
Grei tų jų tes tų re zul ta tais 
ak lai pa si kliau ti ne ver tė tų
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Įsi ga lint omic ron at mai nai žmo-
nės vis la biau nu si vi lia grei tai-
siais tes tais ir svars to, kad juos 
ga li ma kal tin ti dėl di džiu lio su-
sir gi mų at ve jų šuo lio. Pa si ti kė-
da mi tes tų re zul ta tais dau gu ma 
ei na į dar bą ir pla ti na vi ru są.

Kom pa ni ją nu vy lė
Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie-

tė Dai va sa kė sa vo kai liu įsi ti ki nu si, ko kie 
ne pa ti ki mi yra grei tie ji CO VID-19 tes tai. 
Ne se niai mo te ris su dar 7 drau gų kom pa-
ni ja bu vo iš vy ku si pail sė ti į Gran Ka na ri-
ją. Įdo miau sia tai, kad vi si prieš vyk da mi 
į už sie nį tu rė jo at lik ti PGR tes tus ir vi sų 
re zul ta tai bu vo nei gia mi.

Ta čiau nu vy kus į sa lą jau ki tą die ną 
vie na iš drau gių pa si skun dė, jog jai skau-
da gerk lę, ta čiau tuo met ko ro na vi ru so neį-
ta rė – kal ti no Vil niaus ae rouos te pū tu sį 
at šiau rų vė ją. Ki tą die ną gerk lės skaus mu 
pa si skun dė dar ke li kom pa ni jos na riai, 
vie nam ke lio mis da le lė mis pa ki lo tem pe-
ra tū ra. Kad iš sklai dy tų ne ri mą, vil ka viš-
kie čiai nu si pir ko grei tų jų an ti ge no tes tų 
ir kant riai lau kė pa si ro dančių dvie jų juos-
te lių.

Vi si leng viau at si pū tė, kai tes to ek ra-
nė ly je pa si ro dė vie na ryš ki juos ta, nes tai 
reiš kė, kad re zul ta tas nei gia mas ir kom pa-
ni ja CO VID-19 ne ser ga.

Bet simp to mai ne si lio vė nei ki tą, nei 
dar ki tą die ną, tik po tru pu tį ki to – kas pra-
dė jo ko sė ti, kas slo guo ti, o kam din go uos-
lės ir sko nio po jū čiai.

Grį žę į Lie tu vą vil ka viš kie čiai nu ta rė 
ne ri zi kuo ti ei ti į dar bą, o pir miau at lik ti 

PGR tes tus – ne duok Die ve, paaiš kė tų, kad 
ser ga ko ro na vi ru su. Nors vi si vy lė si, jog 
ne ma lo ni diag no zė ne pa sit vir tins, dau gu-
mos PGR tes tai bu vo tei gia mi.

– Lai mei, bu vo me pa kan ka mai są mo-
nin gi ir jus da mi simp to mus nė jo me į ko-
lek ty vus, – kal bė jo Dai va. – Tik įsi vaiz duo-
ki te, ko kius už si krė ti mų skai čius ra jo ne 
šian dien tu rė tu me, jei aš tuo ni ser gan tys 
žmo nės bū tų pa skli dę po skir tin gas dar bo-
vie tes.

Vil ka viš kie tė svars tė, ko ver ti grei tie-
ji tes tai, jei iš tiek be si ty ru sių ser gan čių 
žmo nių nė vie nam li gos ne pa ro dė. Mo te-
riai bu vo pik ta ne tiek dėl to, kad iš me tė 
pi ni gus ne pi giems tes tams, bet ypač dėl 

to, kad ki ti žmo nės pa si ti kė da mi jų re zul-
ta tais ma no esan tys svei ki, ne si sau go ja ir 
pla ti na vi ru są.

PGR ty ri mas už trun ka
Vil ka viš kio li go ni nės va do vas Li nas 

Bla žai tis taip pat pa tvir ti no, kad ak lai pa si-
ti kė ti grei tai siais tes tais ri zi kin ga.

– Mes grei tai siais an ti ge nų tes tais tik-
ri na me vi sus į li go ni nę be si krei pian čius 
pa cien tus, gul do miems į sta cio na rą at lie-
ka me ir PGR tes tus. Prob le ma ta, kad PGR 
ty ri mo at sa ky mą gau na me tik po pa ros, 
tad iš pra džių pa si kliau ja me grei tų jų tes tų 
re zul ta tais, – pa sa ko jo medikas.

Nukelta į 3 p.]

Jei greitojo testo ekranėlyje pasirodo viena juostelė, dar nereiškia, jog neser-
gate koronavirusu. Eg lės MI ČIU LIE NĖS nuo tr.
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CO VID-19 si tua ci ja ra jo ne 
iš lie ka sta bi li, ta čiau dau gė ja 
pro trū kių ug dy mo įstai go se.

Per ke tu rias pa sku ti nes praė ju sios sa vai-
tės die nas re gist ruo ti 78 nau ji už si krė ti mų 
ko ro na vi ru su at ve jai. Jau niau siam su si rgu-
siam ra jo no gy ven to jui 1-eri, vy riau siam – 
91-eri me tai. 4 iš nau jai už si krė tu sių jų gy do-
mi li go ni nė se, bet ne dėl sun kios CO VID-19 
li gos ei gos, o dėl to, kad vi ru su ten ir už si-
krė tė. 3 at ve jai sie ja mi su Kau no kli ni ko-
mis, 1 – su mū sų ra jo no li go ni nės Slau gos ir 
pa lai ko mo jo gy dy mo sky riu mi.

Per sa vait ga lį fik suo ta dar vie na mir tis 
nuo CO VID-19, tad iš vi so dėl vi ru so ana pi-
lin iš ke lia vo 105 mū sų ra jo no gy ven to jai. 
Pas ku ti nio ji au ka – penk ta die nį Ma ri jam po-
lės li go ni nė je mi ru si 84-erių mo te ris, ku ri 
bu vo ne si skie pi ju si.

Mū sų ra jo ne fik suo ti 5 pro trū kiai. Vis 
dar ru se na ži di nys li go ni nės Slau gos ir pa-

lai ko mo jo gy dy mo sky riu je, su juo sie ja mi 
6 at ve jai.

Iš sip lė tė ži di nys Al vi to mo kyk lo je-dau-
gia funk cia me cent re, su juo sie ja mi 8 at ve-
jai. Su sir go 6 moks lei viai, pe da go gas ir šei-
mos na rys.

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di-
nė je mo kyk lo je ser ga 10 moks lei vių ir 2 šei-
mų na riai. Ky bar tų „Ąžuo liu ko“ vai kų lop-
še ly je-dar že ly je ki lęs ži di nys iš si plė tė iki 10 
at ve jų – su si rgo 4 dar buo to jai, 4 ug dy ti niai 
ir 2 šei mų na riai.

Nau jas ži di nys re gist ruo tas Al vi to šv. 
Ka zi mie ro na muo se – su si rgo 4 vai kai ir 2 
so cia li niai dar buo to jai.

Nuo pir ma die nio įsi ga lio jo su CO VID-19 
pan de mi jos val dy mu su si ję po ky čiai. 
Izo lia ci ja pri va lo ma tik kon tak tą su ser-
gan čiuo ju tu rė jus šei mo je. To kiu at ve ju 
izo lia ci ja truks sep ty nias die nas. Ji bus 
pri va lo ma, ne pai sant imu ni za ci jos sta-
tu so – izo liuo tis pri va lės ir pa skie py ti, ir 
per si rgę žmo nės, iš sky rus per si rgu sius 

ne anks čiau kaip prieš 90 die nų.
Są ly tį su ser gan čiu na miš kiu tu rė ju-

siems žmo nėms izo lia ci jos lai kas skai čiuo-
ja mas nuo už si krė tu sio jo tes to at li ki mo 
die nos. Są ly tį su kar tu gy ve nan čiais ser gan-
čiai siais tu rė ję as me nys ra gi na mi tai nu ro-
dy ti, kai pil dys Na cio na li nio vi suo me nės 
svei ka tos cent ro an ke tą.

Dar bo vie to je są ly tį tu rė ju siems as me-
nims izo liuo tis ne be rei kės. Jiems re ko men-
duo ja ma tris kar tus at lik ti sa vi kont ro lės 
ty ri mą ar ba grei tą jį an ti ge no tes tą: iš kar to 
su ži no jus apie tu rė tą kon tak tą, po 48–72 va-
lan dų ir dar po 48 va lan dų.

Vi siems są ly tį tu rė ju siems as me nims, 
pa si bai gus izo lia ci jos ter mi nui ar tais at-
ve jais, kai izo lia ci ja ne tai ko ma, 10 die nų 
nuo pa sku ti nės są ly čio su ser gan čiuo ju 
die nos bend rau jant su ki tais as me ni mis 
pri va lo ma dė vė ti me di ci ni nes kau kes ar 
res pi ra to rius. To kie as me nys ne gali da ly-
vau ti ren gi niuo se, lankytis ma si nio su si-
bū ri mo vie to se, privalo ap ri bo ti as me nų, 

su ku riais bend rau ja, skai čių.
Ats ki ri al go rit mai ga lio ja as mens 

svei ka tos prie žiū ros, so cia li nės glo bos, 
ug dy mo įstai goms bei kri ti nių tar ny bų 
dar buo to jams. Prit rū kus dar buo to jų svar-
bio se sri ty se lei džia ma dirb ti be si mpto me 
CO VID-19 li gos for ma ser gan tie siems ar 
kon tak tą su su ser gan čiai siais tu rė ju siems 
as me nims.

Mi nė tos išim tys bus tai ko mos dau giau 
nei 60-čiai įvai rių su bjek tų ener ge ti kos, 
su si sie ki mo sri ty se, taip pat kai ku riems 
vi daus rei ka lų ir kraš to ap sau gos sis te mų 
dar buo to jams.

Svei ka tos ap sau gos sri ty je išim tys bus 
tai ko mos di džia jai da liai me di kų. Prie jų 
pri skir ti ir Na cio na li nio vi suo me nės svei-
ka tos cent ro, la bo ra to ri jų dar buo to jai.

Spren di mą dėl ser gan čių jų dar bo pri-
ims darb da vys, kai su si da rys toks dar buo-
to jų trū ku mas, jog ne be ga lės bū ti už tik ri-
na mos gy vy biš kai svar bios funk ci jos.

„San ta kos“ inf.

Po są ly čio su ser gan čiu bend ra dar biu izo liuo tis ne be rei kia
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MO KES ČIAI
Ma ri jam po lės ir Ša kių ra jo no sa vi val dy-
bių Ta ry bos jau priė mė spren di mus dėl 
nau jų at lie kų su rin ki mo ir tvar ky mo 
įmo kų dy džių – nuo va sa rio 1 d. jie ky-
la 22 pro c. Tą pa tį spren di mą ren gia si 
priim ti ir Kal va ri jos, Vil ka viš kio ra jo no 
bei Kaz lų Rū dos sa vi val dy bių Ta ry bos: 
mū sų rajono Ta ry bo je at lie kų mo kes čių 
klau si mas bus tei kia mas svars ty ti sau-
sio 28 d. po sė dy je.

KRAU JO DO NO RYS TĖ
Šį sa vait ga lį Vil ka viš ky je vyks net dvi 
krau jo do no rys tės ak ci jos. Šeš ta die nį, 
sau sio 29 d., 10–15 val. (pie tų per trau-
ka – 12.30–13 val.), Vil ka viš kio vai kų 
ir jau ni mo cent re (Vy tau to g. 26) dirbs 
Na cio na li nio krau jo cent ro ko man da. 
Sek ma die nį, sau sio 30 d., 10–15 val., Vil-
ka viš kio pa ra pi jos na muo se (Vy tau to g. 
83) vyks Kau no kli ni kų krau jo cent ro 
ren gia ma krau jo do no rys tės ak ci ja. Lie-
tu vos li go ni nėms itin trūks ta vi sų gru-
pių krau jo, tad me di kai la bai kvie čia 
gy ven to jus at vyk ti do va no ti krau jo.
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Dia na ŽIT KAUS KIE NĖ 
iš Pae že rių k.:
– Sa ko, ge rai ten, kur mū sų nė ra! 

Džiau giuo si, kad esu lie tu vė ir gy ve nu 
Lie tu vo je. Kaž ka da gal bū čiau at sa kiu si 
ki taip, bet da bar, ma tydama pa bė gė lių 
kri zes vi sa me pa sau ly je, įver ti ndama 
mo te rų tei ses, sti chi nes ne lai mes, ma-
nau, kad Lie tu va – tik rai pui ki ša lis.

Da rius UR BO NAS 
iš Ma ri jam po lės:
– Pa si rink čiau Ita li ją! La bai drau giš-

ki žmo nės, ki tur to kių ne te ko su tik ti. Jei 
ma to, kad ne ži nai ke lio, pa tys nu ves, 
pa ro dys. Lau ko ka vi nėj mus su žmo na 
puo lė uo dai, tai kaž ko kie jau ni vy ru kai 
atė jo ir pa siū lė purš ka lo. Esu susižavė-
jęs šia ša li mi!

Auš ri nė VAŠ ČĖ GAI TĖ 
iš Kau no:
– Ži no ma, Lie tu voj! Kiek apie tai 

esu gal vo ju si, at sa ky mas bu vo ly giai 
toks pa ts. Lie tu vo je tu ri me pui kias są-
ly gas vis kam: kar je rai, gy ve ni mui, pra-
mo goms, įvai rioms veik loms, be to, čia 
vis kas sa va. Ne bent sau lės ga lė tų bū ti 
dau giau.

Ra sa ŠIR VIE NĖ iš Vil ka viš kio:
– No rė čiau gy ven ti ten, kur šil ta, 

kur yra jū ra ir švie čia sau lė. Nors Lie tu-
va su sa vo ke tu riais me tų lai kais, jei gu 
tik jie bū na, ir gi nuo sta bi.

Rai mun das MAS LAUS KAS 
iš Al vi to k.:
– Ne bent se nat vė je no rė tų si kur šil-

čiau – Ita li jo je ar Is pa ni jo je. Bet ge riau-
sia – tu rė ti ga li my bę pa ke liau ti, o gy ven-
ti ge rai ir Lie tu vo je.

S
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– Jei ga lė tu mė te pa si rink ti, 
ku rio je ša ly je gy ven tu mė-
te?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap vo gė so dy bą
So dy bą Ja kiš kių kai me (Gra žiš kių sen.) pa-
vel dė ju si mo te ris sek ma die nį ra do ją ap-
vog tą.

Apie 14 val. į so dy bą at vy ku si 39-erių šei-
mi nin kė pa ste bė jo, kad din go lau ke sto vė ję 
me ta li niai pa sto liai ir me džio ap dir bi mo 
stak lės. Mo te ris so dy bo je bu vo lan kiu sis 
prieš sa vai tę, to dėl tiks liai nu ro dy ti, ka da į 
ją at kly do va gys, ne ga lė jo. Nuos to lį pa vel dė-
to ja įver ti no 300 eu rų.

Su ža lo jo laz da
Sek ma die nį Gud kai mio kai me (Ky bar tų 
sen.) vie šo je vie to je su si mu šė vy rai.

Apie 10.30 val. įvy kus žo di niam konf lik-
tui tarp 22-ejų ir 32-ejų me tų gud kai mie čių, 
jau nes nio jo ner vai neat lai kė ir šis stvė ręs 
me ta li nę laz dą vo žė var žo vui per gal vą. 

Vie šo je vie to je vy ku sį konf lik tą ma tė ir dau-
giau žmo nių, to dėl ne tru kus bu vo iš kvies ti 
grei to sios pa gal bos me di kai.

Vy rui li go ni nė je su siū ta žaiz da gal vo-
je, di des nių su ža lo ji mų ne nus ta ty ta, tad 
jis iš leis tas gy dy tis am bu la to riš kai.

Dėl vie šo sios tvar kos pa žei di mo pra dė-
tas iki teis mi nis ty ri mas.

Džio vi no ka na pes
Penk ta die nį Pa je vo nio kai me ras ta nar ko ti-
nių me džia gų.

Pa rei gū nai tu rė jo in for ma ci jos, kad 
vie nas Pa je vo nio kai mo gy ven to jas au gi na 
ka na pes. Apie 11.30 val. nu vy kę į Pa je vo nį 
Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau sio jo po li ci-
jos ko mi sa ria to Kri mi na li nės po li ci jos or ga-
ni zuo to nu si kals ta mu mo ty ri mo sky riaus 
pa rei gū nai at li kę so dy bos ap žiū rą įsi ti ki no, 
kad tu rė ta in for ma ci ja bu vo tiks li. Pa je vo-
nie tis pa tal po je bu vo tvar kin gai su si klo jęs 
sa vo užau gin tas ka na pes ir jas džio vi no.

Dėl ne tei sė to dis po na vi mo nar ko ti nė-
mis ar psi chot ro pi nė mis me džia go mis pra-
dė tas iki teis mi nis ty ri mas.

ĮVYKIAI

Orai ir ke liai vai ruo to jams 
bu vo la bai ne pa lan kūs
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Praė ju sią sa vai tę orai bu vo 
tik rai pra sti. Ket vir ta die nio 
po pie tę dan gus mai šė si su že-
me: siau tė stip rus vė jas, ėmė 
smar kiai snig ti. Dau ge lis ke lių 
ta po sun kiai iš va žiuo ja mi.

