briketus. Atvežame. 
Tel. 8 602 70 624. Užs. 363

Ąžuolo, beržo briketus, 
granules, durpių briketus, 
anglis. Atvežame. 
Tel. 8 622 20 222. Užs. 326

Žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas, juodžemį nuo 1 iki 8 
tonų. Tel. 8 677 70 205. Užs. 210
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Kapėnai – 8.00, Gyvoliai – 8.10, 
Palnosai – 8.20, Viekšniai – 8.30, 
Krakiai – 8.45, Mažeikiai (ūk. 
turg.) – 9.00, Žiogaičiai – 9.20, 
Auksūdys – 9.30, Laižuva – 9.40, 
Urvikiai – 10.00, Buknaičiai – 
10.15, Tirkšliai – 10.45, Užlieknė 
– 11.00, Balėnos – 11.20, Rubikai 
– 11.30, Plinkšės – 11.40, Seda – 
11.55, Šerkšnėnai – 12.15, Žemalė 
– 12. 30, Bugeniai – 12.45, Ukrinai 
– 13.00, Židikai – 13.10.

UAB RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNO 
VIŠČIUKAI! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 

KALAKUTAI, VIŠTAITĖS!
BALANDŽIO 23 D. (PENKTADIENĮ), pre-
kiausime Kaišiadorių raj. UAB Rumšiškių 
paukštyno paaugintais 2–4 savaičių COBB-
500 vakcinuotais mėsiniais broileriais viš-
čiukais. Vienadieniais mėsiniais ir dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 
2–6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais kalakutais. Prekiausime ir lesa-
lais! Priimami išankstiniai užsakymai.

Tel. 8 699 53 820.

Vištos! Vištaitės!
BALANDŽIO 21 D. (TRE-
ČIADIENĮ) bus pre-
kiaujama 5 mėn. 

pradedančiomis dėti rudomis 
vištomis. 3,5 mėn. raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodo-
mis vištaitėmis bei baltomis 
laghornomis. Priimame už-
sakymus 2–4 sav. mėsiniams 
viščiukams ir 2 kg mėsiniams 
viščiukams.        www.Pakerai.lt   
Tel. 8 612 13 291, PLUNGĖ.
Seda – 8:00, Šerkšnėnai – 8:15, 
Žemalė – 8:25, Tirkšliai – 8:45, 
Balėnos – 9:00, Užlieknė – 9:15, 
Viekšniai – 9:25, Palnosai – 9:40, 
Gyvoliai – 9:45, Purvėnai – 10:00, 
Laižuva – 10:15, Auksūdys – 
10:25, Urvikiai – 10:35, prie Ma-
žeikių turgaus ( „Senukų“ aikštelė) 
– 11:00, Krakiai – 11:15, Bugeniai 
– 11:30, Ukrinai – 11:35 , Židikai 
– 11:40, Račaliai – 11:50, Rena-
vas – 11:55, Plinkšės – 12:15.

Užs.04/02

PIRKITE VIŠTAITES! 
AB VILNIAUS PAUKŠTYNO 

MĖSINIAI VIŠČIUKAI! ANČIUKAI, 
ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI !

BALANDŽIO 20 d., ANTRADIENĮ, pre-
kiausime jaunomis, 4,5–5 mėn., rudomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis, baltomis 
Leghornų veislės dedeklėmis vištaitėmis, 
pašarais. PRIIMAMI UŽSAKYMAI mėsiniams 
ančiukams, žąsiukams, mulardoms, didie-
siems mėsiniams BIG – 6 veislės kalaku-
čiukams, AB Vilniaus Paukštyno mėsiniams 
broileriniams vienadieniams ir paaugin-
tiems 2–4 sav. viščiukams įsigyti. TEL. UŽ-
SAKYMAMS 8 612 17 831, 8 611 51 770:
Kapėnuose – 10.10 val., Gyvoliuo-
se – 10.35 val., Palnosuose – 10.40 
val., Viekšniuose – 10.55 val., Kra-
kiuose – 11.10 val., Mažeikiuose 
(prie turgaus, „Senukų“ aikštelėje) 
– 11.25 val., Urvikiuose – 11.45 val., 
Purvėnuose – 12 val., Auksūdyje 
– 12.20 val., Laižuvoje – 12.30 val., 
Tirkšliuose – 13 val., Užlieknėje 
– 13.15 val., Balėnose – 13.30 val., 
Šerkšnėnuose – 13.45 val., Žemalė-
je – 13.50 val., Bugeniuose – 14.20 
val., Ukrinuose – 14.40 val., Židi-
kuose – 14.50 val., Račaliuose – 15 
val., Vadagiuose – 15.10 val., Sedo-
je – 15.25 val., Plinkšėse – 15.40 val.

