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RAJONO
GYVENTOJAI
MAŽIAU TUOKĖSI,
SKYRĖSI IR GIMDĖ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Ugnies sukeltos nelaimės –
naujos, jų priežastys – senos
Eglė MIČIULIENĖ

išsaugojo už 7 m stovintį medinį
garažą, tačiau viena jo siena apdegė. Dūmų detektoriaus name
nebuvo.
Inspektoriai teigia, jog gaisras
kilo tame pačiame kambaryje, kuriame moteris daugiausiai leisdavo laiką. Pastatas jai nepriklausė
– namą savo seseriai surado ir išnuomojo Kaune gyvenanti moteris. Septyniasdešimtmetė į būstą
priėmė ir savo sugyventinį.
Deja, tvarkingu gyvenimo
būdu namo nuomininkai nepasižymėjo. Pirminiais duomenimis,
gaisras buvo nesaugaus elgesio
su ugnimi pasekmė: įtariama, jog
moteris galėjo numesti neužgesintą nuorūką.
Pareigūnai nuolat bando atkreipti rūkančiųjų ir jų artimųjų
dėmesį bei priminti, kad dėl neatsargaus rūkymo kilusiuose gaisruose žūsta daugiausiai Lietuvos
gyventojų.

Paskutinėmis praėjusios savaitės dienomis Vilkaviškio
rajone užsidegė trys pastatai. Viename gaisre apdegė
moteris.
Pleškėjo atvira liepsna

Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT) statistiko rodo,
jog daugiausiai gaisrų mūsų rajone
pernai sukėlė neatsargus žmogaus
elgesys su ugnimi ir neprižiūrėti ar
netinkamai įrengtų kūrenimo įrenginių – dūmtraukių, židinių bei krosnių
– gedimai.
Dėl tų pačių priežasčių trys gaisrai
kilo ir praėjusios savaitės pabaigoje.
Sekmadienį, netoli 15 val., Skubiosios pagalbos tarnybų telefonu pranešta apie Sausbalių kaime (Pilviškių
sen.), Piliakalnio gatvėje, degantį medinį namą. Skambinęs gretimo kaimo
gyventojas perspėjo, jog viduje gali
Neišlaikytas atstumas
būti žmonių.
Tą patį sekmadienį, neprabėAtvykus ugniagesiams namo stogus nė valandai, ugniagesiai sugas degė atvira liepsna. Esant grėsmin- S Kilus gaisrui nukentėjo name gyvenusi moteris.
laukė dar vieno pranešimo apie
gai situacijai, atvyko penkios priešgaisAlfonso GIRTO nuotr. gaisrą Daržininkų kaime (Gižų
rinės autocisternos.
sen.).
Laimei, iš degančio namo spėjo išeiti ja- veidą, plaštakas, aukšta temperatūra paMarijampolės gatvėje užsidegė medinė
me gyvenusi moteris. Jos draugo namuose žeidė kvėpavimo takus, dėl to moteris ligo- pirtis su mansarda. Gerai, kad nelaimę sotuo metu nebuvo.
ninėje prijungta prie plaučių ventiliacijos dybos savininkai pastebėjo gana greitai.
aparato.
Žmonės per langus pamatė dūmų pilną kieApdegė veidą ir rankas
Per gaisrą nudegė namo stogas, sudegė mą. Išbėgę laukan šeimininkai išvydo rūksNukentėjusioji buvo išvežta į Vilkaviš- du kambariai, trys išorinės namo sienos. Li- tančią pirties pastogę.
kio ligoninę. Septyniasdešimtmetė apdegė kę kambariai sulieti vandeniu. Ugniagesiai
] Nukelta į 3 p.

Ligoninės COVID-19 skyrius perpildytas,
PANDEMIJA
bet jį žadama naikinti
Eglė KVIESULAITIENĖ

Medikus džiugina mažesni užsikrėtimų COVID-19 skaičiai mūsų
rajone, tačiau neramina, kad daugėja sunkių susirgimo atvejų.
Pirmadienio duomenimis, per tris paskutines dienas registruota tik 14 naujų koronaviruso atvejų, tad šiuo metu juo serga
523 mūsų rajono gyventojai, tačiau jau 61
gydomas ligoninėse. Užregistruotos jau 24
mirtys nuo COVID-19, dar 22 juo sirgę žmonės mirė dėl kitų priežasčių.
Didžiausiu koronaviruso židiniu vis
dar išlieka ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. Nors daugiau pacientų
ir personalo darbuotojų nesusirgo, užsikrėtė medikų šeimų nariai. Tad dabar su
šiuo židiniu jau siejama 20 atvejų.
Plečiasi židinys Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre – susirgo jau 3 darbuotojai. Daugiau besiplečiančių židinių
rajone šiuo metu nėra.

Vilkaviškio ligoninės direktorius Linas
Blažaitis informavo, kad šiuo metu užimtos visos COVID-19 skyriaus lovos ir netgi
pastatyta papildomai, nes gydoma 13 pacientų, iš kurių 8 reikalinga deguonies terapija.
Vadovas vylėsi, kad iki vasario vidurio
visi koronavirusu sergantys jų ligoniai pasveiks, nes gautas nurodymas Vilkaviškio
ligoninėje naikinti COVID-19 skyrių. Šalyje sumažėjus naujų susirgimo atvejų, atsilaisvino vietų kitose gydymo įstaigose, tad
visi koronavirusu sunkiai susirgę vilkaviškiečiai, kaip ir anksčiau, būtų siunčiami į
Kauną ir Marijampolę.
L. Blažaitis kalbėjo, kad toks sprendimas labai palengvintų Vilkaviškio medikų

darbą, nes įsteigus papildomą skyrių, kuris reikalauja ypatingų pajėgumų, trūksta
personalo rankų.
Primename, kad skiepytis nuo ligos
COVID-19 šią savaitę dar registruojami
visi 65 m. ir vyresni rajono gyventojai.
Registruotis reikia toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje esate prisirašęs. Su
problema susiduria žmonės, kurie gyvenamąją vietą deklaravę mūsų rajono savivaldybėje, tačiau pastaruoju metu gyvena
kitur ir ten yra prisirašę pas šeimos gydytoją. Tam į registruojančių įstaigų sąrašą
įtrauktas Vilkaviškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, kuris registruos būtent tuos mūsų rajono gyventojus,
kurie gyvena kitoje savivaldybėje.
Šie žmonės ar jų artimieji turėtų skambinti ir patvirtinti registraciją skiepytis
tel.: (8 342) 31 058, 8 616 02 890. Registruotis
galima pirmadieniais–ketvirtadieniais, nuo
8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val.
iki 15.45 val.

TRUMPAI
] VERSLININKAMS
Šiandien, 13 val., Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybė rengia viešą susirinkimą, kuriame
bus aptariami rajono Savivaldybės 2021
metų biudžeto projekto klausimai, susiję su verslo plėtra. Projektą pristatys Savivaldybės administracijos Finansų ir
biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė. Padiskutuoti kviečiami visi rajono verslininkai ir tie, kuriems rūpi verslo reikalai. Renginys vyks per ZOOM
programą adresu https://us02web.zoom.
us/j/83118230261?pwd=UTJCbDlOMFVs
TXgyc2pWRHFVeDFOdz09 (ID: 831 1823
0261, slaptažodis 793911).

] SKYRĖ LĖŠŲ
Jau šią savaitę rajoną turėtų pasiekti vaikų dienos centrams (VDC) skirtas finansavimas. Mūsų savivaldybėje veikia 10
akredituotų VDC, iš viso jiems skirta 43
400 eurų. Priminsime, kad nuo šių metų
iš valstybės biudžeto finansuojami tik
tie VDC, kurių teikiamos paslaugos yra
akredituotos. Akreditacija suteikiama
3 metams, finansavimas bus nepertraukiamas visą akreditavimo laikotarpį.
Tai užtikrins stabilią centrų veiklą visus
metus.

] VARVEKLIAI
Esant permainingiems orams ant stogų
formuojasi varvekliai, susidaro pavojingos sniego nuošliaužos. Krentantis
varveklis gali ne tik stipriai sužaloti
praeivius, bet ir apgadinti šalia namo
stovinčius gyventojų automobilius. Savininkams, kurie tinkamai neprižiūri
jiems priklausančių pastatų, yra numatyta administracinė atsakomybė, o dėl
nelaimingo atsitikimo gali būti taikoma
ir civilinė atsakomybė. Tačiau pirmiausia patys neužmirškime pakelti galvas į
viršų ir įvertinti, ar saugu šalia pastato
palikti automobilius ir ar nėra grėsmės
einant šaligatviu palei namą.

] MUITINĖJE
Muitinė informuoja, kad dėl planinių
sistemų priežiūros darbų nuo sausio
30 d., 9 val., iki vasario 1 d., 8 val., kai
kurios elektroninės muitinės paslaugos nebus prieinamos. Klientai negalės
pateikti prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų
sistemą, priimti Privalomosios tarifinės
informacijos sprendimus ir kt. Muitininkai atsiprašo už laikinus nepatogumus.

] SKIEPAI
Medikai primena, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi. Nerekomenduojama atidėti skiepijimų, atliekamų
pagal vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių, suaugusiųjų skiepijimų pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą ar kitų rekomenduojamų skiepų
(pvz., nuo erkinio encefalito), išlaikant
skiepijimo schemas. Jei pandemijos metu buvo nutraukta imunizacija, būtina
kuo greičiau pasiskiepyti praleistais
skiepais.

] KRAUJO DONORAMS
Sausio 30 d., 10–15 val., Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (Vytauto g. 26)
dirbs Nacionalinio kraujo centro medikai. Norintieji atvykti dovanoti kraujo
turi registruotis tel. 8 614 35 940.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Ar gerėjant epidemiologinei
situacijai reikėtų švelninti ir
kai kuriuos ribojimus?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Rajono gyventojai mažiau
tuokėsi, skyrėsi ir gimdė
Eglė KVIESULAITIENĖ

Praėję metai rajonui buvo šykštūs naujagimių ir santuokų, tačiau
mirčių skaičiumi neišsiskyrė iš ankstesnių. O išskirtiniai jie buvo tuo,
kad užklupęs karantinas, rodos, sutvirtino šeimas.
S Mindaugas KAZLAUSKAS
iš Lakštučių k.:

– Manau, kad esame šiek tiek per
daug suvaržyti. Esu ūkininkas, todėl
šaltuoju sezonu stengiuosi remontuoti
techniką. Deja, įsigyti trūkstamų detalių
praktiškai neįmanoma. Bent jau verslą
reikia nuo suvaržymų atpalaiduoti kuo
greičiau.

S Dalia JAŠKŪNIENĖ
iš Giedrių k.:

– Norėtųsi, kad kuo greičiau leistų dirbti mažoms parduotuvėlėms,
nesvarbu, kuo jos prekiautų. Ten kontaktų tikrai būtų daug mažiau nei dideliuose prekybos centruose. Labiausiai
per karantiną pasiilgau paprasčiausio
kavos gėrimo su draugais.

Naujagimių mažėja

Panagrinėjus praėjusių metų statistiką akivaizdu, kad rajono ligoninės Akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos
skyriaus laukia krachas, nes iš viso registruoti tik 279 naujagimiai, iš kurių 53 gimė
užsienyje, o, pavyzdžiui, prieš dešimtmetį
rajone gimė 456 vaikučiai. Net aštuonias
šeimas aplankė dviguba laimė – jos susilaukė dvynių, o vieną – net triguba, nes
gimė trynukai.
Beje, mergaičių 2020-aisiais gimė daugiau – 147, berniukų – 132. Gausiausias naujagimių buvo rugpjūtis – 36, o mažiausiai
gimė lapkritį – 15.
Daugiau nei trečdalio naujagimių tėveliai santuokos nebuvo įregistravę, tačiau
iš jų 63 tėčiai tėvystę pripažino iškart,
tad vaikai buvo registruoti jų pavarde. 29
naujagimiai gimė vienišų mamų šeimose,
tačiau 15 tėčių savo tėvystę pripažino vėliau, tiesa, 3 – tik teismo keliu.
Anot rajono Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Žydrūnės Blauzdžiūnienės, vėliau tėvystę pripažįstantys tėčiai nebūtinai yra
biologiniai. Tėvu gali tapti kraujo ryšiais
su vaiku nesusijęs vyras, sutinkantis būti
tėčiu. Tačiau pasitaiko atvejų, kai vėliau
vyras persigalvoja ir nuginčija tėvystę.
Tokių atvejų praėjusiais metais buvo vienas.

Luknė ir Dominykas

Nors pasaulio tendencijos rodo, kad vaikus gimdo vis vyresnės, kartais net penktą
dešimtį įpusėjusios moterys, mūsų rajone
praėjusiais metais vyriausia mama buvo

S Daivas MICKEVIČIUS
iš Vilkaviškio:

– Iš vienos pusės, norėtųsi, kad viskas grįžtų į senas vėžes, tačiau suprantu, jog negalima iš karto atsipalaiduoti.
Dar kurį laiką reikėtų laikytis suvaržymų.

S Rita KRIAUČIALIŪNIENĖ
iš Karklinių k.:

– Labiausiai kenčia smulkusis verslas: kirpyklos, mažosios krautuvėlės.
Joms ribojimų jau nereikėtų taikyti. Bet
kokiu atveju privalome elgtis atsakingai ir laikytis visų taisyklių.

S Audrius KERPAKIS
iš Gudelių k.:

– Gal dar reikėtų palaukti su ribojimų švelninimu, kad po to nebūtų
blogiau. Užsikrėtusiųjų koronavirusu
skaičiai vis dar išlieka nemaži.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Daugėja smurto
Per savaitgalį policijai dėl smurto artimoje
aplinkoje teko vykti į 6 šeimas.
Policija pastebi tendenciją, kad karantino metu padaugėjo girtaujančių ir šeimoje
smurtaujančių žmonių. Vien sekmadienį teko tramdyti tris smurtautojus. Vilkaviškyje,
viename Nepriklausomybės gatvės daugiabučių, gyvenantis vyras prisigėręs nutarė
paauklėti suaugusią dukrą. 56-erių vyras
sugriebė 32-ejų dukrą už kaklo ir išstūmė
į laiptinę. Iškviesti pareigūnai sulaikė smurtautoją, kuriam nustatytas sunkus (2,98
prom.) girtumas. Moteris taip pat buvo vidutiniškai girta (1,75 prom.). Todėl paaiškėjus, jog namuose yra kūdikis, pareigūnai
iškvietė vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojus, kad šie surastų, kas galėtų pasirūpinti vaiku, kol artimieji išblaivės.
Kybartuose neblaivi (2,16 prom.) 39erių moteris prožektoriumi aptalžė metais jaunesnį sugyventinį. Šiam taip pat
nustatytas vidutinis (1,7 prom.) girtumas.
Vilkaviškyje susimušė jauna šeima.
Prieš trisdešimtmetę moterį smurtavo 28erių sugyventinis.
Šeštadienį Vilkaviškyje 63-ejų tėvas
smurtavo prieš 38-erių sūnų. Tėvui nustatytas vidutinis (2,37 prom.), sūnui – sunkus
(2,92 prom.) girtumas.
Pilviškiuose visiškai girtas (3,26 prom.)
39-erių vyras smurtavo prieš blaivią šeše-

40-ies, jauniausia – 15-os metų. Nepilnamečių tėčių pernai nebuvo, jauniausias jau buvo atšventęs 19-ąjį gimtadienį, vyriausias
– 58-erių.
Populiariausiu rajone mergaičių vardu
pernai be konkurencijos tapo Luknė, nes
juo įregistruotos net 9 mažosios rajono gyventojos. Po šio į dešimtuką rikiuotųsi Emilija, Sofija, Iglė ir Lėja. Šiais vardais pavadinta po 5 naujagimes, Paulos ir Amelijos
vardais – po 4 mergaites.
Populiariausi berniukų vardai: Dominykas – 8, Herkus – 5, po 4 Aronus, Matus,
Markus, Benus ir Tajus. Po vieną berniuką
užregistruota mūsų rajone retesniais Kovo,
Vėjo, Hernio vardais, po vieną mergaitę
– Frėjos, Auros, Kajos.
Populiariausių mūsų rajono naujagimiams suteiktų vardų dešimtukai kiek skiriasi nuo respublikinio sąrašo. Šalyje daugiausia berniukų krikštyta Beno vardu, po
to rikiuojasi Markas, Lukas, Matas, Nojus,
Jokūbas, Herkus, Kajus, Dominykas, Adomas. Populiariausių mergaičių dešimtuke
pirmauja Lėja, po jos – Amelija, Emilija,
Luknė, Liepa, Sofija, Gabija, Patricija, Kamilė, Austėja.

