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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Svajonė – klestintis Vilkaviškio
kraštas ir grįžtantis jaunimas
Dangyra APANAVIČIENĖ

Pokalbis su rajono meru
Algirdu NEIBERKA
– Pradėkime, mere, nuo
džiugių naujienų: mieste gražu, kalėdiškai išpuoštą aikštę,
šviečiančiomis lelijomis spindinčias gatves, gyventojų sukurtą eglučių alėją, išradingai
sumanytą Kalėdų Senelio kelionę po rajoną giria ne tik vilkaviškiečiai, bet ir svečiai. Ką Jūs
patiriate visa tai matydamas
ir girdėdamas?
– Džiaugiuosi, kad net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu kalėdinio džiugesio ir gražiausių žiemos švenčių laukimo bei dvasios
niekas iš mūsų neatėmė. Labai
džiaugiuosi pastangomis visų,
kurie prisidėjo prie miesto puošybos ir šventinės nuotaikos sukūrimo, o ypač – mūsų kultūros
darbuotojų išradingumu bei pasišventimu. Jų sumanyta Kalėdų
Senelio kelionė po rajoną tikrai
nudžiugino šimtus rajono vaikų, S „Prasmingą buvimą kartu labai vertinu“, – sakė meras Algirdas Neiberka, Kalėdų šventes leidęs su šeima: žmona Aušra, sūnumi Roku ir dukra Aine.
kurie jo labai laukė, gerų atsiliepimų sulaukėme ir iš daugelio
Nuotrauka iš šeimos albumo.
gyventojų.
Eglučių alėja šventiniu laikotarpiu jau jamų erdvių. Kodėl tiek metų merdėjęs rezultatų. Itin ryškus savivaldos ir verslo
yra tapusi mūsų miesto vizitine kortele. miestas staiga pradėjo kilti lyg ant mie- bendro darbo vaisius – naujoji Vilkaviškio
Kiekvienais metais alėja vis kitokia, eglutės lių?
autobusų stotis, kuri ne tik puošia miestą,
tampa vis įdomesnės, tačiau čia reikėtų pa– Tam, kad idėja virstų kūnu, reikia ne bet savo apdovanojimais pastaruoju metu
brėžti dar vieną aspektą. Galvodami apie vienos dienos ar netgi metų. Visų pirma, garsina mūsų rajoną.
eglučių puošimo idėjas, jas įgyvendindami tai, jog rajonas keičiasi į gera, yra nuosekBe jokios abejonės, prie bendrų rezulrajono gyventojai, įvairių organizacijų ko- laus ir nelengvo Savivaldybės komandos tatų prisideda ir ryžtingi rajono Tarybos
lektyvai ir bendruomenės – visi kartu pa- darbo rezultatas. Į priekį einantis mūsų sprendimai, atveriantys kelius įgyvendintiria nuostabų bendrystės ir jaukumo jaus- rajonas taip pat yra ir nuostabias idėjas ge- ti daug svarbių projektų, ir geri santykiai
mą. O tai per Kalėdas ir apskritai gyvenime, neruojančių šio krašto žmonių nuopelnas. bei bendradarbiavimas su puikiai mūsų
manau, yra labai svarbu.
Kai Savivaldybė suvienija jėgas su inicia- rajoną pažįstančiu ir siekiančiu jam padė– Vis daugiau pagyrų Savivaldybė su- tyviais kraštiečiais, verslo atstovais, bend- ti Seimo nariu Algirdu Butkevičiumi.
laukia ir dėl kitų Vilkaviškyje puoselė- ruomenėmis, galima pasiekti stulbinančių
] Nukelta į 9 p.

RAJONO PADANGĖ

Autobusų stočiai atiteko
konkurso auksas
Metams baigiantis 24-ąjį kartą buvo paskelbti Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) rengiamo kasmetinio konkurso
„Lietuvos metų gaminys“ nugalėtojai.
Apdovanojimams buvo nominuotos 76
įmonės penkiolikoje vertinimo grupių iš 24
šalies ūkio šakų. Tarp aukso medalio laimėtojų – UAB „Kautra“ administruojama, šiais
metais modernizuota ir duris atvėrusi Vilkaviškio autobusų stotis.
„Statėme stotį galvodami apie keleivius
ir jų poreikius. Galiu patvirtinti, kad savivaldai bendradarbiaujant su verslu galima sukurti funkcionalų ir miestui vertę kuriantį
objektą“, – sužinojęs apie svarbaus projekto įvertinamą šalies lygiu kalbėjo „Kautros“
generalinis direktorius Linas Skardžiukas.
Įvairioms pramonės ir verslo šakoms

atstovaujanti ekspertų komisija, apibendrinusi ekspertų išvadas, skyrė 51 aukso ir 10
sidabro medalių. Pasak LPK prezidento Vidmanto Janulevičiaus, įmonių pasiekimai
Lietuvoje ir pasaulyje net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu rodo, kad iššūkius galėsime
įveikti naudodamiesi savo inovatyvumu.
Architekto Gintaro Balčyčio projektuota stotis jau ne pirmą kartą yra įvardijama
kaip inovatyvumo ir ekologijos pavyzdys,
kuriame brandžią teritorijos augmeniją pavyko paversti neatsiejama pastato dalimi.
Objektas jau buvo išrinktas vienu iš penkių
geriausių Lietuvos architektūros kūrinių, o
architektas pelnė Nacionalinę kultūros ir
meno premiją už miestui ir žmogui atvirą
architektūrą.

