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AISTĖ DIRŽIŪTĖ:
„ESU IŠ MAŽO
MIESTELIO IR TAI
DIDŽIAUSIAS MANO
PRIVALUMAS.“

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Greitųjų testų rezultatais
aklai pasikliauti nevertėtų
Eglė KVIESULAITIENĖ

Įsigalint omicron atmainai žmonės vis labiau nusivilia greitaisiais testais ir svarsto, kad juos
galima kaltinti dėl didžiulio susirgimų atvejų šuolio. Pasitikėdami testų rezultatais dauguma
eina į darbą ir platina virusą.

] MOKESČIAI
Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybių Tarybos jau priėmė sprendimus dėl
naujų atliekų surinkimo ir tvarkymo
įmokų dydžių – nuo vasario 1 d. jie kyla 22 proc. Tą patį sprendimą rengiasi
priimti ir Kalvarijos, Vilkaviškio rajono
bei Kazlų Rūdos savivaldybių Tarybos:
mūsų rajono Taryboje atliekų mokesčių
klausimas bus teikiamas svarstyti sausio 28 d. posėdyje.

] KRAUJO DONORYSTĖ
Šį savaitgalį Vilkaviškyje vyks net dvi
kraujo donorystės akcijos. Šeštadienį,
sausio 29 d., 10–15 val. (pietų pertrauka – 12.30–13 val.), Vilkaviškio vaikų
ir jaunimo centre (Vytauto g. 26) dirbs
Nacionalinio kraujo centro komanda.
Sekmadienį, sausio 30 d., 10–15 val., Vilkaviškio parapijos namuose (Vytauto g.
83) vyks Kauno klinikų kraujo centro
rengiama kraujo donorystės akcija. Lietuvos ligoninėms itin trūksta visų grupių kraujo, tad medikai labai kviečia
gyventojus atvykti dovanoti kraujo.

Kompaniją nuvylė

Į redakciją paskambinusi vilkaviškietė Daiva sakė savo kailiu įsitikinusi, kokie
nepatikimi yra greitieji COVID-19 testai.
Neseniai moteris su dar 7 draugų kompanija buvo išvykusi pailsėti į Gran Kanariją. Įdomiausia tai, kad visi prieš vykdami
į užsienį turėjo atlikti PGR testus ir visų
rezultatai buvo neigiami.
Tačiau nuvykus į salą jau kitą dieną
viena iš draugių pasiskundė, jog jai skauda gerklę, tačiau tuomet koronaviruso neįtarė – kaltino Vilniaus aerouoste pūtusį
atšiaurų vėją. Kitą dieną gerklės skausmu
pasiskundė dar keli kompanijos nariai,
vienam keliomis dalelėmis pakilo temperatūra. Kad išsklaidytų nerimą, vilkaviškiečiai nusipirko greitųjų antigeno testų
ir kantriai laukė pasirodančių dviejų juostelių.
Visi lengviau atsipūtė, kai testo ekranėlyje pasirodė viena ryški juosta, nes tai
reiškė, kad rezultatas neigiamas ir kompanija COVID-19 neserga.
Bet simptomai nesiliovė nei kitą, nei
dar kitą dieną, tik po truputį kito – kas pradėjo kosėti, kas sloguoti, o kam dingo uoslės ir skonio pojūčiai.
Grįžę į Lietuvą vilkaviškiečiai nutarė
nerizikuoti eiti į darbą, o pirmiau atlikti
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S Jei greitojo testo ekranėlyje pasirodo viena juostelė, dar nereiškia, jog nesergate koronavirusu.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
PGR testus – neduok Dieve, paaiškėtų, kad
serga koronavirusu. Nors visi vylėsi, jog
nemaloni diagnozė nepasitvirtins, daugumos PGR testai buvo teigiami.
– Laimei, buvome pakankamai sąmoningi ir jusdami simptomus nėjome į kolektyvus, – kalbėjo Daiva. – Tik įsivaizduokite, kokius užsikrėtimų skaičius rajone
šiandien turėtume, jei aštuoni sergantys
žmonės būtų pasklidę po skirtingas darbovietes.
Vilkaviškietė svarstė, ko verti greitieji testai, jei iš tiek besityrusių sergančių
žmonių nė vienam ligos neparodė. Moteriai buvo pikta ne tiek dėl to, kad išmetė
pinigus nepigiems testams, bet ypač dėl

to, kad kiti žmonės pasitikėdami jų rezultatais mano esantys sveiki, nesisaugoja ir
platina virusą.

PGR tyrimas užtrunka

Vilkaviškio ligoninės vadovas Linas
Blažaitis taip pat patvirtino, kad aklai pasitikėti greitaisiais testais rizikinga.
– Mes greitaisiais antigenų testais tikriname visus į ligoninę besikreipiančius
pacientus, guldomiems į stacionarą atliekame ir PGR testus. Problema ta, kad PGR
tyrimo atsakymą gauname tik po paros,
tad iš pradžių pasikliaujame greitųjų testų
rezultatais, – pasakojo medikas.
] Nukelta į 3 p.
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Po sąlyčio su sergančiu bendradarbiu izoliuotis nebereikia
COVID-19 situacija rajone
išlieka stabili, tačiau daugėja
protrūkių ugdymo įstaigose.
Per keturias paskutines praėjusios savaitės dienas registruoti 78 nauji užsikrėtimų
koronavirusu atvejai. Jauniausiam susirgusiam rajono gyventojui 1-eri, vyriausiam –
91-eri metai. 4 iš naujai užsikrėtusiųjų gydomi ligoninėse, bet ne dėl sunkios COVID-19
ligos eigos, o dėl to, kad virusu ten ir užsikrėtė. 3 atvejai siejami su Kauno klinikomis, 1 – su mūsų rajono ligoninės Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriumi.
Per savaitgalį fiksuota dar viena mirtis
nuo COVID-19, tad iš viso dėl viruso anapilin iškeliavo 105 mūsų rajono gyventojai.
Paskutinioji auka – penktadienį Marijampolės ligoninėje mirusi 84-erių moteris, kuri
buvo nesiskiepijusi.
Mūsų rajone fiksuoti 5 protrūkiai. Vis
dar rusena židinys ligoninės Slaugos ir pa-

laikomojo gydymo skyriuje, su juo siejami
6 atvejai.
Išsiplėtė židinys Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre, su juo siejami 8 atvejai. Susirgo 6 moksleiviai, pedagogas ir šeimos narys.
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje serga 10 moksleivių ir 2 šeimų nariai. Kybartų „Ąžuoliuko“ vaikų lopšelyje-darželyje kilęs židinys išsiplėtė iki 10
atvejų – susirgo 4 darbuotojai, 4 ugdytiniai
ir 2 šeimų nariai.
Naujas židinys registruotas Alvito šv.
Kazimiero namuose – susirgo 4 vaikai ir 2
socialiniai darbuotojai.
Nuo pirmadienio įsigaliojo su COVID-19
pandemijos valdymu susiję pokyčiai.
Izoliacija privaloma tik kontaktą su sergančiuoju turėjus šeimoje. Tokiu atveju
izoliacija truks septynias dienas. Ji bus
privaloma, nepaisant imunizacijos statuso – izoliuotis privalės ir paskiepyti, ir
persirgę žmonės, išskyrus persirgusius

ne anksčiau kaip prieš 90 dienų.
Sąlytį su sergančiu namiškiu turėjusiems žmonėms izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo užsikrėtusiojo testo atlikimo
dienos. Sąlytį su kartu gyvenančiais sergančiaisiais turėję asmenys raginami tai nurodyti, kai pildys Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro anketą.
Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliuotis nebereikės. Jiems rekomenduojama tris kartus atlikti savikontrolės
tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto
sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų.
Visiems sąlytį turėjusiems asmenims,
pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, 10 dienų
nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju
dienos bendraujant su kitais asmenimis
privaloma dėvėti medicinines kaukes ar
respiratorius. Tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, lankytis masinio susibūrimo vietose, privalo apriboti asmenų,

su kuriais bendrauja, skaičių.
Atskiri algoritmai galioja asmens
sveikatos priežiūros, socialinės globos,
ugdymo įstaigoms bei kritinių tarnybų
darbuotojams. Pritrūkus darbuotojų svarbiose srityse leidžiama dirbti besimptome
COVID-19 ligos forma sergantiesiems ar
kontaktą su su sergančiaisiais turėjusiems
asmenims.
Minėtos išimtys bus taikomos daugiau
nei 60-čiai įvairių subjektų energetikos,
susisiekimo srityse, taip pat kai kuriems
vidaus reikalų ir krašto apsaugos sistemų
darbuotojams.
Sveikatos apsaugos srityje išimtys bus
taikomos didžiajai daliai medikų. Prie jų
priskirti ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, laboratorijų darbuotojai.
Sprendimą dėl sergančiųjų darbo priims darbdavys, kai susidarys toks darbuotojų trūkumas, jog nebegalės būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios funkcijos.
„Santakos“ inf.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Jei galėtumėte pasirinkti,
kurioje šalyje gyventumėte?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Orai ir keliai vairuotojams
buvo labai nepalankūs
Eglė MIČIULIENĖ

S Diana ŽITKAUSKIENĖ
iš Paežerių k.:

– Sako, gerai ten, kur mūsų nėra!
Džiaugiuosi, kad esu lietuvė ir gyvenu
Lietuvoje. Kažkada gal būčiau atsakiusi
kitaip, bet dabar, matydama pabėgėlių
krizes visame pasaulyje, įvertindama
moterų teises, stichines nelaimes, manau, kad Lietuva – tikrai puiki šalis.

S Darius URBONAS
iš Marijampolės:

– Pasirinkčiau Italiją! Labai draugiški žmonės, kitur tokių neteko sutikti. Jei
mato, kad nežinai kelio, patys nuves,
parodys. Lauko kavinėj mus su žmona
puolė uodai, tai kažkokie jauni vyrukai
atėjo ir pasiūlė purškalo. Esu susižavėjęs šia šalimi!

S Aušrinė VAŠČĖGAITĖ
iš Kauno:

– Žinoma, Lietuvoj! Kiek apie tai
esu galvojusi, atsakymas buvo lygiai
toks pats. Lietuvoje turime puikias sąlygas viskam: karjerai, gyvenimui, pramogoms, įvairioms veikloms, be to, čia
viskas sava. Nebent saulės galėtų būti
daugiau.

Praėjusią savaitę orai buvo
tikrai prasti. Ketvirtadienio
popietę dangus maišėsi su žeme: siautė stiprus vėjas, ėmė
smarkiai snigti. Daugelis kelių
tapo sunkiai išvažiuojami.
Iš Gižų į Vilkaviškį po darbo dienos grįžti turėjusi gyventoja pasakojo automobiliu parvykusi kone verkdama: tokio slidumo kelio seniai bebuvę. Vilkaviškietė
stebėjosi, kad magistralinis kelias atrodė
net nepabarstytas.
„Girdėjome, kad druskos kelininkai
nebeturi. Buvo baisu – važiavau grynu
ledu, automobiliai vos judėjo“, – pasakojo moteris.
Tiesa, kaip tik tuo metu oro temperatūra mūsų rajone smuktelėjo nuo teigiamos į minusinę. Dar viena vairuotoja
guodėsi atvykusi į miestą savo reikalais,
o po valandos nebegalėjusi atplėšti auto- S
mobilio durelių: jis pasidengė ledo glazūra.
Penktadienio rytą į redakciją paskambinusi Paežerių kaimo (Šeimenos sen.) gyventoja klausė, kas rūpinasi aplinkkeliais – savivaldybės ar kelininkai.
„Apie 9 val. ryto Vilkaviškio aplinkkelis
buvo visiškai nevalytas, nors magistralę
Kybartai–Marijampolė kelininkai buvo nuvalę. Šįryt mano vyras važiavo į Kauną, tai
Marijampolės aplinkkelis irgi buvo baisus.
O dar vilkikų eilė visa pakele stovėjo, matyt,
kažkur įvyko avarija, tad pravažiuoti buvo
dar sudėtingiau“, – pasakojo moteris.
Priminsime, jog tiek Vilkaviškio, tiek
Marijampolės aplinkkelius prižiūri ne savivaldybės, o kelininkai.
Pakalbintas Vilkaviškio kelių tarnybos
vyriausiasis inžinierius Valentinas Kurtinaitis paaiškino, kad kelias nuo Marijampolės
iki Kybartų yra magistralinis ir visas, įskaitant aplinkkelį, prižiūrimas vienodai.
„Tačiau aplinkkelyje gerokai daugiau
pusto, nes kelio ruožai nuo Vilkaviškio iki
Marijampolės ir iki Kybartų yra apsodinti
medžiais, o aplinkkelis „nuogas“. Be to, jei
kelyje nuo Kybartų link Vilkaviškio vėjas
pusto išilgai kelio, tai aplinkkelyje sniegą
iš laukų neša skersai. Kai temperatūra yra
apie 0, o tuo pat metu dar sninga ir pusto,
sniegas limpa prie druska pabarstyto kelio,

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

S Rasa ŠIRVIENĖ iš Vilkaviškio:

– Norėčiau gyventi ten, kur šilta,
kur yra jūra ir šviečia saulė. Nors Lietuva su savo keturiais metų laikais, jeigu
tik jie būna, irgi nuostabi.