Iš Gi žų į Vil ka viš kį po dar bo die nos grįž-
ti tu rė ju si gy ven to ja pa sa ko jo au to mo bi-
liu par vy ku si ko ne verk da ma: to kio sli-
du mo ke lio se niai be bu vę. Vil ka viš kie tė 
ste bė jo si, kad ma gist ra li nis ke lias at ro dė 
net ne pa bars ty tas.

„Gir dė jo me, kad drus kos ke li nin kai 
ne be tu ri. Bu vo bai su – va žia vau gry nu 
le du, au to mo bi liai vos ju dė jo“, – pa sa ko-
jo mo te ris.

Tie sa, kaip tik tuo me tu oro tem pe-
ra tū ra mū sų ra jo ne smuk te lė jo nuo tei-
gia mos į mi nu si nę. Dar vie na vai ruo to ja 
guo dė si at vy ku si į mies tą sa vo rei ka lais, 
o po va lan dos ne be ga lė ju si at plėš ti au to-
mo bi lio du re lių: jis pa si den gė le do gla-
zū ra.

Penk ta die nio ry tą į re dak ci ją pa skam bi-
nu si Pae že rių kai mo (Šei me nos sen.) gy ven-
to ja klau sė, kas rū pi na si ap link ke liais – sa vi-
val dy bės ar ke li nin kai.

„Apie 9 val. ry to Vil ka viš kio ap link ke lis 
bu vo vi siš kai ne va ly tas, nors ma gist ra lę 
Kybartai–Marijampolė ke li nin kai bu vo nu-
va lę. Šį ryt ma no vy ras va žia vo į Kau ną, tai 
Ma ri jam po lės ap link ke lis ir gi bu vo bai sus. 
O dar vil ki kų ei lė vi sa pa ke le sto vė jo, ma tyt, 
kaž kur įvy ko ava ri ja, tad pra va žiuo ti bu vo 
dar su dė tin giau“, – pa sa ko jo mo te ris.

Pri min si me, jog tiek Vil ka viš kio, tiek 
Ma ri jam po lės ap link ke lius pri žiū ri ne sa vi-
val dy bės, o ke li nin kai.

Pa kal bin tas Vil ka viš kio ke lių tar ny bos 
vy riau sia sis in ži nie rius Va len ti nas Kur ti nai-
tis paaiš ki no, kad ke lias nuo Ma ri jam po lės 
iki Ky bar tų yra ma gist ra li nis ir vi sas, įskai-
tant ap link ke lį, pri žiū ri mas vie no dai.

„Ta čiau ap link ke ly je ge ro kai dau giau 
pus to, nes ke lio ruo žai nuo Vil ka viš kio iki 
Ma ri jam po lės ir iki Ky bar tų yra ap so din ti 
me džiais, o ap link ke lis „nuo gas“. Be to, jei 
ke ly je nuo Ky bar tų link Vil ka viš kio vė jas 
pus to išil gai ke lio, tai ap link ke ly je snie gą 
iš lau kų ne ša sker sai. Kai tem pe ra tū ra yra 
apie 0, o tuo pat me tu dar snin ga ir pus to, 
snie gas lim pa prie drus ka pa bars ty to ke lio, 

gal to dėl ir at ro dė, kad ne va ly ta. O pus ty-
mas bu vo tik rai la bai stip rus. Aš pa ts va žia-
vau link Bart nin kų, link Gra žiš kių, tai vie to-
mis per pus ty mą net ke lio ne bu vo ma ty ti“, 
– pa sa ko jo V. Kur ti nai tis.

Anot jo, drus ka ir gi nė ra „vi sa ga lė“, su-
si mai šiu si su snie gu ji at si skie džia, vei kia 
daug pra sčiau, o il giau snin gant ar pus tant 
drus kos ir vi sai ne be lie ka. Ke lių tar ny bos at-
sto vas tei gė, jog A7 ma gist ra lė ket vir ta die nį 
drus ka bu vo pa bars ty ta du kar tus, ry te ir 
jau va ka rop. Tą va ka rą dar pa bi ro ir kri tu-
lių, stai ga pa ša lo, tad su le dė jo ant ke lio jau 
spė ju si ati tirp ti snie go dan ga.

„Tik riau siai vai ruo to ja iš Gi žų pa tai kė 
va žiuo ti prieš pat bars tant, to dėl ga li bū ti, 
kad tuo mo men tu bu vo tik rai la bai sli du“, 
– kal bė jo V. Kur ti nai tis.

Prieš ge rą sa vai tę iš Vil ka viš kio į Ma ri-
jam po lės ke lių tar ny bą va do vau ti pe rė jęs 
Egi di jus Moc ke vi čius pa tvir ti no, kad Ma ri-
jam po lės ap link ke ly je eis mo są ly gos penk-
ta die nio ry tą bu vo dar su dė tin ges nės nei 
prie Vil ka viš kio.

„Ma ri jam po lės ke lias A5 yra pir mo prie-
žiū ros ly gio ir pri žiū ri mas vi są pa rą. Bet 
nak tį į penk ta die nį Len ki jo je bu vo di de lė 
ava ri ja ir su si da rė mil ži niš ka au to mo bi lių 
ei lė iki pat Kau no. Tą nak tį mū sų bars ty tu-
vas ma gist ra le va žia vo ne vie ną kar tą, bet 

te ko kvies tis po li ci ją, kad ši pa ly dė tų, nes 
link Kal va ri jos ir Len ki jos bu vo įma no ma 
va žiuo ti tik prieš eis mą – vi sa ki ta juosta  
bu vo už grūs ta vil ki kų. Te ko dirb ti tik rai 
sun kio mis są ly go mis, bet per trans por to 
kamš čius ne bu vo įma no ma dar bo pa da ry ti 
ge rai“, – tei gė E. Moc ke vi čius.

Ke lių tar ny bos va do vas tvir ti no, kad 
drus kos ke li nin kai tu ri tik rai pa kan ka mai, 
ta čiau per kri tu lius ir to kį smar kų pus ty mą, 
koks bu vo ket vir ta die nį ir penk ta die nį, už-
ten ka ge ro pus va lan džio – ir ke lias vėl at ro-
dys kaip ne va ly tas.

„Ši to kiu oru ke lius pa lai ky ti va sa riš kos 
būk lės yra be ga lo su dė tin ga, nes si tua ci-
ja la bai grei tai pa si kei čia vi sa me ra jo ne“, 
– kal bė jo E. Moc ke vi čius.

Dar bo dėl su dė tin gų oro są ly gų ke liuo se 
tu rė jo ir vi sos Lie tu vos ug nia ge siai. Nuo ke-
lio skir tin go se šalies vie to se ket vir ta die nio 
po pie tę nu va žia vo trys au to bu sai su ke lei-
viais, vie nas mo kyk li nis au to bu siu kas, už-
klim po li go nį ve žęs grei to sios pa gal bos au to-
mo bi lis, o tris vil ki kus te ko temp ti į įkal nę, 
nes šie neį vei kė sli džios ke lio dan gos.

Pa rei gū nai pri me na vai ruo to jams, jog 
to kiu nepalankiu oru la bai svar bu lai ky tis 
sau gaus (o ne leis ti no) grei čio, kad iš veng-
tu me pa vo jaus tiek sau, tiek ki tiems eis mo 
da ly viams.

Blogos oro sąlygos labai apsunkino situaciją keliuose. Au to rės nuo tr.S

On ko lo gi nių li go nių aso cia ci ja 
„Vil tis“ in for muo ja apie nau ją 
tei kia mą pa slau gą.

Pa ren gu si So cia li nės rea bi li ta ci jos pa-
slau gų neį ga lie siems bend ruo me nė je 
pro jek tą ir ga vu si lė šų jam vyk dy ti, 
aso cia ci ja „Vil tis“ ligoniams teiks ne-
mo ka mo pa vė žė ji mo pa slau gas.

Vi si ra jo no on ko lo gi niai li go niai, 
ku riems gy dy mo tiks lais rei kia nu vyk-
ti į Ma ri jam po lės li go ni nę, Kau no kli-
ni kas ar on ko lo gi jos li go ni nę, Na cio na-
li nį vė žio ins ti tu tą, San ta ros kli ni kas, 
ga li re gist ruo tis tel. 8 673 70 667 ar ba 
at vy kę į aso cia ci jos biu rą (Vilniaus g. 
4-2, Vilkaviškis). Re gist ruo tis rei kė tų iš 
anks to.

„San ta kos“ inf.

Nau ja pa slau ga 
ligoniams
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Anot Lino Blažaičio, jei grei ta sis tes tas pa-
ro do, jog li go nis už si krė tęs CO VID-19, pra-
ktiš kai vi sais at ve jais tai pa tvir ti na ir PGR 
tes tas. Su nei gia mu at sa ky mu kiek su dė tin-
giau – pa klai dos at ve jų bū na daž niau. Toks 
ne tiks lus ty ri mas ga li tap ti li gos pro trū kio 
li go ni nės sky riuo se prie žas ti mi.

– La bai pri klau so nuo to, kaip pai ma-
mas mė gi nys. Paė mi mo inst ruk ci ja nu ma-
to, iš ko kio gy lio no sies lan do je jis tu ri bū ti 
paim tas. Ta čiau žmo nės daž nai pik ti na si, 
ba ra me di kes, ne va „pa ga lį“ į no sį per gi-
liai ki ša. Ki ta ver tus, ir pa čių tes tų ko ky bė 
ne vie no da. Tes tų, ku rių mė gi nys ima mas 
iš sei lių, mes li go ni nė je ne nau do ja me – jų 
pa ti ki mu mas dar ma žes nis, – svars tė L. Bla-
žai tis.

Nors me di kai li go nius į sta cio na rą mie-
lai gul dy tų tik tuo met, kai gau na PGR ty ri-
mo re zul ta tus, o iki tol pa cien tą lai ky tų 
izo lia to riu je, to kių ga li my bių ne tu ri dėl pa-
la tų trū ku mo. Ta čiau vi si pla ni nio gy dy mo 
gul do mi pa cien tai prieš tai pri va lo iš si tir ti 
PGR me to du.

Li go ni nės va do vas pri pa ži no, kad dvi-
gu bo tes ta vi mo sis te ma nė ra ge ra ir rei ka-
lau ja pa pil do mų iš lai dų, vis gi grei tie ji tes tai 

] me di kams su tei kia tam tik rą ap sau gą ir ge-
res nio spren di mo kol kas nė ra.

Nu ro dy ti stan dar tai
Vil ka viš kie tės nuo gąs ta vi mus dėl ne-

tiks lių grei tų jų tes tų per da vė me Svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jai. Spau dos tar ny bos pa-
ta rė ja Li na Zim nic kie nė pako men ta vo, kad 
grei tie ji an ti ge nų tes tai ga li ap tik ti vi ru są 
tik esant pa kan ka mam jo kie kiui – pa pras-
tai praė jus ke lioms die noms po simp to mų 
at si ra di mo.

Svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa ky mu 
yra nu ro dy ta, jog mo bi liuo siuo se CO VID-19 
punk tuo se bei svei ka tos prie žiū ros įstai go-
se nau do ja mų an ti ge no tes tų spe ci fiš ku mas 
tu ri bū ti ne ma žes nis nei 99 pro c., o jaut ru-
mas – ne ma žes nis nei 90 pro c.

Sa vi kont ro lei skir tų tes tų, ku riuos gy-
ven to jai ga li įsi gy ti pa tys pre ky bos cent ruo-
se, jaut ru mas tu ri bū ti ne ma žes nis nei 80 
pro c., spe ci fiš ku mas – ne ma žes nis nei 97 
pro c.

Anot mi nis te ri jos at sto vės, kol kas nė ra 
pa kan ka mai duo me nų, lei džian čių ver tin ti, 
kaip grei tų jų an ti ge nų tes tų re zul ta tus vei-
kia omic ron at mai na. Ta čiau si tua ci ja yra 
ste bi ma ir pri rei kus ati tin ka mi tes tų kri te-
ri jai bus pa keis ti.

Ski ria si sa vy bės
Na cio na li nės vi suo me nės svei ka tos 

prie žiū ros la bo ra to ri jos (NVSPL) Vi ru so-
lo gi nių ty ri mų po sky rio ve dė ja Sva jū nė 
Mu ra ly tė tei gė, kad skir tin gų ga min to jų 
grei tie ji tes tai ski ria si sa vo jaut ru mu, spe-
ci fiš ku mu ir ki to mis sa vy bė mis, to dėl ren-
kan tis grei tą jį tes tą rei kė tų tai įver tin ti. 
PGR ty ri mas yra kur kas tiks les nis, to dėl 
re ko men duo jama jį at lik ti, jei abe jo ja te 
dėl grei to jo tes to tiks lu mo.

„PGR ty ri mas yra lai ko mas auk si niu 
stan dar tu la bo ra to ri nė je diag nos ti ko je. 
Šiuo me to du ap tin ka ma vi ru so ge ne ti nė 
me džia ga, ku ri prieš de tek ci ją yra pa gau-
si na ma, to dėl šio me to do ana li ti nis jaut ru-
mas yra ge ro kai di des nis ly gi nant su grei-
tai siais an ti ge nų tes tais. Jais ap tin ka ma 
ne vi ru so ge ne ti nė me džia ga, o bal ty mai, 
ku rių pa gau sin ti neį ma no ma“, – aiš ki no S. 
Mu ra ly tė.

Tie sa, pa si tai ko, kad ir PGR ty ri mai bū-
na ne tiks lūs, ta čiau tai pri klau so nuo dau gy-
bės są ly gų – ėmi nio paė mi mo, trans por ta vi-
mo są ly gų, nau do ja mų rea gen tų, jaut ru mo, 
spe ci fiš ku mo, taip pat nuo to, koks vi ru so 
kie kis or ga niz me. Jei vi ru so kie kis žmo gaus 
or ga niz me la bai ma žas, po ku rio lai ko jis ga-
li bū ti vi sai ne beap tin ka mas.

Ak lai pa si kliau ti grei tų jų tes tų re zul ta tais ne ver tė tų

„Esu iš ma žo mies te lio 
ir tai di džiau sias ma no pri va lu mas“
Ak to rė Ais tė Dir žiū tė la bai 
šil tai pri si me na sa vo vai kys tę, 
pra leis tą Vil ka viš ky je, ir vi suo-
met pa brė žia, kad di džiuo ja si 
sa vo mies te liu. Net ir Ho li vu de 
jė gas iš ban dy ti spė ju si vil ka-
viš kie tė po kal bio me tu pri si mi-
nė mo kyk los ir stu di jų lai kus, 
at sklei dė ak to rės gy ve ni mo 
už ku li sius.

– Pra dė ki me nuo die nų Vil ka viš-
ky je. Kaip pri si me na te sa vo mo kyk-
lą?

– La bai įdo mu yra tai, kad gal vo da-
ma apie mo kyk lą pir miau sia pri si me-
nu, kaip kei tė si ma no po mė giai. Pir mo-
se kla sė se aš bu vau pa kan ka mai stip ri 
ma te ma ti kė: da ly vau da vau „Ken gū ros“ 
olim pia do se ir užim da vau vis aukš tes-
nes vie tas. O pa skui pe rė jau į hu ma ni ta-
ri nį pro fi lį. Mo kyk lo je man įdo miau sia 
bu vo lie tu vių kal ba bei is to ri ja. La bai 
ne pa ti ko ang lų kal ba, bet to kia li ki mo 
iro ni ja – di džią ją da lį da bar ti nių sa vo 
veik lų šiuo metu sie ju bū tent su šia kal-
ba: nuo skai ty mo bei in for ma ci jos rin-
ki mo tink la lai dei iki vaid me nų kū ri mo, 
gy ve ni mo Lon do ne.

Iš mo kyk los lai kų pa me nu la bai 
daug sma gu mo, gra žaus kū ry bi nio po-
lė kio, ka dan gi pa sku ti nė se kla sė se pra-
dė jo me kur ti kon kur si nius fil mu kus, 
pa vyz džiui, „Mo kyk la be uni for mos“. 
Tai – ES kon kur sas, ku ria me daug neį-
do mių pa mo kų pa vers da vo me į vaiz-
do įra šus, kad į įvai rias te mas pa žiū rė-
tu me kū ry biš kai. Esu la bai dė kin ga, kad 
mo kiau si to kio je mo kyk lo je, ku rio je bu vo 
lei džia ma tai da ry ti. Apsk ri tai mo kyk la 
yra nuo sta bi tuo, kad čia ga li ma iš ban dy ti 
vis ką.

– Ar vai di no te jau ir mo ky da ma si mo-
kyk lo je?

– Iki vai dy bos nuė jau daug ke lių. Vi sų 
pir ma, ma no gy ve ni me bu vo mu zi ka, aš iš-
mo kau ra šy ti na tas anks čiau nei žo džius. 
Mo kiau si gro ti pia ni nu, man tai se kė si, ka-

dan gi įdė da vau daug dar bo, bet rei ka lin go 
po lė kio tam aš ne tu rė jau.