Liūdna statistika

Visgi mirčių ir gimimų santykis rodo,
kad rajonas sensta ir nyksta – anapilin iškeliavo 627 žmonės. Tačiau mūsų rajono
mirčių statistika, lyginant su ankstesniais
metais, nėra tokia tragiška kaip visos šalies, kur mirtingumo augimas labai ryškus.
Tiesa, 2020-aisiais numirė dešimčia gyventojų daugiau nei 2019-aisiais, tačiau,
riais metais jaunesnę žmoną. Smurtautojas
sulaikytas ir išgabentas į areštinę.
Teiberių kaime (Klausučių sen.) neblaivus žentas grasino uošvei. Moteris apie
siautėjantį vyrą pranešė policijai ir šis buvo sulaikytas.

Atsitrenkė į mašiną
Ketvirtadienį avariją sukėlė neblaivus vairuotojas.
Apie 17 val. Vilkaviškyje, Lauko gatvėje,
automobilį „Hyundai Sonata“ vairavęs Dainius Fedaravičius važiuodamas atbuline
eiga atsitrenkė į „Opel Vectra“. Vairuotojui
nustatytas vidutinis (1,98 prom.) girtumas.

Sulaikė kieme
Pasieniečiai Vilkaviškyje sulaikė „VW Sharan“ su 6 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų.
Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, turėdami išankstinės informacijos, atvyko į
vieno Vilkaviškyje esančio namo teritoriją
ir palaukė, kol įvažiuos automobilis „VW
Sharan“. Sustabdę vienatūrį, kurį vairavo
54-erių vilkaviškietis, pareigūnai automobilio gale, išmontuotų užpakalinių sėdynių
vietoje, pamatė sukrautas dėžes. Jose buvo
6 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė – daugiau
kaip 21 tūkst. eurų.
Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis vilkaviškiečiui
gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 8
metų.

pavyzdžiui, 2015 m. mirė 679, o 2013 m.
– net 691 rajono gyventojas. Per praėjusius metus mirė 300 vyrų ir 327 moterys,
į apskaitą įtraukta ir 16 užsienyje mirusių
mūsų kraštiečių. Vyriausias miręs vyras
sulaukė 99-erių, moteris – net 101 meto.
Tačiau liūdina, kad klastingos ligos
pasiglemžė ir visai jaunus žmones. Jauniausiai mirusiai rajono gyventojai buvo
26-eri. Vaikelio tik ką susilaukusi moteris
mirė nuo tiesiosios žarnos vėžio. Jauniausiam mirusiam vyrui buvo 21-eri. Jis mirė
ištiktas diabetinės komos. Nuo smegenų
vėžio mirė ir 12 metų vaikas.
Daugiausia rajono gyventojų mirė dėl
širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžio, 13
– per nelaimingus atsitikimus, 8 iš gyvenimo pasitraukė patys.

Tuokėsi mažiau

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojos pernai sutuokė daug mažiau porų
nei įprastai: įregistruotos 162 santuokos.
6 poros santuoką registravo ne Civilinės
metrikacijos skyriuje, o savo pasirinktoje
vietoje, 9 priesaiką tarė užsienio valstybėse, dar 6 tikrai ne dėl romantikos tuokėsi
pataisos namuose.
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
pripažino, kad mūsų rajone tarp jaunavedžių populiaresnės šeiminę padėtį nurodančios pavardės su galūne „-ienė“. Tik
kelios moterys rinkosi pavardę, nenurodančią šeiminės padėties, dar kelios pasiliko savo mergautinę pavardę.
Tiesa, mažą santuokų skaičių 2020-aisiais lėmė ne mažėjimo tendencijos, o pandemija. Mat padavusios prašymus tuoktis
poros vestuves nukėlė vėlesniam laikui,
kai vėl galės rengti didelę šventę su būriu
giminaičių.
Beje, ištuokų šiemet irgi gerokai sumažėjo. Jų įregistruota tik 105, kai 2019 m.
buvo 145.
] Nukelta į 9 p.

Kas gelbėjo
Rachelę?
Antrojo pasaulinio karo metais mirtino pavojaus ištiktus
žydų tautybės žmones gelbėjo jų kaimynai lietuviai. Išgelbėtos Rachelės Fridmanaitės
palikuonys ieško ją gelbėjusių
Gražiškių apylinkėse gyvenusių žydų gelbėtojų.
Iš Jungtinių Amerikos Valstijų atkeliavusiame laiške rašoma: „Ieškau savo
tetų gelbėtojo kunigo Vinco Venckaus
artimųjų ir giminaičių. Yra žinoma,
kad kunigo dukterėčia buvo ištekėjusi už Vinco Leonavičiaus, Gražiškių
girininkijos eigulio.“ Išsigelbėjusios
Rachelės Fridmanaitės 1945 m. laiške
buvo parašyta „Gražiškių girininkija,
Eistiška“.
Pas Leonavičius kurį laiką slapstėsi ir pati Rachelė. Išgelbėtoji R. Fridmanaitė su kunigo parengtais dokumentais išvyko dirbti į Vokietiją, ten ir
sulaukė karo pabaigos.
Gal kas gali papasakoti apie Vinco
Leonavičiaus šeimą, gal yra jo giminaičių? Ką nors žinančiųjų apie šią istoriją
prašoma skambinti tel. 8 656 05 577.

Antanas ŽILINSKAS
Istorikas
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Globos namai priglobė ir žaltį
Eglė MIČIULIENĖ

Praėjusią savaitę Gudkaimio
globos namų direktorius
Rimas Murinas socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą
apie naują gyventoją. Tiesa,
tai nėra įprastas globos namų gyventojas, ir įsikraustė
jis ne į pagrindines patalpas, o į katilinę. Tai – gražus
geltonskruostis žaltys.
Netikėtas radinys

Maždaug metro ilgio gyvį globos
namų darbininkai aptiko lauko katilinėje. Kaip pasakojo R. Murinas, tvarkydamiesi vyrai atvertė vieną dėžę,
o ten susirietęs gulėjo ilgas juodas
roplys. Suprantama, staigmena nepasirodė labai maloni, tačiau atsitokėję
ir apžiūrėję gyvūną vyrai suprato,
jog tai – ne kokia nors nuodinga gyvatė, o paprastas Lietuvoje gana dažnai
sutinkamas geltonskruostis žaltys: S Katilinėje darbininkų laukė labai netikėta
staigmena: geltonskruostis žaltys.
tai išdavė dvi galvą puošiančios geltonos dėmės.
Nors dauguma žmonių bet kokių šliau- toliau“, – pasakojo R. Murinas.
žiojančių roplių bijo, žalčiai nėra nei nuodingi, nei kaip nors kitaip pavojingi. Jie
Žmonių kaimynystės nevengia
tegali apsimesti negyvi, taip pat savo prieIš tiesų žiemos miegu paprastieji žalšą gali gąsdinti šnypšdami, darydami stai- čiai užmiega spalio ar lapkričio mėnesį,
gius judesius bei išpurkšdami iš kloakos o pabunda kovo–balandžio mėnesiais. Ką
labai nemalonaus kvapo balkšvai gelsvą daryti tokiu atveju, koks nutiko globos naskystį.
muose? Ar išneštas laukan gyvūnas nesuTokią smarvę, užkluptas žmonių, palei- šals?
do ir Gudkaimyje apsigyvenęs žaltys.
Pakalbinome vilkaviškietį, dabar jau
Nežinodami, ką daryti, globos namų Vilniuje su smulkiais bei egzotiniais gyvūdarbuotojai ėmė domėtis, kaip tokiais atve- nais dirbantį veterinarijos gydytoją Tomą
jais reikia elgtis. Informacija buvo paskelb- Bušauską. Specialistas paaiškino, kad geta socialiniuose tinkluose, sulaukta įvairių riausia būtų, jei žaltys liktų toje pat vietokomentarų ir patarimų, bet norinčiųjų je ir ramiai tęstų savo žiemos miegą, žinopriglobti ar kaip nors konkrečiai pagelbėti ma, jei tik katilinėje nėra per daug šilta.
neatsirado.
„Gerai būtų, kad patalpoje būtų neaukš„Gaila, tikrai gražus padaras, nesinori, ta teigiama temperatūra, 4–10 laipsnių šikad žūtų. Nesu biologas, bet, kiek supra- lumos. Jei bus šalčiau, jis gali sušalti, o jei
tome, dabar žalčiui – žiemos miegas. Tai per šilta – gyvūnas nemiegos, tuomet greipaklojome į dėžę popieriaus, kad būtų čiausiai reikėtų jį globoti, maitinti. Galbūt
minkščiau, nunešėme atgal į katilinę ir pa- priimtų kokia nors egzotinių gyvūnų prielikome. Jis vėl susisuko ir, tikimės, miegos glauda, bet apskritai Lietuvoje nelabai

kas užsiima su laukiniais gyvūnais
– žalčiais, paukščiais, ežiais ir pan.
Tiesiog trūksta tokių organizacijų.
Todėl pats geriausias variantas – palikti žaltį ramiai peržiemoti vėsioje
patalpoje. O pavasarį geriausiai paleisti į gamtą, natūralią aplinką“,
– pasakojo T. Bušauskas.
Anot jo, tai, kad žaltys apsigyveno pastate, nieko keisto nėra. Šie
padarai niekad nevengė žmonių
kaimynystės. Paprastai jie gyvena
šlapesnėse vietose – vandens telkinių pakrantėse, užliejamose pievose, pelkėse, drėgnuose miškuose,
tačiau sutinkami ir prie sodybų.
Žiemai žaltys gali įsitaisyti kokiame
nors urve, po kelmu, sename bunkeryje ar, kaip šiuo atveju, prisiglausti
kokio pastato rūsyje.

Pažiūrėkite į akis

Ne tik gyvenvietėse, bet ir pačiame Vilkaviškyje jau buvęs ne vienas atvejis, kai žmonės savo rūsyje
rado žaltį. Manoma, kad šių padarų
į namus kartais parsigabename ir
su miško mediena.
Tačiau bijoti žalčio nereikia.
Priešingai, lietuviai juos nuo seno
mylėjo ir globojo, laikė gerosiomis
namų dvasiomis ir netgi laikydavo tvartuose ar net namuose. Tikėta, kad žalčio
prielankumas lemia praturtėjimą, gausesnį derlių, laimę namams. Šie gyvūnai padėdavo sodybose išnaikinti graužikus.
Tiesa, gamtininkai neigia populiarų
mitą, kad radus žaltį jį reikėtų girdyti pienu. Roplys nėra žinduolis ir neturi pieną
virškinančių fermentų, tad gerti žalčiui geriausiai tinka paprastas vanduo. O minta
šie ropliai varliagyviais, pelėmis, driežais,
mažomis žuvytėmis, smulkiais paukščiais
ir žinduoliais.
Beje, ar žinote, kaip dar, be geltonų „auselių“, atskirti žaltį nuo Lietuvos miškuose
šliaužiojančios nuodingos angies? Reikia
pažiūrėti ropliui į akis. Žalčio vyzdys, kaip
ir žmogaus, yra apvalus, o gyvatės – vertikalus, kaip katės.
Bet kokiu atveju, ar sutikote žaltį, ar
gyvatę, jų skriausti nereikia. Jei gyvūno
neliesite, žmogui jis niekad nieko blogo nedarys.
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SVEIKINAME

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo
žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro
rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo
metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą,
pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, įrašė į širdį daug
šviesių prisiminimų.
Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug gražių
akimirkų kasdienybėje. Tegul metų bėgimas niekada nepakeičia akių ir širdies
šilumos. Te rankos greit nepavargsta,
o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.

Alių BARKAUSKĄ,
gyvenantį Ramoniškių kaime,

70-mečio proga sveikina
seserys Dana, Lina, Sidona ir
broliai Juozas bei Jonas su šeimomis.
Užsk. 172

Jeigu norite
skaityti „Santaką“,
bet neturite laiko ir
galimybių užsiprenumeruoti,
redakcijos darbuotojas
Vilkaviškyje gali atvykti
į namus ir laikraštį užsakyti.

„Santaką“ redakcijoje
galite užsiprenumeruoti
nuo bet kurios dienos.

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988,
8 610 45 539 (Rolandas).

Ugnies sukeltos nelaimės – naujos, jų priežastys – senos
] Atkelta iš 1 p.

ninkų, kol buvo pranešta ugniagesiams ir
šie atvyko, prabėgo daug svarbaus laiko.

Gyventojai iškvietė ugniagesius bei patys
puolė gesinti ugnies ir iki gelbėtojų atvykimo beįsiplieskiantį gaisrą nuslopino patys.
Nors medinė pirtis nauja, bet ją rengiant neatsižvelgta į Bendrųjų priešgaisrinės saugo taisyklių reikalavimus ir
neišlaikytas reikalingas atstumas tarp
dūmtraukio bei degių konstrukcijų. Dėl to
nuo įkaitusio kamino ėmė smilkti perdanga ir, jei ne laiku pastebėti dūmai, dailus
medinis pastatas galėjo virsti pelenais.

Kaip atrodo dūmtraukis

Nusiaubė tvartą

Sausio 21-osios naktį Matlaukio kaime
(Kybartų sen.) ugnis nusiaubė ūkio pastatą.
Į Vištyčio gatvę gesinti liepsnojančio
beveik 130 m² tvarto ugniagesiai lėkė 2
val. nakties.
Prie pleškančio statinio atvykę gelbėtojai šoko vandeniu vėsinti gretimus pastatus, kad ugnis nepersimestų ir į juos.
Iš viso gaisro gesinti suvažiavo penkios
autocisternos, bet atvira liepsna degusio
tvarto išgelbėti nepavyko. Sudegė ne tik
pats statinys, bet ir viduje buvę du traktoriukai, žoliapjovės, automobilių detalės,
padangos, du virtuvės baldų komplektai ir
kiti įvairios paskirties daiktai.