S Raimundas MASLAUSKAS
iš Alvito k.:

– Nebent senatvėje norėtųsi kur šilčiau – Italijoje ar Ispanijoje. Bet geriausia – turėti galimybę pakeliauti, o gyventi gerai ir Lietuvoje.

Apvogė sodybą
Sodybą Jakiškių kaime (Gražiškių sen.) paveldėjusi moteris sekmadienį rado ją apvogtą.
Apie 14 val. į sodybą atvykusi 39-erių šeimininkė pastebėjo, kad dingo lauke stovėję
metaliniai pastoliai ir medžio apdirbimo
staklės. Moteris sodyboje buvo lankiusis
prieš savaitę, todėl tiksliai nurodyti, kada į
ją atklydo vagys, negalėjo. Nuostolį paveldėtoja įvertino 300 eurų.

Sužalojo lazda
Sekmadienį Gudkaimio kaime (Kybartų
sen.) viešoje vietoje susimušė vyrai.
Apie 10.30 val. įvykus žodiniam konfliktui tarp 22-ejų ir 32-ejų metų gudkaimiečių,
jaunesniojo nervai neatlaikė ir šis stvėręs
metalinę lazdą vožė varžovui per galvą.

Blogos oro sąlygos labai apsunkino situaciją keliuose.
gal todėl ir atrodė, kad nevalyta. O pustymas buvo tikrai labai stiprus. Aš pats važiavau link Bartninkų, link Gražiškių, tai vietomis per pustymą net kelio nebuvo matyti“,
– pasakojo V. Kurtinaitis.
Anot jo, druska irgi nėra „visagalė“, susimaišiusi su sniegu ji atsiskiedžia, veikia
daug prasčiau, o ilgiau sningant ar pustant
druskos ir visai nebelieka. Kelių tarnybos atstovas teigė, jog A7 magistralė ketvirtadienį
druska buvo pabarstyta du kartus, ryte ir
jau vakarop. Tą vakarą dar pabiro ir kritulių, staiga pašalo, tad suledėjo ant kelio jau
spėjusi atitirpti sniego danga.
„Tikriausiai vairuotoja iš Gižų pataikė
važiuoti prieš pat barstant, todėl gali būti,
kad tuo momentu buvo tikrai labai slidu“,
– kalbėjo V. Kurtinaitis.
Prieš gerą savaitę iš Vilkaviškio į Marijampolės kelių tarnybą vadovauti perėjęs
Egidijus Mockevičius patvirtino, kad Marijampolės aplinkkelyje eismo sąlygos penktadienio rytą buvo dar sudėtingesnės nei
prie Vilkaviškio.
„Marijampolės kelias A5 yra pirmo priežiūros lygio ir prižiūrimas visą parą. Bet
naktį į penktadienį Lenkijoje buvo didelė
avarija ir susidarė milžiniška automobilių
eilė iki pat Kauno. Tą naktį mūsų barstytuvas magistrale važiavo ne vieną kartą, bet
Viešoje vietoje vykusį konfliktą matė ir daugiau žmonių, todėl netrukus buvo iškviesti
greitosios pagalbos medikai.
Vyrui ligoninėje susiūta žaizda galvoje, didesnių sužalojimų nenustatyta, tad
jis išleistas gydytis ambulatoriškai.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Džiovino kanapes
Penktadienį Pajevonio kaime rasta narkotinių medžiagų.
Pareigūnai turėjo informacijos, kad
vienas Pajevonio kaimo gyventojas augina
kanapes. Apie 11.30 val. nuvykę į Pajevonį
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus
pareigūnai atlikę sodybos apžiūrą įsitikino,
kad turėta informacija buvo tiksli. Pajevonietis patalpoje buvo tvarkingai susiklojęs
savo užaugintas kanapes ir jas džiovino.
Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Autorės nuotr.

teko kviestis policiją, kad ši palydėtų, nes
link Kalvarijos ir Lenkijos buvo įmanoma
važiuoti tik prieš eismą – visa kita juosta
buvo užgrūsta vilkikų. Teko dirbti tikrai
sunkiomis sąlygomis, bet per transporto
kamščius nebuvo įmanoma darbo padaryti
gerai“, – teigė E. Mockevičius.
Kelių tarnybos vadovas tvirtino, kad
druskos kelininkai turi tikrai pakankamai,
tačiau per kritulius ir tokį smarkų pustymą,
koks buvo ketvirtadienį ir penktadienį, užtenka gero pusvalandžio – ir kelias vėl atrodys kaip nevalytas.
„Šitokiu oru kelius palaikyti vasariškos
būklės yra be galo sudėtinga, nes situacija labai greitai pasikeičia visame rajone“,
– kalbėjo E. Mockevičius.
Darbo dėl sudėtingų oro sąlygų keliuose
turėjo ir visos Lietuvos ugniagesiai. Nuo kelio skirtingose šalies vietose ketvirtadienio
popietę nuvažiavo trys autobusai su keleiviais, vienas mokyklinis autobusiukas, užklimpo ligonį vežęs greitosios pagalbos automobilis, o tris vilkikus teko tempti į įkalnę,
nes šie neįveikė slidžios kelio dangos.
Pareigūnai primena vairuotojams, jog
tokiu nepalankiu oru labai svarbu laikytis
saugaus (o ne leistino) greičio, kad išvengtume pavojaus tiek sau, tiek kitiems eismo
dalyviams.

Nauja paslauga
ligoniams
Onkologinių ligonių asociacija
„Viltis“ informuoja apie naują
teikiamą paslaugą.
Parengusi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą ir gavusi lėšų jam vykdyti,
asociacija „Viltis“ ligoniams teiks nemokamo pavėžėjimo paslaugas.
Visi rajono onkologiniai ligoniai,
kuriems gydymo tikslais reikia nuvykti į Marijampolės ligoninę, Kauno klinikas ar onkologijos ligoninę, Nacionalinį vėžio institutą, Santaros klinikas,
gali registruotis tel. 8 673 70 667 arba
atvykę į asociacijos biurą (Vilniaus g.
4-2, Vilkaviškis). Registruotis reikėtų iš
anksto.
„Santakos“ inf.
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„Esu iš mažo miestelio
ir tai didžiausias mano privalumas“

SUSITIKIMAI

Aktorė Aistė Diržiūtė labai
šiltai prisimena savo vaikystę,
praleistą Vilkaviškyje, ir visuomet pabrėžia, kad didžiuojasi
savo miesteliu. Net ir Holivude
jėgas išbandyti spėjusi vilkaviškietė pokalbio metu prisiminė mokyklos ir studijų laikus,
atskleidė aktorės gyvenimo
užkulisius.

jaudinosi, kadangi tai viena iš labiausiai neužtikrintų, sudėtingiausių profesijų. Visgi jie mane palaikė ir dabar
visada palaiko.
– Vaidinote filme „Vyrai juodais
drabužiais 4“. Kokį įspūdį ši patirtis
paliko?
– Tai buvo nuostabi patirtis. Mane
džiugino vien atranka į kultinį filmą.
Visgi po jos buvau įsitikinusi, kad man
nebepaskambins, maniau, kad labai
blogai pasirodžiau. Tačiau po savaitės
mano agentas pranešė, kad gavau vaidmenį. Nesitikėjau, kad taip gali būti!
– Pradėkime nuo dienų VilkavišFilmuodamasi susipažinau su dikyje. Kaip prisimenate savo mokykdelio biudžeto filmo gamyba, sutikau
lą?
daug nuostabių žmonių. Atmosfera
– Labai įdomu yra tai, kad galvodabuvo labai gera, procesai sustyguoti
ma apie mokyklą pirmiausia prisimepuikiai – apibrėžta, kada ir kur turi
nu, kaip keitėsi mano pomėgiai. Pirmobūti, kadangi kiekvienas pavėlavimas
se klasėse aš buvau pakankamai stipri
kainuoja milžiniškus pinigus. Taip pat
matematikė: dalyvaudavau „Kengūros“
buvau sužavėta, kad pagrindiniai akolimpiadose ir užimdavau vis aukštestoriai, tokie kaip Liam Neeson, Chris
nes vietas. O paskui perėjau į humanitaHemsworth, yra labai paprasti, žemišrinį profilį. Mokykloje man įdomiausia
ki, fantastiški kūrėjai.
buvo lietuvių kalba bei istorija. Labai
– Vedate LRT radijo laidą „Tai tiek“
nepatiko anglų kalba, bet tokia likimo
apie populiariąją kultūrą. Tačiau neironija – didžiąją dalį dabartinių savo S „Visi dalykai, kuriais gyvenau, suformavo mane tokią, kokia esu dabar, o tai tik priva- mažai žmonių popkultūrą vertina
lumas“, – sako iš Vilkaviškio kilusi aktorė Aistė Diržiūtė.
Jono DIRSĖS nuotr. skeptiškai.
veiklų šiuo metu sieju būtent su šia kalba: nuo skaitymo bei informacijos rin– Man atrodo, kad mūsų visuomekimo tinklalaidei iki vaidmenų kūrimo,
Metus važinėjau į Vilnių ruoštis džia- nėje gajus stereotipinis įsivaizdavimas:
gyvenimo Londone.
zo egzaminams, galiausiai įstojau į Vil- populiarioji kultūra neva skirta tik tiems
Viso pokalbio
Iš mokyklos laikų pamenu labai
niaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatori- žmonėms, kurie į gyvenimą žvelgia pavirdaug smagumo, gražaus kūrybinio poją, bet po trijų dienų supratau, kad ji ne šutiniškai, nesidomi menais. Tad noriu
su Aiste Diržiūte galima
lėkio, kadangi paskutinėse klasėse praman, trūko laisvės. Grįžau į Vilkaviškį.
laužyti šį nusistatymą ir dekriminalizuoti
nemokamai pasiklausyti
dėjome kurti konkursinius filmukus,
Man buvo šešiolika, kai gyvenime popkultūrą. Siekiu į šią sąvoką pažvelgti
pavyzdžiui, „Mokykla be uniformos“.
atsirado aktorystė. Vilkaviškyje veikė kitu kampu.
„Spotify“ platformoje
Tai – ES konkursas, kuriame daug neįpuiki aktorystės studija, vadovaujama
– Būti lietuve aktore yra privalumas
(tinklalaidė „Po pamokų“).
domių pamokų paversdavome į vaizNeringos Klišienės. Ten aš pirmą kartą ar trūkumas?
do įrašus, kad į įvairias temas pažiūrėužlipau ant scenos. Man pasakė „Ne“,
– Dabar suprantu, kad visi dalykai, kutume kūrybiškai. Esu labai dėkinga, kad dangi įdėdavau daug darbo, bet reikalingo kadangi buvau labai susikausčiusi. Pasiū- riais gyvenau, suformavo mane tokią, komokiausi tokioje mokykloje, kurioje buvo polėkio tam aš neturėjau.
lė atsisėsti ir pažiūrėti, kaip reikia vaidin- kia esu dabar, o tai tik privalumas. Tačiau
leidžiama tai daryti. Apskritai mokykla
Paskui buvo blaškymosi metai, nežino- ti. Tai man tapo didele motyvacija, kuri prieš dešimt metų į šį klausimą būčiau
yra nuostabi tuo, kad čia galima išbandyti jau, ką noriu daryti. Mokykloje pradėjau paskatino toliau veikti. Prasidėjo skaitovų atsakiusi neigiamai: būti lietuve aktore
viską.
lankyti žurnalistikos būrelį, ėmiau rašyti, konkursai ir kiti su tuo susiję dalykai.
yra tikrai sunku, praktiškai neįmanoma.
– Ar vaidinote jau ir mokydamasi mo- bet greitai suvokiau, kad man labiau patin– Kaip į karjeros pasirinkimą reagavo Gal tai nuskambės paradoksaliai, bet man
kykloje?
ka kalbėti, o ne rašyti. Supratau, kad noriu tėvai? Ar jie palaikė?
reikėjo gauti vieną svarbiausių Europos
– Iki vaidybos nuėjau daug kelių. Visų keisti pasaulį, tad pradėjau domėtis politi– Visko buvo (juokiasi). Aš labai gerai kino apdovanojimų („European Shooting
pirma, mano gyvenime buvo muzika, aš iš- ka, dalyvauti istorijos olimpiadose. Po ku- mokiausi, tad galėjau rinktis visas humani- Stars“), kad priimčiau tai, jog esu lietuvė
mokau rašyti natas anksčiau nei žodžius. rio laiko nusprendžiau, kad reikia grįžti į tarines specialybes. Ir tada pasakiau, kad iš mažo miestelio.
Mokiausi groti pianinu, man tai sekėsi, ka- menus, tad pasirinkau džiazą, dainavimą. stoju į aktorystės studijas. Žinoma, tėvai
] Nukelta į 7 p.