Pas kui bu vo blaš ky mo si me tai, ne ži no-
jau, ką no riu da ry ti. Mo kyk lo je pra dė jau 
lan ky ti žur na lis ti kos bū re lį, ėmiau ra šy ti, 
bet grei tai su vo kiau, kad man la biau pa tin-
ka kal bė ti, o ne ra šy ti. Sup ra tau, kad no riu 
keis ti pa sau lį, tad pra dė jau do mė tis po li ti-
ka, da ly vau ti is to ri jos olim pia do se. Po ku-
rio lai ko nu spren džiau, kad rei kia grįž ti į 
me nus, tad pa si rin kau džia zą, dai na vi mą. 

Me tus va ži nė jau į Vil nių ruoš tis džia-
zo eg za mi nams, ga liau siai įsto jau į Vil-
niaus Juo zo Tal lat-Kelp šos kon ser va to ri-
ją, bet po tri jų die nų su pra tau, kad ji ne 
man, trū ko lais vės. Grį žau į Vil ka viš kį.

Man bu vo še šio li ka, kai gy ve ni me 
at si ra do ak to rys tė. Vil ka viš ky je vei kė 
pui ki ak to rys tės stu di ja, va do vau ja ma 
Ne rin gos Kli šie nės. Ten aš pir mą kar tą 
už li pau ant sce nos. Man pa sa kė „Ne“, 

ka dan gi bu vau la bai su si kaus čiu si. Pa siū-
lė at si sės ti ir pa žiū rė ti, kaip rei kia vai din-
ti. Tai man ta po di de le mo ty va ci ja, ku ri 
pa ska ti no to liau veik ti. Pra si dė jo skai to vų 
kon kur sai ir ki ti su tuo su si ję da ly kai.

– Kaip į kar je ros pa si rin ki mą rea ga vo 
tė vai? Ar jie pa lai kė?

– Vis ko bu vo (juo kia si). Aš la bai ge rai 
mo kiau si, tad ga lė jau rink tis vi sas hu ma ni-
ta ri nes spe cia ly bes. Ir ta da pa sa kiau, kad 
sto ju į ak to rys tės stu di jas. Ži no ma, tė vai 

jau di no si, ka dan gi tai vie na iš la biau-
siai neuž tik rin tų, su dė tin giau sių pro-
fe si jų. Vis gi jie ma ne pa lai kė ir da bar 
vi sa da pa lai ko.

– Vai di no te fil me „Vy rai juo dais 
dra bu žiais 4“. Ko kį įspū dį ši pa tir tis 
pa li ko?

– Tai bu vo nuo sta bi pa tir tis. Ma ne 
džiu gi no vien at ran ka į kul ti nį fil mą. 
Vis gi po jos bu vau įsi ti ki nusi, kad man 
ne be pas kam bins, ma niau, kad la bai 
blo gai pa si ro džiau. Ta čiau po sa vai tės 
ma no agen tas pra ne šė, kad ga vau vaid-
me nį. Ne si ti kė jau, kad taip ga li bū ti!

Fil muo da ma si su si pa ži nau su di-
de lio biu dže to fil mo ga my ba, su ti kau 
daug nuo sta bių žmo nių. At mos fe ra 
bu vo la bai ge ra, pro ce sai su sty guo ti 
pui kiai – api brėž ta, ka da ir kur tu ri 
bū ti, ka dan gi kiek vie nas pa vė la vi mas 
kai nuo ja mil ži niš kus pi ni gus. Taip pat 
bu vau su ža vė ta, kad pa grin di niai ak-
to riai, to kie kaip Liam Nee son, Chris 
Hems worth, yra la bai pa pras ti, že miš-
ki, fan tas tiš ki kū rė jai.

– Ve da te LRT ra di jo lai dą „Tai tiek“ 
apie po pu lia rią ją kul tū rą. Ta čiau ne-
ma žai žmo nių po pkul tū rą ver ti na 
skep tiš kai.

– Man at ro do, kad mū sų vi suo me-
nė je ga jus ste reo ti pi nis įsi vaiz da vi mas: 
po pu lia rio ji kul tū ra ne va skir ta tik tiems 
žmo nėms, ku rie į gy ve ni mą žvel gia pa vir-
šu ti niš kai, ne si do mi me nais. Tad no riu 
lau žy ti šį nu si sta ty mą ir dek ri mi na li zuo ti 
po pkul tū rą. Sie kiu į šią są vo ką pa žvelg ti 
ki tu kam pu.

– Bū ti lie tu ve ak to re yra pri va lu mas 
ar trū ku mas?

– Da bar su pran tu, kad vi si da ly kai, ku-
riais gy ve nau, su for ma vo ma ne to kią, ko-
kia esu da bar, o tai tik pri va lu mas. Ta čiau 
prieš de šimt me tų į šį klau si mą bū čiau 
at sa kiu si nei gia mai: bū ti lie tu ve ak to re 
yra tik rai sun ku, pra ktiš kai neį ma no ma. 
Gal tai nu skam bės pa ra dok sa liai, bet man 
rei kė jo gau ti vie ną svar biau sių Eu ro pos 
ki no ap do va no ji mų („Eu ro pean Shoo ting 
Stars“), kad priim čiau tai, jog esu lie tu vė 
iš ma žo mies te lio.

Nukelta į 7 p.]

„Vi si da ly kai, ku riais gy ve nau, su for ma vo ma ne to kią, ko kia esu da bar, o tai tik pri va-
lu mas“, – sako iš Vilkaviškio kilusi aktorė Aistė Diržiūtė. Jono DIRSĖS nuotr.  

S

SUSITIKIMAI

Viso pokalbio 
su Aiste Diržiūte galima 
nemokamai pasiklausyti 
„Spotify“ platformoje 
(tinklalaidė „Po pamokų“).

Te nie kas nie ka da ne drįs ta
Įs kau din ti ge ros šir dies.
Te gul žie dai vai sius no ki na
Tik di de lius ir tik svei kus,
Te gul pa lai mi na ir gi na
Vi sus glo bo jan tis dan gus.
Gim ta die nis tene ša pil ną
Krai te lę lai mės ir skal sos,
O šir dį di de lę ir kil nią
Ta va sis an ge las glo bos.

Gin tau tą TO TO RAI TĮ,
gy ve nan tį Vil ku pių kai me,

50-ties me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

bro liai Va len ti nas, Val das, Arū nas 
ir tė vai.
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Gy ven to jams ne duoda ramybės pra stai 
pri žiū ri mo ke lio būk lė
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio ra jo ne dar yra li kę 
apie 40 neas fal tuo tų vals ty bi nės 
reikš mės ke lių ruo žų. Kas met jų 
būk lė blo gė ja. Dėl to nuo lat au ga 
ir šiais ke liais be si nau do jan čių 
gy ven to jų ne pa si ten ki ni mas.

Sun ku pri si šauk ti pa gal bą
Tur būt nė ra ra jo ne se niū ni jos, ku rios 

gy ven to jai bū tų vi siš kai pa ten kin ti ke lių 
būk le. Se niū nai bei Sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos va do vai nuo lat su lau kia pra šy mų 
skir ti dau giau dė me sio žvyr ke lių prie žiū rai 
bei klau si mų, ka da jie bus išas fal tuo ti. De ja, 
pa dė ti žmo nėms vie tos val di nin kai ma žai 
kuo ga li, mat di de lė da lis ra jo no žvyr ke lių 
– vals ty bi nės reikš mės ir jais rū pi na si AB 
„Ke lių prie žiū ra“ spe cia lis tai, o bū si mus 
as fal ta vi mo dar bus pla nuo ja Lie tu vos au to-
mo bi lių ke lių di rek ci ja.

„San ta kos“ laik raš čio re dak ci ja taip pat 
ga na daž nai su lau kia pa na šių skai ty to jų 
krei pi mų si. Ne ga vę konk re čių at sa ky mų 
iš val di nin kų, gy ven to jai žur na lis tų pra šo 
bent jau pa dė ti iš siaiš kin ti, ka da ga li ma ti-
kė tis su lauk ti pro jų na mus ve dan čio ke lio 
as fal ta vi mo dar bų.

Pas ta ruo ju me tu re dak ci ją vėl už plū do 
ne ma žai pa na šaus po bū džio skam bu čių. 
Štai Pil viš kių se niū ni jo je esan čio Ože lių kai-
mo gy ven to jas pa sa ko jo, kad ša lia jo na mų 
ei nan čio ke lio Opš rū tai – Pae že riai – Šuns-
kai būk lė pa sta rai siais me tais ta po tra giš ka. 
Jo tei gi mu, pa sku ti nį sy kį ši ke lio at kar pa 
bu vo žvy ruo ta maž daug prieš de šimt me tį, 
to dėl per tiek me tų ji jau yra vi siš kai nu si-
dė vė ju si, o kas kart grei de riuo jant duo bes 
si tua ci ja tik dar la biau pra stė ja.

Vy ras pa ste bė jo, kad pa sta rai siais 
me tais šis ke lias grei de riuojamas daug 
re čiau. Paprastai grei de ris į šią vie tą at va-
žiuo ja tik po to, kai pa pra šo pa tys Pil viš kių 
se niū ni jos gy ven to jai. Vie ti niai žmo nės 
ne sle pia, kad į jų pra šy mus daž niau siai 
bū na at si žvel gia ma, ta čiau pri si šauk ti pa-
gal bą nė ra taip leng va. Pag rin di nė to prie-
žas tis – prieš ke lerius me tus įves tas cent ra-

li zuo tas klien tų skam bu čių ap tar na vi mas. 
Da bar pri si skam bin ti tie siai į Vil ka viš kio 
ar Ma ri jam po lės ke lių prie žiū ros tar ny bas 
ta po neį ma no ma.

Ne no ri va žiuo ti na mo
Ože lių kai mo gy ven to jas pa sa ko jo, 

kad dau giau siai pro ble mų dėl mi nė to ke-
lio žmo nės tu ri pa va sa rį bei ru de nį, nors 
ir žie mą duo bė kei čia duo bę, tad va žiuo ti 
juo taip pat nė ra leng va. Va sa rą ke lio dan-
ga papras tai bū na ne blo ga, ta čiau tuo met 
iš ky la ki tos pro ble mos – di džiu liai dul kių 
de be sys, ku riuos daž niau siai su ke lia šiuo 
ke liu nuolat va žiuo jan tys sun kias vo riai 
au to mo bi liai.

Vie ti niai gy ven to jai jau se niai ne skai-
čiuo ja sa vo au to mo bi lių ge di mų, ku rie 
įvyks ta bū tent dėl blo gos ke lio būk lės. Į re-
dak ci ją pa skam bi nęs vy ras pa sa ko jo, kad 
Ože liuo se ir ap link šią vie to vę gy ve na ne-
ma žai Ma ri jam po lė je dir ban čių me di kų, 
ku rie na mo grįž ta tik sa vait ga liais. Pa sak 
pa šne ko vo, da lis me di ci nos sri ties dar buo-

to jų nuo mo ja si bu tus Su val ki jos sos ti nė je, 
nes ne no ri kas dien dar dė ti duo bė tais ir 
sun kiai iš va žiuo ja mais ke liais.

Gy ven to jai ne kar tą rin ko pa ra šus pra-
šy da mi, jog šis ke lias bū tų išas fal tuo tas, 
ne sy kį bend ra vo ir su Vil ka viš kio ra jo no 
val džios at sto vais, ta čiau rea lių at sa ky mų 
į rū pi mus klau si mus jie tei gė taip nie ka da 
ir neiš gir dę.

Ne anks čiau nei 2024-ai siais
Ka dan gi mi nė tas ke lias yra vals ty bi nės 

reikš mės, si tua ci ją pa ko men tuo ti pa pra šė-
me Lie tu vos au to mo bi lių ke lių di rek ci jos 
at sto vų. Šios tar ny bos Tarp tau ti nių ry šių 
ir ko mu ni ka ci jos sky riaus va dy bi nin kas 
Eval das Ta ma riū nas sa kė, kad ke lių di rek-
ci ja dar 2017 m. pa ren gė As fal tuo ti nų vals-
ty bi nės reikš mės ke lių ruo žų tarp skir tin-
gų ke lio dan gų („zeb rų“) bei Gy ven vie čių 
te ri to ri jo se esan čių as fal tuo ti nų žvyr ke lių 
ruo žų at ran kos me to di kas. Pa gal jas su rei-
tin guo ti vi si vals ty bi nės reikš mės ke liai 
su žvy ro dan ga ir su da ry tas as fal tuo ti nų 

ke lių ruo žų są ra šas, ku rį ke ti na ma įgy ven-
din ti iki 2024 m.

Vil ka viš kio rajono sa vi val dy bė je nuo 
2017 m. iki 2024 m. tu rė tų bū ti išas fal tuo ti 
sep ty ni, o kai my ninė je Ma ri jam po lės sa vi-
val dy bė je – še ši žvyr ke liai. Ne ma žai pla nuo-
tų dar bų jau at lik ti.

De ja, tarp tų at kar pų, ku rios dar li ko 
nei šas fal tuo tos, ke lio Opš rū tai – Pae že riai 
– Šuns kai nė ra. Jo ruo žas nuo 12,896 km 
iki 14,375 km mi nė ta me są ra še tarp Ma ri-
jam po lės sa vi val dy bės ke lių bu vo įra šy tas 
sep tin to je vie to je ir į prioritetinį są ra šą ne-
pa te ko. Tuo tar pu tarp mū sų sa vi val dy bės 
ke lių mi nė to žvyr ke lio at kar pa nuo 6,292 
km iki 12,896 km prio ri te ti niame ke lių są-
ra še įra šy ta dvy lik to je vie to je ir taip pat 
bent iki 2024-ųjų as fal tuo ti jos ne ke ti na-
ma.

„Ke lių di rek ci jai pri klau san tys vals ty-
bi nės reikš mės ke liai at ren ka mi as fal tuo ti 
pa gal žvyr ke lių ruo žų at ran kos me to di kas 
ir nu sta ty tus at ran kos kri te ri jus. At siž vel-
gia ma į tai, ar no ri mu as fal tuo ti ke liu va-
ži nė ja vie ša sis trans por tas, ar pa ge ri nus 
jo būk lę bū tų su ge ne ruo tas pa pil do mas 
eis mas, ar ša lia ke lio yra lan ky ti nų vie tų. 
Taip pat skai čiuo ja ma, koks yra vi du ti nis 
me ti nis pa ros eis mo in ten sy vu mas, žiū ri-
ma į marš ru to už baig tu mą, sa vi val dy bės 
prio ri te tus ir ki tus pa na šius niuan sus“, 
– pa sa ko jo E. Ta ma riū nas.

Jis taip pat pa brė žė, kad vi si ke lių ruo-
žai, ku rie ne pa te ko į vie šai pa skelb tą vals-
ty bi nės reikš mės as fal tuo ti nų ke lių ruo žų 
iki 2024 m. są ra šą, bus ap svars ty ti ir įver-
tin ti ren giant ki to lai ko tar pio vals ty bi nės 
reikš mės ke lių su žvy ro dan ga as fal ta vi-
mo są ra šą. Ka dan gi ke lias Opšrūtai – Pae-
žeriai – Šunskai šia me lai ko tar py je tik per 
plau ką ne pa te ko į pla nuo ja mų as fal tuo ti 
žvyr ke lių są ra šą, rea lu, jog ki ta me lai ko-
tar py je jis jau bus įra šy tas tarp prio ri te ti-
nių ke lio ruo žų.

Ver ta pa mi nė ti, kad mū sų ra jo ne iš 
kar to už brūkš nio li ko dar ke le tas ruo žų, 
ku rie, rea lu, jog bus as fal tuo ja mi po 2024-
ųjų. Tarp jų pa te ko ke lių Pa til čiai – Bart-
nin kai – Kau piš kiai, Ra mo niš kiai – An ta-
na vas, Vir ba lis – Ža lio ji ir kt. tam tik ros 
at kar pos.

Nuo Opšrūtų link Šunskų vedančiu neasfaltuotu keliu dažnai važiuoja tiek 
lengvieji automobiliai, tiek sunkiasvorė technika. Au to riaus nuo tr.
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PROBLEMA

PADĖKA

Dė ko ju pa rei gū nams
Praė ju sią sa vai tę Pil viš kiuo se vy ko 
pa rei gū nų rei das – tik ri no vai ruo to jų 
blai vu mą. Taip nu ti ko, kad va žiuo jan-
čią į au to mo bi lių re mon to dirb tu ves 
ma ne  su stab dė po li ci ja. Pa pū čiau į 
al ko ho lio ma tuok lį, jis pa ro dė nu lius, 
pa rei gū nai man pa lin kė jo lai min go ke-
lio.

Ta čiau pa ban džiu si už ves ti au to-
mo bi lį su pra tau, kad jis vi siš kai su ge-
do, ne spė jęs nu va žiuo ti iki ser vi so. 
Sut ri kau, ne ži no jau, ką da ry ti. Ta čiau 
pa rei gū nai Lau ra Gru žins kie nė ir Klai-
das Ado ma vi čius sa kė ne si ner vin ti, 
nes pro ble mą tuoj iš spręs. Jie nu stū mė 
ma no ma ši ną į ša li ke lę, kad ne truk dy-
tų eis mui, o po to pri si ka bi no ją prie 
tar ny bi nio au to mo bi lio ir nu tem pė į 
re mon to dirb tu ves.