S Matlaukyje supleškėjo tvartas.
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo nuo
netvarkingo dūmtraukio. Ūkio pastatas buvo šildomas krosnimi, ir manoma, jog per
plyšį kamine išlėkusi kibirkštis padegė sto-

Dariaus URBONO nuotr.
gą, o nuo jo liepsna išplito po visą statinį.
Blogiausia tai, kad nelaimė atsėlino
naktį, tad kol ugnį pastebėjęs kaimynystėje gyvenantis žmogus atbėgo prikelti šeimi-

Vien per tris paskutines praėjusios savaitės dienas visos šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 66 gaisrų ir atliko 51 gelbėjimo darbą. Gaisruose vienas žmogus žuvo,
du buvo traumuoti.
Pareigūnai dar kartą primena, jog dūmtraukius būtina ne tik periodiškai valyti, kad
jie neprisineštų suodžių, bet ir nuolat apžiūrėti bei balinti jų išorę. Taip bus greičiau
pastebėti visi plyšiai, įtrūkimai, o juos užtaisius išvengta galimos nelaimės.
„Gali būti ir taip, kad kaminas užsidegė, suodžiai išdegė, siūlės tarp plytų sutrūko, o žmogus nė nepastebėjo. Tad kas kiek
laiko reikėtų užlipti į palėpę ir apžiūrėti,
kaip atrodo dūmtraukis“, – aiškino VPGT
vyr. specialistas Darius Urbonas.
Pareigūnas dar kartą priminė, kad statant krosnis, įrengiant kaminus būtina išlaikyti atstumus nuo degių konstrukcijų.
Popieriaus, malkų, skudurų ir kitų degių
medžiagų negalima laikyti prie krosnies.
Ir, be abejo, reikėtų laikytis elementariausių visiems žinomų taisyklių: saugiai
elgtis su atvira ugnimi ir nerūkyti kambariuose.
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Pradinukai mokosi iš namų: iššūkių
netrūksta ir jų tėvams

PANDEMIJOS REALYBĖ

Andrius GRYGELAITIS

kalo save alinome. Dabar jau turime nusistatę griežtesnes ribas, aiškius terminus.
Pavasarį ugdžiau ketvirtokus. Jie – gerokai
savarankiškesni nei pirmokai, geba atlikti
sudėtingesnes užduotis, jais galima labiau
pasitikėti. Pavyzdžiui, visi ketvirtokai puikiai skaito, o tikrai ne visų pirmokų skaitymo įgūdžiai yra vienodi. Mokytojui nelengva prie to prisitaikyti. Čia jau būtina ir tėvų
pagalba“, – pabrėžė L. Skaisgirienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau dėlioja planus apie
galimą mokinių sugrįžimą į ugdymo įstaigas. Kol tai dar neįvyko,
vaikai toliau mokosi iš namų. Be
abejo, daugiausiai iššūkių tenka
patiems mažiausiems.

Išryškino problemas

Sekasi skirtingai

Vilkaviškietė Vaida Blauzdžiūnienė augina du sūnus, iš kurių vienas eina į antrąją klasę. Jam, kaip ir kitiems rajono bei
šalies pradinukams, šiokiadieniais tenka
jungtis prie nuotolinių pamokų, klausyti
mokytojų pasakojimų, atlikti namų užduotis. Vaidos teigimu, sūnui mokytis namuose
yra daug sunkiau nei mokykloje. Anksčiau
iš ugdymo įstaigos jis grįždavo padaręs didžiąją dalį užduočių, o dabar neretai jas
atlikti vaikui trūksta paprasčiausios motyvacijos. Nepadeda net nuolatiniai mamos
raginimai.
„Mokykloje viskas paprasčiau. Ten mokytoja paaiškina, ką daryti, o vaikai jos besąlygiškai klauso. Namie sūnus teiraujasi,
kodėl jis turi mokytis bei kam viso to reikia. Kadangi namuose kartu būna ir darželinukas sūnus, vyresnėliui sunku suprasti,
kodėl jam reikia dalyvauti nuotolinėse pamokose, o broliui – ne“, – pasakojo V. Blauzdžiūnienė.
Ji kasdien sūnui padeda prisijungti prie
nuotolinių pamokų, nes pats vaikas to daryti nedrįsta, bijo, jog ką nors ne taip paspaus.
Vilkaviškietė svarstė, kad gal berniukas būtų drąsesnis, jei mama kasdien eitų į darbą
ir nebūtų namuose. Moteris taip pat apgailestavo, kad mokantis iš namų vaikams nelieka galimybės lankyti būrelius.
Kita vilkaviškietė Rita Venclovienė augina pirmoką sūnų. Nuotolinis ugdymas
jos atžalai didelių nepatogumų nesudaro.
Vaikas pats įsijungia kompiuterį, stropiai atlieka paskirtas užduotis. Tėvams belieka tik
jas patikrinti.
„Sūnaus mokymosi tempas yra pakan-

S Kai kurie vaikai net ir per nuotolines pamokas puošiasi mokyklos uniformomis.
Autoriaus nuotr.
kamai greitas, tad jam gal kiek lengviau nei
kitiems vaikams. Jis jau eidamas į pirmąją
klasę neblogai skaitė, tad ir dėl to jokių problemų nekyla. Vienintelis dalykas, ko trūksta, – bendravimas su kitais vaikais. Tenka
kalbėtis su kitų pradinukų tėvais. Tikrai ne
visų vaikai lengvai prisitaiko prie pokyčių.
Kai kurios mokytojos nuotoliniu būdu veda vos vieną pamoką per dieną, tad didelė
atsakomybė už vaikų ugdymą perkeliama
tėvams“, – pasakojo R. Venclovienė.

Prireikė laiko

Vilkaviškio pradinėje mokykloje pirmokus ugdanti pedagogė Lina Skaisgirienė sakė, kad prireikė bent poros savaičių, kol vaikai įsivažiavo į reikiamas vėžes. Anot jos,
pirmą savaitę daugeliui buvo įdomu matyti
save kompiuterio ekrane, pirmokai tyrinėjo, kaip vyksta visi procesai. Antrąją savaitę vaikai jau įsidrąsino, tačiau būtent dėl to
kai kuriems iš jų ėmė trūkti susikaupimo,
atsirado daugiau pašalinių dirgiklių. Moky-

tojui sukontroliuoti namuose sėdinčius mokinius yra daug sunkiau, nei klasėje.
„Per mokykloje vykstančias pamokas
visus mokinius matome vietoje, todėl net
nesėkmės atveju galime juos nuraminti,
paguosti, patarti ar paaiškinti. Per nuotolį
didesnė atsakomybė tenka tėvams. Kiekvieną savaitę su jais rengiame nuotolinius susirinkimus, kalbame apie vaikų sėkmes ir
nesėkmes“, – pasakojo L. Skaisgirienė.
Ji teigė pastebėjusi, kad besimokydami
namų aplinkoje pradinukai yra emocionalesni, greičiau susijaudina, o jei kas nepavyksta, dažniau puola į ašaras. Pedagogės
nuomone, vaikams šiuo laikotarpiu labiausiai trūksta socializacijos. Anot jos, mažieji
mokosi ne tik per pamokas, bet ir bendraudami vieni su kitais, gebėdami prisitaikyti.
„Vaikus ugdo net tokie elementarūs procesai, kaip daikto skolinimasis, jo grąžinimas ar padėka. Tiek aš, tiek kiti pedagogai
iš pirmojo karantino pasisėmėme nemažai
patirties. Tuomet daugelis iš mūsų be rei-

Toje pačioje Vilkaviškio pradinėje mokykloje trečiokus ugdanti Alma Liaudinskienė teigė, jog dabar dirbti yra šiek tiek
lengviau nei per pirmąjį karantiną. Tuomet viskas tarsi apsivertė aukštyn kojomis,
mokytojams skubiai teko ieškoti tinkamų
idėjų bei patraukliausių metodų, kurie būtų priimtini skirtingų darbo su informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT)
gebėjimų vaikams.
„Pavasarį ne vienas vaikas kompiuterį į
rankas paėmė pirmą kartą. Tada dar mažai
kas pagalvojo, kad mokantis iš namų būtina vaikui sukurti tokią aplinką, kurioje jis
galėtų jaustis puikiai, nebūtų trikdomas.
Buvo nemažai chaoso, tačiau didžiulis tėvų geranoriškumas padėjo įveikti visus
sunkumus. Vaikams toks mokymas buvo
savotiškas siurprizas. Jiems patinka viskas,
kas nauja, tad pradinukai tai priėmė labai
teigiamai“, – prisiminė A. Liaudinskienė.
Ji pastebėjo, kad dabar vaikai jau geriau moka naudotis IKT, tad galima labiau
susikoncentruoti į ugdymo turinį. Tiesa,
gerėjant šiems gebėjimams, kenčia rašymo
ranka įgūdžiai. Vis dėlto pedagogė nebuvo
linkusi to sureikšminti ir teigė, kad ateityje
šių įgūdžių reikės vis mažiau. Jau dabar yra
ne viena pasaulio valstybė, kuri atsisakė
mokyti vaikus rašyti ranka.
A. Liaudinskienė taip pat pastebėjo,
kad mokantis iš namų pamokos ritmas yra
kiek sulėtėjęs. Vis dar gaištama nemažai
laiko įjungiant ir išjungiant mikrofonus ar
vaizdo kameras. Tiesa, dabar mokiniams
išties yra sudarytos geros sąlygos dirbti
sau priimtinu tempu. Klasėse tai padaryti
dažnai būna sunku.
] Nukelta į 7 p.

Dalis mokinių grįžta į ugdymo įstaigas
Andrius GRYGELAITIS

Jau nuo šios savaitės į rajono ugdymo įstaigas grįžo tie mokiniai,
kurie iki šiol susidūrė su sunkumais mokydamiesi iš namų.
Gali tekti šalinti

Iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialisčių atliktos rajono ugdymo įstaigų atstovų apklausos paaiškėjo,
kad prasidėjus nuotoliniam mokymui iki
praeitos savaitės pradžios net 26 rajono
mokiniai visiškai nedalyvavo pamokose.
12 iš jų mokėsi Vilkaviškio suaugusiųjų ir
jaunimo mokykloje, 10 – Kybartų „Saulės“
progimnazijoje. Tiesa, pastarojoje įstaigoje
situacija jau susitvarkė. Mokyklos direktorius Arvydas Judickas pasakojo, kad visi
vaikai buvo aprūpinti mokymosi įranga,
tačiau ne visi ja naudojosi.
„Mūsų socialinė pedagogė bei klasių
vadovai nuolat bendrauja su mokinių tėvais, informuoja juos apie pamokas praleidinėjančias atžalas. Kai kuriems vaikams

sudarėme sąlygas lankyti vaikų dienos
centrą. Čia jiems mokyklos darbuotojai padeda prisijungti prie nuotolinių pamokų.
Šiuo metu turime tik du pradinių klasių
mokinius, kurie visiškai nelanko pamokų.
Jiems abiem – po 15 metų. Šie mokiniai
neva mokosi tik dėl socialinių pašalpų.
Kai jiems sueis 16 metų, tikrai brauksime
iš sąrašų“, – sakė A. Judickas.
Kiek kitokia situacija yra Suaugusiųjų ir
jaunimo mokykloje. Anot šios įstaigos direktoriaus Zigmo Vasaičio, dažniausiai pamokų nelankymą mokiniai teisina darbu. Vis
dėlto mokytojai su jais bendrauja, siunčia
užduotis, sudaro galimybes atsiskaityti įvairiais kitais būdais. Deja, anot įstaigos vadovo, pasitaiko ir piktybiškai nusiteikusių mokinių. Z. Vasaitis neatmeta galimybės, kad
juos iš mokyklos gali tekti šalinti.

Galimybė visiems

Nemažai rajono mokinių pamokas nuotoliniu būdu lanko tik epizodiškai. Atlikus
apklausą paaiškėjo, kad tokių yra net 67.
Daugiausiai iš jų mokosi Pajevonio pagrindinėje mokykloje – net 17. Šios įstaigos direktorius Paulius Dausinas pasakojo, kad
vienoje pamokoje dalyvavo vos du asme-

nys – pamoką vedusi mokytoja ir... kitame
kambaryje sėdėjusi jos dukra. Anot jo, neretai vaikams mokytis nuotoliniu būdu stinga
motyvacijos. Taip pat jie susiduria su laiko
planavimo įgūdžių stoka ar visiška suaugusiųjų nepriežiūra, stringančio interneto problemomis.
Dažniausiai mokiniai nelanko lietuvių
kalbos ir literatūros, matematikos bei kūno
kultūros pamokų.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
specialisčių atsiųstas anketas pildę rajono
mokyklų atstovai buvo paprašyti įvardyti, ar pamokose nedalyvaujančių arba tai
epizodiškai darančių mokinių problemas
išspręstų galimybė nuotoliniu būdu užsiėmimuose dalyvauti iš mokyklų patalpų.
Paaiškėjo, kad tai įtakos turėtų net šešioms
dešimtims rajono ugdytinių.
Su mokinių nedalyvavimo nuotolinėse
pamokose problemomis susiduria ir kitos
šalies savivaldybės. Būtent dėl to dar praėjusią savaitę Vyriausybė priėmė nutarimą, įpareigojantį švietimo įstaigas priimti
tuos vaikus, kurie neturi tinkamų sąlygų
mokytis namuose ar patiria mokymosi
sunkumų pandemijos metu. Nuo šiol įstaigos privalo užtikrinti ne tik tinkamas bei

saugias darbo sąlygas bei būtinas ryšio
priemones, bet ir pavėžėjimą, o tiems, kuriems priklauso, ir nemokamą maitinimą.
Iki šiol į mokyklas ėjo tik namuose sąlygų mokytis neturintys pradinukai. Jų mūsų rajone buvo apie 30. Dar daugiau nei 10
vyresnių klasių vaikų išimties tvarka kasdien lankė Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinę mokyklą.
„Manau, kad tai yra puikus Vyriausybės sprendimas. Iš tikrųjų dar net nežinodami apie tokius planus, mes ir patys
svarstėme galimybę išimties tvarka sudaryti sąlygas visų klasių, ne tik pradinių,
mokiniams nuotoliniu būdu mokytis iš mokyklos patalpų. Pamatėme, kad to vaikams
labai reikia. Kalbu ne vien apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Daliai ugdytinių išties geriau ateiti į mokyklą, nei
mokytis iš namų. Tikslesnius lankančiųjų
mokyklas skaičius nustatys ugdymo įstaigose veikiančios vaiko gerovės komisijos.
Manau, jog skaičiai dar kurį laiką bus koreguojami. O mūsų tikslas bus su įstaigų
vadovais suderinti pavėžėjimo, maitinimo
bei kai kuriuos kitus klausimus“, – kalbėjo
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.
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Nuo dailės studijos Vilkaviškyje –
iki autorinių parodų pasaulyje

PASIEKIMAI

Toma BIRŠTONĖ

roje. Skaitmeniniame interneto
ir technologijų amžiuje ribų tarp
meno šakų seniai nėra, šios susipynusios viena su kita. Net ir
dabartiniai vitražo meistrai, naudodami stiklą kaip pagrindinę
medžiagą, savo darbuose nevengia metalo, medžio, epoksidinės
dervos ir kitų medžiagų“, – pasakojo menininkė.