Aklai pasikliauti greitųjų testų rezultatais nevertėtų
] Atkelta iš 1 p.
Anot Lino Blažaičio, jei greitasis testas parodo, jog ligonis užsikrėtęs COVID-19, praktiškai visais atvejais tai patvirtina ir PGR
testas. Su neigiamu atsakymu kiek sudėtingiau – paklaidos atvejų būna dažniau. Toks
netikslus tyrimas gali tapti ligos protrūkio
ligoninės skyriuose priežastimi.
– Labai priklauso nuo to, kaip paimamas mėginys. Paėmimo instrukcija numato, iš kokio gylio nosies landoje jis turi būti
paimtas. Tačiau žmonės dažnai piktinasi,
bara medikes, neva „pagalį“ į nosį per giliai kiša. Kita vertus, ir pačių testų kokybė
nevienoda. Testų, kurių mėginys imamas
iš seilių, mes ligoninėje nenaudojame – jų
patikimumas dar mažesnis, – svarstė L. Blažaitis.
Nors medikai ligonius į stacionarą mielai guldytų tik tuomet, kai gauna PGR tyrimo rezultatus, o iki tol pacientą laikytų
izoliatoriuje, tokių galimybių neturi dėl palatų trūkumo. Tačiau visi planinio gydymo
guldomi pacientai prieš tai privalo išsitirti
PGR metodu.
Ligoninės vadovas pripažino, kad dvigubo testavimo sistema nėra gera ir reikalauja papildomų išlaidų, visgi greitieji testai

medikams suteikia tam tikrą apsaugą ir geresnio sprendimo kol kas nėra.

Nurodyti standartai

Vilkaviškietės nuogąstavimus dėl netikslių greitųjų testų perdavėme Sveikatos
apsaugos ministerijai. Spaudos tarnybos patarėja Lina Zimnickienė pakomentavo, kad
greitieji antigenų testai gali aptikti virusą
tik esant pakankamam jo kiekiui – paprastai praėjus kelioms dienoms po simptomų
atsiradimo.
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
yra nurodyta, jog mobiliuosiuose COVID-19
punktuose bei sveikatos priežiūros įstaigose naudojamų antigeno testų specifiškumas
turi būti ne mažesnis nei 99 proc., o jautrumas – ne mažesnis nei 90 proc.
Savikontrolei skirtų testų, kuriuos gyventojai gali įsigyti patys prekybos centruose, jautrumas turi būti ne mažesnis nei 80
proc., specifiškumas – ne mažesnis nei 97
proc.
Anot ministerijos atstovės, kol kas nėra
pakankamai duomenų, leidžiančių vertinti,
kaip greitųjų antigenų testų rezultatus veikia omicron atmaina. Tačiau situacija yra
stebima ir prireikus atitinkami testų kriterijai bus pakeisti.

SVEIKINAME

Skiriasi savybės

Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijos (NVSPL) Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja Svajūnė
Muralytė teigė, kad skirtingų gamintojų
greitieji testai skiriasi savo jautrumu, specifiškumu ir kitomis savybėmis, todėl renkantis greitąjį testą reikėtų tai įvertinti.
PGR tyrimas yra kur kas tikslesnis, todėl
rekomenduojama jį atlikti, jei abejojate
dėl greitojo testo tikslumo.
„PGR tyrimas yra laikomas auksiniu
standartu laboratorinėje diagnostikoje.
Šiuo metodu aptinkama viruso genetinė
medžiaga, kuri prieš detekciją yra pagausinama, todėl šio metodo analitinis jautrumas yra gerokai didesnis lyginant su greitaisiais antigenų testais. Jais aptinkama
ne viruso genetinė medžiaga, o baltymai,
kurių pagausinti neįmanoma“, – aiškino S.
Muralytė.
Tiesa, pasitaiko, kad ir PGR tyrimai būna netikslūs, tačiau tai priklauso nuo daugybės sąlygų – ėminio paėmimo, transportavimo sąlygų, naudojamų reagentų, jautrumo,
specifiškumo, taip pat nuo to, koks viruso
kiekis organizme. Jei viruso kiekis žmogaus
organizme labai mažas, po kurio laiko jis gali būti visai nebeaptinkamas.

Te niekas niekada nedrįsta
Įskaudinti geros širdies.
Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus,
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus.
Gimtadienis teneša pilną
Kraitelę laimės ir skalsos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis angelas globos.

Gintautą TOTORAITĮ,
gyvenantį Vilkupių kaime,

50-ties metų jubiliejaus
proga sveikina
broliai Valentinas, Valdas, Arūnas
ir tėvai.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Gyventojams neduoda ramybės prastai
prižiūrimo kelio būklė
PROBLEMA

Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškio rajone dar yra likę
apie 40 neasfaltuotų valstybinės
reikšmės kelių ruožų. Kasmet jų
būklė blogėja. Dėl to nuolat auga
ir šiais keliais besinaudojančių
gyventojų nepasitenkinimas.
Sunku prisišaukti pagalbą

Turbūt nėra rajone seniūnijos, kurios
gyventojai būtų visiškai patenkinti kelių
būkle. Seniūnai bei Savivaldybės administracijos vadovai nuolat sulaukia prašymų
skirti daugiau dėmesio žvyrkelių priežiūrai
bei klausimų, kada jie bus išasfaltuoti. Deja,
padėti žmonėms vietos valdininkai mažai
kuo gali, mat didelė dalis rajono žvyrkelių
– valstybinės reikšmės ir jais rūpinasi AB
„Kelių priežiūra“ specialistai, o būsimus
asfaltavimo darbus planuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija.
„Santakos“ laikraščio redakcija taip pat
gana dažnai sulaukia panašių skaitytojų
kreipimųsi. Negavę konkrečių atsakymų
iš valdininkų, gyventojai žurnalistų prašo
bent jau padėti išsiaiškinti, kada galima tikėtis sulaukti pro jų namus vedančio kelio
asfaltavimo darbų.
Pastaruoju metu redakciją vėl užplūdo
nemažai panašaus pobūdžio skambučių.
Štai Pilviškių seniūnijoje esančio Oželių kaimo gyventojas pasakojo, kad šalia jo namų
einančio kelio Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai būklė pastaraisiais metais tapo tragiška.
Jo teigimu, paskutinį sykį ši kelio atkarpa
buvo žvyruota maždaug prieš dešimtmetį,
todėl per tiek metų ji jau yra visiškai nusidėvėjusi, o kaskart greideriuojant duobes
situacija tik dar labiau prastėja.
Vyras pastebėjo, kad pastaraisiais
metais šis kelias greideriuojamas daug
rečiau. Paprastai greideris į šią vietą atvažiuoja tik po to, kai paprašo patys Pilviškių
seniūnijos gyventojai. Vietiniai žmonės
neslepia, kad į jų prašymus dažniausiai
būna atsižvelgiama, tačiau prisišaukti pagalbą nėra taip lengva. Pagrindinė to priežastis – prieš kelerius metus įvestas centra-

S Nuo Opšrūtų link Šunskų vedančiu neasfaltuotu keliu dažnai važiuoja tiek
lengvieji automobiliai, tiek sunkiasvorė technika.
Autoriaus nuotr.
lizuotas klientų skambučių aptarnavimas.
Dabar prisiskambinti tiesiai į Vilkaviškio
ar Marijampolės kelių priežiūros tarnybas
tapo neįmanoma.

Nenori važiuoti namo

Oželių kaimo gyventojas pasakojo,
kad daugiausiai problemų dėl minėto kelio žmonės turi pavasarį bei rudenį, nors
ir žiemą duobė keičia duobę, tad važiuoti
juo taip pat nėra lengva. Vasarą kelio danga paprastai būna nebloga, tačiau tuomet
iškyla kitos problemos – didžiuliai dulkių
debesys, kuriuos dažniausiai sukelia šiuo
keliu nuolat važiuojantys sunkiasvoriai
automobiliai.
Vietiniai gyventojai jau seniai neskaičiuoja savo automobilių gedimų, kurie
įvyksta būtent dėl blogos kelio būklės. Į redakciją paskambinęs vyras pasakojo, kad
Oželiuose ir aplink šią vietovę gyvena nemažai Marijampolėje dirbančių medikų,
kurie namo grįžta tik savaitgaliais. Pasak
pašnekovo, dalis medicinos srities darbuo-

tojų nuomojasi butus Suvalkijos sostinėje,
nes nenori kasdien dardėti duobėtais ir
sunkiai išvažiuojamais keliais.
Gyventojai ne kartą rinko parašus prašydami, jog šis kelias būtų išasfaltuotas,
ne sykį bendravo ir su Vilkaviškio rajono
valdžios atstovais, tačiau realių atsakymų
į rūpimus klausimus jie teigė taip niekada
ir neišgirdę.