Paramą skirs didesnę
Savivaldybės taryba pakeitė Vienkartinės,
tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.
Dabar galiojantis aprašas buvo patvir-

tintas prieš pustrečių metų. Keičiantis priežastims, dėl kurių gyventojai kreipiasi dėl
paramos, ir jų materialinei padėčiai, atsirado poreikis paramos skyrimo tvarką iš dalies pakeisti, kad gyventojams ji būtų tikslingiau suteikiama.
Naujajame apraše numatytos piniginės
paramos rūšys, atitinkančios įstatymo keliamus reikalavimus. Numatoma diferencijuoti finansinės paramos skyrimą onkologiniams ligoniams ir kitiems sunkiomis
ligomis sergantiems asmenims. Padidintas
finansinės paramos dydis asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos (buvo skiriama 0,5 valstybės remiamų pajamų (VRP)
dydžio, dabar bus skiriama 1 VRP dydžio
parama, kai VRP – 125 Eur). Finansinė parama bus skiriama tais atvejais, kai pajamos
vienam asmeniui per mėnesį neviršys 3
VRP, iki šiol buvo – 2,5 VRP.
Rengiant aprašą buvo atsižvelgta ne tik
į Vilkaviškio rajono savivaldybės, bet ir į kitų savivaldybių gerąją patirtį.
„Santakos“ inf.

Kviečiu Naujuosius
sutikti saugiai
Šiemet Kalėdas šventėme kitaip. Ne
išimtis bus ir Naujųjų metų sutiktuvės. Atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos ir policijos raginimą išjungti
eglių apšvietimą Naujųjų metų naktį
ir siekiant užtikrinti saugią aplinką,
priimtas sprendimas švenčių išvakarėse, gruodžio 31 d., nuo 22 val., laikinai
išjungti Vilkaviškio miesto eglės girliandas. To imamasi reaguojant į išties
sudėtingą situaciją šalyje ir rūpinantis
visų rajono gyventojų saugumu bei
sveikata.
Policija šiomis dienomis vėl atnaujins budėjimą postuose, taip pat sugriežtins patruliavimą gatvėse, viešose
erdvėse.
Labai tikiuosi visų gyventojų sąmoningumo ir sutinkant 2021-uosius
metus raginu likti namuose su savo
artimiausiais šeimos nariais, nesibūriuoti, atsisakyti idėjos eiti į viešąsias
erdves.
Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie to, kad kiek tik įmanoma sumažintume viruso plitimo galimybes. Juk
šiandieninė situacija palietė kiekvieną
iš mūsų. Pagalvokime, kiek žmonių
šiuo metu yra ligoninėse ir kovoja už
savo gyvybę, o kiek Lietuvos gyventojų
jau neteko savo artimųjų?! Negalime
nereaguoti į tai.
Šis metas yra visiems sudėtingas, tačiau visa tai – mūsų saugumui. Tik visi
kartu mes galime įveikti pandemiją. Parodykime, kad taip ir bus. Naujuosius
metus sutikime saugiai ir atsakingai!
Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

TRUMPAI
] SERTIFIKATAS
Prieš didžiąsias metų šventes Vilkaviškio ligoninė gavo dokumentą, patvirtinantį, jog įstaiga tapo Pažangios energijos klubo nare. Išduotame sertifikate
pažymima, kad mūsų rajono ligoninė,
įdiegusi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, jau sutaupė 32
MWh ir taip prisidėjo prie Lietuvos įsipareigojimų vykdyti Europos Sąjungos
direktyvą sutaupyti 11,674 TWh. Pažangios energijos klubo narėmis gali tapti
įmonės, kurios įsidiegė energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir
deklaravo savo sutaupymus.

] PAPILDĖ
Nuo gruodžio 29 dienos įsigaliojo Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimas. Aplinkos
ministro įsakymu papildytas 571 punktas. Į jį įtraukta nuostata, kad biosferos
rezervatuose draudžiama medžioti
vandens ir pelkių paukščius. Ši nuostata – papildomas saugiklis siekiant aiškiau reglamentuoti paukščių medžioklės draudimus.

Kitas „Santakos“
numeris išeis antradienį,
sausio 5 dieną.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Rajono ugniagesiai gavo
dar vieną vokišką autocisterną
Eglė MIČIULIENĖ

Metų pabaiga atnešė gerą
žinią vietos ugniagesiams:
rajono Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos automobilių parkas pasipildė
gaisrine autocisterna.
Pridėjo ir įrangos