Bu vau nu ste bin ta to kio pa rei gū nų 
nuo šir du mo ir pa slau gu mo. No riu la-
bai jiems pa dė ko ti  ir pa si džiaug ti, kad 
po li ci jo je tar nau ja to kie pui kūs žmo-
nės. Sėk mės jiems!

Lai mu tė STRAZ DAUS KIE NĖ
Užsk. 156

Ieškok krašto naujienų savo telefonewww.santaka.info

Užsk. 168
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Pla nuo se – Ama tų cent ro stei gi mas
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Praė ju sią sa vai tę Vil ka viš kio 
tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent re vy ko dis ku si ja dėl Ama-
tų cent ro stei gi mo. Ra jo no 
ama ti nin kai, Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos at sto vai kal bė jo 
apie ama tų per spek ty vas ra-
jo ne, vie ši ni mo svar bą. Ama-
ti nin kai po zi ty viai rea ga vo į 
iš sa ky tas Ama tų cent ro ar ba 
marš ru to kū ri mo per spek-
ty vas, da li jo si as me ni nė mis 
pa tir ti mis.
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja 
Dai va Rik lie nė ak cen ta vo, kad kar tais 
vien auk si nių ran kų neuž ten ka no rint, 
kad ama ti nin ko ku ria mi dar bai bū tų 
ma to mi. Tam rei kia va dy bi nių su ge-
bė ji mų, vie ši ni mo. Vis gi sa vo na mus 
pa vers ti vie ša erd ve, kai ne ži nia, ka da 
ga li už suk ti lan ky to jas pa si žiū rė ti puo-
se lė ja mo ama to, – ne išei tis. Dis ku si ją 
pra dė ju si D. Rik lie nė kvie tė ap tar ti, ko-
kias sa vų jų ama tų per spek ty vas ma to 
ra jo no ama ti nin kai, pa kal bė ti apie tra-
di ci nių ama tų vie ši ni mo ga li my bes, va-
dy bi nę pa gal bą ama ti nin kams.

Dis ku si jos da ly viai pa lai kė idė ją cent ra-
li zuo tai vie šin ti Vil ka viš kio ra jo ne puo se lė-
ja mus ama tus su ku riant tam spe cia lią erd-
vę – Ama tų cent rą. Ten ga lė tų bū ti įsteig ta 
ama ti nin kų par duo tu vė lė, tei kia ma in for-
ma ci ja apie įvai rio se ra jo no vie to se siū lo-
mas edu ka ci jas bei veik ti dirb tu vės, kur 
lan ky to jai ga lė tų tie sio giai pri si leis ti prie 
ama to.

Gi žie tė Ona Maks vy tie nė tei gė nea be jo-
jan ti Ama tų cent ro stei gi mo bū ti nybe bei 
pa brė žė ama ti nin kų įveik li ni mo svar bą. 
„Žmo gus iš idė jos ga li dirb ti me tus, pa skui 
pa vargs ta. Veik la, ne prik lau so mai nuo to, 

ar ji nau ja, ar se na, tu ri ne šti nau dą. Taip 
pa dė tu me ama tams gy vuo ti bei po pu lia rin-
tu me sa vo kraš tą vi so je Lie tu vo je“, – kal bė-
jo O. Maks vy tie nė.

Pa siū ly mų, kur to ks centras ga lė tų bū-
ti įsteig tas, pateikta įvai rių. Dau giau siai 
pa lai ky mo su lau kė Vil ka viš kio ra jo no Su-
val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ro-mu zie-
jaus dar buo to jos Auš ros Mic ke vi čie nės 
siū ly mas pa nau do ti Pae že rių dva ro so dy-
bos an samb lio pa sta tus: spi ri to va ryk lą, 
ark li dę, kiau li dę. Jie jau da bar tu ri is to ri-
nę ver tę, ta čiau ne pri žiū rimi nyks ta, to dėl 
ama ti nin kų dirb tu vių įren gi mas sta ti nius 

pri kel tų nau jam gy ve ni mui bei pa di din tų 
dvaro lan ky to jų skai čių.

„No rė tų si, kad vis kas bū tų vie no je vie-
to je: kal vio dirb tu vės, mo lio žie di mo ra tas, 
me džio dar bai, au di mo ar te lė. Šau nu, jei-
gu at gim tų vil nos vė li mo ama tas ar ba kas 
nors vėl pra dė tų pin ti šiau di nes skry bė les“, 
– kal bė jo mu zie ji nin kė A. Mic ke vi čie nė pri-
dur da ma, kad cent re ga lė tų būti rodomi ne 
tik se nie ji ama tai, bet ir steig tis nau ji.

Dis ku si jo je da ly va vo ir Zyp lių dva re 
(Šakių r. sav.) dirbantis tautodailininkas 
Vi das Ci ka na. Vy riš kis da li jo si pa tir ti mi 
bei ak cen ta vo, ko kią pri dė ti nę ver tę kai-
myniniam dva rui su tei kė vieš bu čio įkū ri-
mas, pri mi nė edu ka ci jų svar bą. „Svar biau-
sia leis ti lan ky to jams pa tiems pri si lies ti 
prie ama to, ta da žmo gus dau giau įsi trau-
kia ne gu tik žiū rė da mas. Kai bū da vo or ga-
ni zuo ja mos sto vyk los, vai kai ne no rė da vo 
išei ti iš ma no dirb tu vė lių, jiems bu vo įdo-
miau pa ban dy ti dro ži nė ti ne gu mai gy ti te-
le fo nus“, – pa sa ko jo V. Ci ka na.

Su si rin ku sie ji bend rai su ta rė, kad pir-
miau sia rei kia ras ti ly de rį, ku ris vie ny tų 
vi sus mū sų kraš to auk sa ran kius, už siim tų 
ama tų vie ši ni mo dar bais, rū pin tų si Ama-
tų cent ro stei gi mu. 

Sa vi val dy bės at sto vai ir Vil ka viš kio 
ra jo no vie tos veik los gru pės va do vė Li na 
Kru ži naus kie nė pa ža dė jo pa gal bą tar pi-
nin kau ti tariantis su Že mės ūkio mi nis te-
ri ja, ku ri ir pa siū lė fi nan sa vi mą Ama tų 
cent ro stei gi mui.

Su si ti ki me nu tar ta pir miau sia siek ti 
bend ra dar bia vi mo su Že mės ūkio mi nis-
te ri ja ku riant bend rą Ama tų cent ro, tam 
tik ra for ma jung sian čio Vil ka viš kio kraš to 
ama ti nin kus, tau ti nio pa vel do ga min to jus 
ir edu ka ci nių pro gra mų vyk dy to jus, vi zi ją. 
Mi nis te ri jai pri ta rus ga lė tų at si ras ti ama ti-
nin kus, edu ka ci nių pro gra mų vyk dy to jus, 
tau to dai li nin kus, me no ko lek ty vus jų gy-
ve na mo jo je ap lin ko je jun gian tis marš ru-
tas, ama ti nin kų dar bų par duo tu vė lė – ir 
fi zi nė, ir in ter ne ti nė.

Su si ti ki me da ly va vę žmo nės da li jo si pa tir ti mi, dis ku ta vo apie Ama tų cent ro stei gi mą. Au to rės nuo tr.S

Centro įkūrimas 
atvertų daugiau 
galimybių mūsų rajono 
amatininkams.

TRUMPAI

TECH NI NĖ AP ŽIŪ RA
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos Že mės ūkio sky riu je dirb ti 
pra dė jo kon kur są į nuo la ti nes vy riau-
sio jo spe cia lis to pa rei gas lai mė jęs Stir-
nė nų (Pil viš kių sen.) kai mo gy ven to jas 
Au ri mas Kri pas. Jis nuo šiol rū pi na si 
trak to rių, sa vaei gių ir že mės ūkio ma ši-
nų bei jų prie ka bų tech ni ne ap žiū ra, že-
mės ūkio prie mo nių re gist ra vi mo ir per-
re gist ra vi mo do ku men tų tvar ky mu.

RA DIJO SPOR TAS
57-aja me Lie tu vos trum pų jų ban gų ra-
di jo ry šių čem pio na te sėk min gai pa si ro-
dė du mū sų kraš to at sto vai. Ro mual das 
Čės na, var žy bų me tu dirb da mas mik-
ro fo nu ir te leg ra fu bend ro je įskai to je 
užė mė aukš tą šeš tą ją vie tą. Vy tau tas 
Šnei de ris dar bo su te leg ra fu po gru py-
je nu si lei do tik vie nam var žo vui ir li ko 
ant ras.

KONT RAS TAI
Pir ma die nio nak tį Lie tu vo je už fik suo-
tas 21 laips nio tem pe ra tū rų skir tu mas. 
3 val. nak ties Šven to sios apy lin kė se ter-
mo met rai ro dė 1,7 laips nio ši lu mos, o 
ki to je ša lies pu sė je, Šal či nin kų ra jo ne, 
bu vo 19,6 laips nių šal čio. Vil ka viš kio ra-
jo ne tuo me tu ša lo apie 3 laips nius.

]

]

]

Vals ty bi nė dar bo ins pek ci ja 
(VDI) įstei gė Psi cho lo gi nio 
smur to dar be pre ven ci jos sky-
rių. Ja me dir ban tys ins pek to-
riai re gist ruo ja ir ti ria skun dus, 
kont ro liuo ja bei kon sul tuo ja.

Nau ja sis sky rius, vei kian tis nuo šių me tų 
pra džios, rei ka lin gas sie kiant ak ty viau ste-
bė ti psi cho so cia li nę ap lin ką dar bo vie to se 
ir už kirs ti ke lią jo se plis ti nee tiš kam, že mi-
nan čiam, disk ri mi na ci niam el ge siui.

Psi cho lo gi nio smur to dar be pre ven ci jos 
sky rius kont ro liuos, kaip lai ko ma si ša lies 
įsta ty mų ir ki tų tei sės ak tų, reg la men tuo-

jan čių psi cho lo gi nio smur to dar be, ly gių 
ga li my bių dar be pa žei di mų pre ven ci ją. Sky-
riaus veik los lau kas – įmo nės, įstai gos, or ga-
ni za ci jos ir ki tos or ga ni za ci nės struk tū ros.

Dir ban tys 8 ins pek to riai (iš jų 5 – te ri-
to ri niuo se sky riuo se) re gist ruo ja ir ti ria 
skun dus dėl psi cho lo gi nio smur to dar be 
bei jo ap raiš kas, taip pat da ly vau ja vyk-
dant prie žiū ros po li ti ką.

Ins pek to riai ne tik nag ri nė ja skun dus 
bei pra ne ši mus, su si ju sius su psi cho lo gi-
niu smur tu dar be, bet ir kon sul tuo ja psi-
cho lo gi nį smur tą dar be reg la men tuo jan-
čių tei sės ak tų tai ky mo, at ve jų pre ven ci jos, 
taip pat ty ri mo klau si mais. Kon sul ta ci jų ga-
li kreip tis darb da viai, įmo nių dar buo to jų 
sau gos ir svei ka tos tar ny bos, darb da vių or-

ga ni za ci jų at sto vai, spe cia lis tai, pro fe si nių 
są jun gų or ga ni za ci jos ir dar buo to jai.

„Už tik rin ti dar buo to jo oru mą ir sau gu-
mą dar be yra vie nas iš svar biau sių darb-
da vių sie kių. Nau jai įsteig tas VDI sky rius 
tu rė tų prie to reikš min gai pri si dė ti. Vis dėl-
to vie na ins ti tu ci ja vi sos psi cho so cia li nės 
ap lin kos pa keis ti ne ga li. Čia tu ri bend ra-
dar biau ti ir pa tys dar buo to jai, ir darb da-
viai, ir dar buo to jų at sto vai. Pa ty ru siuo sius 
smur tą dar be ra gi na me ne bi jo ti pra šy ti 
pa gal bos, kreip tis į VDI, dar bo ta ry bas ir 
pro fe si nes są jun gas“, – ra gi no Lie tu vos 
Res pub li kos vy riau sia sis vals ty bi nis dar bo 
ins pek to rius Jo nas Gri cius.

Vals ty bi nės dar bo ins pek ci jos inf.

Psi cho lo gi nio smur to dar be at ve jams – nau jas sky rius

Vil ka viš ky je
Iki sau sio 31 d. kul tū ros cent re eks po-
nuo ja ma Eu ge ni jaus Var ku le vi čiaus  
pie ši nių pa ro da.
Iki va sa rio 10 d. vie šo jo je bib lio te ko je 
eks po nuo ja ma gim na zis tės Dei man tės 
Šu liaus kai tės fo tog ra fi jų pa ro da „Ty los 
me nas“.

Ky bar tuo se
Va sa rio 4 d., 13 val., Al gi man to Ke zio 
ga le ri jo je (J. Ba sa na vi čiaus g. 33) vyks 
su si ti ki mas su ta py bos ple ne ro „Mo kyk-
la“ da ly viais, bus ga li my bė pa ma ty ti jų 

s

s

s

dar bų pa ro dą. Ple ne ras ir pa ro da skir ti 
mo kyk los Ky bar tuo se 110-me čiui. Bū-
ti na išankstinė dalyvių re gist ra ci ja tel. 
8 671 09 231.
Al gi man to Ke zio ga le ri jo je eks po nuo ja-
mi ky bar tie čio Al gir do Ku čins ko kū ri-
niai. Ta py bos (lie ji mo tech ni ka) dar bų 
pa ro da veiks iki va sa rio 3 d. Me džio 
dar bus ap žiū rė ti bus ga li ma iki va sa-
rio 10 d. Ap si lan ky mo pa ro do se lai ką 
pra šo ma iš anks to su de rin ti tel. 8 671 
09 231.

Al vi te
Iki sau sio pa bai gos Šv. Onos baž ny čio je 

s

s

eks po nuo ja ma skulp tū rų pa ro da „Aš 
ta vo an ge las“. Dar bų au to riai – tau to-
dai li nin kai And rius Bie liu kas (Kriū kai), 
Rai mun das Bla žai tis (Al vi tas), An ta nas 
Las taus kas (Kal va ri ja).

Ku dir kos Nau mies ty je
Iki va sa rio 13 d. Vin co Ku dir kos mu zie-
ju je veiks Ta do Ka za ke vi čiaus fo tog ra fi-
jų pa ro da „Tai, ko ne be bus“.

Apie ren gi nius jų or ga ni za to riai kvie čia mi 
pra neš ti re dak ci jai el. p. santakoslaikrastis@
gmail.com arba reklama@santaka.info.

s

KAS? KUR? KA DA?

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.



2022 m. sausio 25 d. 6  /  langas „Auginu save – auginu pasaulį“

Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Ke tur va la kių mo kyk-
los-dau gia funk cio cent-
ro 4–6 kla sių mo ki niai 
da ly va vo tarp tau ti nė se 
sau gaus eis mo var žy-
bo se.

Net 17 Ke tur va la kių mo kyk-
los mo ki nių, įvei kę ne leng vas 
at ran kos už duo tis, ga vo ga li-
my bę at sto vau ti Lie tu vai tarp-
tau ti nė se var žy bo se. Tai mū sų 
ug dy mo įstai gos bend ruo me-
nei – itin di de lis pa sie ki mas.

Pa si ruoš ti kon kur sui pa dė-
jo tre ne ris Be nius Jan ke vi čius 
ir mo kyk los di rek to rė Ne rin ga 
Jan kaus kie nė.

Iš vi so ren gi ny je da ly va vo 
12 ko man dų iš įvai rių Eu ro pos 
ša lių. Dėl CO VID-19 pan de mi jos 
kon kur sas vy ko nuo to li niu bū-
du. Mums te ko at sa ki nė ti į teo ri-
nius klau si mus, da ly vau ti žai di-
me „La bi rin tas“, at lik ti už duo tį 
„10 klai dų“, pa tiems pa si ga min-
ti švie čian tį žais lą – pa ka bu ką.

Pag rin di nis šio kon kur so tiks las – ma-
žin ti ava rin gu mą Eu ro pos ke liuo se bei ug-
dy ti jau nų jų eis mo da ly vių są mo nin gu mą 
ir at sa kin gu mą.

Vi si var žy bų da ly viai ap do va no ti Tarp-
tau ti nės au to mo bi lių fe de ra ci jos ser ti fi ka-

tais ir at mi ni mo do va nė lė mis. Kaip vie ną 
iš kon kur so pri zų lai mė jo me iš vy ką į Kau-
ne esan tį ba tu tų par ką „Jump Spa ce“. Šią 
sma gią pra mo gą mums pa do va no jo auto-
mobilininkų klubo „Au to kon tak tas“ va do-
vas Gin ta ras Ur bo nas.

Iš vy kos me tu ne tik pra mo ga vo me bei 
links mai lei do me lai ką, bet ir pra ktiš kai 
pri tai kė me įgy tas sau gaus eis mo ži nias.

Emi li ja PUS KU NI GY TĖ
Ke tur va la kių mo kyk los-dau gia funk cio 

cent ro 6 kla sės mo ki nė

Dalyvavome tarp tau ti nėse var žy bose

Vi si var žy bų da ly viai buvo ap do va no ti Tarp tau ti nės au to mo bi lių fe de ra ci jos ser ti fi ka-
tais ir at mi ni mo do va nė lė mis.