Ne anksčiau nei 2024-aisiais

Kadangi minėtas kelias yra valstybinės
reikšmės, situaciją pakomentuoti paprašėme Lietuvos automobilių kelių direkcijos
atstovų. Šios tarnybos Tarptautinių ryšių
ir komunikacijos skyriaus vadybininkas
Evaldas Tamariūnas sakė, kad kelių direkcija dar 2017 m. parengė Asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) bei Gyvenviečių
teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių
ruožų atrankos metodikas. Pagal jas sureitinguoti visi valstybinės reikšmės keliai
su žvyro danga ir sudarytas asfaltuotinų

kelių ruožų sąrašas, kurį ketinama įgyvendinti iki 2024 m.
Vilkaviškio rajono savivaldybėje nuo
2017 m. iki 2024 m. turėtų būti išasfaltuoti
septyni, o kaimyninėje Marijampolės savivaldybėje – šeši žvyrkeliai. Nemažai planuotų darbų jau atlikti.
Deja, tarp tų atkarpų, kurios dar liko
neišasfaltuotos, kelio Opšrūtai – Paežeriai
– Šunskai nėra. Jo ruožas nuo 12,896 km
iki 14,375 km minėtame sąraše tarp Marijampolės savivaldybės kelių buvo įrašytas
septintoje vietoje ir į prioritetinį sąrašą nepateko. Tuo tarpu tarp mūsų savivaldybės
kelių minėto žvyrkelio atkarpa nuo 6,292
km iki 12,896 km prioritetiniame kelių sąraše įrašyta dvyliktoje vietoje ir taip pat
bent iki 2024-ųjų asfaltuoti jos neketinama.
„Kelių direkcijai priklausantys valstybinės reikšmės keliai atrenkami asfaltuoti
pagal žvyrkelių ruožų atrankos metodikas
ir nustatytus atrankos kriterijus. Atsižvelgiama į tai, ar norimu asfaltuoti keliu važinėja viešasis transportas, ar pagerinus
jo būklę būtų sugeneruotas papildomas
eismas, ar šalia kelio yra lankytinų vietų.
Taip pat skaičiuojama, koks yra vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas, žiūrima į maršruto užbaigtumą, savivaldybės
prioritetus ir kitus panašius niuansus“,
– pasakojo E. Tamariūnas.
Jis taip pat pabrėžė, kad visi kelių ruožai, kurie nepateko į viešai paskelbtą valstybinės reikšmės asfaltuotinų kelių ruožų
iki 2024 m. sąrašą, bus apsvarstyti ir įvertinti rengiant kito laikotarpio valstybinės
reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo sąrašą. Kadangi kelias Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai šiame laikotarpyje tik per
plauką nepateko į planuojamų asfaltuoti
žvyrkelių sąrašą, realu, jog kitame laikotarpyje jis jau bus įrašytas tarp prioritetinių kelio ruožų.
Verta paminėti, kad mūsų rajone iš
karto už brūkšnio liko dar keletas ruožų,
kurie, realu, jog bus asfaltuojami po 2024ųjų. Tarp jų pateko kelių Patilčiai – Bartninkai – Kaupiškiai, Ramoniškiai – Antanavas, Virbalis – Žalioji ir kt. tam tikros
atkarpos.

PADĖKA

Dėkoju pareigūnams
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Ieškok krašto naujienų savo telefone

Praėjusią savaitę Pilviškiuose vyko
pareigūnų reidas – tikrino vairuotojų
blaivumą. Taip nutiko, kad važiuojančią į automobilių remonto dirbtuves
mane sustabdė policija. Papūčiau į
alkoholio matuoklį, jis parodė nulius,
pareigūnai man palinkėjo laimingo kelio.
Tačiau pabandžiusi užvesti automobilį supratau, kad jis visiškai sugedo, nespėjęs nuvažiuoti iki serviso.
Sutrikau, nežinojau, ką daryti. Tačiau
pareigūnai Laura Gružinskienė ir Klaidas Adomavičius sakė nesinervinti,
nes problemą tuoj išspręs. Jie nustūmė
mano mašiną į šalikelę, kad netrukdytų eismui, o po to prisikabino ją prie
tarnybinio automobilio ir nutempė į
remonto dirbtuves.
Buvau nustebinta tokio pareigūnų
nuoširdumo ir paslaugumo. Noriu labai jiems padėkoti ir pasidžiaugti, kad
policijoje tarnauja tokie puikūs žmonės. Sėkmės jiems!

Laimutė STRAZDAUSKIENĖ
Užsk. 156
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Planuose – Amatų centro steigimas
Simona SIMANAVIČIENĖ

Praėjusią savaitę Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos
centre vyko diskusija dėl Amatų centro steigimo. Rajono
amatininkai, Savivaldybės administracijos atstovai kalbėjo
apie amatų perspektyvas rajone, viešinimo svarbą. Amatininkai pozityviai reagavo į
išsakytas Amatų centro arba
maršruto kūrimo perspektyvas, dalijosi asmeninėmis
patirtimis.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Daiva Riklienė akcentavo, kad kartais
vien auksinių rankų neužtenka norint,
kad amatininko kuriami darbai būtų S
matomi. Tam reikia vadybinių sugebėjimų, viešinimo. Visgi savo namus
paversti vieša erdve, kai nežinia, kada
gali užsukti lankytojas pasižiūrėti puoselėjamo amato, – ne išeitis. Diskusiją
pradėjusi D. Riklienė kvietė aptarti, kokias savųjų amatų perspektyvas mato
rajono amatininkai, pakalbėti apie tradicinių amatų viešinimo galimybes, vadybinę pagalbą amatininkams.
Diskusijos dalyviai palaikė idėją centralizuotai viešinti Vilkaviškio rajone puoselėjamus amatus sukuriant tam specialią erdvę – Amatų centrą. Ten galėtų būti įsteigta
amatininkų parduotuvėlė, teikiama informacija apie įvairiose rajono vietose siūlomas edukacijas bei veikti dirbtuvės, kur
lankytojai galėtų tiesiogiai prisileisti prie
amato.
Gižietė Ona Maksvytienė teigė neabejojanti Amatų centro steigimo būtinybe bei
pabrėžė amatininkų įveiklinimo svarbą.
„Žmogus iš idėjos gali dirbti metus, paskui
pavargsta. Veikla, nepriklausomai nuo to,

Susitikime dalyvavę žmonės dalijosi patirtimi, diskutavo apie Amatų centro steigimą.

Centro įkūrimas
atvertų daugiau
galimybių mūsų rajono
amatininkams.
ar ji nauja, ar sena, turi nešti naudą. Taip
padėtume amatams gyvuoti bei populiarintume savo kraštą visoje Lietuvoje“, – kalbėjo O. Maksvytienė.
Pasiūlymų, kur toks centras galėtų būti įsteigtas, pateikta įvairių. Daugiausiai
palaikymo sulaukė Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus darbuotojos Aušros Mickevičienės
siūlymas panaudoti Paežerių dvaro sodybos ansamblio pastatus: spirito varyklą,
arklidę, kiaulidę. Jie jau dabar turi istorinę vertę, tačiau neprižiūrimi nyksta, todėl
amatininkų dirbtuvių įrengimas statinius

prikeltų naujam gyvenimui bei padidintų
dvaro lankytojų skaičių.
„Norėtųsi, kad viskas būtų vienoje vietoje: kalvio dirbtuvės, molio žiedimo ratas,
medžio darbai, audimo artelė. Šaunu, jeigu atgimtų vilnos vėlimo amatas arba kas
nors vėl pradėtų pinti šiaudines skrybėles“,
– kalbėjo muziejininkė A. Mickevičienė pridurdama, kad centre galėtų būti rodomi ne
tik senieji amatai, bet ir steigtis nauji.
Diskusijoje dalyvavo ir Zyplių dvare
(Šakių r. sav.) dirbantis tautodailininkas
Vidas Cikana. Vyriškis dalijosi patirtimi
bei akcentavo, kokią pridėtinę vertę kaimyniniam dvarui suteikė viešbučio įkūrimas, priminė edukacijų svarbą. „Svarbiausia leisti lankytojams patiems prisiliesti
prie amato, tada žmogus daugiau įsitraukia negu tik žiūrėdamas. Kai būdavo organizuojamos stovyklos, vaikai nenorėdavo
išeiti iš mano dirbtuvėlių, jiems buvo įdomiau pabandyti drožinėti negu maigyti telefonus“, – pasakojo V. Cikana.

Psichologinio smurto darbe atvejams – naujas skyrius
Valstybinė darbo inspekcija
(VDI) įsteigė Psichologinio
smurto darbe prevencijos skyrių. Jame dirbantys inspektoriai registruoja ir tiria skundus,
kontroliuoja bei konsultuoja.
Naujasis skyrius, veikiantis nuo šių metų
pradžios, reikalingas siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose
ir užkirsti kelią jose plisti neetiškam, žeminančiam, diskriminaciniam elgesiui.
Psichologinio smurto darbe prevencijos
skyrius kontroliuos, kaip laikomasi šalies
įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuo-

jančių psichologinio smurto darbe, lygių
galimybių darbe pažeidimų prevenciją. Skyriaus veiklos laukas – įmonės, įstaigos, organizacijos ir kitos organizacinės struktūros.
Dirbantys 8 inspektoriai (iš jų 5 – teritoriniuose skyriuose) registruoja ir tiria
skundus dėl psichologinio smurto darbe
bei jo apraiškas, taip pat dalyvauja vykdant priežiūros politiką.
Inspektoriai ne tik nagrinėja skundus
bei pranešimus, susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet ir konsultuoja psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, atvejų prevencijos,
taip pat tyrimo klausimais. Konsultacijų gali kreiptis darbdaviai, įmonių darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos, darbdavių or-

ganizacijų atstovai, specialistai, profesinių
sąjungų organizacijos ir darbuotojai.
„Užtikrinti darbuotojo orumą ir saugumą darbe yra vienas iš svarbiausių darbdavių siekių. Naujai įsteigtas VDI skyrius
turėtų prie to reikšmingai prisidėti. Vis dėlto viena institucija visos psichosocialinės
aplinkos pakeisti negali. Čia turi bendradarbiauti ir patys darbuotojai, ir darbdaviai, ir darbuotojų atstovai. Patyrusiuosius
smurtą darbe raginame nebijoti prašyti
pagalbos, kreiptis į VDI, darbo tarybas ir
profesines sąjungas“, – ragino Lietuvos
Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo
inspektorius Jonas Gricius.

darbų parodą. Pleneras ir paroda skirti
mokyklos Kybartuose 110-mečiui. Būtina išankstinė dalyvių registracija tel.
8 671 09 231.
s Algimanto Kezio galerijoje eksponuojami kybartiečio Algirdo Kučinsko kūriniai. Tapybos (liejimo technika) darbų
paroda veiks iki vasario 3 d. Medžio
darbus apžiūrėti bus galima iki vasario 10 d. Apsilankymo parodose laiką
prašoma iš anksto suderinti tel. 8 671
09 231.

eksponuojama skulptūrų paroda „Aš
tavo angelas“. Darbų autoriai – tautodailininkai Andrius Bieliukas (Kriūkai),
Raimundas Blažaitis (Alvitas), Antanas
Lastauskas (Kalvarija).

Valstybinės darbo inspekcijos inf.

KAS? KUR? KADA?
Vilkaviškyje
s Iki sausio 31 d. kultūros centre ekspo-

nuojama Eugenijaus Varkulevičiaus
piešinių paroda.
s Iki vasario 10 d. viešojoje bibliotekoje
eksponuojama gimnazistės Deimantės
Šuliauskaitės fotografijų paroda „Tylos
menas“.

Kybartuose
s Vasario 4 d., 13 val., Algimanto Kezio

galerijoje (J. Basanavičiaus g. 33) vyks
susitikimas su tapybos plenero „Mokykla“ dalyviais, bus galimybė pamatyti jų

Alvite
s Iki sausio pabaigos Šv. Onos bažnyčioje

Kudirkos Naumiestyje
s Iki vasario 13 d. Vinco Kudirkos muzie-

juje veiks Tado Kazakevičiaus fotografijų paroda „Tai, ko nebebus“.

Apie renginius jų organizatoriai kviečiami
pranešti redakcijai el. p. santakoslaikrastis@
gmail.com arba reklama@santaka.info.

Autorės nuotr.

Susirinkusieji bendrai sutarė, kad pirmiausia reikia rasti lyderį, kuris vienytų
visus mūsų krašto auksarankius, užsiimtų
amatų viešinimo darbais, rūpintųsi Amatų centro steigimu.
Savivaldybės atstovai ir Vilkaviškio
rajono vietos veiklos grupės vadovė Lina
Kružinauskienė pažadėjo pagalbą tarpininkauti tariantis su Žemės ūkio ministerija, kuri ir pasiūlė finansavimą Amatų
centro steigimui.
Susitikime nutarta pirmiausia siekti
bendradarbiavimo su Žemės ūkio ministerija kuriant bendrą Amatų centro, tam
tikra forma jungsiančio Vilkaviškio krašto
amatininkus, tautinio paveldo gamintojus
ir edukacinių programų vykdytojus, viziją.
Ministerijai pritarus galėtų atsirasti amatininkus, edukacinių programų vykdytojus,
tautodailininkus, meno kolektyvus jų gyvenamojoje aplinkoje jungiantis maršrutas, amatininkų darbų parduotuvėlė – ir
fizinė, ir internetinė.