Iš Vokietijos, Visbeko savivaldybės, parvaryta technika – ne nauja,
tačiau labai geros būklės ir nuo ratų iki stogo aprūpinta visa reikalinga įranga. Autocisterna „Mercedes
Benz“ pagaminta 1993 m., varoma
visais ratais, joje telpa beveik 5000
l vandens. Yra galimybė naudoti putokšlį, jam įrengtas 500 l bakas. Ugniagesių pagalbininkės rida – tik 37
tūkst. kilometrų
„Techniškai tai – labai tvarkinS Prieš pat Kalėdas parvarytą automobilį Audronius Stroginis aprodė Savivaldybės
gas, geras automobilis. Be to, labai
vadovams – merui Algirdui Neiberkai bei administracijos direktoriui Vitui Gavėnui.
gerai sukomplektuotas, vokiečiai visko pridėję gerokai daugiau, nei šiaAutorės nuotr.
me automobilyje turėjo būti: žarnų,
švirkštų ir kitų priemonių, įdėję netgi dvi
Apžiūrėjo nuvykęs į miesto
vokiečiai planavo parduoti už 40 tūkst.
dėžes sandarių respiratorių, skirtų apsisaujubiliejų
eurų, tačiau mums pardavė už 35 tūkst.
goti nuo COVID-19“, – kalbėjo Vilkaviškio raUgniagesiams reikalingą techniką su- eurų visiškai sutvarkę, sukomplektavę ir
jono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos rasti pavyko Savivaldybės merui Algirdui dar papildomai pridėję naujos įrangos už
viršininkas Audronius Stroginis.
Neiberkai pernai gavus Visbeko mero Gerd daugiau kaip 16 tūkst. eurų“, – pasakojo A.
Puikios būklės, talpų automobilį surasti Meyer kvietimą apsilankyti šio miesto 1200 Neiberka.
ir jo pargabenimo iš Vokietijos klausimus metų jubiliejaus šventėje.
Vokiečiai į mūsų rajoną buvo atvažiavę
išspręsti padėjo Vilkaviškio rajono garbės
Dar prieš vykdamas vizito į Vokietiją A. ir rudens pabaigoje, dar prieš parvarant
pilietis, geradaris Alfonsas Hopingas. Sava- Neiberka per A. Hopingą buvo kreipęsis į autocisterną. Lapkričio mėnesį į Alvitą burankiškas verslo konsultantas Dirk Schlar- Visbeko savivaldybę prašydamas padėti su- vo atvežta geradario A. Hopingo ir jo gimimann iš Vechtos padėjo nupirkti papildo- rasti gaisrinį automobilį, kurį būtų galima naičių bei draugų suaukota jau dvidešimt
mos įrangos už 16 240 eurų. Automobilyje nupirkti Vilkaviškio rajono savivaldybės ketvirta labdaros siunta. Didelės pagalbos
pridėtos net dvejos naujos skirtingų dydžių priešgaisrinei tarnybai. Tokia technika bu- sulaukė Vilkaviškio rajono savivaldybės
kopėčios, nupirktos specialios lentos nuken- vo surasta ir aprodyta į Visbeko jubiliejų priešgaisrinė tarnyba, kuriai Visbeko ugtėjusiesiems stabilizuoti ir transportuoti, atvykusiam mūsų rajono merui.
niagesių komanda dovanojo 44 paketus su
yra stacionarus lafetas (galinga vandens pa„Visbeko ugniagesiai kaip tik buvo specialiąja apranga: kelnių, striukių, šalmų,
tranka), taip pat nešiojamas lafetinis švirkš- įsigiję du naujus automobilius, tad su- batų, ugniagesiams savanoriams skirtų dratas – kitaip tariant, daug įvairios ugniagesių tarėme, kad saviškę atsarginę gaisrinę bužių.
darbe reikalingos įrangos.
cisterną jie parduos mums. Šią techniką
] Nukelta į 16 p.

Gyvenimas buvo prasmingas, veikla – įvairiapusė
Eglė LEONIENĖ

IN MEMORIAM

(1930–2020)

Gruodžio 23 d. į amžinybę iškeliavo pedagogė, visuomenininkė, gėlininkė Eglė
Auštrevičiūtė-Leonienė. Sulaukusi garbaus amžiaus (mirė eidama 91-uosius), E.
Leonienė dažnai kartodavo: „Dieve, kaip
noriu tyliai lengvai išeiti...“
E. Leonienė gimė 1930 m. sausio 1 d.
Marijampolės apskrities Kamšų kaime.
Į gyvenimą ji atėjo Sūduvos krašto šviesuolių Auštrevičių šeimoje. Motina Magdalena – nusipelniusi Lietuvos mokytoja,
tėvas Juozas – stambus ūkininkas, muzikantas.
1939 m. baigė Sūsninkų pradinę
mokyklą. Aštuonerių metų išvažiavo
iš savo namų į dėdės Jurgio šeimą. Pas
giminaičius Vilniuje gyveno kelerius
metus. 1942–1944 m. mokėsi II gimnazijoje. Artėjant frontui, grįžo į gimtinę.
1945–1947 m. mokėsi Kalvarijos vidurinėje mokykloje. Sykiu su tėvais buvo įrašyta į tremtinių sąrašus, slapstėsi. 1949
m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą.
Savo gyvenimo kelią Eglė susiejo su
mokytojo profesija. Šiam pasirinkimui
didelę įtaką padarė mamutė Magdalena
ir dėdė Jurgis. 1950 m. mergina įstojo į
tuomečio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto geografijos specialybę ir