S

Ati daus skai ty to jų dė me sio lau-
kia be veik aš tuo nios de šim tys 
ei lė raš čių, pa teik tų moks lei vių 
poe ti nės kū ry bos kon kur sui.
Vil ka viš kio vys ku pi jos ka te che ti kos cent ras 
pa kvie tė mo ki nius kur ti ei les ir da ly vau ti 
kon kur se „Iš Ta vo lū pų – į ma no šir dį, iš 
ma no lū pų – į Ta vo Šir dį“. Šis pa va di ni mas 
iš An ge lės Jok ny tės gies mės „Čia gy ve ni mo 
pra džia“ pa si sko lin tas neat si tik ti nai – jis 
iliust ruo ja jaut rų poe to su si ti ki mą ei liuo to-
je mal do je su Die vu.

Šiuo me tu Vil ka viš kio vys ku pi jos ka te-
che ti kos cent ro feis bu ko pa sky ro je pub li-
kuo ja mi ge riau si ko mi si jos at rink ti kon kur-
san tų ei lė raš čiai.

At rink ta 20 kū ri nių, ku rių au to riai 
– pra di nu kai, t. y. 1–4 kla sių mo ki niai. 5–8 
kl. gru pė je skel bia mas 41 ei lė raš tis, pub li-
kuo ja ma 16 dar bų, su kur tų I–IV gim na zi jos 
kla sių gim na zis tų.

Žmo nės pir miau sia kvie čia mi su si pa-
žin ti su jau nų jų vys ku pi jos kū rė jų ei lė raš-
čiais, o pa skui feis bu ko pa sky ro je ati duo ti 
sa vo bal są už tą, ku ris pa si ro dė ar ti miau-
sias, jaut riau sias, įtai giau sias.

Or ga ni za to riai pri zais ap do va nos po 
vie ną kiek vie nos am žiaus gru pės au to rių 
– tą, ku rio ei lė raš tis feis bu ke su rinks dau-
giau sia myg tu ko „Pa tin ka“ pa spau di mų.

Ko mi si ja at rinks po tris ge riau sius kū ri-
nius iš kiek vie nos gru pės. Šių dar bų au to-
riai bus ap do va no ti gar bės raš tais, pri zais.

Kon kur so re zul ta tus pre li mi na riai pla-
nuo ja ma pa skelb ti iki sau sio 31 d.

Pa gal or ga ni za to rių inf.

Kviečia balsuoti

Iš rink ti „Dai nų dai ne lės“ pir mo jo eta po 
lau rea tai

Įvai rūs pa si ro dy mai
Pir mo jo „Dai nų dai ne lės“ eta po da ly-

vius ver ti no ko mi si ja, ku rio je dir bo net tik 
mū sų kraš to kul tū ros at sto vai, bet ir „Auk-
si niu sce nos kry žiu mi“ ap do va no tas, Lie tu-
vos na cio na li nio ope ros ir ba le to teat ro so-
lis tas To mas Pa vi lio nis.

Šiam te no rui bu vo pa ves tos ver ti ni mo 
ko mi si jos pir mi nin ko pa rei gos. „Jei gu ne-
pa si seks, jei ko kia na te lė ir nu sprūs – nesi-

jaudinkite, svar biau sia – bū ki te sa vi mi. Ne-
gal vo ki te apie ko mi si ją ar žiū ro vus, tie siog 
iš gy ven ki te kū ri nį, ku rį at lie ka te“, – drą si-
no da ly vius pir mi nin kas ir kvie tė at si duo ti 
mu zi kai.

Ko mi si jo je taip pat dir bo Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros ir spor-
to sky riaus ve dė ja Al ma Fi na gė je vie nė, Vil-
ka viš kio kul tū ros cent ro di rek to rė Re na ta 
Me de lie nė, Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los 

di rek to rius Ar tū ras Peč kai tis bei Vil niaus 
pri va čios gim na zi jos mu zi kos mo ky to ja ir 
vo ka lo pe da go gė Emi li ja Fi na gė je vai tė.

Ko mi si ja iš vie nuo li kos dai nin gų moks-
lei vių ir dar že li nu kų at rin ko aš tuo nis at li kė-
jus, ku rie to liau da ly vaus at ran ko je.

Į ant rą jį eta pą pa te ko jau niau sios vai-
kų gru pės at li kė jos Emi lė Šū ma ka ry tė iš 
Vil ka viš kio vai kų lop še lio-dar že lio „Eg lu-
tė“ (mo kyt. Ne my ra Gar daus kie nė) ir Mo-
ni ka Pro ta se vi čiū tė iš Vil ka viš kio vai kų 
lop še lio-dar že lio „Pa sa ka“, kur mu zi kos ją 
mo ko va do vė Edi ta And riu lio nie nė.

Ki ta me eta pe taip pat da ly vaus Ky bar-
tų kul tū ros cent re Ir mos Men čins kie nės 
ug do mas Ber nar das Kriš čiū nas, Si mo na 
Rau ga lai tė iš Vil ka viš kio mu zi kos mo-
kyk los (mo kyt. Ri ta Štri mai tie nė) bei Dei-
man tė Var na gi ry tė iš Vil ka viš kio mu zi kos 

mo kyk los Ky bar tų sky riaus (mo kyt. Ra sa 
Ar laus kie nė).

Lai mė ji mu džiau gė si mu zi kos pe da go-
gės Edi tos Lin ke vi čie nės pa ruoš tas mer gi-
nų ter ce tas Vil tė Ūsai tė, As me ra Bu lo nai tė 
bei Ru gi lė Ja nu lai ty tė iš Vil ka viš kio vai kų 
ir jau ni mo cent ro, taip pat so lis tė Bar bo ra 
Kin de ry tė.

To les nė se at ran ko se da ly vaus En ri kas 
Ple cha vi čius iš Al vi to mo kyk los-dau gia-
funk cio cent ro (mo kyt. R. Ar laus kie nė). 
Prieš pat at ran ką ber niu kas su si rgo, to dėl 
ko mi si ja ir žiū ro vai ste bė jo šio ga baus so-
lis to pa si ro dy mo vaiz do įra šą. 

Džiu gu, kad li ga ne sut ruk dė En ri kui 
pel ny ti vie tą į ki tą kon kur so „Dai nų dai ne-
lė“ eta pą.
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Solistai Monika Protasevičiūtė (iš kairės), Emilė Šūmakarytė, Enrikas Plechavičius, Simona Raugalaitė ir Bernardas Kriščiūnas pateko į antrąjį „Dainų dainelės“ 
etapą Marijampolėje. Au to rės nuo tr.
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Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Praė ju sią sa vai tę Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nė je mo kyk-
lo je įvy ko „Dai nų dai ne lės“ pir mo jo eta po at ran ka. Ja me da ly va vo 
de šimt so lis tų ir ter ce tas. Į ki tą eta pą, ku ris vyks Ma ri jam po lė je, 
bu vo iš rink ti aš tuo ni at li kė jai.

KONKURSAS
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Nuo stu di jų me tų man pra dė jo trūk ti erd-
vės Lie tu vo je. To dėl iš vy kau į už sie nį, pra-
dė jau sa vo sva jo nių siek ti sve tur. Vis dėl to 
tas blaš ky ma sis vėl su grą ži no ma ne į Vil-
ka viš kį. Aš čia taip sa ve „įsi vie ti nau“, jog 
su pra tau, kad nie kur dau giau pa sau ly je 
ne no rė čiau bū ti. Tai yra di džiau sias ma no 
tur tas, ma no iš skir ti nu mas, ma no cha rak-
te ris.

De ja, kar tais rei kia pa drą si ni mo iš šo-
no, kad pra dė tum ver tin ti, kas tu esi. Aš su-
pra tau, jog leng va ką nors kal tin ti, pa vyz-
džiui, lie tu vy bę, kad ne vai di ni Ho li vu de, 
leng va pik tin tis, jog ang lų kal ba nė ra ta vo 
pir mo ji kal ba. Pap ras čiau sia kal tin ti Lie tu-
vą kaip ma žą ša lį dėl kaž ko, ko tu ne tu ri. 
Bet iš tie sų vis ką ga li ma pa siek ti. Ži no ma, 
vie ni ar ki ti da ly kai kai nuo ja pa stan gų, 
bet tik rai nė ra nie ko neį ma no mo. Kuo tu il-
giau neig si ir že min si sa vo tau ty bę, ku rios 
ne ga li pa keis ti, tuo blo giau tau.

Ir vis gi aš ver ti nu lie tu viš ku mą ne kaip 
pri va lu mą ir ne kaip trū ku mą – tai yra mū-
sų duo ty bė. Ne rei kia jos neig ti.

– Esa te gy ve nu si Is pa ni jo je, Di džio jo-
je Bri ta ni jo je, sa vai me su pran ta ma, ir 
Lie tu vo je. Kur gy ven ti mie liau sia ir ko-
dėl?

– Vi si eta pai bu vo la bai skir tin gi, ma lo-
nūs ir sa vi tai įdo mūs. Lie tu vo je iš gy ve nau 
stu di jų me tus, ieš ko jau sa vęs. Lon do ne 
bu vo be ga lo sun ku dėl fi nan sų, dar bų, vie-
nat vės. Vie nas ma no ge ras bi čiu lis bri tas, 
pir mo pa sau ly je ta py to ani ma ci nio fil mo 
„Mie las Vin cen tai“ re ži sie rius ir pro diu se-

]

ris, sa ko, kad Lon do ne vos pra mer kus akis 
kap si pi ni gai – su pran ti, kad vis kas kai nuo-
ja. To dėl ky la di džiu lė įtam pa. Bet taip pat 
Lon do ne – ne mo ka mi mu zie jai, di džiau si 
pa sau lio lo by nai. Tu ri ga li my bę su tik ti įvai-
riau sių žmo nių, pa žin ti įvai ro vę. Gy ve ni-
mas Lon do ne bu vo nuo sta bi pa tir tis, nors 
ir be ga lo sun ki.

Is pa ni jo je vi sai ki toks tem pe ra men tas. 
Bū tent ši ša lis ma ne pri ver tė la biau my lė ti 
Lie tu vą. Ma čiau, kaip is pa nai di džiuo ja si sa-
vo ša li mi, kaip jie ver ti na sa vo kul tū rą. Ma-
ne tai pri ver tė su si mąs ty ti, dėl ko aš my liu 
Lie tu vą ir ko dėl aš taip ne kal bu apie sa vo 

ša lį.
– Ar ga lė tu mė te įvar dy ti kny gas, ku-

rios pa li ko di džiau sią įspū dį?
– Man la bai pa tin ka skai ty ti, tik aš da bar 

skai tau daug ma žiau, nei no rė čiau ar ga lė-
čiau. Užau gau su kny go mis. Rei kia iš lauk ti 
kny gai tin ka mo mo men to, ta da kny ga „su si-
skai to“ to bu lai. Paaug lys tė je skai čiau daug 
Vir dži ni jos Vulf kny gų, įvei kiau vis ką, kas 
bu vo iš leis ta lie tu vių kal ba. Ma ne su ža vė jo 
tai, kaip ji dė lio ja min tis, ar ti ma bu vo są-
mo nės srau to tech ni ka. Šios au to rės „Sa vas 
kam ba rys“ at vė rė la bai daug fe mi nis ti nių 
tie sų bei te mų.

Ki tas iš lauk tas ra šy to jas bu vo Her ma-
nas He sė. Pir ma sis jo per skai ty tas kū ri nys 
bu vo „De mia nas“. Pas ku ti nė įsi min ti niau-
sia He sės kny ga, ku rią skai čiau, bu vo „Sid-
har ta“, ku rio je pa sa ko ja ma apie es mi nes 
gy ve ni mo tie sas.

My li miau sia paaug lys tės kny ga bu vo 
Chu li jaus Kor ta sa ro „Žai džia me kla ses“, 
taip pat pa ti ko Jur gos Iva naus kai tės kū ry-
ba. Iš ne se niai skai ty tų kū ri nių pa mi nė čiau 
To mo Ma no „Už bur tą kal ną“.

– Su da ro te la bai po zi ty vaus žmo gaus 
įspū dį. Ką pa tar tu mė te tiems, ku rie no-
ri ne pra ras ti op ti miz mo?

– La bai sma gu, kad su da rau to kį įspū-
dį, ga liu už tik rin ti, jog tai nė ra tik įvaiz dis 
(šyp so si). Praė jo daug lai ko, kol pa ti ga lė-
jau sau pri pa žin ti, jog esu žmo gus, ku ris 
pa si ren ka žvelg ti į švie sią ją pu sę. Tu riu 
dau gy bę gy ve ni mo prin ci pų, ku riais sten-
giuo si va do vau tis, ta čiau da bar la biau siai 
tik tų šis: „Vis kam yra sa vas lai kas.“ Ar ba, 
kaip sa ky da vo ma no kur so va do vas: „Kiek-
vie nai dar žo vei yra sa vas lai kas.“

Rei kia su pras ti, kad mums skir ti da ly kai 
nie kur ne pra dings. Tai ne reiš kia, kad ne tu-
ri pa ts siek ti sa vo tiks lų. Tu ri nuo lat dirb ti, 
steng tis, aug ti, ieš ko ti, ban dy ti. Bet ne rei kia 
jau din tis, kai neį vyks ta tai, ko troš kai. Rei-
kia leis ti sau bū ti čia ir da bar bei su pras ti, 
kad vis kas, kas tu ri bū ti ta vo, atei ty je ir bus 
ta vo.

Mig lė DU BAUS KAI TĖ

„Esu iš ma žo mies te lio ir tai di džiau sias ma no pri va lu mas“

Akimirka iš latvių filmo „Pagonių žiedas“ filmavimo. Luko ŠALNOS nuotr.S

Pa mink lo Žy nių kai me pa slap tis
Pir mą kar tą Lie tu vo je su ras-
ta vie ta, kur ka ro be lais viai ir 
žy dai bu vo šau do mi drau ge. 
Tai – Žy nių kai mas. Ta čiau kiek 
iš tie sų čia bu vo nu žu dy ta 
žmo nių, dar rei kia pa pil do mai 
iš tir ti.

Kai mo žmo nės – žiau rių įvy kių 
liu dy to jai
Žy nių kai mas – Vil ka viš kio ra jo no Klau-

su čių se niū ni jos gy ven vie tė, esan ti už 2 km 
į va ka rus nuo Sū da vos, gre ta ke lio Slaba-
dai–Sūdava–Opšrūtai.

Tar pu ka riu čia gy ve no ke lio li ka lie tu vių 
šei mų, ūki nin ko Pa kal kos so dy bo je vei kė 
ma lū nas. Jo pa slau go mis nau do jo si Sū da-
vos, Ša pa lų, Iš kar tų, Bal nių, Ar mi nų ir ki tų 
ap lin ki nių kai mų žmo nės. Žy niuo se žy dų 
ne bu vo, jie tik at vyk da vo vers lo rei ka lais, 
pri sta ty da vo įvai rių pre kių. Ta čiau Ho lo-
kaus tas pa lie tė ir šį atokų kai mą.

Ka dan gi Vil ka viš kis nu to lęs per 25 km 
nuo Vo kie ti jos sie nos, spren di mas dėl žy-
dų li ki mo bu vo per duo tas Til žės ges ta pui, 
ku riam bu vo įsa ky ta sunaikinti te ri to ri joje 
gyvenusius ko mu nis tus ir žy dus.

So vie tų oku pa ci jos me tu Žy nių kai me, 
Ža lio sios vals čiu je, 1941 m. prie ke lio Žy-
niai–Kudirkos Nau mies tis bu vo iš kas tas 
150 m il gio, 5 m plo čio ir 1,5 m gy lio prieš-
tan ki nis grio vys ap si gin ti nuo vo kie čių. 
Naciai pa si nau do jo tuo grio viu žu dy da mi 
žmo nes.

Žu dy nės vy ko dvejus me tus (1941–1942 
m.). Šiuos bai sius įvy kius ma tė la bai daug 
žmo nių, iš įvai rių vie to vių at vy ku sių į ne-
to lie se esan tį ma lū ną. Kai vykdavo šau dy-
mas, atvykėliai bū da vo su lai ko mi ir jiems 
tek da vo bū ti šių bai sių įvy kių ste bė to jais. 
Šau dy ti bu vo pa rink tas pli kas, ly gus lau-
kas, iš ku rio pa bėg ti bu vo neį ma no ma.

Ka ro bai su mus iš gy ve no Žy nių kai mo 
gy ven to jai. Ke liu, ei nan čiu pro kai mą, bu-
vo va ro mi iš ba dė ję ru sų be lais viai į Ku dir-

kos Nau mies čio la ge rius.

Sve čiuo se pas mo ky to ją
Žy nių kai me ap lan kė me pa mink lą žu-

vu siems žmo nėms. Jo už ra šas lie tu vių ir 
ji diš kal bo mis by lo ja, kad „šio je vie to je yra 
pa lai kai apie 2 000 žy dų ir ki tų tau ty bių 
žmo nių, nu žu dy tų čia hit le ri nės oku pa ci-
jos 1941–1942 me tais.“ Nu vy ko me į Žy nių 
kai mą pas da bar jau a. a. mo ky to ją Re gi ną 
Nau jo kai tie nę. Ji mums pa pa sa ko jo apie 
čia buvusius įvy kius, pa ro dė jos su rink tą 
ir tvar kin gai su dė lio tą ar chy vi nę me džia-
gą, t. y. kai mo žmo nių liu di ji mus apie šia-
me kai me įvy ku sią tra ge di ją.