TRUMPAI
] TECHNINĖ APŽIŪRA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje dirbti
pradėjo konkursą į nuolatines vyriausiojo specialisto pareigas laimėjęs Stirnėnų (Pilviškių sen.) kaimo gyventojas
Aurimas Kripas. Jis nuo šiol rūpinasi
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų technine apžiūra, žemės ūkio priemonių registravimo ir perregistravimo dokumentų tvarkymu.

] RADIJO SPORTAS
57-ajame Lietuvos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionate sėkmingai pasirodė du mūsų krašto atstovai. Romualdas
Čėsna, varžybų metu dirbdamas mikrofonu ir telegrafu bendroje įskaitoje
užėmė aukštą šeštąją vietą. Vytautas
Šneideris darbo su telegrafu pogrupyje nusileido tik vienam varžovui ir liko
antras.

] KONTRASTAI
Pirmadienio naktį Lietuvoje užfiksuotas 21 laipsnio temperatūrų skirtumas.
3 val. nakties Šventosios apylinkėse termometrai rodė 1,7 laipsnio šilumos, o
kitoje šalies pusėje, Šalčininkų rajone,
buvo 19,6 laipsnių šalčio. Vilkaviškio rajone tuo metu šalo apie 3 laipsnius.

„Santaką“ redakcijoje
galite užsiprenumeruoti
nuo bet kurios dienos.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Išrinkti „Dainų dainelės“ pirmojo etapo
laureatai
KONKURSAS

S Solistai Monika Protasevičiūtė (iš kairės), Emilė Šūmakarytė, Enrikas Plechavičius, Simona Raugalaitė ir Bernardas Kriščiūnas pateko į antrąjį „Dainų dainelės“
etapą Marijampolėje.
Autorės nuotr.
Simona SIMANAVIČIENĖ

Praėjusią savaitę Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje įvyko „Dainų dainelės“ pirmojo etapo atranka. Jame dalyvavo
dešimt solistų ir tercetas. Į kitą etapą, kuris vyks Marijampolėje,
buvo išrinkti aštuoni atlikėjai.
Įvairūs pasirodymai

Pirmojo „Dainų dainelės“ etapo dalyvius vertino komisija, kurioje dirbo net tik
mūsų krašto kultūros atstovai, bet ir „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Tomas Pavilionis.
Šiam tenorui buvo pavestos vertinimo
komisijos pirmininko pareigos. „Jeigu nepasiseks, jei kokia natelė ir nusprūs – nesi-

jaudinkite, svarbiausia – būkite savimi. Negalvokite apie komisiją ar žiūrovus, tiesiog
išgyvenkite kūrinį, kurį atliekate“, – drąsino dalyvius pirmininkas ir kvietė atsiduoti
muzikai.
Komisijoje taip pat dirbo Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė Renata
Medelienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos

direktorius Artūras Pečkaitis bei Vilniaus
privačios gimnazijos muzikos mokytoja ir
vokalo pedagogė Emilija Finagėjevaitė.
Komisija iš vienuolikos dainingų moksleivių ir darželinukų atrinko aštuonis atlikėjus, kurie toliau dalyvaus atrankoje.
Į antrąjį etapą pateko jauniausios vaikų grupės atlikėjos Emilė Šūmakarytė iš
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ (mokyt. Nemyra Gardauskienė) ir Monika Protasevičiūtė iš Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio „Pasaka“, kur muzikos ją
moko vadovė Edita Andriulionienė.
Kitame etape taip pat dalyvaus Kybartų kultūros centre Irmos Menčinskienės
ugdomas Bernardas Kriščiūnas, Simona
Raugalaitė iš Vilkaviškio muzikos mokyklos (mokyt. Rita Štrimaitienė) bei Deimantė Varnagirytė iš Vilkaviškio muzikos

Dalyvavome tarptautinėse varžybose
Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 4–6 klasių mokiniai
dalyvavo tarptautinėse
saugaus eismo varžybose.
Net 17 Keturvalakių mokyklos mokinių, įveikę nelengvas
atrankos užduotis, gavo galimybę atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose. Tai mūsų
ugdymo įstaigos bendruomenei – itin didelis pasiekimas.
Pasiruošti konkursui padėjo treneris Benius Jankevičius
ir mokyklos direktorė Neringa
Jankauskienė.
Iš viso renginyje dalyvavo
12 komandų iš įvairių Europos
šalių. Dėl COVID-19 pandemijos
konkursas vyko nuotoliniu būdu. Mums teko atsakinėti į teorinius klausimus, dalyvauti žaidime „Labirintas“, atlikti užduotį S Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti Tarptautinės automobilių federacijos sertifika„10 klaidų“, patiems pasigamintais ir atminimo dovanėlėmis.
ti šviečiantį žaislą – pakabuką.
Pagrindinis šio konkurso tikslas – ma- tais ir atminimo dovanėlėmis. Kaip vieną
Išvykos metu ne tik pramogavome bei
žinti avaringumą Europos keliuose bei ug- iš konkurso prizų laimėjome išvyką į Kau- linksmai leidome laiką, bet ir praktiškai
dyti jaunųjų eismo dalyvių sąmoningumą ne esantį batutų parką „Jump Space“. Šią pritaikėme įgytas saugaus eismo žinias.
ir atsakingumą.
smagią pramogą mums padovanojo autoEmilija PUSKUNIGYTĖ
Visi varžybų dalyviai apdovanoti Tarp- mobilininkų klubo „Autokontaktas“ vadoKeturvalakių mokyklos-daugiafunkcio
tautinės automobilių federacijos sertifika- vas Gintaras Urbonas.
centro 6 klasės mokinė

mokyklos Kybartų skyriaus (mokyt. Rasa
Arlauskienė).
Laimėjimu džiaugėsi muzikos pedagogės Editos Linkevičienės paruoštas merginų tercetas Viltė Ūsaitė, Asmera Bulonaitė
bei Rugilė Janulaitytė iš Vilkaviškio vaikų
ir jaunimo centro, taip pat solistė Barbora
Kinderytė.
Tolesnėse atrankose dalyvaus Enrikas
Plechavičius iš Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro (mokyt. R. Arlauskienė).
Prieš pat atranką berniukas susirgo, todėl
komisija ir žiūrovai stebėjo šio gabaus solisto pasirodymo vaizdo įrašą.
Džiugu, kad liga nesutrukdė Enrikui
pelnyti vietą į kitą konkurso „Dainų dainelė“ etapą.

] Nukelta į 12 p.

Kviečia balsuoti
Atidaus skaitytojų dėmesio laukia beveik aštuonios dešimtys
eilėraščių, pateiktų moksleivių
poetinės kūrybos konkursui.
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras
pakvietė mokinius kurti eiles ir dalyvauti
konkurse „Iš Tavo lūpų – į mano širdį, iš
mano lūpų – į Tavo Širdį“. Šis pavadinimas
iš Angelės Joknytės giesmės „Čia gyvenimo
pradžia“ pasiskolintas neatsitiktinai – jis
iliustruoja jautrų poeto susitikimą eiliuotoje maldoje su Dievu.
Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro feisbuko paskyroje publikuojami geriausi komisijos atrinkti konkursantų eilėraščiai.
Atrinkta 20 kūrinių, kurių autoriai
– pradinukai, t. y. 1–4 klasių mokiniai. 5–8
kl. grupėje skelbiamas 41 eilėraštis, publikuojama 16 darbų, sukurtų I–IV gimnazijos
klasių gimnazistų.
Žmonės pirmiausia kviečiami susipažinti su jaunųjų vyskupijos kūrėjų eilėraščiais, o paskui feisbuko paskyroje atiduoti
savo balsą už tą, kuris pasirodė artimiausias, jautriausias, įtaigiausias.
Organizatoriai prizais apdovanos po
vieną kiekvienos amžiaus grupės autorių
– tą, kurio eilėraštis feisbuke surinks daugiausia mygtuko „Patinka“ paspaudimų.
Komisija atrinks po tris geriausius kūrinius iš kiekvienos grupės. Šių darbų autoriai bus apdovanoti garbės raštais, prizais.
Konkurso rezultatus preliminariai planuojama paskelbti iki sausio 31 d.
Pagal organizatorių inf.
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Paminklo Žynių kaime paslaptis
Pirmą kartą Lietuvoje surasta vieta, kur karo belaisviai ir
žydai buvo šaudomi drauge.
Tai – Žynių kaimas. Tačiau kiek
iš tiesų čia buvo nužudyta
žmonių, dar reikia papildomai
ištirti.

vidurinės mokyklos mokytojai ir Arminų
kolūkio kolūkiečiai (nurodytos pavardės)
nustatė, kad „Vilkaviškio raj. Juodupėnų
apylinkėje, Žynių kaime, prie vieškelio
Rumokai–Slabadai, atstumu 100 m nuo
Arminų vidurinės mokyklos, 13 km iki
Vilkaviškio miesto, 3 km iki Rumokų bandymo stoties, 1943 metų pavasarį–vasarą
(greičiausiai šaudymai vyko 1942 m. – aut.
past.) čia buvo hitlerininkų sušaudyta
apie 800 žmonių, nes griovys buvo apie
100 m ilgio ir sušaudytieji suguldyti keturiomis eilėmis, jų tarpe K. Naumiesčio belaisvių lagerio esantys Tarybinės armijos
kariai-belaisviai, tarybiniai veikėjai, žydų
tautybės moterys ir vyrai. Faktą, kad šioje
vietoje buvo sušaudyti minėtieji žmonės,
patvirtino vietos gyventojai, kolūkiečiai
Kerutis Viktoras, Norkus Juozas, nes nuo
šaudymo vietos jų sodybos randasi 200 m,
400 m, kolūkietis Savickas Juozas buvo sulaikytas kelyje šaudymo metu.“

Kaimo žmonės – žiaurių įvykių
liudytojai

Žynių kaimas – Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnijos gyvenvietė, esanti už 2 km
į vakarus nuo Sūdavos, greta kelio Slabadai–Sūdava–Opšrūtai.
Tarpukariu čia gyveno keliolika lietuvių
šeimų, ūkininko Pakalkos sodyboje veikė
malūnas. Jo paslaugomis naudojosi Sūdavos, Šapalų, Iškartų, Balnių, Arminų ir kitų
aplinkinių kaimų žmonės. Žyniuose žydų
nebuvo, jie tik atvykdavo verslo reikalais,
pristatydavo įvairių prekių. Tačiau Holokaustas palietė ir šį atokų kaimą.
Kadangi Vilkaviškis nutolęs per 25 km
nuo Vokietijos sienos, sprendimas dėl žydų likimo buvo perduotas Tilžės gestapui,
kuriam buvo įsakyta sunaikinti teritorijoje
gyvenusius komunistus ir žydus.
Sovietų okupacijos metu Žynių kaime,
Žaliosios valsčiuje, 1941 m. prie kelio Žyniai–Kudirkos Naumiestis buvo iškastas
150 m ilgio, 5 m pločio ir 1,5 m gylio prieštankinis griovys apsiginti nuo vokiečių.
Naciai pasinaudojo tuo grioviu žudydami
žmones.
Žudynės vyko dvejus metus (1941–1942
m.). Šiuos baisius įvykius matė labai daug
žmonių, iš įvairių vietovių atvykusių į netoliese esantį malūną. Kai vykdavo šaudymas, atvykėliai būdavo sulaikomi ir jiems
tekdavo būti šių baisių įvykių stebėtojais.
Šaudyti buvo parinktas plikas, lygus laukas, iš kurio pabėgti buvo neįmanoma.
Karo baisumus išgyveno Žynių kaimo
gyventojai. Keliu, einančiu pro kaimą, buvo varomi išbadėję rusų belaisviai į Kudir-

Žudynių eiga

S Paminklo užrašai lietuvių ir žydų (jidiš) kalbomis skelbia, kad Žynių kaime karo
metais buvo sušaudyta apie 2 000 žmonių. Tačiau kitų šaltinių faktai verčia
tuo abejoti.
Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.
kos Naumiesčio lagerius.