pradėjo dirbti Dieveniškių krašte, Šalčininkų rajono Poškonių aštuonmetėje
mokykloje. Čia susipažino su būsimu vyru Algirdu Jonu Leonu, lietuvių kalbos
mokytoju. 1951 m. gegužę Vilniuje, Šv.
Onos bažnyčioje, jiedu susituokė.
Jauni pedagogai išvažiavo dirbti į Višakio Rūdos vidurinę mokyklą. Šeima
susilaukė dviejų dukrų – Aušros ir Nomedos. 1958 m. E. Leonienė baigė institutą, dirbo Kaupiškių, vėliau – Žaliosios
aštuonmetėje mokyklose. 1967 m. šeima

apsigyveno Druskininkuose. Eglė dirbo
vaikų darželiuose, mokyklose.
E. Leonienė buvo pedagogė ir kraštotyrininkė iš pašaukimo. Dirbdama
švietimo įstaigose vedė gamtininkės
stebėtojos užrašus, kartu fiksuodama
ir svarbiausius savo gyvenimo momentus. Su mokiniais dalyvavo ekspedicijose ir stovyklose. Gyvendama Žaliojoje
buvo surinkusi medžiagą apie eskadrilę
„Normandija–Nemunas“.
Sulaukusi 55-erių E. Leonienė išėjo į
pensiją. Ji nuolat sakydavo: „Buvau gyvenime laiminga, viskuo aprūpinta, turėjau rūpestingas dukras, gerus žentus,
anūkus, jaučiausi namuose tarsi karalienė.“
Už surinktą vertingą kartografinę
medžiagą apie Druskininkus E. Leonienė
buvo apdovanota Druskininkų miesto
muziejaus vardine padėka. Moteris priklausė gėlininkų draugijai, turėjo išpuoselėtą sodą, gėlynus, jai buvo suteiktas
Druskininkų miesto viešosios bibliotekos
metų skaitytojos vardas.
Nugyventas ilgas, gražus ir prasmingas gyvenimas, liko prisiminimų šviesa...

Kolegos ir bendraminčiai
Užsk. 2961

Sergančiųjų
nemažėja
Eglė KVIESULAITIENĖ

Kalėdinio savaitgalio artimųjų susitikimai jau duoda
rezultatus – fiksuojami nauji
COVID-19 užsikrėtimo ir mirčių rekordai.
Trečiadienį šalyje fiksuotas COVID-19
užsikrėtusiųjų rekordas – 3934 atvejai,
numirė dar 75 žmonės. Tačiau panašu, kad gyventojų tai nesustabdo – nuo
šiandien policija vėl priversta blokuoti
kelius, kad švęsti norintys žmonės nevežtų koronaviruso dovanos savo draugams ir artimiesiems.
Policija primena, kad nuo šiandien,
13 val., iki sausio 3 d., 21 val., visi į miestus vedantys keliai blokuojami. Tam,
kad sustabdytų karantino nesilaikančią visuomenės dalį, per šventes dirbs
visi mūsų rajono policijos komisariato
pareigūnai, taip pat pasieniečiai. Kai
kuriems jų ant kelių, vedančių į rajono
centrą, žvarbiomis dienomis ir naktimis teks šalti net kelias pamainas po 12
valandų. Papildomų pajėgų reikės reaguoti į iškvietimus, stebėti, kad žmonės
nesibūriuotų, nevyktų į svečius.
Pareigūnai prašo žmonių laikytis
karantino ir netemdyti šventinės nuotaikos nei sau, nei pareigą atliekantiems policininkams.
Mūsų rajone, trečiadienio duomenimis, šiuo metu COVID-19 serga 592
asmenys, 38 iš jų gydomi ligoninėse.
Koronavirusas nusinešė jau 12 mūsų
rajono gyventojų gyvybes, tarp kurių
buvo ir viena 50–59 metų amžiaus grupei priklausiusi ligoninės medikė. Su
kolegės netektimi ligoninės darbuotojai vis dar negali susitaikyti.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus vedėja Daiva
Miknevičienė sakė, kad tiriant pastarųjų dienų susirgimų atvejus aiškėja, jog
daug žmonių užsikrėtė prie Kūčių ar
Kalėdų stalo sėdėję su vaikais ir anūkais, kitais artimaisiais. Tad dabar visai giminei tenka izoliuotis ir nerimauti, ar nepasireikš ligos simptomai.
Tuos, kuriems gali pasireikšti infekcijai COVID-19 būdingi simptomai, medikai informuoja, kad mobilusis punktas,
esantis Vilkaviškyje, Maironio g. 25 (greta ligoninės), neveiks tik sausio 1 d. Mobiliojo punkto darbuotojai sulaukia į tyrimą prašančių užregistruoti gyventojų
skambučių. Tačiau medikai to padaryti
negali – registruotis į tyrimą reikia tel.
1808 arba internetu www.1808.lt.
Mobiliajam COVID-19 punktui labai trūksta savanorių, galinčių padėti
medikams. Savanoriams reikėtų pasitikti į mobilųjį punktą atvykstantį
automobilį ir pro uždarytą jo langą parodyti lapą, kuriame užrašyta – „Neatidarykite automobilio lango.“ Tada
parodyti kitą lapą, kuriame parašyta
– „Parodykite žinutę“ (kuri patvirtina
registraciją) ir „Parodykite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“
Sutikrinęs gautus duomenis, savanoris per raciją juos perduoda slaugytojai. Jeigu viskas gerai, nurodo automobiliui, kur vykti. Darbas saugus, tik
lauke. Jeigu atsirastų daugiau savanorių, jie galėtų budėti po 1–2 val.
Mobilusis punktas dirba kiekvieną
darbo dieną, nuo 8 iki 12 val., ir savaitgaliais – nuo 8 iki 10 val.
Kad sumažintų pacientų antplūdį
į ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, sausio 2 d. dirbs ne tik
Vilkaviškio bei Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrai, bet ir visos
privačios šeimos klinikos. Kai kurios
jų dirbs ir sausio 3 d. Tad susirgusieji
turėtų kreiptis įstaigos, prie kurios prisirašę, registratūros telefonais.
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2020 metų „Santakos“ nominacijos
Už gyvenimo nuopelnus
Prelatas Vytautas GUSTAITIS Vilkaviškio krašto
istorijoje yra ir bus minimas kaip dvasininkas, telkęs eilinius ir valdžios žmones imtis prasmingų
darbų. Pirmiausia – atstatyti Vilkaviškio vyskupijos katedrą. Jis rūpinosi suremontuoti parapijos
namus, kuriuose vyksta daugybė renginių. Dvasininko iniciatyva įsteigta parapijos valgykla, įrengti dušai ir skalbykla, praverčiantys be tokių patogumų gyvenantiems žmonėms. Jo pastangomis
buvo įkurtas Vilkaviškio dekanato šeimos centras.
Dvasininkui nuolat rūpėjo, kad vyktų Vilkaviškio
dekanato moksleivių giesmių, religinės poezijos ir
prozos skaitovų konkursai. Prelato V. Gustaičio darbai bei nuopelnai – tvarūs, o asmeninis pavyzdys
kryptingai veikti išliks visus įpareigojantis.