Čia bu vo šau do mi Rau do no sios ar mi jos 
ka riai be lais viai ir iš Ku dir kos Nau mies čio 
at vež tos žy dės moterys su vai kais.

Tu ri me tris šal ti nius apie žu dy nes Žy-
nių kai me: kny gą „Ma si nės žu dy nės Lie tu-
vo je“, ak tą ir už ra šą ant pa mink lo. Ta čiau 
kai ku rie fak tai, nu ro dy ti šiuo se šal ti niuo-
se, ski ria si.

Prieš ta rin ga in for ma ci ja
Li te ra tū ro je la bai ma žai ga li me ras-

ti me džia gos apie Žy niuo se su šau dy tus 
žy dus, be to, pa teik ta in for ma ci ja la bai 
prieš ta rin ga. 1973 m. iš leis to je kny go je 
„Ma si nės žu dy nės Lie tu vo je“ nu ro dy ta, 
kad Žy nių kai me nu žu dy ta apie 800 vy rų, 
mo te rų ir vai kų.

Lie tu vos ypa tin ga ja me ar chy ve su ra-
do me LTSR Kraš to ty ros drau gi jos 1965 m. 
ba lan džio 8 d. Ar mi nuo se su sta ty tą ak tą 
Nr. 89a [13]. Su da ry to ji ko mi si ja (Ar mi nų 

vi du ri nės mo kyk los mo ky to jai ir Ar mi nų 
ko lū kio ko lū kie čiai (nu ro dy tos pa var dės) 
nu sta tė, kad „Vil ka viš kio raj. Juo du pė nų 
apy lin kė je, Žy nių kai me, prie vieš ke lio 
Ru mo kai–Sla ba dai, at stu mu 100 m nuo 
Ar mi nų vi du ri nės mo kyk los, 13 km iki 
Vil ka viš kio mies to, 3 km iki Ru mo kų ban-
dy mo sto ties, 1943 me tų pa va sa rį–va sa rą 
(grei čiau siai šau dy mai vy ko 1942 m. – aut. 
pa st.) čia bu vo hit le ri nin kų su šau dy ta 
apie 800 žmo nių, nes grio vys bu vo apie 
100 m il gio ir su šau dy tie ji su gul dy ti ke tu-
rio mis ei lė mis, jų tar pe K. Nau mies čio be-
lais vių la ge rio esan tys Ta ry bi nės ar mi jos 
ka riai-be lais viai, ta ry bi niai vei kė jai, žy dų 
tau ty bės mo te rys ir vy rai. Fak tą, kad šio je 
vie to je bu vo su šau dy ti mi nė tie ji žmo nės, 
pa tvir ti no vie tos gy ven to jai, ko lū kie čiai 
Ke ru tis Vik to ras, Nor kus Juo zas, nes nuo 
šau dy mo vie tos jų so dy bos ran da si 200 m, 
400 m, ko lū kie tis Sa vic kas Juo zas bu vo su-
lai ky tas ke ly je šau dy mo me tu.“

Žu dy nių ei ga
Daug me džia gos yra pa teik ta Sau liaus 

Ber ži nio in ter viu su Al bi nu Pa kal ka vaiz do 
juos to je. Kal bin tų liu di nin kų pa ro dy mai lei-
džia su si da ry ti vaiz dą apie žu dy nių Žy nių 
kai me ei gą.

Pir miau sia į žu dy nių vie tą at va žiuo da-
vo vo kie čiai, jie vaikš čio da vo po kai mą, 
rink da vo kiau ši nius ir ki tą mais tą. Ta da pa-
si sta ty da vo suo le lius, nu si tai ky da vo kul kos-
vai džius ir be lauk da mi au kų vai šin da vo si.

Pir mą ja par ti ja, kaip yra nu ro dęs kai-
mo se niū nas, at ve žė žy dų vy rus. Vė liau 
ve žė žy des mo te ris su vai kais ir ru sų ka ro 
be lais vius. 

Per sa vai tę žmo nės bū da vo at ve ža mi 
du kar tus: žy dai – ve ži muo se, o ka ro be lais-
viai iš Ku dir kos Nau mies čio la ge rio – sunk-
ve ži miais. Kai ku rie jų jau bū da vo mi rę ar-
ba la bai silp ni, su riš to mis ran ko mis. 

Su šau dy ti pa smerk ti žmo nės į Žy nių 
kai mą bu vo ve ža mi vieš ke liu per Dar ži nin-
kų kai mą.
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Pa mink lo už ra šai lie tu vių ir žy dų (ji diš) kal bo mis skel bia, kad Žy nių kai me ka ro 
me tais bu vo su šau dy ta apie 2 000 žmo nių. Ta čiau ki tų šal ti nių fak tai ver čia 
tuo abe jo ti. Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.
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Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Vil ka viš kie čiai to liau įro di-
nė ja, kad pui kiai mo ka žais ti 
sta lo te ni są. Mū sų ra jo no 
ko man dos nuo lat ko vo ja 
dėl aukš čiau sių po zi ci jų tiek 
vai kų, tiek suau gu sių jų var-
žy bo se.

Čem pio na to pri zi nin kai
Šal či nin kuo se įvy ko 2010 m. gi mu-

sių ir jau nes nių vai kų ko man di nis 
Lie tu vos ra jo nų sta lo te ni so čem pio-
na tas.

Šio se var žy bo se itin sėk min gai 
pa si ro dė Vil ka viš kio ra jo no spor to 
mo kyk los ber niu kų eki pa: Gy tis Sau-
kai tis, Ka jus Ku čins kas, Da nie lius 
Venc lo vas ir Ka jus Pap laus kas.

Mū siš kiai už tik rin tai įvei kė Aly-
taus, Šal či nin kų, Uk mer gės bei Ma žei-
kių ra jo nų spor to įstai gų auk lė ti nius 
ir tik po at kak lios ko vos nu si lei do Klai-
pė dos bei Ute nos sta lo te ni si nin kams. 
Su su ma vus vi sus re zul ta tus paaiš kė-
jo, kad vil ka viš kie čiams ati te ko pri zi-
nė tre čio ji vie ta. Na mo mū sų ra jo no 
at sto vai grį žo su Lie tu vos mo ki nių 
ne for ma lio jo švie ti mo cent ro įsteig ta 
tau re, me da liais ir dip lo mais.

Neb lo gai čem pio na te se kė si ir mū-
sų spor to mo kyk los mer gai čių ko man-
dai, ku rią sudarė El zė Ven ciū tė, Elin-
ga Klim čiaus kai tė, Lu ka Auk so rai ty tė bei 
Ru gi lė Ku bi liū tė.

Šioms spor ti nin kėms tai bu vo pir mos 
to kio ly gio var žy bos. Ne pai sant to, kad mū-
sų mer gai tės bu vo 2–3 me tais jau nes nės 
už ki tas var žo ves, jos čem pio na tą bai gė 

sep tin to je vie to je ir įgi jo neį kai no ja mos 
pa tir ties.

Pa ki lo į pir mą ją vie tą
Ne ką pra sčiau nei vai kams se ka si ir 

suau gu sie siems. Į Vil ka viš kio spor to ir pra-

mo gų cent rą su si rin ko stip riau sios 
ša lies sta lo te ni so ko man dos. Čia vy ko 
penk ta sis šios spor to ša kos Lie tu vos 
čem pio na to aukš čiau sios ly gos tu ras.

Tarp stip riau sių ša lies sta lo te ni so 
ko man dų var žo si ir du mū sų ra jo no 
klu bai – „Ry tas-1“ ir „Ry tas-2“.

Be ne lau kia miau sia šio tu ro dvi ko-
va įvy ko tarp „Ry to-1“ ir iki tol tvir tai 
pir mo je tur ny ro len te lės vie to je žen-
gu sios Ma žei kių „Vi jur ko-1“ eki pų. Su-
si ti ki mas tarp šių ko man dų vy ko itin 
at kak liai, ta čiau ga liau siai per ga lę 5:4 
šven tė mū sų ra jo no at sto vai. Šis lai mė-
ji mas vil ka viš kie čiams lei do ap lenk ti 
ma žei kiš kius ir įsi tvir tin ti tur ny ro len-
te lės vir šū nė je.

Tuo tar pu ant ro ji Vil ka viš kio eki-
pa „Ry tas-2“ re zul ta tu 5:2 nu ga lė jo 
Kau no ko man dą „Rau do na juo da“ bei 
1:5 nu si lei do var žo vams iš Vil niaus 
– Bro nės Ba lai šie nės eki pai. Po pir mo-
jo čem pio na to eta po „Ry tas-2“ žen gia 
penk to je tur ny ro len te lės vie to je.

Tuo pa čiu me tu kaip ir Vil ka viš-
ky je, Kel mė je vy ko ša lies sta lo te ni so 
čem pio na to ant ro sios ly gos ko vos. Čia 
be si var žan ti mū sų ra jo no eki pa „Ry-
tas-3“ šven tė ke tu rias per ga les prieš 
var žo vus iš Tau ra gės, Nau jo sios Ak-
me nės, Rie ta vo ir Vil niaus.

Tre čio sios Lie tu vos ly gos ko vos 
vy ko Rie ta ve. Čia Vilkaviškiui at sto-
vau jan tis „Ry tas-4“ pra lai mė jo var-

žo vams iš Ute nos bei Kel mės ir su žai dė 
ly gio sio mis su Klai pė dos bei Vil niaus spor-
ti nin kais. To je pa čio je ly go je be si var žan ti 
„Ry to-5“ ko man da įvei kė Tel šių te ni si nin-
kus bei nu si lei do klai pė diš kiams.

„San ta kos“ inf.

Te ni si nin kai – tarp ge riau sių jų ša ly je

Bronzos medaliais pasipuošė keturi trenerio 
Mindaugo Mozūraičio auklėtiniai (iš kairės): 
Gytis Saukaitis, Danielius Venclovas, Kajus 
Kučinskas bei Kajus Paplauskas.
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Ar tė jant at krin ta mo sioms – 
ko man dų re kor dai ir an ti re kor dai
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio ra jo no krep ši nio pir-
me ny bė se „San ta kos“ laik raš čio 
tau rėms lai mė ti su žais ti dar pen-
ki su si ti ki mai. Vie nos ko man dos 
jau pra ra do net teo ri nes ga li my-
bes ženg ti į at krin ta mą sias var-
žy bas, o ki tos, prie šin gai, – jas 
su stip ri no.

Priar tė jo prie vir šū nės. Sa vait ga lį Liud-
vi na vo „Vy čio“ krep ši nin kai net 110:64 su-
triuš ki no Vil ka viš kio „Au tok lu bo“ žai dė jus 
ir su stip ri no sa vo ga li my bes re gu lia ria ja me 
se zo ne ko vo ti dėl pir mos tur ny ro len te lės 
vie tos. „Vy čiui“ atei nan tį sa vait ga lį te rei kia 
įveik ti „Bruk li no“ ko man dą.

Re zul ta ty viau sios rung ty nės. 110 „Vy-
čio“ pel ny tų taš kų – ge riau sias šio se zo no 
vie nos ko man dos už fik suo tas pa sie ki mas. 
Iki tol re kor das pri klau sė Gi žų „Griaus mo“ 
žai dė jams, ku rie į „Si med vos“ krep šį bu vo 
įme tę 108 taš kus.

An ti re kor das. Tie pa tys Gi žų „Griaus-
mo“ krep ši nin kai sa vait ga lį už fik sa vo ne 
to kį ma lo nų pa sie ki mą – žais da mi nepil nos 
su dė ties jie net 36:67 pra lai mė jo „Vie ny bės“ 
žai dė jams. 36 vie nos ko man dos pel ny ti taš-
kai – šio se zo no an ti re kor das. Įdo mu tai, 
kad per pir mą jį kė li nį „Griaus mas“ įme-
tė vos 3 taš kus, o per ant rą jį – tik 8. Šio se 
rung ty nė se gi žie čiai itin ne taik liai ata ka vo 
iš tri jų taš kų zo nos – tiks lą pa sie kė vos 1 me-
ti mas iš 29 at lik tų ban dy mų.

Už si ka bi no už šiau do. So li di per ga lė 

prieš aki vaiz dų dvi ko vos fa vo ri tą „Griaus-
mą“ lei do „Vie ny bės“ žai dė jams vėl pra dė-
ti gal vo ti apie at krin ta mą sias var žy bas. 
Pas ta ruo ju me tu jų ga li my bės pa tek ti į 
stip riau sių eki pų aš tun tu ką bu vo itin men-
kos. Da bar „Vie ny bei“ atei nan tį sa vait ga-
lį be lie ka su lauk ti „Vy čio“ per ga lės prieš 
„Bruk li ną“ ir jos tiks las bus įgy ven din tas.

Sun ki per ga lė. Ne leng vą, bet svar bią 
per ga lę šven tė „Kark li niai“, 74:65 įveikę 
Ša kių „Spar tą“. Šis lai mė ji mas kark li niš-
kiams lei do įsi tvir tin ti penk to je tur ny ro 
len te lės vie to je.

Re pe ti ci ja. Dar vie no se rung ty nė se 

„Kark li niai“ 52:67 nu si lei do „Gru pi nis pir ki-
mas.lt“ žai dė jams. Įdo mu tai, kad po dvie jų 
kė li nių „Kark li nių“ eki pos są skai to je už-
fiksuota vos 16 pel ny tų taš kų. Ši dvi ko va 
bu vo tar si re pe ti ci ja prieš at krin ta mą sias 
var žy bas, mat jau da bar aiš ku, jog šios dvi 
ko man dos tar pu sa vy je ko vos pir me ny bių 
ket virt fi na ly je.

Susikomplikavo ga li my bes. Kai my ni-
nio Ša kių ra jo no eki pų dvi ko va tarp „Ku-
dir kos Nau mies čio“ bei „Spar tos“ žai dė jų 
bu vo svar bi abiem eki poms. Per ga lę 79:61 
šven tu si „Spar ta“ už si tik ri no vie tą at krin ta-
mo sio se var žy bo se, o pra lai mė ji mą pa ty rę 

var žo vai susikomplikavo ga li my bes ženg ti 
į stip riau sių jų eki pų aš tun tu ką.

Tech ni nis pra lai mė ji mas. Dar vie nas 
planuotas su si ti ki mas tarp „Dub le rių“ ir 
„Si med vos“ neį vy ko. Pas ta ro sios eki pos 
žai dė jai iš anks to in for ma vo pir me ny bių 
val dy bą, kad ne tu ri ga li my bių at važiuo ti į 
rung ty nes, to dėl jiems bu vo skir tas tech ni-
nis pra lai mė ji mas 0:20.

Ge riau si. Sa vait ga lį re zul ta ty viau sias 
rung ty nes tarp vi sų pir me ny bių žai dė jų su-
žai dė „Vy čio“ eki pos aukš taū gis Ka ro lis Šu-
kys. Jo są skai to je – 31 taš kas. Ka ro lio eki pos 
drau gas Man tas Var na gi ris at li ko net 10 re-
zul ta ty vių per da vi mų, taip už fik suo da mas 
ge riau sią re zul ta tą šio je sta tis ti kos ka te go-
ri jo je. Tuo tar pu ge riau siai dėl at šo ku sių 
ka muo lių sa vait ga lį ko vo jo „Gru pi nis pir ki-
mas.lt“ vi du rio puo lė jas Ka ro lis Rim gai la. 
Jis ka muo lį at ko vo jo 14 sy kių.

Dvi gu bi dub liai. Mi nė ti trys žai dė jai 
už fik sa vo ir va di na muo sius dvi gu bus dub-
lius. Be jų, tai pa da rė dar trys spor ti nin kai: 
To mas Miš ke lis („Kark li niai“), Lu kas Ši lei-
ka („Griaus mas“) bei And rius Da ni le vi čius 
(„Ku dir kos Nau mies tis“).

De ta li sta tis ti ka. Vi sų rung ty nių de ta-
lią sta tis ti ką bei tur ny ro len te lę ga li ma ras ti 
feis bu ko pa sky ro je „Krep ši nio pir me ny bės 
„San ta kos“ tau rėms lai mė ti“.

Tvar ka raš tis. Atei nan tį sa vait ga lį Vil-
ka viš kio spor to ir pra mo gų cent re tu rė tų 
bū ti su žais tos dve jos pa sku ti nės re gu lia-
raus se zo no rung ty nės. Po jų ga lu ti nai 
paaiš kės eki pų užim tos vie tos bei at krin ta-
mų jų var žy bų po ros. Sek ma die nį, sau sio 
30 d., 11 val., tar pu sa vy je var žy sis „Si med-
va“ ir „Ku dir kos Nau mies tis“, o 12.45 val. 
– „Bruk li nas“ bei „Vy tis“.

Vienas iš „Vyčio“ pergalės prieš „Autoklubą“ kalvių – 15 taškų įmetęs Arnol-
das Juozaitis (su kamuoliu). Au to riaus nuo tr.

S

Ky bar tų mies to krep ši nio 
pir me ny bė se bu vu sio Kris-
ti jo no Do ne lai čio vi du ri nės 
mo kyk los di rek to riaus 
An ta no Ža ko at mi ni mo tau-
rei lai mė ti su žais ti pir mie ji 
su si ti ki mai.