Svečiuose pas mokytoją

Žynių kaime aplankėme paminklą žuvusiems žmonėms. Jo užrašas lietuvių ir
jidiš kalbomis byloja, kad „šioje vietoje yra
palaikai apie 2 000 žydų ir kitų tautybių
žmonių, nužudytų čia hitlerinės okupacijos 1941–1942 metais.“ Nuvykome į Žynių
kaimą pas dabar jau a. a. mokytoją Reginą
Naujokaitienę. Ji mums papasakojo apie
čia buvusius įvykius, parodė jos surinktą
ir tvarkingai sudėliotą archyvinę medžiagą, t. y. kaimo žmonių liudijimus apie šiame kaime įvykusią tragediją.
Čia buvo šaudomi Raudonosios armijos
kariai belaisviai ir iš Kudirkos Naumiesčio
atvežtos žydės moterys su vaikais.

Turime tris šaltinius apie žudynes Žynių kaime: knygą „Masinės žudynės Lietuvoje“, aktą ir užrašą ant paminklo. Tačiau
kai kurie faktai, nurodyti šiuose šaltiniuose, skiriasi.

Prieštaringa informacija

Literatūroje labai mažai galime rasti medžiagos apie Žyniuose sušaudytus
žydus, be to, pateikta informacija labai
prieštaringa. 1973 m. išleistoje knygoje
„Masinės žudynės Lietuvoje“ nurodyta,
kad Žynių kaime nužudyta apie 800 vyrų,
moterų ir vaikų.
Lietuvos ypatingajame archyve suradome LTSR Kraštotyros draugijos 1965 m.
balandžio 8 d. Arminuose sustatytą aktą
Nr. 89a [13]. Sudarytoji komisija (Arminų

Daug medžiagos yra pateikta Sauliaus
Beržinio interviu su Albinu Pakalka vaizdo
juostoje. Kalbintų liudininkų parodymai leidžia susidaryti vaizdą apie žudynių Žynių
kaime eigą.
Pirmiausia į žudynių vietą atvažiuodavo vokiečiai, jie vaikščiodavo po kaimą,
rinkdavo kiaušinius ir kitą maistą. Tada pasistatydavo suolelius, nusitaikydavo kulkosvaidžius ir belaukdami aukų vaišindavosi.
Pirmąja partija, kaip yra nurodęs kaimo seniūnas, atvežė žydų vyrus. Vėliau
vežė žydes moteris su vaikais ir rusų karo
belaisvius.
Per savaitę žmonės būdavo atvežami
du kartus: žydai – vežimuose, o karo belaisviai iš Kudirkos Naumiesčio lagerio – sunkvežimiais. Kai kurie jų jau būdavo mirę arba labai silpni, surištomis rankomis.
Sušaudyti pasmerkti žmonės į Žynių
kaimą buvo vežami vieškeliu per Daržininkų kaimą.
] Nukelta į 9 p.

„Esu iš mažo miestelio ir tai didžiausias mano privalumas“
] Atkelta iš 3 p.
Nuo studijų metų man pradėjo trūkti erdvės Lietuvoje. Todėl išvykau į užsienį, pradėjau savo svajonių siekti svetur. Vis dėlto
tas blaškymasis vėl sugrąžino mane į Vilkaviškį. Aš čia taip save „įsivietinau“, jog
supratau, kad niekur daugiau pasaulyje
nenorėčiau būti. Tai yra didžiausias mano
turtas, mano išskirtinumas, mano charakteris.
Deja, kartais reikia padrąsinimo iš šono, kad pradėtum vertinti, kas tu esi. Aš supratau, jog lengva ką nors kaltinti, pavyzdžiui, lietuvybę, kad nevaidini Holivude,
lengva piktintis, jog anglų kalba nėra tavo
pirmoji kalba. Paprasčiausia kaltinti Lietuvą kaip mažą šalį dėl kažko, ko tu neturi.
Bet iš tiesų viską galima pasiekti. Žinoma,
vieni ar kiti dalykai kainuoja pastangų,
bet tikrai nėra nieko neįmanomo. Kuo tu ilgiau neigsi ir žeminsi savo tautybę, kurios
negali pakeisti, tuo blogiau tau.
Ir visgi aš vertinu lietuviškumą ne kaip
privalumą ir ne kaip trūkumą – tai yra mūsų duotybė. Nereikia jos neigti.
– Esate gyvenusi Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje, savaime suprantama, ir
Lietuvoje. Kur gyventi mieliausia ir kodėl?
– Visi etapai buvo labai skirtingi, malonūs ir savitai įdomūs. Lietuvoje išgyvenau
studijų metus, ieškojau savęs. Londone
buvo be galo sunku dėl finansų, darbų, vienatvės. Vienas mano geras bičiulis britas,
pirmo pasaulyje tapyto animacinio filmo
„Mielas Vincentai“ režisierius ir prodiuse-

S Akimirka iš latvių filmo „Pagonių žiedas“ filmavimo.
ris, sako, kad Londone vos pramerkus akis
kapsi pinigai – supranti, kad viskas kainuoja. Todėl kyla didžiulė įtampa. Bet taip pat
Londone – nemokami muziejai, didžiausi
pasaulio lobynai. Turi galimybę sutikti įvairiausių žmonių, pažinti įvairovę. Gyvenimas Londone buvo nuostabi patirtis, nors
ir be galo sunki.
Ispanijoje visai kitoks temperamentas.
Būtent ši šalis mane privertė labiau mylėti
Lietuvą. Mačiau, kaip ispanai didžiuojasi savo šalimi, kaip jie vertina savo kultūrą. Mane tai privertė susimąstyti, dėl ko aš myliu
Lietuvą ir kodėl aš taip nekalbu apie savo

Luko ŠALNOS nuotr.

šalį.
– Ar galėtumėte įvardyti knygas, kurios paliko didžiausią įspūdį?
– Man labai patinka skaityti, tik aš dabar
skaitau daug mažiau, nei norėčiau ar galėčiau. Užaugau su knygomis. Reikia išlaukti
knygai tinkamo momento, tada knyga „susiskaito“ tobulai. Paauglystėje skaičiau daug
Virdžinijos Vulf knygų, įveikiau viską, kas
buvo išleista lietuvių kalba. Mane sužavėjo
tai, kaip ji dėlioja mintis, artima buvo sąmonės srauto technika. Šios autorės „Savas
kambarys“ atvėrė labai daug feministinių
tiesų bei temų.

Kitas išlauktas rašytojas buvo Hermanas Hesė. Pirmasis jo perskaitytas kūrinys
buvo „Demianas“. Paskutinė įsimintiniausia Hesės knyga, kurią skaičiau, buvo „Sidharta“, kurioje pasakojama apie esmines
gyvenimo tiesas.
Mylimiausia paauglystės knyga buvo
Chulijaus Kortasaro „Žaidžiame klases“,
taip pat patiko Jurgos Ivanauskaitės kūryba. Iš neseniai skaitytų kūrinių paminėčiau
Tomo Mano „Užburtą kalną“.
– Sudarote labai pozityvaus žmogaus
įspūdį. Ką patartumėte tiems, kurie nori neprarasti optimizmo?
– Labai smagu, kad sudarau tokį įspūdį, galiu užtikrinti, jog tai nėra tik įvaizdis
(šypsosi). Praėjo daug laiko, kol pati galėjau sau pripažinti, jog esu žmogus, kuris
pasirenka žvelgti į šviesiąją pusę. Turiu
daugybę gyvenimo principų, kuriais stengiuosi vadovautis, tačiau dabar labiausiai
tiktų šis: „Viskam yra savas laikas.“ Arba,
kaip sakydavo mano kurso vadovas: „Kiekvienai daržovei yra savas laikas.“
Reikia suprasti, kad mums skirti dalykai
niekur nepradings. Tai nereiškia, kad neturi pats siekti savo tikslų. Turi nuolat dirbti,
stengtis, augti, ieškoti, bandyti. Bet nereikia
jaudintis, kai neįvyksta tai, ko troškai. Reikia leisti sau būti čia ir dabar bei suprasti,
kad viskas, kas turi būti tavo, ateityje ir bus
tavo.
Miglė DUBAUSKAITĖ
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Artėjant atkrintamosioms –
komandų rekordai ir antirekordai
Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškio rajono krepšinio pirmenybėse „Santakos“ laikraščio
taurėms laimėti sužaisti dar penki susitikimai. Vienos komandos
jau prarado net teorines galimybes žengti į atkrintamąsias varžybas, o kitos, priešingai, – jas
sustiprino.
Priartėjo prie viršūnės. Savaitgalį Liudvinavo „Vyčio“ krepšininkai net 110:64 sutriuškino Vilkaviškio „Autoklubo“ žaidėjus
ir sustiprino savo galimybes reguliariajame
sezone kovoti dėl pirmos turnyro lentelės
vietos. „Vyčiui“ ateinantį savaitgalį tereikia
įveikti „Bruklino“ komandą.
Rezultatyviausios rungtynės. 110 „Vyčio“ pelnytų taškų – geriausias šio sezono
vienos komandos užfiksuotas pasiekimas.
Iki tol rekordas priklausė Gižų „Griausmo“
žaidėjams, kurie į „Simedvos“ krepšį buvo
įmetę 108 taškus.
Antirekordas. Tie patys Gižų „Griausmo“ krepšininkai savaitgalį užfiksavo ne
tokį malonų pasiekimą – žaisdami nepilnos
sudėties jie net 36:67 pralaimėjo „Vienybės“
žaidėjams. 36 vienos komandos pelnyti taškai – šio sezono antirekordas. Įdomu tai,
kad per pirmąjį kėlinį „Griausmas“ įmetė vos 3 taškus, o per antrąjį – tik 8. Šiose
rungtynėse gižiečiai itin netaikliai atakavo
iš trijų taškų zonos – tikslą pasiekė vos 1 metimas iš 29 atliktų bandymų.
Užsikabino už šiaudo. Solidi pergalė

S Vienas iš „Vyčio“ pergalės prieš „Autoklubą“ kalvių – 15 taškų įmetęs Arnoldas Juozaitis (su kamuoliu).
Autoriaus nuotr.
prieš akivaizdų dvikovos favoritą „Griausmą“ leido „Vienybės“ žaidėjams vėl pradėti galvoti apie atkrintamąsias varžybas.
Pastaruoju metu jų galimybės patekti į
stipriausių ekipų aštuntuką buvo itin menkos. Dabar „Vienybei“ ateinantį savaitgalį belieka sulaukti „Vyčio“ pergalės prieš
„Brukliną“ ir jos tikslas bus įgyvendintas.
Sunki pergalė. Nelengvą, bet svarbią
pergalę šventė „Karkliniai“, 74:65 įveikę
Šakių „Spartą“. Šis laimėjimas karkliniškiams leido įsitvirtinti penktoje turnyro
lentelės vietoje.
Repeticija. Dar vienose rungtynėse

„Karkliniai“ 52:67 nusileido „Grupinispirkimas.lt“ žaidėjams. Įdomu tai, kad po dviejų
kėlinių „Karklinių“ ekipos sąskaitoje užfiksuota vos 16 pelnytų taškų. Ši dvikova
buvo tarsi repeticija prieš atkrintamąsias
varžybas, mat jau dabar aišku, jog šios dvi
komandos tarpusavyje kovos pirmenybių
ketvirtfinalyje.
Susikomplikavo galimybes. Kaimyninio Šakių rajono ekipų dvikova tarp „Kudirkos Naumiesčio“ bei „Spartos“ žaidėjų
buvo svarbi abiem ekipoms. Pergalę 79:61
šventusi „Sparta“ užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose, o pralaimėjimą patyrę

Tenisininkai – tarp geriausiųjų šalyje
Vilkaviškiečiai toliau įrodinėja, kad puikiai moka žaisti
stalo tenisą. Mūsų rajono
komandos nuolat kovoja
dėl aukščiausių pozicijų tiek
vaikų, tiek suaugusiųjų varžybose.
Čempionato prizininkai