Neringa Vasiliauskaitė,
buvusi Vilkaviškio vaikų
ir jaunimo centro dailės
studijos auklėtinė, dabar
gyvena ir dirba Vokietijoje. Čia menininkė kuria
erdvinius objektus.

Kūrybinės dirbtuvės

Ieškodama kitų saviraiškos
formų, kraštietė pradėjo dirbti
Su daile Neringa susipažino
ir su įvairiomis medžiagomis, ne
dar vaikystėje. Pasak jos pačios,
vien tik su stiklu. Dar studijų memeninę gyslelę, matyt, paveldėjo
tais susižavėjusi Menų akademija
iš artimųjų. Senelis puikiai dirbo
Miunchene, Neringa nusprendė
su metalu, gražiai piešė, o močiutė
pratęsti studijas stiklo ir keramiir mama mokėjo dailiai megzti ir
kos klasėje minėtoje aukštojoje
užsiimdavo kitais rankdarbiais.
mokykloje.
Būtent dailė Neringai padėjo
„Studijos Lietuvoje ir Vokietijoatgauti vidinę ramybę, kai teko
je labai skiriasi. Įdomu tai, kad Meišgyventi didžiulį skausmą dėl
nų akademijoje nėra specialybių,
ankstyvos tėčio netekties. Pasak
paskaitų, atsiskaitomųjų darbų ir
jos, tuo metu piešimas buvo lyg tepažymių. Kiekvienas būsimasis
rapija. Pamatę Neringos piešinius
studentas pasirenka profesorių,
draugai paskatino ją apsilankyti
pas kurį lankys užsiėmimus. MoVilkaviškio vaikų ir jaunimo cenkomasi kūrybinių dirbtuvių princitro dailės studijoje pas pedagogę S Šiuo metu Vokietijoje gyvenanti menininkė Neringa Vasiliauskaitė dirba su įvairiomis medžiapu“, – pasakojo N. Vasiliauskaitė.
gomis.
Michael AUST nuotr.
Stasę Zelinauskaitę.
Vis dėlto Neringą nustebino
„Akimirkos iš dailės studijos
tai, jog dirbtuvėse studentai la– lyg gražiausi prisiminimai. Vadovė geTeko dėstytojauti
studentais. VDA Monumentaliosios dailės bai stengiasi ir daug dirba. Nors iš pirmo
bėdavo sukurti ypatingą atmosferą, jauPabaigusi vidurinę mokyklą Neringa katedroje Neringa dėstė vitražo kompozi- žvilgsnio gali pasirodyti, kad jiems suteitėmės laisvi, bet kartu buvo išlaikyta dis- išlaikė stojamuosius egzaminus į Vilniaus ciją, monumentaliosios dailės istoriją ir kiama visiška laisvė, tačiau galioja tam tikciplina. Čia jausdavausi saugi, suprasta, dailės akademiją (VDA), į vitražo specialy- kt. Nors aukštojoje mokykloje dėstytojau- ros taisyklės.
visada žinojau, jog nesulauksiu patyčių bę. Ten baigė bakalauro bei magistro studi- ti teko vos kelerius metus, tačiau darbas
Mokslo metų pabaigoje rengiama padėl kitokios išvaizdos ar aprangos. Buvo jas. Pasak Neringos, Lietuvoje ji gavo stip- su studentais jai labai patiko. Akademinę roda, kurią aplanko tūkstančiai žmonių,
suburta nemaža skirtingo amžiaus bend- rius dailės teorijos, vitražo kompozicijos, veiklą Neringa visuomet derino su tiesiogi- todėl kiekvienam jaunam autoriui suteiraminčių kompanija, kuri mylėjo meną. piešimo, tapybos pagrindus, kurie buvo niu vitražo kūrėjos darbu. Per penkiolika kiama galimybė parodyti savo kūrinius
Kartu leisdavome ne tik dienas studijoje, tarsi pamatas tolesnei kūrybai. N. Vasiliau- metų, kai dirbo su vitražais, menininkė ir būti pastebėtam galerininkų ar meno
bet ir laisvalaikį. Su kai kuriais žmonėmis skaitė džiaugėsi, kad studijų metais jai taip įgyvendino ne vieną projektą tiek viešoje, parodų kuratorių. O tai, pasak Neringos,
užsimezgė ilgalaikė draugystė, kuri tęsiasi pat pavyko pasisemti patirties Miuncheno tiek privačioje erdvėse.
didelė motyvacija kūrėjui.
iki šiol“, – pasakojo N. Vasiliauskaitė.
vaizduojamųjų menų akademijoje.
„Vitražų kūrimas prasideda nuo eskiTiesa, kraštietė porą metų dirbo su zo, o baigiasi kompozicijomis architektū] Nukelta į 7 p.

Atgavo vidinę ramybę

Kur skambinti, kai nėra kam paskambinti?
„Jaučiuosi vienišas...“ – šiandien pagalvojame vis dažniau ir dažniau. Karantino izoliacija ir apriboti socialiniai ryšiai suteikė
progą iš naujo įvertinti gyvo bendravimo,
galimybės būti išgirstam ir išklausytam
vertę. Išsiilgę kontakto skubame kurti planus susitikti su draugais bei artimaisiais,
galbūt kartais net priekaištaudami sau,
kodėl to nedarėme anksčiau, kodėl gi pirma reikia netekti, kad išmoktume labiau
vertinti? Tikriausiai viskas gerai tol, kol susivokiame ir anksčiau ar vėliau grįžtame
į senas vėžes, vėl pajuntame bendravimo
teikiamą šilumą. Tačiau kaip pajusti tą šilumą bei dalytis savąja, kai aplink nieko
nėra? Su kuo kalbėti, kai, rodos, niekas neklauso?
Metų pradžioje visiems mums teko laikinai susidurti su izoliacija: kas liko namuose
su šeima, kas vienas ar bent su augintiniu.
Visgi, tikriausiai vargu ar susimąstome, kad
vieniši senyvo amžiaus žmonės savotiškoje
izoliacijoje gyvena jau gerokai prieš prasidedant visai viruso sukeltai krizei, o vienatvė juos lydės ir virusui pasibaigus.
Pati vienatvė gali būti įvairi: fizinė – kuomet žmogus nebeturi artimųjų, su kuriais
galėtų palaikyti ryšį, emocinė – kuomet
asmuo gyvena ne vienas, tačiau emocinis
ryšys su kitais atšalęs, trūksta supratimo,
išklausymo, o kartais vienatvė gali būti nesąmoningas paties žmogaus pasirinkimas
– vyresnio amžiaus žmogui, visą gyvenimą
buvusiam šeimos ramsčiu, išlaikytoju, besirūpinančiu kitais, gali būti sunku pasakyti

POKALBIAI
s

kitiems, jog dabar pagalbos reikia jam.
Baimė būti našta artimiesiems neretai
veda prie uždarumo, nenoro dalytis patiriamais sunkumais. Tuomet žmogus jaučiasi vienišas net būdamas apsuptas mylinčių žmonių. Nė nepagalvojame, tačiau
pati vienatvė neretai keliauja ne viena
– kartu su savimi atsiveda liūdesį, neviltį,
kartais ir pyktį. Visa tai kaupti viduje ir su
niekuo nesidalyti gali būti beprotiškai sunku. Žmogus nėra begalinės talpos dėžutė,
į kurią galima sukrauti tai, kas nemalonu,
uždaryti ir paslėpti – ilgainiui viską, kas
nemalonu, organizmas reikalaus išmesti atgal. Be viso to, juk kartais norime ir
ne tik apie sunkumus kalbėti, rodos, taip
smagu pasidalyti savo diena, žinoti, jog

kažkam svarbu išgirsti, jog mums viskas
gerai, paklausyti, kaip praleidome dieną.
„Sidabrinė linija“ suteikia galimybę sumažinti vienišumo jausmą ir pabūti kartu.
Galbūt tai tik vienas skambutis per savaitę, bet kartu tai naujas ryšys, draugiškas,
nepamokslaujantis pašnekovas, pasiruošęs pasidžiaugti ir paliūdėti kartu. Tai linija, jungianti Jus – vienišą senyvo amžiaus
žmogų, su Jus išklausyti ir kartu pasišnekėti pasiruošusiu bendraminčiu. Tai galimybė nemokamai gauti emocinės paramos,
vėl patirti pokalbių teikiamą džiaugsmą
bei rūpestį, aptarti aktualias temas, pasidalyti, rodos, visiškomis smulkmenomis.
Jeigu skaitydami atpažinote save arba
prisiminėte vienišą senolį, kurį galėtumėte

„Sidabrinė linija“ – tai nemokama draugystės, pokalbių ir
emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Pasikalbėti su žmogumi, kuriam
rūpi, kaip jaučiatės šiandien,
galite paskambinę telefonu
8 800 800 20 (darbo dienomis, nuo 8 iki 20 val.).

pradžiuginti draugystės pokalbiais, galbūt
„Sidabrinė linija“ yra tai, kas galėtų padėti. O gal manote, jog tai ne Jums? Jums to
nereikia arba baisu, jog nepatiks? Geriau
minutę sustokite ir pasvarstykite, kas blogiausio gali nutikti, jeigu paskambinsite?
Ar rizikuojate kažką prarasti? Negrįžtamai
pakeisti? Atsakymas į paskutinį klausimą
– taip. Rizikuojate sukurti naują žmogišką
ryšį, susirasti bendramintį, dalyvauti pokalbiuose ir atkurti bendrystės jausmą, kuris
padėtų patikėti, jog esate ne vieni.
„Sidabrinė linija“ – tai nemokama
draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos
linija vyresnio amžiaus žmonėms. Pasikalbėkite su žmogumi, kuriam rūpi, kaip jaučiatės šiandien.
Sigita GLUMBAKAITĖ
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo
psichologė
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Konkurso rezultatai pradžiugino
Respublikiniame piešinių konkurse dalyvavusius vaikus
ir jų mokytojas nudžiugino
užimtos trys prizinės vietos
bei prizai už kūrybiškumą.
Dar pernai pavasarį paskelbtas antrasis nacionalinis vaikų ir mokinių piešinių konkursas „Peizažas – Lietuvos
spalvos 2020“ dėl pandemijos užsitęsė
iki lapkričio mėnesio.
Šiame konkurse dalyvavo ir Vilkaviškio rajono moksleiviai. Rezultatų
vaikams teko laukti ilgai bei kantriai
iki pat šių metų sausio. Tačiau jie nudžiugino!
Konkurse buvo paskelbtos trys temos: „Pavasario peizažas Lietuvoje“,
„Rudens peizažas Lietuvoje“ ir „Architektūros Lietuvoje vaizdavimas“.
Tarp tų, kurie savo darbuose pasirinko vaizduoti architektūrą, I vietą
su „Sekmadienio peizažu“ laimėjo
Pajevonio pagrindinės mokyklos 5 kl.
mokinys Orestas Jankaitis.
Ta pačia architektūros tema dirbęs šios mokyklos 3 kl. mokinys Dominykas Aleksa su darbu „Pajevonio
bažnyčia“ laimėjo II vietą.
Abu moksleivius dailės paslapčių
moko pedagogė Audronė Gurinskienė.
Dar pernai buvęs Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro dailės spec. poreikių vaikams būrelio ugdytinis Pijus

S Pijaus Liogio darbas „Sugrįžo“. II vieta.
Liogys su darbu „Sugrįžo“ pelnė II vietą tarp pavasario peizažą vaizdavusių
vaikų. Berniukui ruoštis konkursui
irgi padėjo mokytoja A. Gurinskienė.
Konkursui šiemet buvo atsiųsti
net 2256 darbai, tad, be laureatų, komisija atrinko dar 20 darbų, kurių autorius apdovanojo už kūrybiškumą.
Tokį diplomą su piešiniu „Pavasario pranašas“ laimėjo dar viena Pajevonio mokyklos mokinė, ketvirtokė

Kotryna Tumosaitė (mokytoja Aldona
Zaveckienė) ir šešiametis Jonas Irmantas Bruožys iš Sūdavos pagrindinės
mokyklos su piešiniu „Rudenėlis atkeliavo“ (mokytoja Daiva Staneikienė).
Dalyvių darbus galima pamatyti
https://www.facebook.com/linksmosspalvos.lt. Laureatų piešiniai patalpinti ir menų studijos „Linksmos spalvos“
svetainėje www.linksmosspalvos.lt.
„Santakos“ inf.

Po savaitės prasidės priėmimas į šalies
profesines mokyklas
Vasario 3 d. prasidės priėmimo
į profesines mokyklas žiemos
etapas.
Įvertinus pernai išplėstas priėmimo ribas,
kai stojantieji galėjo į profesines mokyklas
ateiti beveik visus metus, kada jiems patogiau, šiemet nutarta šitą praktiką tęsti.
Priėmimas prasidės jau vasarį, tad įgyti
rinkoje paklausaus amato iš karto galės
eiti jaunuoliai, kurie rudenį įstojo į aukštąsias mokyklas, bet per pirmąjį semestrą
suprato, kad jų vieta kitur.
Kaip ir pernai, 2021 m. priėmimas į
profesinio mokymo įstaigas vyks du kartus: žiemą ir vasarą. Likus laisvų vietų, į
jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo
metams.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jur-

gita Šiugždinienė patvirtino 2021 m. bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus.
Pagrindinio priėmimo žiemos etapas
vyks vasario 3–15 d., mokymo sutartis su
pakviestaisiais profesinio mokymo įstaigos sudarys vasario 18–19 d.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapas
bus surengtas birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d.,
sutartys sudaromos rugpjūčio 11–16 d.
Papildomas priėmimas bus organizuojamas rugpjūčio 18–25 d., o mokymosi sutartys pasirašomos rugpjūčio 30–31 d.
Likus laisvų vietų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks ir jau prasidėjus mokymo procesui, tai yra rugsėjo 6 d.
– lapkričio 30 d.
Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO priėmimo sistemą.

S Oresto Jankaičio piešinys „Sekmadienio peizažas“.
I vieta.

TRUMPAI
SVARBU

Preliminarius priėmimo į profesines
mokyklas skaičius numatoma patvirtinti
artimiausiu metu. Planuojama, kad priėmimo planas išliks toks pats, kaip pernai,
– 20,6 tūkst. vietų.
Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Iš viso įgyti rinkoje paklausaus amato žinių panoro 20,6
tūkst. asmenų. 2020 m. rezultatai buvo
geriausi nuo 2017 m., kai Lietuvoje pradėta taikyti bendrojo priėmimo į šalies
profesines mokyklas sistema.
2020 m. pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar
besimokant mokykloje pasinaudojo apie
pusė tūkstančio vyresniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos inf.