Tel. 8 612 17 831. 
Vilkaviškio r., „Alvitas“

U
žs
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Amonio salietrą, karbami-
dą, amonio sulfatą, NPK 16-
16-16. Pristatymas nemoka-
mas. Tel. 8 640 36 024. REK-13427

!!Vasarinė kaina – pigiau 
nebus!! 
*Beržiniai briketai – 1 pa-
letė (960 kg) – 105 Eur
*Beržiniai briketai RUF – 1 
paletė (960 kg) – 125 Eur
*Spygliuočių granulės – 1 
paletė (1050 kg) – 170 Eur
*Pristatymas NEMOKAMAS 
Tel. +370 679 05 882. REK-  18189  

Sijotą žvyrą betonuoti, 
smėlį, žvyrą, skaldą, atsi-
jas, akmenukus. 
Tel. 8 698 15 061. Užs.166

Žvyrą, smėlį, durpes, 
juodžemį, skaldą, akme-
nukus. Konteineris staty-
biniam laužui išvežti. 
Tel. 8 676 93 605. Užs.202

Skaldą, akmenukus, juo-
džemį, asfalto išfrezas, at-
sijas, smėlį, žvyrą. 
Tel. 8 620 87 870. Užs.318

Skaldą, akmenukus, juo-
džemį, smėlį, žvyrą, asfal-
to išfrezas, atsijas. 
Tel. 8 612 68 290. Užs.319

Valytus vasarinius kviečius, 
miežius. Tel. 8 686 32 139. 186

Vasarinius kviečius, mie-
žius. Tel. 8 624 92 106. Užs. 292

Pašarinius miežius. 
Tel. 8 622 00 924. Užs. 349

Valytas avižas. 
Tel. 8 614 02 021. Pav. 04/01

Kviečius, avižas, rugius. 
Tel. 8 600 34 751. Užs. 355

Vasarinius kviečius. 
Tel. 8 614 02 021. Užs. 398

Miežius, avižas. 
Tel. 8 682 54 678. Užs. 377

Avižas. Tel. 8 622 45 395. Užs. 389

Mišinį (vikiai, avižos, pelė-
žirniai). Tel. 8 680 59 621. Užs. 399

Maistines bulves ‘Vineta’,  
‘Anuška’ (1 kg už 0,30 Eur). 
Tel. 8 610 43 806. Užs. 298

Bulves maistui ir sėklai. 1 kg 
už 0,15 ct. Tel. 8 686 64 316.
Užs. 330

Sėklines bulves. 
Tel. 8 601 93 977. Užs. 313

Šieną ritiniuose. 
Tel. 8 612 42 924. Užs. 257

Šieną ritiniuose. 
Tel. 8 617 67 573. Užs. 280

Šieną „kitkomis“, vieneto kai-
na 1,20 Eur. Tel. 8 625 68 773.
Užs. 309

DVIRAČIŲ 
PARDUOTUVĖ, 
DETALĖS, AKSESUARAI.
Ventos g. 21, 
Mažeikiai (virš valgyklos).
Tel. 8 629 17 550.

RE
K-

18
21

2

GYVŪNAI
Bičių šeimas. 
Tel. 8 625 19 971. Užs. 294

GYVULIAI
Paršiukus Tirkšliuose, par-
duodami balandžio vidury-
je. Tel. 8 624 17 809. Užs. 308

Paršavedę kiaulę, kaina 1,30 
Eur už 1 kg. Tel. 8 618 52 610. 
Užs. 277

Ožką su ožiukais. 
Tel. 8 614 80 482. Užs. 267

Bekoną skersti, augintas 
ekologiškais pašarais. 
Tel. 8 629 79 627. Užs. 387

Bekoną.   Tel. 8 629 88 186.
Užs. 362
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balandis
16 penktadienis

teka 6.21,
leidžiasi 
20.40

Jaunatis
teka 8.03,
leidžiasi 1.32

Orai

Dienos ilgumas 
14.04

Išliks debesuo-
ta. Termomet- 
rai parodys 
6–10 laipsnių 
šilumos.
Savaitgalis 
numatomas 
truputį šiltesnis 
ir malonesnis.