Šalčininkuose įvyko 2010 m. gimusių ir jaunesnių vaikų komandinis
Lietuvos rajonų stalo teniso čempionatas.
Šiose varžybose itin sėkmingai
pasirodė Vilkaviškio rajono sporto
mokyklos berniukų ekipa: Gytis Saukaitis, Kajus Kučinskas, Danielius
Venclovas ir Kajus Paplauskas.
Mūsiškiai užtikrintai įveikė Alytaus, Šalčininkų, Ukmergės bei Mažeikių rajonų sporto įstaigų auklėtinius
ir tik po atkaklios kovos nusileido Klaipėdos bei Utenos stalo tenisininkams.
Susumavus visus rezultatus paaiškėjo, kad vilkaviškiečiams atiteko prizinė trečioji vieta. Namo mūsų rajono
atstovai grįžo su Lietuvos mokinių S
neformaliojo švietimo centro įsteigta
taure, medaliais ir diplomais.
Neblogai čempionate sekėsi ir mūsų sporto mokyklos mergaičių komandai, kurią sudarė Elzė Venciūtė, Elinga Klimčiauskaitė, Luka Auksoraitytė bei
Rugilė Kubiliūtė.
Šioms sportininkėms tai buvo pirmos
tokio lygio varžybos. Nepaisant to, kad mūsų mergaitės buvo 2–3 metais jaunesnės
už kitas varžoves, jos čempionatą baigė

mogų centrą susirinko stipriausios
šalies stalo teniso komandos. Čia vyko
penktasis šios sporto šakos Lietuvos
čempionato aukščiausios lygos turas.
Tarp stipriausių šalies stalo teniso
komandų varžosi ir du mūsų rajono
klubai – „Rytas-1“ ir „Rytas-2“.
Bene laukiamiausia šio turo dvikova įvyko tarp „Ryto-1“ ir iki tol tvirtai
pirmoje turnyro lentelės vietoje žengusios Mažeikių „Vijurko-1“ ekipų. Susitikimas tarp šių komandų vyko itin
atkakliai, tačiau galiausiai pergalę 5:4
šventė mūsų rajono atstovai. Šis laimėjimas vilkaviškiečiams leido aplenkti
mažeikiškius ir įsitvirtinti turnyro lentelės viršūnėje.
Tuo tarpu antroji Vilkaviškio ekipa „Rytas-2“ rezultatu 5:2 nugalėjo
Kauno komandą „Raudona juoda“ bei
1:5 nusileido varžovams iš Vilniaus
– Bronės Balaišienės ekipai. Po pirmojo čempionato etapo „Rytas-2“ žengia
penktoje turnyro lentelės vietoje.
Tuo pačiu metu kaip ir Vilkaviškyje, Kelmėje vyko šalies stalo teniso
čempionato antrosios lygos kovos. Čia
besivaržanti mūsų rajono ekipa „Rytas-3“
šventė keturias pergales prieš
Bronzos medaliais pasipuošė keturi trenerio
varžovus iš Tauragės, Naujosios AkMindaugo Mozūraičio auklėtiniai (iš kairės):
menės, Rietavo ir Vilniaus.
Gytis Saukaitis, Danielius Venclovas, Kajus
Trečiosios Lietuvos lygos kovos
vyko Rietave. Čia Vilkaviškiui atstoKučinskas bei Kajus Paplauskas.
vaujantis „Rytas-4“ pralaimėjo varseptintoje vietoje ir įgijo neįkainojamos žovams iš Utenos bei Kelmės ir sužaidė
patirties.
lygiosiomis su Klaipėdos bei Vilniaus sportininkais. Toje pačioje lygoje besivaržanti
Pakilo į pirmąją vietą
„Ryto-5“ komanda įveikė Telšių tenisininNe ką prasčiau nei vaikams sekasi ir kus bei nusileido klaipėdiškiams.
suaugusiesiems. Į Vilkaviškio sporto ir pra„Santakos“ inf.

varžovai susikomplikavo galimybes žengti
į stipriausiųjų ekipų aštuntuką.
Techninis pralaimėjimas. Dar vienas
planuotas susitikimas tarp „Dublerių“ ir
„Simedvos“ neįvyko. Pastarosios ekipos
žaidėjai iš anksto informavo pirmenybių
valdybą, kad neturi galimybių atvažiuoti į
rungtynes, todėl jiems buvo skirtas techninis pralaimėjimas 0:20.
Geriausi. Savaitgalį rezultatyviausias
rungtynes tarp visų pirmenybių žaidėjų sužaidė „Vyčio“ ekipos aukštaūgis Karolis Šukys. Jo sąskaitoje – 31 taškas. Karolio ekipos
draugas Mantas Varnagiris atliko net 10 rezultatyvių perdavimų, taip užfiksuodamas
geriausią rezultatą šioje statistikos kategorijoje. Tuo tarpu geriausiai dėl atšokusių
kamuolių savaitgalį kovojo „Grupinispirkimas.lt“ vidurio puolėjas Karolis Rimgaila.
Jis kamuolį atkovojo 14 sykių.
Dvigubi dubliai. Minėti trys žaidėjai
užfiksavo ir vadinamuosius dvigubus dublius. Be jų, tai padarė dar trys sportininkai:
Tomas Miškelis („Karkliniai“), Lukas Šileika („Griausmas“) bei Andrius Danilevičius
(„Kudirkos Naumiestis“).
Detali statistika. Visų rungtynių detalią statistiką bei turnyro lentelę galima rasti
feisbuko paskyroje „Krepšinio pirmenybės
„Santakos“ taurėms laimėti“.
Tvarkaraštis. Ateinantį savaitgalį Vilkaviškio sporto ir pramogų centre turėtų
būti sužaistos dvejos paskutinės reguliaraus sezono rungtynės. Po jų galutinai
paaiškės ekipų užimtos vietos bei atkrintamųjų varžybų poros. Sekmadienį, sausio
30 d., 11 val., tarpusavyje varžysis „Simedva“ ir „Kudirkos Naumiestis“, o 12.45 val.
– „Bruklinas“ bei „Vytis“.

Prasidėjo Kybartų
miesto pirmenybės
Kybartų miesto krepšinio
pirmenybėse buvusio Kristijono Donelaičio vidurinės
mokyklos direktoriaus
Antano Žako atminimo taurei laimėti sužaisti pirmieji
susitikimai.
Varžybų atidarymo rungtynėse pirmieji į aikštelę išbėgo „Gudkaimio“
ir „Omegos“ krepšininkai. Nervingoje
dvikovoje nedidelę persvarą antrame
kėlinyje įgiję „Gudkaimio“ žaidėjai ją
išlaikė iki pat rungtynių pabaigos ir
pelnytai įveikė savo varžovus 95:78.
Rezultatyviai nugalėtojų gretose žaidė
E. Masaitis, pelnęs 28 taškus. A. Šeštakauskas pridėjo 22 taškus. Pralaimėjusiems 29 taškus pelnė M. Kijauskas, 22
– M. Vaičiūnas.
Kitose rungtynėse „Keturkaimis“
nelengvai 85:72 palaužė „Mėgėjus“.
Po dviejų kėlinių ekipas skyrė vos vienas taškas – 37:36 priekyje buvo „Keturkaimis“. Nugalėtojus į pergalę vedė
V. Tarnauskas, pelnęs 23 taškus bei A.
Danilevičius, pridėjęs 17 taškų. Pralaimėjusiesiems 23 taškus pelnė šešis tritaškius įmetęs G. Rimas, 16 taškų – R.
Kivyliaus sąskaitoje.
Šį penktadienį, sausio 28 d., Kybartų „Saulės“ progimnazijos sporto
salėje 18.15 val. žais „Gudkaimis“ ir
„Mėgėjai‘“, o 19.45 val. – „Omega“ ir
„Robeda“.
Juozas MURINAS
Vyriausiasis varžybų teisėjas
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Paminklo Žynių kaime paslaptis
] Atkelta iš 7 p.
Atgabentus žmones nurengdavo ir nuogus
sustatydavo prie griovio krašto nugaromis
į šaudančiuosius. Eidami suimtieji – tiek
karo belaisviai, tiek žydai – stengėsi bet
kokiomis priemonėmis pranešti apie save
artimiesiems, tačiau kaimo žmonės to nesuprato arba iš baimės neįvykdė. Žudyti
vedami žydai mėtydavo laiškus, nuotraukas, karo belaisviai – puodelius, katiliukus, kuriuose būdavo išraižytos pavardės,
tačiau siaubo apimti žmonės bijojo rinkti
daiktus, todėl konkrečios medžiagos apie
tai nėra.
Sušaudytus žmones mažai teužberdavo
žemėmis. Po žudynių kurį laiką dar judėdavo žemė, nes ne visi iš karto mirdavo. Per
pavasario atlydį kraujas grioviu nutekėjo
net į gretimą kaimą. Šie vaizdai dar ir dabar gerai prisimenami tos kartos, kuriai
teko išgyventi tiek rudojo, tiek raudonojo
okupanto vykdytą tautos genocidą.
Naciai buvo pasiskirstę žudynių vietas.
1941 m. rugsėjo 16 d. žydų šaudymas vyko
ir Paražnių miške (prie Keturkaimio kaimo,

KRYŽIAŽODIS

Kybartų sen.), ir Žyniuose. Kai tą dieną atvežė žydus (moteris su vaikais iš Kudirkos
Naumiesčio) į Žynių kaimą, visi buvo nukreipti atgal, nes jų paskirties taškas buvo
Paražnių miškas. Ten buvo nužudyta 650
vaikų, moterų, vyrų.

Karo belaisvių lageris
Kudirkos Naumiestyje

Nuo 1941 m. iki 1942 m. Kudirkos Naumiestyje, ant upės kranto, buvo karo belaisvių darbo stovykla. Kaip nurodyta knygoje
„Holokausto Lietuvoje atlasas“, šioje stovykloje buvo nužudyta apie 11 500 karo belaisvių.
Knygoje „Karo belaisvių ir civilinių gyventojų žudynės Lietuvoje“ rašoma: „Šakių
rajone viena stovykla, atskirta tik Širvintos
upe, buvo pasienyje prie Kudirkos Naumiesčio. 60-as oflagas buvo naudojamas kaip
stalagas ir priklausė I gynybos rajonui. Tilžės valstybinė policija nuo 1941 m. liepos
30-am oflagui įsteigė nuolatinę grupę, vadovaujamą kriminalinio skyriaus sekretoriaus Hanso Le Coutre, kuri vieną kartą per
savaitę sušaudydavo išrūšiuotus belaisvius

į rytus nuo Kudirkos Naumiesčio, kartais
tai atlikdavo kartu su apsaugos daliniais.“
Daugiau medžiagos galima surasti virtualioje parodoje „Oflagas – LRT“, kurioje
rašoma, kad „kartą per savaitę į nelaisvę
patekusius politinius komisarus, komunistus, žydus vokiečiai sušaudydavo prieštankiniame griovyje netoli Žynių kaimo.“ Tik
1942 m. liepą stovykla buvo uždaryta.

Kiek buvo aukų?

Kebliausia surasti atsakymą į paskutinį
klausimą: kiek visgi buvo sušaudyta žydų ir
belaisvių Žynių kaime?
1965 m. akte pažymėta, kad iš viso buvo
sušaudyta 800 žmonių.
Sūdavos krašto muziejuje yra 1997 m.
gegužės 5 d. R. Naujokaitienės ranka rašytas laiškas Lietuvos valstybinio žydų muziejaus mokslinei sekretorei. Jame teigiama,
kad remiantis gyventojų prisiminimais nustatyta, jog bendrame kape yra gal 1 000
žydų tautybės genocido aukų. Šiame muziejuje taip pat yra trijų puslapių „Trumpa istorija“, kurioje rašoma, kad „apie 200 metrų
griovyje suguldytos keturios eilės, gal grio-

vio gale nepilnos eilės. Todėl skaičiuojame,
kad čia žuvusiųjų yra apie 2 tūkstančiai, tai
užrašyta ir paminklinėse lentose.“
2000 m. pastatytame paminkle iš tiesų
atsiradęs skaičius 2 000. Liudininkai į klausimą, kiek gi čia sušaudyta žydų, atsako: „Tikriausiai 2 000, taip pažymėta paminkle“.
Mes linkę manyti, kad aukų yra tiek,
kiek pažymėta akte, – 800, nes jis sudarytas dar 1965 m. Apie 1997 m. sušaudytųjų
žmonių skaičius jau padidėjo iki 1 000, o
2000 m. – net iki 2 000. Paminkle įrašas padarytas, matyt, neskaičius 1965 m. akto,
kurį sudarė netoli buvusios Arminų mokyklos mokytojai.
Taigi darytina išvada, kad atskleista dar
ne visa tiesa apie žydų žudynes Žynių kaime. Reikalingi papildomi tyrinėjimai pasiremiant galbūt ir vokiečių archyvais.
Prof. Aleksandras VITKUS,
Chaimas BARGMANAS,
Valdas VALIŪNAS
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.
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Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas sausio 18 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – MODERNAS.