Var žy bų ati da ry mo rung ty nė se pir-
mie ji į aikš te lę iš bė go „Gud kai mio“ 
ir „Ome gos“ krep ši nin kai. Ner vin go je 
dvi ko vo je ne di de lę per sva rą ant ra me 
kė li ny je įgi ję „Gud kai mio“ žai dė jai ją 
iš lai kė iki pat rung ty nių pa bai gos ir 
pel ny tai įvei kė sa vo var žo vus 95:78. 
Re zul ta ty viai nu ga lė to jų gre to se žai dė 
E. Ma sai tis, pel nęs 28 taš kus. A. Šeš ta-
kaus kas pri dė jo 22 taš kus. Pra lai mė ju-
siems 29 taš kus pel nė M. Ki jaus kas, 22 
– M. Vai čiū nas.

Ki to se rung ty nė se „Ke tur kai mis“ 
ne leng vai 85:72 pa lau žė „Mė gė jus“. 
Po dvie jų kė li nių eki pas sky rė vos vie-
nas taš kas – 37:36 prie ky je bu vo „Ke-
tur kai mis“. Nu ga lė to jus į per ga lę ve dė 
V. Tar naus kas, pel nęs 23 taš kus bei A. 
Da ni le vi čius, pri dė jęs 17 taš kų. Pra lai-
mė ju siesiems 23 taš kus pel nė še šis tri-
taš kius įme tęs G. Ri mas, 16 taš kų – R. 
Ki vy liaus są skai to je.

Šį penk ta die nį, sau sio 28 d., Ky-
bar tų „Sau lės“ pro gim na zi jos spor to 
sa lė je 18.15 val. žais „Gud kai mis“ ir 
„Mėgėjai‘“, o 19.45 val. – „Ome ga“ ir 
„Ro be da“.

Juo zas MU RI NAS
Vy riau sia sis var žy bų tei sė jas

Pra si dė jo Ky bar tų 
mies to pir me ny bės
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Pa mink lo Žy nių kai me pa slap tis
Atkelta iš 7 p.

At ga ben tus žmo nes nu reng da vo ir nuo gus 
su sta ty da vo prie grio vio kraš to nu ga ro mis 
į šau dan čiuo sius. Ei da mi suim tie ji – tiek 
karo be lais viai, tiek žy dai – sten gė si bet 
ko kio mis prie mo nė mis pra neš ti apie sa ve 
ar ti mie siems, ta čiau kai mo žmo nės to ne-
sup ra to ar ba iš bai mės neį vyk dė. Žu dy ti 
ve da mi žy dai mė ty da vo laiš kus, nuo trau-
kas, ka ro be lais viai – puo de lius, ka ti liu-
kus, ku riuo se bū da vo iš rai žy tos pa var dės, 
ta čiau siau bo apim ti žmo nės bi jo jo rink ti 
daik tus, to dėl konk re čios me džia gos apie 
tai nė ra.

Su šau dy tus žmo nes ma žai teuž ber da vo 
že mė mis. Po žu dy nių ku rį lai ką dar ju dė da-
vo že mė, nes ne vi si iš kar to mir da vo. Per 
pa va sa rio at ly dį krau jas grio viu nu te kė jo 
net į gre ti mą kai mą. Šie vaiz dai dar ir da-
bar ge rai pri si me na mi tos kar tos, ku riai 
te ko iš gy ven ti tiek ru do jo, tiek rau do no jo 
oku pan to vyk dytą tau tos ge no ci dą.

Na ciai bu vo pa si skirs tę žu dy nių vie tas. 
1941 m. rug sė jo 16 d. žy dų šau dy mas vy ko 
ir Pa raž nių miš ke (prie Ke tur kai mio kai mo, 

] Ky bar tų sen.), ir Žy niuo se. Kai tą die ną at-
ve žė žy dus (mo te ris su vai kais iš Ku dir kos 
Nau mies čio) į Žy nių kai mą, vi si bu vo nu-
kreip ti at gal, nes jų pa skir ties taš kas bu vo 
Pa raž nių miš kas. Ten bu vo nu žu dy ta 650 
vai kų, mo te rų, vy rų.

Ka ro be lais vių la ge ris 
Ku dir kos Nau mies ty je
Nuo 1941 m. iki 1942 m. Ku dir kos Nau-

mies ty je, ant upės kran to, bu vo ka ro be lais-
vių dar bo sto vyk la. Kaip nu ro dy ta kny go je 
„Ho lo kaus to Lie tu vo je at la sas“, šio je sto vyk-
lo je bu vo nu žu dy ta apie 11 500 ka ro be lais-
vių.

Kny go je „Ka ro be lais vių ir ci vi li nių gy-
ven to jų žu dy nės Lie tu vo je“ ra šo ma: „Ša kių 
ra jo ne vie na sto vyk la, at skir ta tik Šir vin tos 
upe, bu vo pa sie ny je prie Ku dir kos Nau mies-
čio. 60-as of la gas bu vo nau do ja mas kaip 
sta la gas ir pri klau sė I gy ny bos ra jo nui. Til-
žės vals ty bi nė po li ci ja nuo 1941 m. lie pos 
30-am of la gui įstei gė nuo la ti nę gru pę, va-
do vau ja mą kri mi na li nio sky riaus sek re to-
riaus Han so Le Cout re, ku ri vie ną kar tą per 
sa vai tę su šau dy da vo iš rū šiuo tus be lais vius 

į ry tus nuo Ku dir kos Nau mies čio, kar tais 
tai at lik da vo kar tu su ap sau gos da li niais.“

Dau giau me džia gos ga li ma su ras ti vir-
tua lio je pa ro do je „Of la gas – LRT“, ku rio je 
ra šo ma, kad „kar tą per sa vai tę į ne lais vę 
pa te ku sius po li ti nius ko mi sa rus, ko mu nis-
tus, žy dus vo kie čiai su šau dy da vo prieš tan-
ki nia me grio vy je ne to li Žy nių kai mo.“ Tik 
1942 m. lie pą sto vyk la bu vo už da ry ta.

Kiek buvo aukų?
Keb liau sia su ras ti at sa ky mą į pa sku ti nį 

klau si mą: kiek vis gi bu vo su šau dy ta žy dų ir 
be lais vių Žy nių kaime?

1965 m. ak te pa žy mė ta, kad iš vi so bu vo 
su šau dy ta 800 žmo nių.

Sū da vos kraš to mu zie ju je yra 1997 m. 
ge gu žės 5 d. R. Nau jo kai tie nės ran ka ra šy-
tas laiš kas Lie tu vos vals ty bi nio žy dų mu zie-
jaus moks li nei sek re to rei. Ja me tei gia ma, 
kad re mian tis gy ven to jų pri si mi ni mais nu-
sta ty ta, jog bend ra me ka pe yra gal 1 000 
žy dų tau ty bės ge no ci do au kų. Šia me mu zie-
ju je taip pat yra tri jų pus la pių „Trum pa is to-
ri ja“, ku rio je ra šo ma, kad „apie 200 met rų 
grio vy je su gul dy tos ke tu rios ei lės, gal grio-

vio ga le ne pil nos ei lės. To dėl skai čiuo ja me, 
kad čia žu vu sių jų yra apie 2 tūks tan čiai, tai 
už ra šy ta ir pa mink li nė se len to se.“

2000 m. pa sta ty ta me pa mink le iš tie sų 
at si ra dęs skai čius 2 000. Liu di nin kai į klau si-
mą, kiek gi čia su šau dy ta žy dų, at sa ko: „Tik-
riau siai 2 000, taip pa žy mė ta pa mink le“.

Mes lin kę ma ny ti, kad au kų yra tiek, 
kiek pa žy mė ta ak te, – 800, nes jis su da ry-
tas dar 1965 m. Apie 1997 m. su šau dy tų jų 
žmo nių skai čius jau pa di dė jo iki 1 000, o 
2000 m. – net iki 2 000. Pa mink le įra šas pa-
da ry tas, ma tyt, ne skai čius 1965 m. ak to, 
ku rį su da rė ne to li bu vu sios Ar mi nų mo-
kyk los mo ky to jai.

Tai gi da ry ti na iš va da, kad at skleis ta dar 
ne vi sa tie sa apie žy dų žu dy nes Žy nių kai-
me. Rei ka lin gi pa pil do mi ty ri nė ji mai pa si re-
miant gal būt ir vo kie čių ar chy vais.

Prof. Alek sand ras VIT KUS,
Chai mas BARG MA NAS,

Val das VA LIŪ NAS

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

5 55 37 20 62 50 51 40 41 29 46 63 11 39 2 4 53 65 
58 70 1 33 54 74 36 67 6 66 24 71 22 64 19 52 75 25 
28 30 73 59 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 56 57 
35 17 49 8 12 48 69 15 3 68 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 001*298, 035*455, 027*424  
– pakvietimas į TV studiją; 0369339 – automobilis 
„Peugeot 2008“; 0013422, 0128045, 0041990, 
0241038 – 10 000 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
0397111 – 100 000 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
039*139, 007*847 – 1 000 Eur „Aukso puodo“ dalybų 
prizas; 01**440, 01**005, 00**047, 02**131, 03**776, 
02**412 – 200 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
03**529, 04**720 – 300 Eur „Aukso puodo“ dalybų 
prizas; 01**347 – 400 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
0305450 – 50 000 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
02**535 – 500 Eur „Aukso puodo“ dalybų prizas; 
0134697, 0076202, 0332706, 0327921 – 5 000 Eur 
„Aukso puodo“ dalybų prizas.

Laimėjimai: visa lentelė – 39 125 Eur, įstrižainės – 
14 Eur, eilutė – 4 Eur, keturi kampai – 2 Eur.
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Vilkaviškio centre, Gedimino g., 
renovuotame name – 2 kambarių 
butą (5 a. iš 5, 35 m², su baldais 
ir buitine technika, butui priklauso 
rūsys). 
Tel. 8 611 97 499. 146

OPEL ASTRA G CARAVAN TDI 
(2000 m. lapkričio mėn., 1,7 l, 55 
kW, TA iki 2022 m. lapkričio mėn., 
draudimas, pridedamos vasarinės 
padangos su lietais ratlankiais, 
750 Eur).
Tel. 8 664 06 218. 152

Desertinius obuolius Giedrių 
kaime (0,7 Eur už kg). Prieš 
atvažiuojant reikia pasiskambinti.
Tel. 8 637 13 111. 47

Valuckų ūkis nuolat – įvairios pas-
kirties bulves, kukurūzų grūdus, 
garstyčias. 
Tel.:  8 652 73 696, 
         8 687 29 812. 2613

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 2,65 Eur už 
kg, lenkiška – 2,29 Eur už kg). 
Puselės sveria 50–60 kg.
Tel. 8 607 12 690. 124

Mėsines kiaules Piliakalnių kaime, 
Bartninkų seniūnijoje. 
Tel. 8 652 88 528. 123

Sėjamąją AMAZON 3,3 D-7 (750 
Eur), 2 kombaino CLASS ratus 
(14,9-30, po 220 Eur), grūdų 
pūstuvą (160 Eur), traktoriaus 
MTZ variklio kolektorių su turbina 
(160 Eur), 4 korpusų plūgą 
OVERUM (su apsauga, 650 Eur).
Tel. 8 610 08 978. 159

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kaupikus, 
bulviakases ir jų transporterius, 
trąšų barstytuvus, įvairios 
talpos purkštuvus, smulkintuvus 
(„mulčerius“), įvairaus pločio 
lėkštines akėčias, frezas, 
grėblius-vartytuvus, plūgus, 
kultivatorius ir jų volus, žnyples-
šakes ritiniams krauti, rankines 
daržovių sėjamąsias, kaupikus, 
bulvių varinėtuvus, bulvių 
šutintuvus, elektrinius piemenis 
gyvuliams ganyti, kuoliukus, 
laidą, izoliatorius, įvairias 
atsargines dalis lenkiškiems 
padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187. 3183

Beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, stambias supjautas ir 
nesupjautas (pakais) juodalksnio 
atraižas, pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 699 40 234. 2132

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630. 2667

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

PARDUODA

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

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 
 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

I Š S I M O K Ė T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Gauta nauja siunta!

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

„NETEKTIS“
  Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros). 

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

Užsk. 137

 Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.
Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

Užsk. 470

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti

 Tel. 8 640 27 022. 

Užsk. 3311

» Ekologiški bešviniai vokiško 
   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.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

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

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

Užsk. 3319

Duonelaičių ir 
Totorkiemio karjerai

* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys
Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.

Užsk. 2339

JUODELIAI KVIEČIA!
Viena didžiausių ir 

moderniausių medienos 
perdirbimo įmonių UAB 

„Juodeliai“ kviečia prisijungti 
prie komandos

gamybos darbuotojus 
(700–800 Eur „į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus
(800–1 000 Eur „į rankas“),

operatorius 
(1 000–1 500 Eur „į rankas“),

ekskavatoriaus vairuotojus
(1 200–1 500 Eur „į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(1 100–1 600 Eur „į rankas“),

elektrikus-automatikus
(1 400–1 800 Eur „į rankas“).

Darbo pasiūlymus turime:
Marijampolės gamykloje, 

Juodelių g. 8, Nendriškių k., 
Marijampolės sav.,

Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, 
Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.,

Akmenynų gamykloje, Liepų g. 
20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.
Kelionė autobusu į darbą arba 

kuro kompensavimas 
(yra papildomų sąlygų)!

Darbo rūbai ir visos reikalingos 
darbo priemonės!

Nemokamas testavimas dėl 
COVID-19 ligos!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!

Skambink tel. 8 600 00 515  
ir gauk Tau tinkamą 
pasiūlymą arba siųsk CV 
el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 3318

Tel. 8 658 58 633.
Že mai tės g. 14, Ma ri jam po lė.

• Gyd. or to pe das trau ma to-
lo gas med. m. dr. J. Be lic kas 
(Kau nas) leis vais tus, hia lu ro-
ną į są na rius sausio 27 d.
• Gyd. aku še ris-gi ne ko lo gas 
med. m. dr. A. Gau ril či kas 
(Kau no kli ni kos) konsultuos 
sausio 26 d.
• Gyd. aku še rė-gi ne ko lo gė B. 
Va liu kie nė – vasario 7, 14, 21, 
28 d.
• Lė ti nio skaus mo gy dy to jas 
E. Gau čas (Kau no kli ni kos) 
leis vais tus į skaus mo ži di nius, 
są na rius, stu bu rą vasario 10 d.
• Prof. D. Skau dic kas (Kauno 
klinikos) tei ks uro lo go pa slau-
gas sausio 28 d. Užsk. 157

Užsk. 112

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

 
 

Sa vi val dy bė je tei kia ma ne mo ka ma 
tei si nė pa gal ba
In for muo ja me, kad Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė s administracijoje 
yra tei kia ma ne mo ka ma, iš vals ty bės biu dže to fi nan suo ja ma, pir mi nė 
tei si nė pa gal ba.

Sa vi val dy bės gy ven to jams ne mo ka mą pir mi nę tei si nę pa gal bą tei-
kia Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio sky riaus vy riau sioji spe cia-
lis tė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nė ries g. 1, Vil ka viš kis). Tel. pa si-
tei rau ti (8 342) 60 039.

Pir mi nė tei si nė pa gal ba tei kia ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo pir-
ma die nio iki ket vir ta die nio, 8–17 val., penk ta die nį – 8–15.45 val. (vi so-
mis die no mis pie tų per trau ka – 12–12.45 val.).