] ĮSKAITOS NEBUS
Atsižvelgdami į tebesitęsiantį karantiną,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai nusprendė šiais metais atleisti abiturientus nuo lietuvių kalbos ir literatūros
įskaitos. Iki šiol neišlaikiusiesiems įskaitos
nebūdavo leidžiama laikyti privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Šiais
metais įskaitos taip pat nereikės laikyti ir
ankstesnių metų buvusiems mokiniams,
kurie yra pateikę prašymus laikyti lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

] GERIAUSIA ESĖ
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras organizavo 5–12 klasių mokinių rašto
darbų konkursą „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“. I–IV gimnazijos klasių esė
konkurso I vietos laimėtoja tapo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos ID klasės gimnazistė Gabija Krunkauskaitė. Jos darbas buvo
išrinktas geriausiu iš dešimties pateiktų.
Pasiruošti konkursui merginai padėjo jos
tikybos mokytoja Eglė Čiaučionaitė.

„Facebook“ eros pabaiga? Paaugliai renkasi kitas platformas
Statistikos, kiek Lietuvos
paauglių naudojasi socialiniais
tinklais ir kokius renkasi, nėra,
tačiau šalyje atsispindi pasaulinės tendencijos.
„Amerikiečių tyrimo rezultatai rodo, kad
pusė paauglių turi „Facebook“ profilį, tačiau aktyviai juo naudojasi tik 10 proc.
Tarp populiariausių socialinių tinklų šioje
amžiaus grupėje pirmauja audiovizualiniai: „YouTube“, „Instagram“, „Snapchat“,
– teigia socialinių tinklų ekspertas ir tyrėjas Denis Petrina.
Lietuvoje vis didesnį populiarumą
įgyja „TikTok“: trečdalis jo vartotojų yra
10–19 metų amžiaus.
D. Petrina sako, kad paaugliai renkasi
alternatyvas „Facebook“, siekdami privatumo ir nepriklausomybės. „Socialiniame

tinkle „Facebook“ dažnai savo anketas turi
tėvai, giminės ar mokytojai, galintys matyti, kuo dalijasi paauglys. Be to, visos paaugliams aktualios funkcijos, pvz., nuotraukų
ir kitos vaizdinės medžiagos dalijimasis,
susirašinėjimas, žymių asmenų sekimas,
geriau ištobulintos kitose platformose“,
– argumentuoja ekspertas.
Paaugliams svarbu, kad kituose socialiniuose tinkluose suteikiama anonimiškumo arba tik dalinio tapatybės atskleidimo
galimybė. Dėl jos jaunuoliai gali jaustis laisvesni, nes žino, kad nebus diskriminuojami, vertinami ar išjuokiami, galės bendrauti temomis, kurių galbūt vengtų, jei būtų
atpažįstami.
Be to, anonimiškumas dažniausiai reiškia mažiau rinkodaros tikslais platinamo turinio. „Net eiliniam vartotojui „Facebook“
reklama yra įkyri, o kadangi paaugliai dažniausiai patys dar negeneruoja pajamų, tai

reklama jiems neaktuali ir tik erzina“, – teigia socialinių tinklų tyrėjas.
Vis dėlto anonimiškumas turi ir neigiamų aspektų: jis tampa priedanga, leidžiančia elgtis neetiškai, o kartais – net pažeisti
įstatymus.
Nors pats vartotojas išlieka anonimiškas, jis gali skleisti informaciją apie kitus,
neanoniminius žmones. Anot D. Petrinos,
pasitaiko, kad paaugliai sukuria atskirą kanalą, kuriame grupė šaiposi iš vieno žmogaus.
Daug kalbama ir apie socialinių tinklų keliamą žalą, pvz., tam tikro kūno
įvaizdžio propagavimą, tobulo gyvenimo
iliuziją ir būdus lengvai užsidirbti. Tokių
problemų sprendimas yra ne ribojimai, o
edukacija. „Naudojimasis socialiniais tinklais reikalauja bent minimalaus skaitmeninio raštingumo, kita vertus – kritinio mąstymo ir suvokimo, kad ekrane matomas

gražus paveiksliukas nebūtinai atspindi
gyvenimą anapus ekrano. Mokykloje turėtų būti privalomas švietimas apie medijų
įtaką, nes jos tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi“, – svarsto D. Petrina.
Edukuoti vartotojus padeda projekto
„Prisijungusi Lietuva“ veiklos, kai skiriama
dėmesio bendravimo skaitmeninėje erdvėje etikai, informacijos atrankai ir kritiniam
vertinimui.
Ryškėja ir dar viena elgesio tendencija
– sąmoningas pasitraukimas iš socialinių
tinklų.
Nemažai žmonių renkasi skaitmeninės detoksikacijos strategiją, pvz., nevartoja skaitmeninio turinio tam tikromis savaitės dienomis arba padaro pertrauką nuo
socialinių tinklų, taip bandydami pasislėpti nuo vis augančios informacijos lavinos.
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Kaip susidraugauti su savimi:
„Atjauskite, nekritikuokite ir palaikykite“
Ne kartą girdėjome posakį: „Pirma darbas – tik po to poilsis.“
Psichologės, dėmesio sutelkimo mokytojos Eglės Masalskienės
teigimu, situacija, kai atrodo, kad darbai niekada nesibaigia, o
laiko pailsėti vis nėra, ir dėl to nepailsime, pervargstame ar net
perdegame, yra neadaptyvių įsitikinimų apie pasirūpinimą savimi
pasekmė. Specialistė pasidalijo patarimais, kaip prisižiūrėti ir pasirūpinti pačiais savimi. Tai daryti turėtume ne tik dėl savęs, bet ir
dėl savo aplinkinių – būdami geresnės „formos“ geriau pasirūpinsime ir jais.
Kiekvienam darbui reikia
pertraukos

Pasak E. Masalskienės, įsitikinimai lemia, kaip savimi rūpinamės arba nepasirūpiname. „Yra darbų, kurie niekada nesibaigia. Pavyzdžiui, kai kurie ūkio darbai
yra niekada nesibaigiantys. Taigi, vienus
darbus reikia pabaigti, o kitus – nutraukti.
Žinoma, yra ir tarpinių darbų – tokių, kurie turi būti kažkada pabaigti, bet reikia
sustoti, padaryti pauzę pailsėti, atgauti jėgas. Juk ir darbo įstatymai sako, kad pietų
pertrauka reikalinga pavalgyti ir pailsėti.
Mums nuolat reikia pertraukėlių, jog galėtume atstatyti tiek emocines, tiek fizines
jėgas – nuraminti mintis ir atpalaiduoti kūną“, – sako psichologė.
Būtume naivūs, jeigu tikėtume, kad visada galioja nuostata: jei būsiu geras ir rūpinsiuosi kitais labiau nei savimi, jie irgi
manimi pasirūpins labiau nei savimi.
„Šiuolaikinėje visuomenėje vargiai
taip gali būti. Ir mes tą matome iš labai
dažno pavyzdžio – apsauginės veido kaukės dėvėjimo. Šis pavyzdys parodo, kad
ne visi vienodai priimame įvairias taisykles, pasirūpinimo savimi – taip pat. Kas
manimi turi pasirūpinti – aš ar kiti? Jeigu
nepasirūpinsite savimi ir savęs atiduosite
daugiau, nei galite atsistatyti jėgas, labai
rizikuojate, kad anksčiau ar vėliau fizinės
bei emocinės jėgos išseks, jūs pasidarysite
piktas, priekaištaujantis, irzlus“, – teigė dė-

galbūt tik sekina? „Prieš akis turėdami
tokią lentelę aiškiau suprasite, kurios
gyvenimo veiklos jums kelia nuotaiką
ir suteikią jėgų, o kurios – vargina ir
sekina. Labai svarbu tarp šių veiklų atrasti balansą ir, jeigu matote, kad jūsų
dienotvarkėje beveik nėra jums nuotaiką keliančių veiklų, – dabar pat raskite
joms laiko.“
Kitas pratimas, kurį siūlo išbandyti
E. Masalskienė, vadinasi „Atjauta sau“.
Tai meditacinis pratimas, skirtas sudėtingiems momentams įveikti ir juose
mesio sutelkimo mokytoja.
išbūti.
Pasak jos, net jei kiti ir stengtųsi pasi„Atsisėskite tiesiai ir prisiminkite
rūpinti jumis, jie juk gali rūpintis ne tuo
nemalonią būseną, kai jautėtės emobūdu, kaip jums reikia, duoti tai, ko nociškai ar fiziškai blogai. Pabandykite
rėtų patys, bet ne tai, ko norite jūs. „Šiuo
įsivardyti, ką reiškia tas „blogai“, ir paatveju galioja posakis „Kelias į pragarą
bandykite šį blogį priimti. Leiskite sau
gerais norais grįstas.“ Turime būrį žmopriminti keletą dalykų.
nių, negaunančių to, ko jie nori, bet tarsi
Pirma, diskomfortas yra gyvenimo
turinčių jaustis dėkingais už tai, kad gadalis – jausti skausmą yra normalu. Visi
vo kažką, ko nelabai jiems reikia“, – vaizžmonės jaučia skausmą ir kartais taip
džiai situaciją iliustravo E. Masalskienė.
jaučiasi, – akcentuoja psichologė. – Tuomet prisiminkite, kad visiems žmonėms
Rūpinamės savimi ir dėl kitų
tokioje būsenoje norisi palaikymo ir suPsichologė teigia, jog geriausias pa- S Psichologė Eglė Masalskienė akcentuoja,
pratimo. Pripažinkite sau, kad galbūt tą
vyzdys, įrodantis, jog rūpinimasis savimomentą norėjote, jog taip pat kas nors
kad rūpintis savimi reikia ir dėl savęs, ir
mi, o ne kitais, turėtų būti prioritetas,
jus suprastų ir palaikytų. Dabar galite
dėl greta esančių žmonių.
yra prašymas skrydžio metu, kilus avarisau pasiūlyti: „Gal galiu būti sau geras
nei situacijai, užsidėti deguonies kaukę
Asmeninio albumo nuotr. šią akimirką ir pats suteikti tą atjautą,
pirmiausia mamai, o tik po to – vaikams.
kurios man reikia?“ Galite pamėginti
„Logika – pirmiausia reikia pasirūpinti savi- atstatyti jėgas, visiems jos kažkada baigiasi leisti savo kvėpavimui nurimti, kiek išeina,
mi. Jeigu aš neišliksiu, o išliks silpnesnis, jis ir turi būti papildytos naujomis.“
net kai yra įtampa. Su kiekvienu iškvėpimu
vis tiek neišliks, nes nebus kam juo pasirūleiskite kūnui atsipalaiduoti.
pinti. Tad rūpinkitės savimi ir dėl kitų, ne
Svarbu identifikuoti sekinančias
Galiausiai, įsivardiję būseną, kurią susitik dėl savęs“, – pataria E. Masalskienė.
veiklas
kūrėte šio pratimo eigoje, galite vaizduotėje
Tai galioja ne tik „mama – vaikas“ ar
Išsekusiems ir vis nerandantiems lai- susieti tą būseną su kažkokia spalva, šviesa
„mokytoja – mokinys“ santykiuose, bet taip ko atsipūsti žmonėms psichologė siūlo ar žmogumi, kuris simbolizuoja ramybę.
pat ir darbo aplinkoje. Dėmesio sutelkimo paprastą pratimą – ant popieriaus lapo pa- Tas vaizdinys bus tarsi jūsų amuletas, simmokytoja pataria rūpintis savo būsena ir sižymėkite keletą veiklų, kurios jūsų gyve- bolizuojantis tą būseną, kurią susikūrėte.
dėl kolegų bei klientų: „Tik būdamas ramus nime kartojasi dažniausiai. Šalia pridėkite Vaizduotė – stiprus įrankis.
ir pailsėjęs galėsite būti visavertė koman- prierašą atsakydami į kelis klausimus. Ar
Toks vaizdinys padės jums vėliau greitai
dos dalis, tinkamai aptarnauti savo klien- ši veikla jums teikia malonumą? Ar lavina susikurti savijautą, kurią jis simbolizuos.“
tus ir suteikti jiems geriausių įspūdžių. Ne- kokį nors jūsų meistriškumą, gebėjimą?
bijokite atėjus laikui šiek tiek atsitraukti ir Ar jus „maitina“ fiziškai ir emociškai? O
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Pradinukai mokosi iš namų:
iššūkių netrūksta ir jų tėvams

Nuo dailės studijos Vilkaviškyje –
iki autorinių parodų pasaulyje

] Atkelta iš 4 p.

] Atkelta iš 5 p.

„Nuotolinis mokymasis išryškino vertinimo sistemos problemas. Pavyzdžiui, kaip
man objektyviai įvertinti mokinio gebėjimą pakartoti ritmo pratimą, kai jam įjungus garsą fone girdėti kitų žmonių kalbėjimas? Vaikams tokioje aplinkoje mokytis
labai sunku. Seniai visiems kartoju, kad
nereikėtų vertinti pradinukų pasiekimų.
Nebent pagrindines disciplinas – lietuvių
kalbą ir matematiką. Tokio amžiaus vaikai
stato savo gyvenimo pamatus. Iš kokio nors
dalyko gavę prastesnį įvertinimą jie tarsi
suformuoja išankstines nuostatas, kad tai
jiems nesiseka ar nepatinka. Mokiniai dažniausiai net nebando ateityje to pakeisti“,
– svarstymais dalijosi pedagogė.
Ji teigė pastebėjusi įdomų reiškinį. Mokydamiesi iš namų kai kurie vaikai tapo
savarankiškesni, atsakingesni bei drąsesni.
Jie dar mieliau bendrauja su savo mokytojais, nevengia šiems parašyti ar net paskambinti. A. Liaudinskienę tai labai džiugina.

Lengviau visiems

Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė pasakojo iš mokytojų
girdėjusi nusiskundimų, kad dirbant nuotoliniu būdu sunkiau suvaldyti klasę. Sėdėdami namuose vaikai ne visada laikosi tam

tikrų taisyklių ar susitarimų. Nepaisant
visko, direktorės teigimu, ugdymas vyksta
gana sklandžiai.
„Pavasarį buvo sunkiau vien dėl to, kad
nebuvome iki galo sutarę, kokią ugdymo
platformą naudosime, o kai jau turėjo vykti mokymas, mes dar tik dalijome tėvams
planšetinius kompiuterius. Labai gaila,
kad dalis jų grįžo sudaužyti, suskilusiais
ekranais. Prieš antrąjį karantiną atlikome
paruošiamuosius darbus, tad manau, jog
dabar šiek tiek lengviau visiems“, – teigė
A. Strazdienė.
Panašios nuomonės laikėsi ir Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė.
Anot jos, pavasarį tiek mokiniai, tiek pedagogai įgavo nemažai naujų IKT įgūdžių, kurie praverčia šiuo laikotarpiu.
„Sunkiausia, be abejo, – pradinukams.
Jie neturi tiek įgūdžių, kiek vyresni vaikai.
Mokytojai pastebėjo, kad kartais patiems
mažiausiems į pagalbą ateina tėvai. Jie neretai per pamokas šmėsteli kompiuterio
ekrane. Suprantu tėvų norą padėti, bet toks
būdas nėra pats geriausias. Labiausiai sunku tiems suaugusiesiems, kurių dvi, trys
ar net daugiau atžalų mokosi iš namų. Į
mokyklą dabar jau nori grįžti net tie, kurie
anksčiau to nenorėjo“, – pastebėjimais dalijosi S. Černauskienė.