Atsakymai. Vertikaliai: Tvarstis. Diktatas. DDT. Ledodara. Persikas. Lai. Main. Šaus. Pataisa. Teta.
Žirgas. Kasiu. Iliada. Ant. Satyra. Remia. Asabas. Esi.
Horizontaliai: Vaidenasi. Rita. Smauglys. Spaliai. Aira. Tekis. Saab. Ibadanas. SOS. Kars. Šėta. Padala.
Esame. Draustinis. Kitais. Autai.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
(teisėsauga, medicina) –
8 685 67 037.

Laimėjimai: visa lentelė – 39 125 Eur, įstrižainės –
14 Eur, eilutė – 4 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info
REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.

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.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

8 685 69 150.

Simona SIMANAVIČIENĖ (verslas, kultūra)

8 694 56 657.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4020 egz.

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

2022 m. sausio 25 d.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Savivaldybėje teikiama nemokama
teisinė pagalba

PARDUODA

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

Informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje
yra teikiama nemokama, iš valstybės biudžeto finansuojama, pirminė
teisinė pagalba.
Savivaldybės gyventojams nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškis). Tel. pasiteirauti (8 342) 60 039.
Pirminė teisinė pagalba teikiama kiekvieną darbo dieną, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 8–17 val., penktadienį – 8–15.45 val. (visomis dienomis pietų pertrauka – 12–12.45 val.).

Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.

Užsk. 26

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

Savivaldybės administracija
Užsk. 446

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

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

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

Desertinius obuolius Giedrių
kaime (0,7 Eur už kg). Prieš
atvažiuojant reikia pasiskambinti.
Tel. 8 637 13 111.
47
Užsk. 137

Užsk. 112

A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IM
IŠS

OK

ĖTI

NA

I

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

Gauta nauja siunta!
♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo
Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.
Užsk. 3311

(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

Gali pasiimti savo transportu.

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

Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060.
Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Duonelaičių ir
Totorkiemio karjerai

Plastikiniai LANGAI

* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys

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.

GAMINTOJO KAINOMIS!

Prekyba išsimokėtinai

» Ekologiški bešviniai vokiško

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

Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.
Užsk. 470

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

Užsk. 2339

Valuckų ūkis nuolat – įvairios paskirties 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

Tel. 8 658 58 633.
Žemaitės g. 14, Marijampolė.
• Gyd. ortopedas traumatologas med. m. dr. J. Belickas
(Kaunas) leis vaistus, hialuroną į sąnarius sausio 27 d.
• Gyd. akušeris-ginekologas
med. m. dr. A. Gaurilčikas
(Kauno klinikos) konsultuos
sausio 26 d.
• Gyd. akušerė-ginekologė B.
Valiukienė – vasario 7, 14, 21,
28 d.
• Lėtinio skausmo gydytojas
E. Gaučas (Kauno klinikos)
leis vaistus į skausmo židinius,
sąnarius, stuburą vasario 10 d.
• Prof. D. Skaudickas (Kauno
klinikos) teiks urologo paslauUžsk. 157
gas sausio 28 d.

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

Užsk. 3319

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

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

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

PARDUODA
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 konteineriuose 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

PERKA
Koncertines kankles.
Tel. 8 636 91 938.

155

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

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, motociklus, 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 defektais 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

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

130

Ovidijaus Balčiūno individuali
įmonė brangiai – veršelius.
Pasiima patys. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 686 46 230.
219
Galvijų surinkimo centras,
bendradarbiaujantis su mėsos
kombinatu „Zaklady Mięsne
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

132

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.

ĮVAIRŪS

Kaimynai

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų
arba pirktų žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 09 488.
1963
Atlieka apdailos darbus (montuoja gipso kartono plokštes,
dažo, glaisto, tapetuoja, kala
dailylentes, kloja laminuotas
grindis ir kita).
Tel. 8 678 46 607.

UŽJAUČIAME

158

Amžiams išėjus mylimam žmogui, lieka skausmas ir tuštuma. Teužpildo ją mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Nuoširdžiai užjaučiame Vincą ir Evaldą Mačiulius dėl mamos
mirties.
ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“

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 Nepriklausomybės 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

167

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

DARBAS
Reikalingas žmogus dirbti daržovių
rūšiavimo sandėlyje Kybartuose
(darbas labiau tinkamas moterims). 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 santechnikai, vėdinimo sistemų montuotojai, 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 specialiųjų 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
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Išrinkti „Dainų dainelės“
pirmojo etapo laureatai

S Ar pavyks pačiam išlipti?..
Ernestos VITKAUSKIENĖS nuotr.

ORAI

S 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.
] Atkelta iš 6 p.
Komisija konstatavo, kad visų atlikėjų pasirodymai buvo išskirtiniai bei verti pagyrų, todėl neturėtų nusiminti į antrąjį
etapą nepatekę Emilija Mekšraitytė, Mantas Ivanauskas ir Viktorija Klimaitė.
Po šio atrankos etapo kiekvienam

dalyviui bei vadovui buvo įteiktos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atminimo dovanėlės.

Penktadienį varžysis toliau

Antrasis „Dainų dainelės“ konkurso
etapas vyks sausio 28 d., 10 val., Marijampolės meno mokykloje (Vytauto g.

47). Jame dalyvaus iš Vilkaviškio rajono,
Birštono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų rajono ir Šakių rajono
savivaldybių atrinkti atlikėjai. Beje, mes,
vilkaviškiečiai, galime pasidžiaugti, kad
mūsų rajone atrankoje dalyvavo daugiau
atlikėjų negu Marijampolės ar Šakių rajono savivaldybėse.

Išrinkime Metų žodį ir Metų posakį
Esame kviečiami dalyvauti Metų žodžio ir Metų
posakio rinkimuose. Iš
visuomenės pasiūlytų
50 žodžių ir 50 posakių
komisija sudarė balsavimo dešimtukus. Rinkimų
rezultatai bus paskelbti
vasario 21-ąją – Tarptautinę gimtosios kalbos
dieną.

kaip Gedimino kalnas!“ (2017
m.), „Mes dzūkai – ne paspirtukai!“ (2019 m.).
Visuomenė 2018 m. Metų posakiu išrinko „Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu!“, o komisija – „Vaikų teises iškviesiu!“
Pernai pasiūlytų žodžių sąraše buvo itin daug naujadarų,
tad komisija nutarė išrinkti dar
ir Metų naujadarą. Daugiausiai
balsų atiteko žodžiui iškištanosis. Antrą vietą užėmė kaukmetis (kaukių dėvėjimo metas),
trečią – kauknešys (kas pandemijos pradžioje vežė kaukes iš
Kinijos).

Pretendentai į Metų žodį

Apgręžti (apsukti atgal), atmaina (žodis, minėtas dėl naujų
koronaviruso atmainų atsiradimo), basakojės (protesto judėjimas „Basos
mamos“), išcvirkinimas (Petro Cvirkos paminklo pašalinimas iš Vilniaus skvero),
koncertina (spiralinė spygliuota viela),
maršas („Didysis šeimos gynimo maršas“
ir iš jo kilęs protesto judėjimas), migrantai
(žmonės, judantys iš vienos šalies į kitą),
skiepas (preparatas, skirtas imunitetui sudaryti; to preparato dozė), Taivanas (pavadinimas, minėtas dėl situacijos, susijusios
su Taivaniečių atstovybės steigimu), trąšos (žodis, minėtas dėl baltarusiškų trąšų
tranzito peripetijų).

Pretendentai į Metų posakį

„Antraščių visuomenė“ (apie žiniasklaidos skaitytojus, skaitančius tik antraštes); „Avansas įkrito automatiškai“ (baltarusiškų trąšų tranzito peripetijos); „Dėl
ko šiandien riesimės?“ (apie visuomenės
susipriešinimą), „Ėjo vaikučiai į mokyklėlę: „Teams, teams, teams, Zoom, zoom,
zoom, į mokyklėlę!“ (apie nuotolinį ugdymą); galimybių pasas (2021 metais įvestas
dokumentas); „Kaip po skiepo?“ (dažnas
klausimas pokalbiuose); „Mirsime kaip

laisvi žmonės“ (skiepų priešininkų atsisakymas skiepytis); „Ne laiškais problemos
sprendžiamos“ (Prezidento reakcija į dalies ES šalių vadovų laišką dėl LGBTQ ir
asmenų teisių); „Prieš komunikuojant reikia turėti, ką komunikuoti“ (apie Vyriausybės komunikavimą); „vėliavų karas“
(Vilniaus perėjų dažymas vaivorykštės ir
Lietuvos trispalvės spalvomis).

Renka internautai ir komisija

Balsuojant dėl Metų žodžio dar nebuvo atvejo, kad internautai ir komisija išrinktų tą patį žodį.
Metų žodžiu ankstesniuose ketveriuose rinkimuose visuomenė yra išrinkusi
žodžius švaistuomenė (švaistyti linkusi
visuomenė, 2017 m.), veryganas (kas aktyviai palaiko alkoholio ribojimus ir apskritai visą sveikatos ministro politiką, 2018
m.), gaisras (2019 m.).
Komisijos išrinkti Metų žodžiai buvo
nuošliauža (2017 m.), šimtmetis (2018 m.),
trinkelizacija (2019 m.).
Metų posakiu visuomenės ir komisijos
rinkimuose yra tapusios frazės „Laikausi

Įvardijami reiškiniai,
sujudinę visuomenę

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus
organizuoja Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas ir portalas Alfa.lt.
Pirmieji rinkimai Lietuvoje buvo surengti
2017 m.
Ne viena tauta kasmet renka metų
žodžius, taikliausiai įvardijančius konkrečiam laikotarpiui būdingus reiškinius.
1971 m. šią tradiciją pradėjo vokiečiai,
vėliau – prancūzai, britai, australai, amerikiečiai, olandai, vengrai, lenkai, latviai
ir kiti.
Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai
vieniems yra žaidimas, pramoga, kiti juos
mato kaip visuomenės kalbinio švietimo
įrankį. Jų vertė ypač išryškėja tada, kai
pradedami lyginti įvairių metų ir įvairių
šalių Metų žodžiai ir Metų posakiai, kai
tampa akivaizdu, kaip taikliai jie perteikia aktualius gyvenimo reiškinius ir kokie
kūrybiški yra kalbos vartotojai – žodžių ir
posakių kūrėjai.
Balsuokime – ir paaiškės, kokį ženklą
2021-ieji paliko mūsų kalboje.

Pagal spaudą
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Žada šlapdribos
Šiandien daug kur numatomi krituliai
– silpna šlapdriba, lietus. Vietomis rūkas,
galima lijundra. Pūs postipris vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra sieks 0–4
laipsnius šilumos.
Trečiadienio naktį žymesnių kritulių nenumatoma, dieną kai kur pasnigs.
Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas
kaitalios kryptį ir stiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį kris iki 2–6 laipsnių šalčio,
dieną šals iki 0–5 laipsnių.
Ketvirtadienis žada būti darganotas.
Numatoma šlapdriba, pūs stiprus gūsiuotas pietų, pietvakarių vėjas. Naktį laikysis
1–6 laipsniai šalčio, dieną šils iki 0–5 laipsnių šilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

08:22
16:40
08:18

Vandenis (01 20–02 18)
Delčia iki sausio 31 d.

DIENOS
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

VARDINĖS
s Sausio 25 d.

Jaunutis, Jomantas, Paulė, Paulius,
Povilas, Viltenė, Viltenis, Viltė, Žiedė

s Sausio 26 d.

Daugis, Eigilė, Justas, Rimantas

s Sausio 27 d.

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