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
Užsk. 446
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Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 28

Dovanoja 3 mėn. juodą pūkuotą 
kačiuką. Tel. 8 628 26 499. 162

Reikalingas žmogus dirbti daržovių 
rūšiavimo sandėlyje Kybartuose 
(darbas labiau tinkamas mote-
rims). Tel. 8 650 96 733 
(skambinti darbo valandomis). 3112

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas automobilvežio 
vairuotojas dirbti Europoje.
Tel. 8 699 43 301. 30

Reikalingi žmonės Vokietijoje 
montuoti saulės baterijas. Patirtis 
nebūtina. Tel. +370 624 70 524. 88

UAB „Mavista“ reikalingi san-
technikai, vėdinimo sistemų mon-
tuotojai, vamzdynų suvirintojai 
elektra ir / arba dujomis. 
Atlygi-nimas – 1 100– 2 200 
Eur. Reikalavimai: darbo patirtis. 
Suvirintojams – kvalifikacijos 
sertifikatas. Kreiptis darbo 
dienomis, 8–17 val. Tel.: (8 343) 
73 868, 8 685 21 286. 144

ŽŪB „Valavičiai“ reikalingas 
veterinarijos gydytojas.
Tel. 8 684 71 512. 145

UAB „Mavista“ reikalingas specia-
liųjų statybos darbų vadovas 
(ŠVOK/VN). Atlyginimas – nuo 2 
400 Eur. Reikalavimai: inžinerinis 
išsilavinimas, darbo patirtis. 
Kreiptis darbo dienomis, 8–17 val. 
Tel.: (8 343) 73 868,
        8 685 21 286. 143

Reikalingas gyvulių prižiūrėtojas 
ir karvių melžėja. Apgyvendina, 
atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 8 656 19 179. 163

Siūlo darbą laborantui Virbalyje. 
Darbo pobūdis – darbas su 
tonavimo aparatu, cheminėmis 
medžiagomis, svorių iki 25 kg 
kilnojimas. Atlyginimas 800–
1 000 Eur (prieš mokesčius). CV 
siųsti el. p. info@procolor.lt. 
Tel. 8 699 69 338. 164

Mergina ieško darbo Vilkaviškio 
rajone. Tel. 8 654 52 470. 165

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551. 130

Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 686 46 230. 219

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
kombinatu „Zaklady Mięsne 
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384. 132

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
arba pirktų žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 09 488. 1963

Atlieka apdailos darbus (mon-
tuoja gipso kartono plokštes, 
dažo, glaisto, tapetuoja, kala 
dailylentes, kloja laminuotas 
grindis ir kita). 
Tel. 8 678 46 607. 160

Atlieka įvairius apdailos darbus.
Tel. 8 622 02 584. 136

Tveria visų tipų tvoras, montuoja 
vartus, vartelius. 
Tel.: 8 633 61 818, 
        8 642 47 200. 532

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus. 
Pristatomi apšiltinti kaminai. 
Tel.: 8 610 85 100, 
        8 634 64 490. 2838

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

Atlieka vidaus apdailos darbus 
(glaisto, dažo, tapetuoja, 
montuoja gipso kartono plokštes, 
kloja grindis, sutvarko elektros 
instaliaciją ir kita). 
Tel. 8 636 22 756. 161

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

Restauruoja ir remontuoja 
minkštuosius baldų. Gamina pagal 
individualius užsakymus. Gamina 
ir prekiauja čiužiniais. 
Tel.: 8 600 51 591, 
        8 628 95 059. 420

Mobilivalykla.lt – 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.

1381

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
kaminus. Dirba visomis savaitės 
dienomis. Ilgametė patirtis. 
Profesionalus darbas.
Tel.: 8 608 34 414,
        8 696 39 354. 106

Autoplovykloje Nepriklausomy-
bės g., Vilkaviškyje, prie prekybos 
centro „Norfa“, plauna variklius, 
poliruoja žibintus, ruošia turgui. 
Parduoda naujas ir naudotas 
padangas. Tel. 8 653 74 545. 51

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

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruoja 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 3

Greitai ir gerai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879. 2018

Atlieka vidaus apdailos darbus 
(įrengia įtempiamas lubas, 
montuoja gipso kartono plokštę, 
glaisto, dažo, kloja grindis ir kita). 
Tel. 8 627 06 050. 2

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus.
Tel.: 8 644 55 355, 
        8 660 66 466. 3049

Brangiai – miškus su žeme arba 
išsikirsti. 
Tel. 8 675 24 422. 2514

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046. 33

Nekilnojamąjį turtą (butus, 
namus, sodybas, žemės sklypus, 
miškus).
Tel.: 8 644 55 355, 
        8 660 66 466. 3049

Visų markių automobilius, moto-
ciklus, keturračius bei įvairią 
rusišką techniką (traktorius, 
priekabas, motociklus, 
automobilius).
Tel. 8 644 15 555. 744

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

Visų markių tvarkingus, su de-
fektais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951

Automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, motorolerius, el. 
motorolerius, kemperius, sodo 
traktorius. 
Tel. 8 641 50 151. 1989

Automobilius, automobilių 
priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys.
Tel. 8 630 59 016. 1990

Automobilius, mikroautobusus, 
angliškus automobilius. Sutvarko 
dokumentus. Pasiima patys.
Tel. 8 641 51 418. 1991

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 1

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

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
(iki 1,95 Eur už kg), telyčias 
(iki 1,75 Eur už kg), karves (iki 
1,60 Eur už kg), galvijus auginti 
(150–400 kg, iki 2 Eur už kg). 
Moka PVM priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
        8 611 22 874. 50

Skaldytas uosines, alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas (ir pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams, 
alksnines pjuvenas. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Įvairi 
statybinė mediena. Pristato 
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,                                                                              
8 646 61 001. 1890

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams, pjuvenas didmaišiais. 
Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 643 71 094, 
        8 681 21 353. 3 

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

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

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams, pjuvenas didmaišiais. 
Atveža nemokamai.
Tel. 8 642 55 133, 
       8 681 21 353. 5

Statybinę medieną, 3 m ilgio 
sausas lentas (gali obliuoti), 
sausas sukapotas malkas 
(laikomos po stogu), pušines 
atraižas, pjuvenas, sandėliukus, 
voljerus ir būdas dideliems 
šunims, pavėsines ir lauko 
tualetus. Tel. 8 648 61 061. 232

Sukapotas malkas: drebulines, 
pušines – 35 Eur už erdm, 
juodalksnines – 38 Eur už erdm, 
beržines – 40 Eur už erdm, 
uosines – 47 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789. 49

Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža 
nemokamai. 
Tel.: 8 690 27 280,   
        8 609 73 915. 1832

Malkas, sukrautas kontei-
neriuose po 1 m³, uosines, 
beržines ir alksnines skaldytas, 
supjautas stambias atraižas bei 
smulkias atraižas prakurams, 
atraižas pakais, alksnines 
pjuvenas, statybinę medieną. 
Greitai ir nemokamai pristato.  
Tel.: 8 652 14 613, 
        8 671 98 262. 1889

Koncertines kankles.
Tel. 8 636 91 938. 155

Mišką su žeme arba be žemės, 
sanitarinius kirtimus, sausuolius.
Tel. 8 687 52 615. 129

skelbimai / reklama  /  11
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus 
nesugrąžins. Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo 
mūsų nuoširdi užuojauta.
Dėl Juozo SAVICKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Bronislavą, sūnų Gintą ir dukrą Ritą su šeima.

Artimiausi kaimynai 147

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės 
eina ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty 
gyva išlieka. 
Nuoširdžiai užjaučiame Dalytę Miesčionaitienę ir jos šeimą dėl 
mylimos mamytės-uošvės-močiutės mirties.

Kaimynai 158

Amžiams išėjus mylimam žmogui, lieka skausmas ir tuštu-
ma. Teužpildo ją mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Nuoširdžiai užjaučiame Vincą ir Evaldą Mačiulius dėl mamos 
mirties.

ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“ 167

UŽJAUČIAME

DARBAS
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PERKA

ĮVAIRŪS



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ža da šlapd ri bos

Sausio 25-oji – 
Šv. Pauliaus atsivertimas, 
Pusiaužiemis, Kirmėlinė
Vilniaus pagarsinimo diena 
(Vilniaus gimtadienis)
Lietuvos samariečių bendrijos 
diena

Sausio 26-oji – 
Tarptautinė muitinių / muitininkų 
diena

Sausio 27-oji – 
Tarptautinė holokausto aukų 
atminimo diena

DIENOS

Sausio 25 d. 
Jaunutis, Jomantas, Paulė, Paulius, 
Povilas, Viltenė, Viltenis, Viltė, Žiedė

Sausio 26 d. 
Daugis, Eigilė, Justas, Rimantas

Sausio 27 d. 
Aventinas, Ilona, Jogunda, Jogvilas, 
Mainotas, Mainotė, Natalis, Vytenis

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien daug kur nu ma to mi kri tu liai 
– silp na šlapd ri ba, lie tus. Vie to mis rū kas, 
ga li ma li jund ra. Pūs po stip ris va ka rų, šiau-
rės va ka rų vė jas. Tem pe ra tū ra sieks 0–4 
laips nius ši lu mos.

Tre čia die nio nak tį žy mes nių kri tu-
lių ne nu ma to ma, die ną kai kur pa snigs. 
Nak tį ir ry tą vie to mis tvy ros rū kas. Vė jas 
kai ta lios kryp tį ir stip rės iki 7–12 m/s. Tem-
pe ra tū ra nak tį kris iki 2–6 laips nių šal čio, 
die ną šals iki 0–5 laips nių.

Ket vir ta die nis ža da bū ti dar ga no tas. 
Nu ma to ma šlapd ri ba, pūs stip rus gū siuo-
tas pie tų, piet va ka rių vė jas. Nak tį lai ky sis 
1–6 laips niai šal čio, die ną šils iki 0–5 laips-
nių ši lu mos.

Ar pavyks pačiam išlipti?.. 
Ernestos VITKAUSKIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Vandenis (01 20–02 18)

Delčia iki sausio 31 d.

08:22
16:40
08:18

Iš rin ki me Me tų žo dį ir Me tų po sa kį
Esa me kvie čia mi da ly-
vau ti Me tų žo džio ir Me tų 
po sa kio rin ki muo se. Iš 
vi suo me nės pa siū ly tų 
50 žo džių ir 50 po sa kių 
ko mi si ja su da rė bal sa vi-
mo de šim tu kus. Rin ki mų 
re zul ta tai bus pa skelb ti 
va sa rio 21-ąją – Tarp tau-
ti nę gim to sios kal bos 
die ną.

Pre ten den tai į Me tų žo dį
Apg ręž ti (ap suk ti at gal), at-

mai na (žo dis, mi nė tas dėl nau jų 
ko ro na vi ru so at mai nų at si ra di-
mo), ba sa ko jės (pro tes to ju dė ji mas „Ba sos 
ma mos“), iš cvir ki ni mas (Pet ro Cvir kos pa-
mink lo pa ša li ni mas iš Vil niaus skve ro), 
kon cer ti na (spi ra li nė spyg liuo ta vie la), 
mar šas („Di dy sis šei mos gy ni mo mar šas“ 
ir iš jo ki lęs pro tes to ju dė ji mas), mig ran tai 
(žmo nės, ju dan tys iš vie nos ša lies į ki tą), 
skie pas (pre pa ra tas, skir tas imu ni te tui su-
da ry ti; to pre pa ra to do zė), Tai va nas (pa va-
di ni mas, mi nė tas dėl si tua ci jos, su si ju sios 
su Tai va nie čių at sto vy bės stei gi mu), trą-
šos (žo dis, mi nė tas dėl bal ta ru siš kų trą šų 
tran zi to pe ri pe ti jų).

Pre ten den tai į Me tų po sa kį
„Ant raš čių vi suo me nė“ (apie ži niask-

lai dos skai ty to jus, skai tan čius tik ant raš-
tes); „Avan sas įkri to au to ma tiš kai“ (bal ta-
ru siš kų trą šų tran zi to pe ri pe ti jos); „Dėl 
ko šian dien rie si mės?“ (apie vi suo me nės 
su si prie ši ni mą), „Ėjo vai ku čiai į mo kyk-
lė lę: „Teams, teams, teams, Zoom, zoom, 
zoom, į mo kyk lė lę!“ (apie nuo to li nį ug dy-
mą); ga li my bių pa sas (2021 me tais įves tas 
do ku men tas); „Kaip po skie po?“ (daž nas 
klau si mas po kal biuo se); „Mir si me kaip 

lais vi žmo nės“ (skie pų prie ši nin kų at si sa-
ky mas skie py tis); „Ne laiš kais pro ble mos 
spren džia mos“ (Pre zi den to reak ci ja į da-
lies ES ša lių va do vų laiš ką dėl LGBTQ ir 
as me nų tei sių); „Prieš ko mu ni kuo jant rei-
kia tu rė ti, ką ko mu ni kuo ti“ (apie Vy riau-
sy bės ko mu ni ka vi mą); „vė lia vų ka ras“ 
(Vil niaus pe rė jų da žy mas vai vo rykš tės ir 
Lie tu vos tris pal vės spal vo mis).

Ren ka in ter nau tai ir ko mi si ja
Bal suo jant dėl Me tų žo džio dar ne bu-

vo at ve jo, kad in ter nau tai ir ko mi si ja iš-
rink tų tą pa tį žo dį.

Me tų žo džiu anks tes niuo se ket ve riuo-
se rin ki muo se vi suo me nė yra iš rin kusi 
žo džius švais tuo me nė (švais ty ti lin ku si 
vi suo me nė, 2017 m.), ve ry ga nas (kas ak ty-
viai pa lai ko al ko ho lio ri bo ji mus ir ap skri-
tai vi są svei ka tos mi nist ro po li ti ką, 2018 
m.), gais ras (2019 m.).

Ko mi si jos iš rink ti Me tų žo džiai bu vo 
nuo šliau ža (2017 m.), šimt me tis (2018 m.), 
trin ke li za ci ja (2019 m.).

Me tų po sa kiu vi suo me nės ir ko mi si jos 
rin ki muo se yra ta pu sios fra zės „Lai kau si 

kaip Ge di mi no kal nas!“ (2017 
m.), „Mes dzū kai – ne pa spir tu-
kai!“ (2019 m.).

Vi suo me nė 2018 m. Me tų po-
sa kiu iš rin ko „Vieš pa tie, te Lie tu-
va bū na vil ties švy tu riu!“, o ko-
mi si ja – „Vai kų tei ses iš kvie siu!“

Per nai pa siū ly tų žo džių są-
ra še bu vo itin daug nau ja da rų, 
tad ko mi si ja nu ta rė iš rink ti dar 
ir Me tų nau ja da rą. Dau giau siai 
bal sų ati te ko žo džiui iš kiš ta no-
sis. Ant rą vie tą užė mė kauk me-
tis (kau kių dė vė ji mo me tas), 
tre čią – kauk ne šys (kas pan de-
mi jos pra džio je ve žė kau kes iš 
Ki ni jos).

Įvar di ja mi reiš ki niai, 
su ju di nę vi suo me nę

Me tų žo džio ir Me tų po sa kio rin ki mus 
or ga ni zuo ja Lie tu vių kal bos drau gi ja, Lie-
tu vių kal bos ins ti tu tas ir po rta las Al fa.lt. 
Pir mie ji rin ki mai Lie tu vo je bu vo su reng ti 
2017 m.

Ne vie na tau ta kas met ren ka me tų 
žo džius, taik liau siai įvar di jan čius konk-
re čiam lai ko tar piui bū din gus reiš ki nius. 
1971 m. šią tra di ci ją pra dė jo vo kie čiai, 
vė liau – pran cū zai, bri tai, aust ra lai, ame-
ri kie čiai, olan dai, veng rai, len kai, lat viai 
ir ki ti.

Me tų žo džio ir Me tų po sa kio rin ki mai 
vie niems yra žai di mas, pra mo ga, ki ti juos 
ma to kaip vi suo me nės kal bi nio švie ti mo 
įran kį. Jų ver tė ypač iš ryš kė ja ta da, kai 
pra de da mi ly gin ti įvai rių me tų ir įvai rių 
ša lių Me tų žo džiai ir Me tų po sa kiai, kai 
tam pa aki vaiz du, kaip taik liai jie per tei-
kia ak tua lius gy ve ni mo reiš ki nius ir ko kie 
kū ry biš ki yra kal bos var to to jai – žo džių ir 
po sa kių kū rė jai.

Bal suo ki me – ir paaiš kės, ko kį ženk lą 
2021-ie ji pa li ko mū sų kal bo je.

Pa gal spau dą

Iš rink ti „Dai nų dai ne lės“ 
pir mo jo eta po lau rea tai

Atkelta iš 6 p.

Ko mi si ja kons ta ta vo, kad vi sų at li kė jų pa-
si ro dy mai bu vo iš skir ti niai bei ver ti pa-
gy rų, to dėl ne tu rė tų nu si min ti į ant rą jį 
eta pą ne pa te kę Emi li ja Mekš rai ty tė, Man-
tas Iva naus kas ir Vik to ri ja Kli mai tė.

Po šio at ran kos eta po kiek vie nam 

] da ly viui bei va do vui bu vo įteik tos Švie-
ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus at mi ni-
mo do va nė lės.

Penk ta die nį var žy sis to liau
Ant ra sis „Dai nų dai ne lės“ kon kur so 

eta pas vyks sau sio 28 d., 10 val., Ma ri-
jam po lės me no mo kyk lo je (Vy tau to g. 

47). Ja me da ly vaus iš Vil ka viš kio ra jo no, 
Birš to no, Kal va ri jos, Kaz lų Rū dos, Ma ri-
jam po lės, Prie nų ra jo no ir Ša kių ra jo no 
sa vi val dy bių at rink ti at li kė jai. Be je, mes, 
vil ka viš kie čiai, ga li me pa si džiaug ti, kad 
mū sų ra jo ne at ran ko je da ly va vo dau giau 
at li kė jų ne gu Ma ri jam po lės ar Ša kių ra jo-
no sa vi val dy bė se.

Kitame etape taip pat dalyvaus vyresniųjų dalyvių grupėje besivaržiusios Deimantė Varnagirytė (kairėje), Barbora 
Kinderytė ir merginų tercetas Viltė Ūsaitė, Asmera Bulonaitė  ir Rugilė Janulaitytė. Simonos SIMANAVIČIENĖS nuotr.  

S

ORAI 4 /  -6


	santaka_nr007_1p.pdf
	santaka_nr007_2p.pdf
	santaka_nr007_3p.pdf
	santaka_nr007_4p.pdf
	santaka_nr007_5p.pdf
	santaka_nr007_6p.pdf
	santaka_nr007_7p.pdf
	santaka_nr007_8p.pdf
	santaka_nr007_9p.pdf
	santaka_nr007_10psl.pdf
	santaka_nr007_11psl.pdf
	santaka_nr007_12p.pdf