• Pipirmėčių arbata, kai reikia ramybės – atpalaiduoja, kai reikia energijos – tonizuo-
ja. Pipirmėtės normalizuoja kraujo spaudimą, malšina galvos skausmą, sumažina 
širdies ir kraujagyslių ligų riziką, gerina apetitą, malšina žarnyno spazmus, gerina 
virškinimą, stiprina dantenas. Rekomenduojama vartoti, susirgus angina, karščiuo- 
jant. Kai kuriems žmonėms pipirmėtės gali sukelti alerginę reakciją. • Šaltalankių 
lapų arbata aprūpina organizmą vitaminais, gerina medžiagų apykaitą, mažina kraujo 
spaudimą, aterosklerozės, diabeto ir koronarinės širdies ligų riziką. Tai puikus gėri-
mas nuo nemigos, peršalimo, dirglumo ir nervingumo. Arbata padeda atgauti jėgas 
po apsinuodijimo maistu. Kai kurių žmonių organizmas gali netoleruoti šaltalankių.

siela – lyg vanduO: 
iš dangaus ateina, 

į dangų ir sugrįžta. 
J. Gėtė

sveiKinaMe varduvininKus: 
Šiandien – Benediktus, Giedrius, Algedes, Kalikstus; 
rytoj – Anicetus, Dravenius, Skaidras, Robertus.
naudingi patariMai:

Šiuo metu tęsiasi jaunatis, nuo 
pirmadienio Mėnulio fazė pereis 
į priešpilnį. Pateikiame patarimų 
tiems, kurie darbuojasi sode ir 
darže.

Darbai Pagal Mėnulį
Penktadienį, balandžio 16 d., 

sėkite, sodinkite vynuoges, aktini-
dijas, citrinvyčius, vijoklines gėles, 
agurkus, moliūgus, arbūzus, aguro-
čius ir kitus besivejančius augalus. 
Skiepykite rožes, persodinkite kam-
barines gėles. Vėdinkite patalpas, 
rūsius. Palanku rinkti vaistinių au-
galų žiedus – šią dieną iš jų paruošti 
vaistai veikia labai efektyviai. 

Savaitgalį ir pirmadienį, balan-
džio 17, 18, 19 d., sėkite, sodinkite, 
pikuokite lapines, prieskonines dar-
žoves. Taip pat palanku sėti, pjauti 
veją; persodinti, laistyti kambarinius 
augalus; tvarkyti sodą, aplinką; rink-
ti vaistinius augalus (lapus, stiebus).

Šiomis dienomis skiepykite vais-
medžius, spygliuočius. Nerekomen-
duojama naikinti drėgmės ir pelėsių 
patalpose, džiovinti vaistinių auga-
lų.

antradienį ir trečiadienį, ba-
landžio 20 ir 21 d., sodinkite 
vaismedžius, vaiskrūmius. Sėkite, 
sodinkite, pikuokite daržoves, augi-
nančias vaisius virš žemės. Dirbkite 
žemę, kraukite kompostą. Skiepy-
kite vaismedžius, dekoratyvinius 
medžius, spygliuočius. Sėkite veją. 

Negalima tręšti, laistyti augalų ir 
ypač ravėti. 

Ketvirtadienį, balandžio 22 d., 
sėkite, sodinkite gėles, daržoves, 
medžius, krūmus, gyvatvores, sodi-
nukus, ūglius, veją. Dauginkite da-
lindami, šaknydindami, skiepydami. 
Persodinkite kambarines ir balkoni-
nes gėles.

SKaitoMe SėKlų 
etiKetę
Šiuo metu – sėjos ir sodinimo 

metas. Perkant sėklas, svarbu įsi-
skaityti į užrašus ant pakuočių – tai 
svarbi informacija. 

Ant pakuotės turi būti augalo rū-
šies, veislės pavadinimas. Kitoje pa-
kuotės pusėje pateikiamos trumpos 
auginimo rekomendacijos, aprašo-
mi pagrindiniai veislės požymiai, 
pavyzdžiui, LA – labai ankstyva; A 
– ankstyva; VA – vidutiniškai anks-
tyva; M, R – tinka marinuoti, raugti; 
S – salotinio tipo (agurkams). Daž-
nai rašoma, kad pakuotė hermetiška. 
Hermetiškai pakuojamos beicuotos 
sėklos: maža uždara pakuotė deda-
ma į didesnę. Taip užtikrinama ko-
kybė.

Perkant sėklas būtina atkreipti 
dėmesį į jų galiojimo laiką (metai, 
mėnuo), t. y. kiek bus daigios. Ant 
kai kurių pakuočių rasite ženkliuką, 
reiškiantį, kad sėklų daigumas pa-
tvirtintas VSGT – Valstybinės sėklų 
ir grūdų tarnybos. Tai – garantija, 

kad jos sudygs. Pagal reikalavimus į 
rinką galima tiekti ne mažesnio kaip 
75–80 proc. daigumo sėklas.