Liko Vokietijoje

Pabaigusi studijas vilkaviškietė nusprendė pasilikti Vokietijoje. Pasak jos,
Miunchene praleistas dešimtmetis tikrai
neprailgo. Pastaruoju laikotarpiu Neringos kūriniai smarkiai kito. Savo kūrybą
mergina pradėjo nuo architektūrinio
meninio stiklo projektų, o šiuo metu kuria erdvinius objektus.
Pasak kraštietės, kurdama turi laikytis tam tikros disciplinos – nuolat dirbti,
skaityti, ieškoti informacijos, gilintis į temą, su kuria dirbi.
„Mane domina imitacijos, dirbtinių
detalių panaudojimas buityje, kasdienybėje, aprangoje. Domiuosi narcisizmo,

Ieškok
naujienų
telefone!

www.santaka.info

kūno objektyvizavimo ir dirbtinio savęs
pateikimo aspektais. Kurdama darbus
naudoju įvairias medžiagas: silikoną,
odą, metalą, medį, plastiką ir kitas. Į
kūrinius įkomponuoju rastus daiktus,
keičiu jų išvaizdą arba kitaip perkuriu.
Atsižvelgiu į tai, ko reikalauja naujai kuriama kompozicija“, – pasakojo menininkė.
Per pastaruosius kelerius metus N.
Vasiliauskaitė surengė ne vieną autorinę parodą Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Niujorke. Nors šiuo metu menininkams nelengvas laikotarpis, nes
projektai ir parodos nevyksta, tačiau
kraštietė papildomą laiką išnaudoja kūrybai ir eksperimentuoja su naujomis
medžiagomis.
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Kauno modernizmo architektūrai
siekiama UNESCO pripažinimo
UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikta vertinti Kauno modernizmo
architektūros paraiška.
Sprendimo dėl statuso
laukiama 2022 m. vasarą. UNESCO pripažinimas
miestui suteiktų naują
impulsą ir pritrauktų viso pasaulio dėmesį.
Po kelerius metus trukusio ekspertų darbo UNESCO Pasaulio
paveldo centrui Paryžiuje pateikta nominacinė paraiška „Modernusis Kaunas: Optimizmo
architektūra, 1919–1939 m.“. Ji
teikiama vertinti tarptautiniams
ekspertams ir UNESCO Pasaulio
paveldo komitetui, siekiant Kauno modernizmo architektūrą
įrašyti į UNESCO Pasaulio pavel- S Kauno centrinio pašto rūmai yra vienas svarbiausių tarpukario valsS Originalia bei įtaigia architektūra išsiskiriantis Jurgio
do sąrašą.
tybės reprezentacinių ir modernizmo statinių, reikšmingas architekir Aleksandros Iljinų trijų butų gyvenamasis namas
Paraiškoje, be kitų aspektų,
tū
ri
niu,
in
ži
ne
ri
niu
ir
is
to
ri
niu
po
bū
džiu.
– vienas iš ryškiausių tarpukario Lietuvos modernizmo
Kauno modernizmo architekGyčio ORŽIKAUSKO / Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuotr.
pavyzdžių.
Nuotr. iš albumo „Kauno architektūra“.
tūra vertinama kaip pavyzdys,
iliustruojantis svarbų žmonijos
istorijos etapą.
vę – sparčią miesto transformaciją į moderVertybės, dėl kurios ypatingo statuso
Kauno stiprybė yra tai, kad galima ne
Kauno modernizmas atstovauja unika- nią Europos sostinę.
spręs tarptautiniai ekspertai ir UNESCO tik rodyti lokalius atskirus fragmentus, bet
liam XX a. meninių idėjų įkvėptos archiLaikinosios sostinės virsmas liudija žmo- Pasaulio paveldo komitetas, teritoriją su- išskirtine architektūra papasakoti viso retektūros sambūviui su vietiniu istoriniu nių tikėjimą nepriklausomos modernios daro Naujamiestis ir Žaliakalnis, kur yra giono istoriją.
palikimu ir išplečia modernizmo architek- valstybės ateitimi bei gebėjimą kurti sudė- didžiausia modernizmo epochos pastatų
Tikimasi, kad nominacinės paraiškos
tūros sąvoką, atskleisdamas įvairovę. Kau- tingomis politinėmis ir ekonominėmis są- koncentracija.
„Modernusis Kaunas: Optimizmo architekno pavyzdys skatina modernizmo archi- lygomis. Modernusis Kaunas yra puikus
Kultūros paveldo specialistai akcen- tūra, 1919–1939 m.“ vertinimo procesas
tektūrą suvokti kaip politinį, socialinį ir istorinio miesto, kuriam būdinga greita ur- tuoja, kad modernizmas tuo metu reiškė prasidės dar šiemet. Jis truks iki pusantrų
kultūrinį XX a. pirmosios pusės reiškinį.
banizacija ir modernizacija, pavyzdys.
ne tik kitokius, tinku dengtus, plokščias- metų. 2022-ųjų vasarą turėtų būti priimDramatiškoje XX a. pirmosios pusės
togius lenktomis linijomis pastatus, bet tas sprendimas dėl Kauno modernizmo
pasaulio istorijoje, kai valstybių sienos keitaip pat liudijo apie naują filosofiją. Archi- architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio
tėsi itin greitai, Kauno tarpukario architektūroje netrūko šviesos, erdvumo, o tai paveldo sąrašą.
Laikinosios sostinės
tektūra buvo optimizmo blyksnis. Moderbuvo priešinga iš carinės Rusijos „paveldėJau pats paraiškos rengimo procesas,
virsmas liudija
nizmas Kaune susiformavo tarpukariu,
tiems“ ankštiems kambarėliams ir kabine- visas kelias į UNESCO yra be galo vertingi.
ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetams.
Kelerius metus trukęs paraiškos rengimo
žmonių tikėjimą
tyje, kai miestas buvo Lietuvos laikinoji
Ypač vertinamos išlikusios tarpukariui procesas leido iš naujo pažvelgti į unikalią
nepriklausomos
sostinė, Lenkijai okupavus Vilniaus krašbūdingos susisiekimo priemonės – veikian- Kauno modernizmo architektūrą, išryškintą.
tys Žaliakalnio ir Aleksoto funikulieriai. ti ją kaip ypač reikšmingą vertybę, paskamodernios valstybės
Tarptautinio pripažinimo siekiantis
Unikalią vietos dvasią Kaune kuria ne tik tinti didesnį visuomenės susidomėjimą ja
ateitimi.
Kaunas tarpukario modernizmą pristato
fasadai, bet ir išlikę autentiški aplinkos ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje.
kaip išskirtinę urbanistinio paveldo vietobei dizaino elementai.
] Nukelta į 12 p.

Lietuva ir pasaulis mini archeomitologijos pradininkės 100-metį
Šiemet net keliose šalyse minimas garsios lietuvių archeologės Birutės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės šimtmetis. 2021uosius šios iškilios mokslininkės metais paskelbė ir UNESCO,
ir mūsų šalies Seimas. Šiomis dienomis sukaktis Lietuvoje
akcentuojama nauju pašto ženklu ir konferencija prezidentūroje, skelbiamas moksleivių rašinių konkursas.
Lietuvą garsinusi archeologė B. M. Alseikaitė-Gimbutienė įamžinta pašto ženkle.
Jis papildo temą ,,Garsūs pasaulio žmonės,
kilę iš Lietuvos“. Sausio 22 d. išleisto Eglės
Kulbytės sukurto pašto ženklo nominalas
– 0,49 Eur, tiražas – 100 tūkst. vnt.
Pašto ženkle jo autorė siekė atspindėti
išskirtinę asmenybę, paskatinti pasidomėti
archeologės nuveiktais darbais, kurie svarbūs ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.
B. M. Alseikaitės-Gimbutienės gyvenimo istorija išties įdomi. Ji gimė 1921 m.
sausio 23 d. Vilniuje, šiame mieste ir augo. Kauno Vytauto Didžiojo universitete
studijavo humanitarinius mokslus, o 1940
m. fakultetui persikėlus į Vilnių ir įsteigus
Archeologijos katedrą, perėjo į archeologiją. Per kelerius studijų metus ji parašė ne
vieną mokslinį darbą, apsigynė ir filosofijos mokslų daktarės laipsnį.

Per Antrąjį pasaulinį karą mokslininkė pasitraukė į Vokietiją. Vėliau visam laikui lietuvė su savo šeima persikėlė į Jungtines Amerikos
Valstijas. Pradžioje išbandžiusi įvairius darbus, galiausiai pusvelčiui
pradėjo dirbti Harvardo universiteto muziejuje. Ryžtinga ir kruopšti
darbuotoja buvo pastebėta – gavo
Nacionalinio mokslo fondo paramą parašyti knygai „Rytų Europos proistorė“. Tada
ir prasidėjo mokslininkės didžiausi atradimai archeologijoje.
B. M. Alseikaitę-Gimbutienę labiausiai
išgarsino tuo metu naujas požiūris į archeologiją. Tradiciškai archeologai tik kasinėja
ir aprašinėja savo radinius, o ji pradėjo aiškinti jų prasmę. Lietuvė laikoma archeomitologijos – archeologijos krypties, jungiančios archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir

religijotyrą, pradininke. Ji taip pat padėjo
pagrindus naujai Europos priešistorės sampratai, jog neolito Europoje klestėjo taiki
civilizacija, kurios pagrindas buvo meninė
kūryba ir nematerialios vertybės.
Dėl savo darbų B. M. Alseikaitė-Gimbutienė laikoma viena garsiausių archeologių pasaulyje. Profesorė yra parašiusi 23
knygas, už knygą „Deivės civilizacija: Senosios Europos pasaulis“ 1993 m. jai buvo
paskirta Enisfildo-Vulfo premija, teikiama

JAV už žymiausius pasaulio kultūros istorijos tyrimus.
Šiandien, sausio 26 d., 10 val., Lietuvos
Respublikos Prezidento rūmų Baltojoje salėje vyks konferencija „Stiprybės semiuosi
iš Lietuvos“, skirta Marijos Gimbutienės
šimtmečiui. Virtuali konferencija su vertimu į gestų kalbą bus tiesiogiai transliuojama portale LRT.lt.
Valstybės pažinimo centras rengia rašinių konkursą vyresnių klasių moksleiviams „Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“.
Jauni žmonės kviečiami pasvarstyti, ar
B. M. Alseikaitės-Gimbutienės puoselėtos
vertybės tebėra aktualios šiandien, ar iš jų
galima pasisemti stiprybės, ar šios mokslininkės gyvenimas gali įkvėpti.
Vyriausybė yra patvirtinusi Marijos
Gimbutienės metų minėjimo 2021 metais
planą, apimantį penkiolika veiklų ir projektų.
Minint pasaulinio garso archeologės
šimtmetį, Lietuvoje, JAV ir Prancūzijoje
vyks parodos, konferencijos, kiti renginiai.
„Santakos“ inf.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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Spalvinga Telšių miesto istorija
Ąžuoline tvora aptverta ir giliais grioviais apsupta ant kalnelio stovėjo tvirta pilaitė. Pakalnėje ją iš visų pusių supo
klampios pelkės. Tai buvo seno, galingo bajoro Mąsčio
sodyba. Kartą didiko rūsčią ramybę sudrumstė Žemaitijos
miškų velnias. Nuo jūros kranto atvilko milžinišką akmenį
ir metė jį iš padangės. Bajoro sodyba išliko sveika, o akmens išmuštoje duobėje atsirado milžiniškas ežeras, vėliau
gavęs Mąsčio vardą.
Aplink šį ežerą ėmė kurtis miestas – apsupta kalnais ir pakalnėmis, žemaičių meškų
sostine vadinta vietovė. Telšių miesto istorijos pradžia siekia septynioliktojo amžiaus
pradžią. 1602 metais karalius Zigmantas Vaza žemes padovanojo Varnių vyskupui Merkeliui Giedraičiui.
Vyskupo kaimynystėje buvusį Telšių
dvarą valdė kunigaikštis Povilas Sapiega.
Ragino į Žemaitiją atvykti vienuolius, kurtis ir gyventi. Norėdamas įtikti dangui,
1624 metais savo žemėse leido bernardinams statyti bažnyčią. Iš pradžių iškilo
jauki koplytėlė, po to – pirmosios mieste
trobos, o dar vėliau – ir didingi vienuolių

KRYŽIAŽODIS

mūriniai namai. Pagaliau ant
kalnelio išdygo pirmoji medinė Telšių šventovė. Miestas
pradėjo augti kaip ant mielių.
Aštuonioliktojo amžiaus viduryje Telšiuose pradėjo funkcionuoti teismas. Jam priklausė
visa šiaurinė Žemaitija nuo Šeduvos iki Palangos. Tuo metu teisingumo funkcijas vykdė tik du
miesteliai: Telšiai ir Raseiniai.
S Senoji Telšių turgavietė.
1762 metais bernardinai iš
didikų lėšų išliejo pamatus pirmajai mūriStanislovas Augustas Poniatovskis
nei bažnyčiai. Po trejų metų iškilusi švento- amžiaus pabaigoje suteikė Telšiams Magvė paskatino vienuolius plėsti savo valdas.
deburgo teises ir herbą. Dokumento origi-

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

nalas tarpukariu buvo saugomas Savivaldybės archyve.
Nukelta į 12 p.

Rajono gyventojai mažiau
tuokėsi, skyrėsi ir gimdė
] Atkelta iš 2 p.
Aštuoniolika rajono gyventojų
kreipėsi į Civilinės metrikacijos skyrių, norėdami pasikeisti
vardą ar pavardę. Anot Ž. Blauzdžiūnienės, vardų ir pavardžių
keitimo priežastys būna pačios
įvairiausios. Dažnai pilnametystės sulaukę vaikinai, jaučiantys
nuoskaudų jų neauginusiam tėvui, nutaria pasirinkti senelių
pavardę. Taip pat kreipiasi išsiskyrusios moterys, norinčios
„atsikratyti“ skaudinančios vyro
pavardės. Būna ir atvirkščiai:
santuokos metu pasilikusios savo pavardę, sulaukusios vyresnio amžiaus moterys persigalvoja tapti „-ienėmis“.