Metų gydytoja
Nors šie metai buvo tokie, kad nominacijos
vertas kiekvienas, ypač koronaviruso epicentru tapusios Vilkaviškio ligoninės, medikas,
Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytoja Erika TAMALIŪNAITĖ buvo ta, kuri pati pirmoji pasisiūlė eiti dirbti į Karščiavimo
kliniką su COVID-19 galimai užsikrėtusiais
pacientais. Per pirmąją pandemijos bangą
naujas, nepažįstamas ir neištirtas virusas
gąsdino visus, tarp jų ir medikus, tačiau jaunai gydytojai pareiga buvo aukščiau baimės.
Ji kantriai vilkdavosi apsauginį kostiumą ir
diena iš dienos po 6 valandas jį dėvėdavo, negalėdama net atsigerti. Erika pripažino, kad įtampa buvo nuolatinė darbo palydovė ir
geriausia žinia, kurios tuo metu laukdavo, – neigiamas paciento COVID-19 testas.

Metų šviesulys

Metų viltis

Vilkaviškio kultūros centro
vadovė Renata Medelienė sako: „Žengiame koja kojon su
didžiaisiais miestais.“ Belieka
pripažinti – direktorė teisi. Kasmet rajono gyventojus įvairiais
renginiais džiuginantys centro
darbuotojai šiemet, ypač sunkiais metais, sutelkė visas jėgas
ir fantaziją, kad gyvenimas nušvistų šviesesnėmis spalvomis. Su savanoriais organizuota grandiozinė akcija „Vilkaviškis: Laisvės vėjo greitis 30 M/s“. Surengtas sėkmingas
projektas jaunimui „Mažinam atstumą“. Rajono kultūros pažiba – išaugintas Bartninkų renginių ciklas b‘ART. Karantino metu – „Kinas ir karantinas“, vėliau – „Muzikinis
Crafteris“, vežiojęs tiek įvairius dainininkus, tiek patį Kalėdų Senelį. Projektas „Tebūnie
šviesa“, prieš didžiąsias metų šventes nušvietęs visą kultūros centro aplinką. O kur dar
kūrybinės dirbtuvės, visus metus rengtos puikios parodos, renginiai – už originalias
mintis ir įdėtą triūsą kultūros centro žmonės tikrai nusipelno padėkos.

Kai prieš dvejus metus Kaziui BAGUŠIUI kilo mintis suburti
onkologinius ligonius į asociaciją, ko gero, nedaugelis tikėjo,
kad ši organizacija bus tokia veikli, o jos vadovas – toks entuziastingas ir energingas. „Viltimi“ pakrikštijęs savo „kūdikį“
K. Bagušis sakė norėjęs su onkologinėmis ligomis susidūrusiems žmonėms įkvėpti viltį gyventi. Per dvejus metus asociacijos vadovas suvienijo didžiulį būrį žmonių, parūpino asociacijai patalpas, įrangos, užmezgė ryšius su įstaigomis bei
organizacijomis, kurios padėjo organizuoti stovyklas, išvykas, renginius. Vadovas prikalbino daug rajono verslininkų,
kad šie teiktų nuolaidas „Pola“ korteles turintiems onkologiniams ligoniams, prie projekto prisijungė ir rajono Savivaldybė. Nors karantinas asociacijos veiklą kiek pristabdė, K. Bagušis neabejoja, kad netrukus vėl galės susitikti su savo likimo broliais ir jais rūpintis.