įDoMu: DieMeDžio 
StebuKlai
Stipraus diemedžių kvapo ne-

mėgsta ne tik musės, bet ir kiti pa-
razitai. Sausus lapus galima kišti į 
maišelius, įmaišant rozmarinų, le-
vandų lapelių, ir dėti į spintą, kad 
aprimtų kandys. Kartu tinka naudoti 
ir kvapiąsias krunes, pelkines vin-
giorykštes, juodauogių šeivamedžių 
žiedus. 

Paukščiai, „suprantantys“ die-
medžio galią, jo šakelėmis kaišo 
ruošiamą lizdą. Sausa šakele gali-
ma aromatizuoti patalpas. Diemedis 
praverčia darant kvapnias pagalvė-
les. Gerai ramina, prišaukia miegą 
šio augalo, čiobrelių, citrininių meli-
sų ar mėtų, apynių spurgų (lygiomis 
dalimis) pagalvėlė. 

Tvirtos diemedžių šakos tinka 
šluotoms. Jomis seniau buvo šluo-
jamos plūktinės aslos, kad blusos 
nesiveistų. Šių augalų šakomis žie-
mai aprištus vaismedžius aplenkia 
pelės ir kiti graužikai. Tokia danga 
neprišąla prie kamienų, gerai saugo 
nuo kaitrių pavasarinės saulės spin-
dulių. Galima pridėti ir šeivame-
džių. Rišti geriausia taip, kad nesu-
medėję šakelių galai su žiedais būtų 
arčiau žemės.

Parengė Martina ruginytė

Darbai sode ir darže pagal Mėnulio kalendorių

Geriausio įvertinimo susilaukė 
„Eglutės“ darželio ir Sedos bendruomenės

Didžiulis velykinis margutis, kurio darymas užtruko kelias savaites, papuošė Sedos parkelį.  

atkelta iš 10 p.
„Medžiagas sunešėme, kas ko-

kių turėjome. Visi rūpinosi prie-
monėmis, tinkančiomis puošybai, 
ir velykiniais akcentais. Šiaudų pa-
prašiau iš savo tėvelių“, – apie šią 
iniciatyvą pasakojo V. Neliubšienė. 

O iš kur sediškiai semiasi idėjų? 
„Kažką pamatyto internete papildai 
savo elementais ir pavyksta naujas 
dalykas... Be to, kai patys pasirūpi-
name, kad mieste būtų gražiau, tai, 

kas padaryta, tampa sava ir artima. 
Galbūt dėl to papuošimai iki šiol 
yra sveiki, nesudaužyti, nesulau-
žyti. Tuo galime tik pasidžiaugti, 
kad žmonės pradeda vertinti savo ir 
kitų darbą“, – kalbėjo Sedos ben-
druomenės pirmininkė. 

PaDeDa traDicijoS 
ir įDirbiS
Socialinių tinklų lankytojų bal-

savimas nudžiugino ir įpareigojo 

– sakė organizatoriai. Kita vertus, 
dirbti lengviau, kai yra tradicijos. 

„Tai ne pirmas ir ne paskutinis 
kartas, kai Seda išsiskiria iš kitų 
seniūnijų. Daug tikimės ir iš rudenį 
numatytos Jurginų šventės. Jei tik 
bus galimybės ją surengti“, – kal-
bėjo kultūros centro vadovas G. 
Griškėnas. 

Nuotr. iš lopšelio-darželio 
„Eglutė“ ir Sedos 

bendruomenės archyvų

antradienio pavakarę Pa-
venčių gatvės daugiabučių 
namų kieme sustabdyto auto-
mobilio vairuotojui gresia ne-
malonumai – patikrinimo metu 
buvo rasta, kaip įtariama, nar-
kotinės medžiagos.  

Automobilį „Mercedes Benz“ 
mažeikiškiai policijos pareigūnai 
sustabdė antradienį, apie penktą 
valandą vakaro. 28-erių metų vai-
ruotojo apžiūros metu buvo rasti 
ir paimti penki folijos lankstinu-
kai su augalinės kilmės medžiaga, 
galimai narkotine.

Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę, medžiaga per-
duota ekspertams. Ikiteisminis 

tyrimas pradėtas dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis me-
džiagomis be tikslo jas platinti, už 
tai baudžiama bauda arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki dvejų 
metų.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
Mažeikių rajone registruotos trys 
nusikalstamos veikos, susijusios 
su neteisėtu disponavimu narkoti-
nėmis medžiagomis be tikslo jas 
platinti, ir trys – turint platinimo 
tikslų. Praėjusią savaitę Skuodo 
ir Sodų gatvėse buvo sulaikyti 
moteris ir vyras, pas kuriuos ras-
ti lankstinukai su narkotinėmis ir 
psichotropinėmis medžiagomis.  

Vidas StanKuS

Vairuotojas turėjo lankstinukų su „žole“ 