Keitėsi vardus

Pasitaiko atvejų, kai žmonės
vardą keičia vien dėl to, kad šis
nepatinka. Viena moteris vardą
keitėsi dėl to, kad jis jai priminė
buitinio įrenginio pavadinimą,
kitas vyras nutarė keisti vardą,

kai dirbdamas užsienyje prisidarė skolų.
Pasitaiko atvejų, kai žmonės
persigalvoja ir vėliau prašo grąžinti tikrąjį vardą. Taip buvo vilkaviškiečiui Artūrui, panorusiam
tapti Leonu. Spėjęs pakeisti vardą
ir net įgijęs naują pasą, vyras po
kelių savaičių atlėkė į Civilinės
metrikacijos skyrių, prašydamas
grąžinti senąjį vardą, mat draugai jį „lazdavoja“.
Per 2020 m. skyriuje gauti
1 188 gyventojų prašymai išduoti
civilinės būklės aktų išrašus, kopijas, pažymas. Tokių dokumentų
žmonėms prireikia artėjant pensiniam amžiui, paveldint turtą,
ieškant savo šaknų. Civilinės metrikacijos skyrius išduoda dokumentus, liudijančius, kada buvo
registruotas žmogaus gimimas,
mirtis, santuoka.
Padedant rajono žmonėms
ieškoti civilinės būklės aktų įrašų
pernai teko kreiptis į kolegas Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Baškirijoje, Baltarusijoje.

Lošimas Nr. 1294.

TELELOTO

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas sausio 19 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – BENZINAS.

Atsakymai. Vertikaliai: Spalvos. Ulan. Ritmika. Šnervės. Proreta. Sati. Škėma. Lim. Ašakos. Big. Yra.
Diušes. Šasi. Azija. EEB. Įsakas. Lindė. Asilė. AAK.
Horizontaliai: Kurapka. Šviesa. Pamiršk. Šaka. Ekosezas. Lėkštės. Sisi. Anam. Abišalė. Suars.
Valgysena. Žadėti. Rieda. Simba. Bėk.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

69 35 31 45 51 09 55 37 33 58 65 27 07 03 63 18 06
46 02 05 01 38 14 68 13 72 24 62 50 30 52 57 11 66
15 43 12 20 74 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 54
23 53 41 64 17 40 42 47 56 67 (visa lentelė).
Papildomi prizai: 015*195, 007*380, 036*829 –
pakvietimas į TV studiją; 003*522 – 500 Eur;
0064147 – automobilis „Hyundai Kona Hybrid“.
Laimėjimai: visa lentelė – 16 316 Eur, įstrižainės – 18 Eur,
eilutė – 2 Eur, keturi kampai – 1 Eur.
Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:
Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

Data: 2021-01-24.

8 685 69 150.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

8 682 60 747.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 3 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Tiražas – 4187 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 12 000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 12 000 Eur.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Dantų protezavimo paslaugos
odontologijos klinikoje
„Šypsenos ekspertai“
Registruokitės į procedūrą savo mieste:

Užsk. 470

VISOS AUTOSERVISO
PASLAUGOS
PAS ŽYDRŪNĄ

Užsk. 24

„NETEKTIS“

tel. 8 685 83 104.

Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros).

KUBILO NUOMA

Užsk. 93

Tel.: 8 615 44 390, 8 616 18 810.

• Karstai • Rūbai • Gėlės, vainikai
• Pigiai kremuoja (Lenkija, Kėdainiai)
• Yra morgo šaldytuvas
• Pargabena mirusįjį iš ES šalių, Rusijos.

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

Kviečiame apsilankyti firminėje
UAB „Senieji Teresės mėsos gaminiai“
parduotuvėje adresu:

Daugiau informacijos tinklalapyje
https://sypsenosekspertai.lt.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje,
tel. / faks. (8 342) 20 139,

Užsk. 194

8 648 45 222 (Darvino g. 16-1, Kybartai),
8 672 07 050 (J. Basanavičiaus a. 5, Marijampolė),
8 671 58 058 (Draustinio g. 4-2, Alytus),
8 670 69 222 (Statybininkų g. 3-1, Vilkaviškis).

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
» Karstai » Rūbai » Gėlės
» Šarvoja visose salėse » Katafalko nuoma
» Yra šaldytuvas » Kremacija Lenkijoje
» Kitos paslaugos

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.
Užsk. 3311

Gedimino g. 12-2, Vilkaviškis.
Darbo laikas: I–V – 8–18 val., VI – 8–14 val.

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
A

Nuo sausio 25 d. akcijų lietus!

IŠ

Čia Jūs rasite viską, kas būtina Jūsų kasdieniniam stalui.
• Karka priekinė švž.
• Smulkinta mėsa
• Sprandinė švž.
• Liežuviai r. v.
• Šventinės dešrelės k. r.
• Kiaulienos nugarinė š. r.

2,98 Eur už kg
3,39 Eur už kg
5,79 Eur už kg
9,21 Eur už kg
7,99 Eur už kg
9,69 Eur už kg

1,99 Eur už kg.
2,89 Eur už kg.
4,69 Eur už kg.
6,99 Eur už kg.
6,99 Eur už kg.
8,99 Eur už kg.

*Taip pat mūsų firmines parduotuves galite rasti:
• J. Basanavičiaus g. 34, Vilkaviškis (PC AIBĖ prekybinėje salėje),
• Vytauto g. 103, Vilkaviškis (autobusų stotyje).
Užsk. 193

Vasario 5 d., 10.30 val., bus atliekami A. Z. priklausančio žemės
sklypo (Nr. 235-2 ir 272), esančio Karpiejų k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečia gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3920/0002:91) mirusio savininko B. A. turto paveldėtojus dalyvauti matavime. Matavimus atliekanti įmonė – UAB „Arvimeda“, Raudondvario pl. 164A,
Kaunas. Tel. pasiteirauti: 8 682 57 202, (8 37) 32 14 61.
Vasario 5 d., 13 val., bus atliekami B. A. Ž. priklausančio žemės sklypo (Nr. 692-1), esančio Vištyčio Lauko II k., Vištyčio sen.,
Vilkaviškio r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečia gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3968/0006:1590)
mirusių savininkų J. A., J. A. ir V. A. turto paveldėtojus dalyvauti matavime. Matavimus atliekanti įmonė – UAB „Arvimeda“, Raudondvario pl. 164A, Kaunas. Tel. pasiteirauti: 8 682 57 202, (8 37) 32 14 61.

O
SIM

KĖ

TIN

AI

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis

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

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

Užsk. 1285

Plastikiniai LANGAI

GAMINTOJO KAINOMIS!

Prekyba išsimokėtinai

profilio BRUGMANN langai.
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
garažo vartai bei jų automatika.
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys.
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.

Užsk. 39

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis.
Tel.: 8 650 93 154.
Tel. 8 655 09 027,
el. paštas
stiklena.langai@gmail.com Užsk. 4879

Gali pasiimti savo transportu.

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

Užsk. 46

Grūdų valomąją, trąšų
barstytuvą, naujus volelius prie
kultivatoriaus, lėkštinį skutiklį.
Tel. 8 616 05 018.
154

PARDUODA
7,55 ha iš 22,64 ha žemės ūkio
sklypo Augiškių k., Keturvalakių
sen. (našumo balas 52,9). Likusą
dalį gali išnuomoti.
Tel. 8 641 91 115.
8
173

Dideles kiaules.
Tel. 8 617 51 369.

177

Paršelius.
Tel. 8 620 33 697.

174

Paršelius.
Tel.: 8 681 14 732,
8 643 64 548.

188

Kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,55 Eur už
kg, lenkiška – 2,25 Eur už kg).
Atveža. Tel. 8 607 12 690.
10

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

„RAMYBĖ“

Kiaulę skersti.
Tel. 8 671 23 606.

Užsk. 190

» Ekologiški bešviniai vokiško

J. Basanavičiaus g. 46, Kybartai;
Vilniaus g. 34, Virbalis

(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

Užsk. 5

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

Tel.: 8 620 35 000

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“).

Užsk. 7

Užsk. 137

Ką tik išspaustą linų sėmenų,
saulėgrąžų, rapsų, kanapių bei
kitų kultūrų aliejų, išspaudas
(„kalocių“), putpelių kiaušinius
(12 vnt. dėžutėje).
Sodėnų k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 618 20 215.

9

Šienainio ritinius iš pernai sėtos
žolės. Tel. 8 685 76 462.
2837
Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius,
garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.

555

Naują savos gamybos užkraunamą šildymo katilą.
Tel. 8 614 21 817.

175

Stumdymo peilį prie traktoriaus
MTZ.
Tel. 8 687 97 974.
153
Sniego valymo peilį (2 m plotis,
tinka prie traktoriaus MTZ, 190
Eur), puspriekabę-platformą
ritiniams vežti (250 Eur).
Tel. 8 686 49 282.
176
Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas.
Tel. 8 602 09 301.
1831
Pigiai – kokybiškas sausas
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, juodalksnines stambias
supjautas ir nepjautas (pakais)
atraižas, smulkias atraižas
prakurams, pjuvenas didmaišiais.
Greitai pristato.
Tel.: 8 610 45 504.
1829
Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai.
Tel. 8 690 27 280.
1832
Beržines, alksnines, ąžuolines
skaldytas malkas, rąstelius,
atraižas stambias ir prakurams,
pakais arba supjautas.
Tel. 8 609 73 915.
2735
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

JUODELIAI SAMDO!
Medienos perdirbimo įmonė
UAB „Juodeliai“ dirbti
Marijampolės gamybiniame
padalinyje (Medeinos g. 3,
Nendriškių k., Marijampolės
sav.), kviečia prisijungti prie
naujos komandos
cecho darbuotojus
(siūlo 700 Eur „į rankas“),
pjovimo staklių operatorius
(siūlo 1100–1500 Eur
„į rankas“),
ekskavatorių vairuotojus
(siūlo 1200–1500 Eur
„į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus
(siūlo 1000 Eur
„į rankas“),
elektrikus-automatikus
(siūlo 900–1300 Eur
„į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(siūlo 800–1000 Eur
„į rankas“).
Darbuotojus veža autobusu
arba kompensuoja išlaidas
kurui (yra papildomų sąlygų).
Garantuoja laiku mokamą
ir nuo rezultatų priklausantį
darbo užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą!
Tel.: 8 686 34 981,
8 698 41 844.
Užsk. 2763

PARDUODA
Sausas skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.
1830
Gera kaina! Parduoda lapuočių
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234.
1833
Malkas: eglines, drebulines –
19 Eur už erdm, alksnines – 20
Eur už erdm, beržines –
23 Eur už erdm, ąžuolines –
27 Eur už erdm, uosines –
28 Eur už erdm. Veža rąsteliais,
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.
1359
Akcija! Pigiau nerasite! Sausas
skaldytas arba kaladėmis
beržines, alksnines malkas,
stambias supjautas ir nesupjautas
atraižas (pakais) bei smulkias
atraižas prakurams (sausos).
Nuolatiniams klientams taikomos
nuolaidos. Atveža nemokamai.
Tel.: 8 683 08 661,
8 612 63 938.
2397
Malkos atpigo! Parduoda sausas
skaldytas beržines, uosines,
alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams.
Atveža nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius, angliškus, po
avarijos ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64 004.
1615
AUDI, VW, MERCEDES BENZ,
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA,
MAZDA markių automobilius.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Sutvarko reikiamus dokumentus.
Tel. 8 691 85 616.
1613
Įvairių markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.
1614
Visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.
1612
Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951
UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką. Tel. 8 671 41 046.

33

Mišką su žeme arba išsikirsti, taip
pat pavienius medžius išsikirsti.
Atsiskaito iškarto.
Tel. 8 675 24 422.
97
UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
– (iki 1,50 Eur už kg), telyčias –
(iki 1,45 Eur už kg), karves – (iki
1,20 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.
133
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis. Tel. 8 616 43 646.

14

Galvijus: bulius – (iki 1,50 Eur už
kg), telyčias – (iki 1,45 Eur už
kg), karves – (iki 1,20 Eur už kg),
galvijus auginti (100–400 kg).
Moka PVM. Tel. 8 627 45 054. 168
UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 646 81 037,
8 612 34 503.
763
Ovidijaus Balčiūno individuali
įmonė brangiai – veršelius.
Pasiima patys. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 686 46 230.
219
UAB „Galvex“ brangiai – pienu
girdomus mėsinius juodmargius,
belgų mėlynuosius buliukus ir
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 699 75 181.
36

3

Skaldytas skroblo, ąžuolo, beržo,
alksnio, drebulės, uosio malkas,
įvairias atraižas. Veža mažais ir
dideliais kiekiais. Padeda sunešti.
Tel. 8 615 69 548.
96
Pigiai – sausas skaldytas beržines
malkas, stambias visiškai
sausas alksnines supjautas ir
nesupjautas atraižas (pakais),
smulkias atraižas prakurams
(sausos). Atveža nemokamai.
Tel.: 8 612 63 938,
8 637 76 992.
490

PERKA
Javų kombainą NIVA SK-5 (geros
būklės).
Tel. 8 659 37 524.
170

Galvijų surinkimo centras,
bendradarbiaujantis su mėsos
kombinatu „Zaklady Mięsne
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

132

ĮVAIRŪS
Baldų gamyba ir projektavimas.
Spintos stumdomosiomis durimis,
virtuvės, miegamojo, svetainės
ir kiti nestandartiniai korpusiniai
baldai. Nebrangiai, kokybiškai,
greitai! Konsultuoja, suprojektuoja
ir sumontuoja NEMOKAMAI.
Tel. 8 692 55 941.
90
Pigiai ir kokybiškai atlieka
automobilių kėbulo remontą bei
dažymą.
Tel. 8 641 25 682.
178

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 639 53 943.

101

Vyras atlieka įvairius darbus
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878.
1523
Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW
PASSAT B5, B5+ (1998–2005 m.),
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9
l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.),
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l,
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l,
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2
l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000
m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9
l), VW SHARAN (1997–2005 m.,
1,9 l), FORD GALAXY (1997–2005
m.), VW BORA (1,9 l), VW
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.
2555
Gręžia vandens gręžinius, įrengia
geoterminį šildymą. Darbai nuo
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020,
8 686 83 265,
www.melkerlita.lt.
844
Elektros įrenginių ir instaliacijos
montavimo darbai. Sutartys
su įmonėmis dėl elektros
įrenginių techninės priežiūros
ir aptarnavimo. Techninės
dokumentacijos paruošimas ir
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt.
34

UŽJAUČIAME
Negrįžtamai išeina artimieji, ir niekad nesutiksi jų gyvenimo
kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, pabūt su tais,
kurių susigrąžinti negali...
Nuoširdžiai užjaučiame Arūną Matijošaitį dėl tėvelio mirties.
UAB „Simedva“ kolektyvas

181

Mirtis nepaiso nei laiko, nei troškimų, nei ašarų. Ji ateina ir
pasiima brangiausią žmogų...
Dėl Algirdo KUZMINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
sūnų Arūną ir jo šeimą.
E. Saulienė, V. Šalaševičienė, Z. Andziulienė, D. ir B. Rutkauskai

185

Negeski niekada, maža šviesa žvakelės, nei kapuose,
nei mūsų širdyse. Žmogaus gyvenimas – tiktai užgesusi
žvaigždelė, palikus lengvą pėdsaką šios žemės kelyje.
Nuoširdžiai užjaučiame Mildą Šukvietienę ir jos šeimą dėl
mylimo tėčio mirties.
Bendruomenė „Virbalio vartai“

182

Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir vėl užgesti. Tokia
žemiška būtis – savo artimųjų netekti.
Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Mikuckienę ir jos artimuosius dėl
brolio Jono mirties.
Pievų gatvės kaimynai

183

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame Gražiną
Cikanavičienę ir jos artimuosius.
Vilkaviškio viešosios bibliotekos darbuotojai

186

Montuoja nuotekų, valymo
įrenginius, tiesia vidaus, lauko
nuotekų vamzdžius, atlieka
visus melioracijos darbus, rauna
kelmus. Tel. 8 672 03 000. 3120

Mes negalime užildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti
Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime
palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet
norime padėti savo buvimu.