Metų iniciatyva

Metų ryžtas

Vos sutemus antrus metus iš eilės kybartiečių ir miesto svečių dėmesį prikausto vienas itin ryškiai šviečiantis Darvino gatvės daugiabutis bei jo teritorija. Kaip ir
pernai, ryškiomis šviesomis pasirūpino keturiolikmetis Gražvydas KIVYLIUS. Žmonės tamsiu paros metu
masiškai vyksta įsiamžinti prie šventiškai papuošto
pastato. Jaunąjį kybartietį aplinkinių susidomėjimas
itin džiugina, o ateityje jis žada dar daugiau papuošimų. Įprastai visas girliandas ir kitus šviečiančius elementus Gražvydas perka už asmenines santaupas.
Šiais metais jo gyvenamą teritoriją puošia 7–8 tūkst.
lempučių.

Menininkė, išradinga įvairių akcijų dalyvė, iniciatyvų, parodų netradicinėse erdvėse organizatorė, laisva kūrėja... Taip
kalėdiniame numeryje prieš savaitę pristatėme daugeliui
pažįstamą vilkaviškietę Vaidutę Diržiuvienę, kai ji, duodama interviu „Santakai“, sutiko atvirai prabilti apie humanišką poelgį – savo kūną po mirties padovanoti mokslui.
Tad šią nominaciją Vaidutei DIRŽIUVIENEI pirmiausiai skiriame už ryžtą padėti medicinai, vidinę motyvaciją
būti reikalingai, už iniciatyvą rodyti pavyzdį kitiems, o ypač
– už drąsą viešai apie tai kalbėti bei stiprybę atremiant priešiškai nusiteikusių žmonių nuomones.

Metų pedagogė
Sunku suvokti, kaip mokytoja metodininkė Lina SKAISGIRIENĖ visur suspėja. Pedagogė ne tik moko pradinukus – ją su vaikais galima sutikti pačiuose įvairiausiuose
renginiuose. L. Skaisgirienė daugelį metų veda dramos
būrelio užsiėmimus, režisuoja ir rašo scenarijus vaikų
vaidinimams. Savo mokinius pedagogė nuolat skatina
dalyvauti visokiuose konkursuose, veža į ekskursijas,
varžybas, šiemet labai aktyviai įsitraukė į akciją „Vilkaviškis: Laisvės vėjo greitis 30 m/s“. Negana to, veikli
moteris daug metų savanoriauja Vilkaviškio dekanato
šeimos centre, skaito paskaitas sužadėtiniams, veda
Bendruomeninių šeimos namų kursus paauglių tėvams,
mokydama juos pozityvios tėvystės. L. Skaisgirienė nuoširdžiai palaiko kraujo ir organų donorystės akcijas, su vaikais kuria montažus, režisuoja ir veda „Gyvybės dienos“
renginius. Ir nepanašu, kad tiek daug veiklos pedagogę vargintų, – ji visuomet atrodo
energinga ir puikiai nusiteikusi.

Metų geradarys
Ne vienus metus Vilkaviškio rajoną savo vizitais ir dovanomis džiugina „Lions“ klubo nariai iš Norvegijos Alesundo
miesto. Ko gero, šių geradarių apsilankymai mūsų krašte nebūtų tokie dažni, jei ne jų idėjinis lyderis Arve ROGNE. 2011
m. prasidėjusi nuostabi draugystė tebesitęsia iki šių dienų.
Per šiuos metus geradariai iš Norvegijos į mūsų rajoną atsiuntė ne vieną žaislų, drabužių bei batų siuntą, skirtą Alvito ir
Kybartų vaikų globos namų gyventojams. Prieš keletą metų
skandinavai net nupirko autobusą, prikrovė jį pilną vaikams
skirtų dovanų ir patys atvairavo į Lietuvą.
Šiais metais dėl pandemijos negalėdami aplankyti mūsų
šalies, norvegai į Vilkaviškio „Lions“ klubo sąskaitą pervedė 680 eurų, už kuriuos globos
namų gyventojams buvo nupirkta daugybė pačių reikalingiausių daiktų. Į mūsų rajoną geradariai nuolat atveža ne tik dovanų. Prieš trejetą metų jie kartu su keliais Kybartų vaikų
globos namų gyventojais suremontavo jų gyvenamąsias patalpas.

Metų komanda
Pernai šimtmetį paminėjęs seniausias Lietuvos futbolo klubas
Kybartų „Sveikata“ buvo pastebimas ir šiemet. Po kelerių metų
pertraukos komanda vėl pasipuošė antros Lietuvos futbolo lygos
bronzos medaliais, daug dėmesio skyrė jaunimo ugdymui. Ekipos
vadovas Nerijus Demenius su kitais komandos nariais ne vienus
metus mynė valdžios atstovų kabinetų slenksčius, siekdamas iš
mirties taško pajudinti Kybartų miesto stadiono rekonstrukcijos
klausimą. Galiausiai šiais metais kybartiečių pastangos buvo įvertintos – stadiono tribūnoms skirtas ilgai lauktas finansavimas.
Per keletą pastarųjų metų „Sveikata“ tapo dar labiau žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už
jos ribų. Komanda neseniai buvo priimta į išskirtinį „Pionierių“ klubą, vienijantį istoriją
tebetęsiančius seniausius kiekvienos šalies futbolo klubus.

Metų bendruomenė
Noras gyventi įdomiau ir
gražiau skatina burtis, kurti
bendras idėjas bei vienytis
prasmingiems darbams. Per
beveik aštuoniolika gyvavimo metų Alvito kaimo bendruomenė sutelkė gausų būrį
žmonių ir tapo aktyvi tiek
idėjomis, tiek veiklomis. Į
bendruomenės organizuojamus renginius atvyksta ne
tik vietiniai, bet ir aplinkinių
kaimų gyventojai. Net ir per
karantiną, kuomet yra stabdomos visos veiklos, alvitiečiai rado būdą saviraiškai – persikėlė į virtualią erdvę ir ten surengė karpinių parodą,
kelis fotografijų konkursus. O labiausiai ši nevyriausybinė organizacija išsiskiria tuo,
jog įvairių švenčių progomis nustebina išradingomis dekoracijomis ir puošmenomis,
kuriomis puošia bendruomenės namų aplinką ir Liepų parką.

2020 m. gruodžio 31 d.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Laikrodžio mechanizmas – tarsi
žmogaus širdis

RETA PROFESIJA

Akmenys – kruopelės dydžio

Eglė MIČIULIENĖ

„Sustok, akimirka žavinga!“ – sakė daktaras Faustas. Panašiai pagalvojame ir mes, norėdami bent
trumpam sustabdyti beprotiškai
lekiantį laiką, nusinešantį nebūtin gražiausias minutes. Tačiau
yra profesija, kuri sustojusį laiką
priverčia riedėti pirmyn. Tai – laikrodininkas.
Pateko atsitiktinai

„Nuo jaunystės labai mėgau kažką taisyti, krapštyti – pati imdavausi suremontuoti
lygintuvą, kištuko lizdą, tačiau su panašiais
darbais ateities nesiejau. Svajojau būti kirpėja, farmacininke, bet niekada nesvarsčiau taisyti laikrodžius. Nepaisant to, labai
džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent tokį darbą, ir į jokį kitą jo nenorėčiau iškeisti, – šypsojosi vilkaviškietė Jūratė Morkevičienė.
Ji prisimena, kaip baigusi vidurinę nuvažiavo į Vilnių, buvusią 42-ą technikos mokyklą, pasiryžusi tapti kirpėja, bet nebuvo
priimta, mat neturėjo siuntimo. Tačiau priėmimo komisijoje buvęs dėstytojas pasiūlė
vilkaviškietei rinktis laikrodininko specialybę. Mergina sutiko.
„Galvojau, kad baigsiu raudonu diplomu ir tada jau stosiu į universitetą, ten, kur
norėsiu“, – pasakojo pašnekovė.
Laikrodininkų grupė buvo šauni ir draugiška, bet iš jos, pasak J. Morkevičienės, pagal specialybę dirba vos keturi absolventai.

Praktika – pas vilkaviškietį

Baigiamąją praktiką studentė atliko
Druskininkuose. Įdomus sutapimas: jos vadovas buvo vilkaviškietis Juozas Paulėkas.
O pavasarį atsilaisvinus vietai tuometiniame Vilkaviškio buitinio gyventojų
aptarnavimo kombinate mergina buvo
perkelta į gimtinę. Tuo metu, įskaitant Jūratę, Vilkaviškyje dirbo net šeši laikrodžių
remonto meistrai!
„Kaip ir planavau, mokslus baigiau raudonu diplomu. Susirinkau dokumentus ir

S Bėgantį laiką Jūratė Morkevičienė labiausiai pastebi žiūrėdama ne į laikrodžius,
o į žmones.
Autorės nuotr.
vasarą ruošiausi stoti į universitetą, bet...
Kolektyvas buvo geras, darbas patiko – taip
ir užsilikau Vilkaviškyje. Ir tuo labai džiaugiuosi“, – pasakojo moteris.
Iš tų šešių laikrodininkų Vilkaviškyje dabar dirba tik viena J. Morkevičienė. Žiūrint
į jaunatvišką moterį sunku patikėti, kad
laikrodžius ji taiso jau 37 metus.

Mechaninių likę mažai

Laikrodininkės darbo specifika Jūratę
nuolatos verčia mokytis. Juk technologijos
juda pirmyn, laikrodžiai ir jų mechanizmai
keičiasi.
Meistrė sako, kad darbo metodika dabar visiškai kita. Mechaninių laikrodžių
likę nedaug, daugiausiai klientai atneša taisyti kvarcinius. Tačiau bendra taisyklė išlieka: laikrodininkui reikia didelės kantrybės
ir kruopštumo.
„Kartais dirbti nesiseka. Tada darbą atidedu į šoną, ir kitą dieną viskas eina kaip