„KybNet“ internetas – iki 50 Mb/s.
Paslaugos teikiamos Kybartuose,
Vilkaviškyje bei 20 km spinduliu
aplink juos. Televizijos antenų
montavimas, prijungimas.
Automobilinio bokštelio nuoma
(strėlės ilgis – 16 m, už 1 val. – 20
Eur). J. Basanavičiaus g. 38,
Kybartai.
Tel.: 8 676 36 184,
8 676 36 185, www.kybnet.lt. 65

Nuoširdžiai užjaučiame Rasos ir Rolando Kemežų šeimą bei
artimuosius dėl mylimo sūnaus mirties.

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

106

Minkštų baldų, čiužinių, kilimų,
automobilių salonų ekologiškas
valymas garais! Taip pat atlieka
ir cheminį valymą. Valymo
paslaugas teikia kliento namuose
arba bet kurioje kitoje klientui
patogioje vietoje.
Tel. 8 631 56 395.

Bajorų kaimo bendruomenė

187

DĖKOJAME
Amžiams išėjus mylimam žmogui lieka didžiulis skausmas ir tuštuma... Bet tas skausmas būna perpus mažesnis, kai jautiesi nevienišas.
Už maldas, paguodos, užuojautos ir palaikymo žodžius, už paramą
ir pagalbą palydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą vyrą-tėtį-senelį Romutį ANISIMAVIČIŲ nuoširdžiai dėkojame Vilkaviškio dekanui
kun. V. Gražulevičiui, laidojimo paslaugų įmonei ,,Kaspinas‘‘, Vilkaviškio PSPC ir Vilkaviškio ligoninės kolektyvams, Greitosios medicinos pagalbos skyriaus bendradarbiams, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenei, Vilkaviškio katedros vargonininkui S. Bieliūnui
ir giesmininkams, kaimynams ir visiems, kurie buvo kartu ir kurie
šioje sudėtingoje situacijoje negalėjo būti šalia, bet savo maldomis,
mintimis palaikė mus šią labai sunkią netekties valandą.
Ačiū Jums, mielieji.
Žmona, vaikai ir visi artimieji

191

1381

Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838
Kvalifikuoti stogdengiai
geriausiomis kainomis dengia
naujus ir renovuoja senus stogus
įvairiomis dangomis (keičia,
dengia, skardina, šiltina vata).
Tel. 8 601 34 158.
35
Remontuoja įvairią kompiuterinę
techniką. 15 metų darbo patirtis.
Tel. 8 682 55 050 (Vaidas).
105
Atlieka statybos ir remonto
darbus (montuoja gipso kartono
plokštes, glaisto, dažo, kloja
grindų laminatą, tapetuoja ir kita).
Tel. 8 644 49 473.
145

Kalvarijoje organizuojami
A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM
traktorininkų, SKM sunkiųjų
keturračių vairuotojų mokymo
kursai. Keičia seno pavyzdžio
traktorininko pažymėjimus į
naujus. Turintiesiems TR1 arba
B kategorijos pažymėjimus yra
galimybė kelti traktorininko
kvalifikaciją. Registruotis
nurodytais telefonais arba
atvykus.
El. p. brazaitis.k@gmail.com.
Tel.: (8 343) 21 847,
8 699 88 498, 8 670 72 210.
Kaminų, dūmtraukių,
krosnių valymas, priežiūra ir
skardinimas.
Tel. 8 621 99 958.

DARBAS
UAB „Provincijos mėsa“ ieško
sandėlininko (-ės).
Tel. 8 602 04 311.

158

Reikalingas vilkiko vairuotojas,
turintis CE kategorijų pažymėjimą.
Darbas su savivarčiu Lietuvoje.
Tel. 8 639 50 086.
179

17

64

Ieško gamybos darbuotojo Virbalyje (produkcijos gaminimas pagal
pateiktas receptūras, fasavimas į
taras, pagalbinių darbų atlikimas).
Privalumas – autokrautuvo
vairavimo pažymėjimas.
Atlyginimas 650–900 Eur (prieš
mokesčius). CV siųsti el. p. info@
procolor.lt. Tel. 8 699 69 338. 180
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Spalvinga Telšių miesto istorija
] Atkelta iš 9 p.

„Perlui“ sekėsi
skirtingai
Vilkaviškio klubas „Perlas“ toliau tęsia rungtynių maratoną Nacionalinėje
krepšinio lygoje (NKL).
Mūsiškiai sužaidė dar du susitikimus. Iš pradžių vilkaviškiečiai išvykoje
66:79 neprilygo „Telšiams“. Šiame susitikime geriausiai „Perlo“ gretose žaidė
Edgaras Stanionis, įmetęs 18 taškų ir surinkęs 22 naudingumo balus.
Kitoje dvikovoje mūsų komanda išvykoje po pratęsimo 95:88 įveikė vieną
iš pagrindinių konkurentų dėl vietos
atkrintamosiose varžybose – Molėtų
„Ežerūną-Atletą“. Nesustabdomai „Perlo“ komandoje rungtyniavo Martynas
Linkevičius, pelnęs 34 taškus ir surinkęs net 44 naudingumo balus, bei E. Stanionis, įmetęs 21 tašką ir užsidirbęs 26
naudingumo balus. M. Linkevičius dar
galėjo savo ekipai išplėšti pergalę per
pagrindinį rungtynių laiką, tačiau paskutinėmis dvikovos sekundėmis mestas tritaškis metimas tikslo nepasiekė.
Kitą dvikovą „Perlas“ žais jau šiandien, 18 val., išvykoje su Klaipėdos
„Neptūnu–Akvaservisu“. Ketvirtadienį
mūsiškių laukia dar vienos rungtynės –
18 val. išvykoje bus kovojama su Šilalės
„Lūšimi“. Visas rungtynes bus galima
tiesiogiai stebėti „YouTube“ platformos
NKL kanale.
„Santakos“ inf.

Kauno modernizmo architektūrai
siekiama UNESCO pripažinimo
] Atkelta iš 8 p.
Pirmieji darbai rengiant dokumentus,
reikalingus Kauno modernizmo architektūrą įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, pradėti 2016 m. Kitais metais
Lietuva pateikė paraišką į preliminarųjį UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Į jį
patenka objektai, pretenduojantys tapti
išskirtinės vertės gamtos ir kultūros paveldo vietovėmis.
Nominacinę paraišką rengė ekspertų
grupė, kurios darbui lėšas skyrė Kauno
miesto savivaldybė. Grupei nuo 2019 metų vadovavo profesorė Marija Drėmaitė.
Kultūros ministerija skyrė finansavimą
tarptautinių ekspertų konsultacijoms ir
kitiems strateginiams darbams, mokesčiams. Paraišką „Modernusis Kaunas:
Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“
minėtos institucijos parengė bendradarbiaudamos su Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriatu.
Pasaulio paveldo statusas labai prisidėtų prie tarpukario modernizmo architektūros išsaugojimo. Be to, UNESCO yra

stipriausias turizmo paslaugų ženklas.
UNESCO pripažinimas miestui suteiktų
naują impulsą ir pritrauktų viso pasaulio dėmesį. Paveldo ir turizmo ekspertams atsirastų puiki galimybė užmegzti
ryšius su kolegomis tarptautiniu mastu,
keistis ekspertinėmis žiniomis ir didinti
Kauno žinomumą.
Kaunas pretenduoja tapti jau penktąja Lietuvoje UNESCO saugoma vietove.
Kiti į Pasaulio paveldo sąrašą įtraukti
objektai yra Vilniaus istorinis centras,
Kernavės archeologinė vietovė, Kuršių
nerija ir Struvės geodezinis lankas.
UNESCO sudarytame Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše įrašyta Lietuvos
kryždirbystė ir kryžių simbolika, Baltijos valstybių dainų ir šokių šventės, lietuvių polifoninės dainos – sutartinės.

„Santakos“ inf.
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/santaka.info

S Miesto sode į dangų šakas tiesia
viena didžiausių Lietuvos pocūgių.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Siaus pūga
Šiandien dangus debesuosis, daug kur
snigs, sniegą pustys stiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra laikysis apie 0 laipsnių.
Snigti nesiliaus ir trečiadienį, naktį
daug kur siaus pūga. Vėjas išliks stiprus ir
gūsiuotas, tebepūs iš šiaurės vakarų, vakarų. Temperatūra naktį kris iki 3 laipsnių
šalčio, dieną svyruos tarp 1 laipsnio šalčio
ir 2 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį pasnigs tik vietomis.
Vėjas toliau laikysis vakarų krypties, bet
silps. Temperatūra naktį kris iki 3–8 laipsnių šalčio, dieną bus 4–1 laipsnis šalčio.

ŠIANDIEN

08:21
16:42
08:21

Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Vandenis (01 20–02 18)

Priešpilnis iki sausio 26 d.

DIENOS
Sausio 26-oji –
Tarptautinė muitinių / muitininkų
diena
Sausio 27-oji –
Tarptautinė holokausto aukų
atminimo diena
Sausio 28-oji –
Europos duomenų apsaugos diena

VARDINĖS
s Sausio 26 d.

Daugis, Eigilė, Justas, Rimantas

s Sausio 27 d.

Aventinas, Ilona, Jogunda, Jogvilas,
Mainotas, Mainotė, Natalis, Vytenis

s Sausio 28 d.

Gedautas, Leonida, Leonidas, Leonidė,
Manfredas, Nijolė, Sambartas

IŠMINTIS

būrė dviejų šimtų žemaičių komanda. Pabrėžiama, kad atrodė
1798 metais vienuoliai šalia bažnelabai „šumniai“: su klumpėmis,
nyčios pastatė dviejų aukštų mūšautuvus persimetę ant peties su
rinę mokyklą. Įsikūrė šešių klasių
kanapine virve. Bet ūpas buvo lagimnazija, kurioje pamokos vyko
bai smarkus.
lenkų kalba. Iki šių dienų išlikęs
Zaleckis, prie tuometinio papastatas laikomas pirmąja mokykšto užlipęs į kalną, išbandė naujai
la mieste. Po paskutinio Lenkijos
gautus kulkosvaidžius. Praktikair Lietuvos Valstybės padalijimo
vosi kartu su savanoriais šaudyTelšiai tapo apskrities centru.
dami į ežero bangas. Visi kareiDevynioliktajame amžiuje caviai buvo paskirstyti po įvairias
ro žandarai sugriovė senąją memiesto vietas: mūrinio namo antdinę parapijos bažnyčią ir ant jos
rame aukšte, Sedos gatvėje, turgapamatų 1867 metais pastatė Šv.
vietėje ar pašte. Įsakymas buvo
Nikolajaus Stebukladario cerkvę.
konkretus: neįsileisti į Telšius
Antrojo lenkų ir lietuvių sukilimo
vokiečių bermontininkų. Jeigu
prieš caro valdžią metu kazokai
bandys lįsti, pliekti visu tempu.
nušovė du Telšių kunigus.
Užpuolus komendantūrą šauti tiePlungėje gyvenęs Telšių apsiai į galvas. Vyrukai per langus
skrities bajorų maršalka, kuniiškišo kulkosvaidžius, šalia pasigaikštis Oginskis 1880 metais
dėjo granatas, o kišenes pripildė
mieste įsteigė ugniagesių sava„patronų“.
norių draugiją. Tuo pačiu metu
Netrukus pasirodė pirmieji
Oginskis buvo išrinktas miesto
Bermonto likučiai – žygiavo be
burmistru.
tvarkos, ne rikiuotėje. Danguje
Pirmasis lietuviškas spektakzvimbė aeroplanai – tuometiniai
lis Telšiuose suvaidintas 1907
kovos lėktuvai. Pabrėžiama, kad
metais. Nepaisant rusų valdžios
gyvų žmonių žemaičiai dar gailėpersekiojimo lietuviški spektakjosi, o į lėktuvus pliekė be perstoliai ne vieną nutautėjusį telšiškį
jo. Staiga vienas dangaus paukštis
grąžino į doros kelią. Metais vėnukrito ant dirvono, o vokietį Zaliau pirmąkart viešai skambėjo
leckis paėmė į belaisvius. Netrulietuviška daina. Juozo Končiaus
kus po to buvo sudaryta taika, berdiriguojamas choras traukė dainą
montininkai pažadėjo išeiti. Už
po dainos. 1912 metais Telšiuose S Telšių šviesuolio, buvusio burmistro Felikso Milevi- tuo metu vyravusias ostmarkes
čiaus privatus knygynas, įkurtas XX a. pradžioje.
įkurtas slaptas lietuviškų knygų
iš bermontininkų buvo išpirkta
knygynas, per trumpą laiką sumiesto ligoninė.
kaupęs daugiau nei šimtą knygų.
sumokėti vokiečiams, nupirkta ant MąsDaktaras J. Mikulskis ir kapitonas ZaPirmojo pasaulinio karo metu vokie- čio ežero kranto stovėjusi elektros stotis ir leckis tuo metu dirbo ranka rankon, abu
čiai okupavo Telšius. Buvo įkurta karo mėsos krautuvės. Gauta humanitarinė pa- dalyvavo visuose derybų su bermontininkomendantūra, štabas, gatvėse patrulia- galba iš Raudonojo Kryžiaus. Džiaugsmą kais posėdžiuose. Tvirtai sudėti ir barzdovo kaizerio kareiviai. 1916 metais įsteig- dėl laisvės 1919 metais aptemdė į miestą ti žemaičiai nuolat patruliuodavo Telšių
ta pogrindinė muzikos mėgėjų draugija įsiveržusios bolševikų gaujos, o dar vėliau miesto gatvėse bei kėlė pagarbią baimę
„Kanklės“, kuri rengė lietuviškus spektak- – bermontininkų būriai.
tiek svetimiems, tiek saviems.
lius, koncertus ir paskaitas. 1919 metais
Bet Telšiai turėjo legendinį karo kovokiečiai pradėjo trauktis iš miesto. Prieš mendantą, kapitoną Zaleckį. Žemaičių kaTomas SUŠINSKAS
tai Telšių savivaldybėje sunaikino visus raliumi vadintas Lietuvos kariuomenės
Muziejininkas
dokumentus ir knygas. Seife nebuvo pa- karininkas buvo smarkus vyras. BarzdoProjektą „Laisvės pamokos“
likta nė vieno skatiko.
tas, griežtas patriotas sprendė reikalus
remia Spaudos, radijo
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iš trumpai ir aiškiai.
ir televizijos rėmimo fondas
miestiečių buvo renkamos aukos. Pinigai
Savo iniciatyva apsiginklavusi susi-

Kiekvienas kvailys gali įžvelgti,
kas yra negerai. Pabandykite
pamatyti, kas yra gerai!
Vinstonas ČERČILIS