iš pypkės! Arba būna, kad kokio nors laikrodžio niekaip nepavyksta sutaisyti. Grįžtu
namo ir dirbdama savo darbus vis galvoju,
ką ten reikėtų daryti... Ir sugalvoju! Man
mano darbas įdomus, ir kitąkart netgi įdomiau taisyti dar nematytą mechanizmą“,
– šypsojosi pašnekovė.
Dabar, kai visi turi mobiliuosius telefonus, laikrodžių paklausa turėtų sumažėti.
Populiarėja išmanieji, pilni įvairių technologijų laikrodžiai.
„Taip, išmanieji prietaisai tikrai labai
patogūs. Tačiau daug žmonių nešioja ir
kvarcinius, gerus laikrodžius. Išbando išmaniuosius, bet grįžta prie patikrintų daiktų.
Anksčiau buvo labai vertinami rusiški laikrodžiai „Čaika“, „Slava“, „Vostok“, „Poliot“.
Iš tiesų jie buvo kokybiški, tuo laiku – ir
brangūs. Netgi dabar taisau vieną gerą mechaninį laikroduką „Poliot“ su žadintuvo
funkcija – žmogus jį gavęs dovanų ir labai
vertina“, – pasakojo J. Morkevičienė.

Mokytojas išliks kolegų ir mokinių širdyse
Jonas CIGANAS
Mirties nėra: tik vėjo verksmas
Vidur paklydusių laukų, tik debesų
Didžiulės minkštos lūšenos, tik sutemų
Žolėj pavargę žingsniai,
Tik motinos nakties ranka
ant geliančios kaktos,
Tik nuojauta, kad vienąsyk pavasarį
Išdygs iš delno pienė, saulėtai sužvilgus.
(J. Degutytė)

Gruodžio 24 d. amžinybėn iškeliavo ilgametis kūno kultūros mokytojas Jonas Ciganas. Mokytojas gimė 1942 m. rugsėjo
30 d. Kazlų Rūdos rajone, Antanavo kaime. Šeimoje augo 5 sūnūs. 1949 m. J. Ciganas pradėjo mokytis Gaisrių septynmetėje mokykloje, o 1956 m. mokslus tęsė
Pilviškių vidurinėje mokykloje. 1960 m.
įstojo ir 1965 m. baigė Lietuvos valstybinį
Kauno kūno kultūros institutą, kuriame
įgijo fizinio lavinimo mokytojo ir trenerio specialybę.
Baigęs institutą, mokytojas pradėjo
dirbti Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje kūno kultūros moky-

toju. 1968 m. dirbo Alvito aštuonmetėje
mokykloje direktoriumi. 1969 m. pradėjo
dirbti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo sporto mokykloje krepšinio treneriu, o 1972
m. tapo tos pačios mokyklos direktoriaus
pavaduotoju.

Taiso ir pigius, ir prabangius

Šiuolaikinis jaunimas nevengia pirkti
pigių kiniškų laikrodžių. Tai, meistrės nuomone, nėra blogai.
„Jų ir mechanizmai, ir elementai yra
keičiami. Kartais gal norisi pasipuošti, o
nebrangus laikrodukas gali būti gražiai
apdirbtas, su dailia grandinėle, įdomios formos ciferblatu. Argi blogai, kad jaunas žmogus pasipuoš?“ – kalbėjo J. Morkevičienė.
Tačiau žmonės atneša taisyti ir labai
gerų, brangių, paauksuotų laikrodžių.
Prieš porą metų pas meistrę buvo užsukęs JAV gyvenantis lietuvis. Jis atnešė
pataisyti prabangų, briliantais puoštą laikrodį. Jam reikėjo užsakyti specialią mikroschemą, o vyriškis jau turėjo išvažiuoti
į Ameriką.
] Nukelta į 7 p.

ĮVYKIAI

IN MEMORIAM

(1942–2020)

Dažnai klientai atneša laikrodžių, kuriems reikia pataisyti išlūžusią auselę, pakeisti susidėvėjusią apyrankę, stikliuką,
tačiau tenka remontuoti ir vidaus mechanizmą.
„Taisyti kvarcinius laikrodžius išmokau pati, to mūsų niekas nemokė. Vieną,
kitą kartą pabandai – ir pasiseka. Taisau
gana sudėtingos konstrukcijos mechanizmus, tik reikia susikaupti, dirbti atidžiai.
Negali supainioti nė mažiausio varžtelio,
kitaip laikrodis neis. Jų mechanizmai – labai įdomūs ir sudėtingi. Kartais žmogus
manęs klausia, kas buvo nutikę jo laikrodžiui. Ir kaip jam tai paaiškinti?“ – juokėsi
meistrė.
Kiekvienas mechanizmas, anot Jūratės, turi savo silpną vietą. Pavyzdžiui,
anksčiau populiarūs mechaniniai laikrodžiai buvo labai jautrūs smūgiams.
Šį jautrumą sumažina rubino akmenėliai, į kuriuos remiasi ratukus laikanti ašelė
ir kurie sumažina trintį tarp atskirų laikrodžio detalių. Kietas rubinas garantuoja
sklandų ilgalaikį mechanizmo veikimą.
„Tų akmenėlių būna ir 15, ir 18. Taisant
tokį laikrodį kiekvieną kruopelytės dydžio
akmenį reikia išvalyti. Štai šis darbas reikalauja ypatingo kruopštumo!“ – šyptelėjo
laikrodininkė.

Vilkaviškio II vidurinėje mokykloje
(dabar – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija)
pradėjo dirbti nuo jos atidarymo 1979 m.
ir dirbo iki 2001 m. Mokytojo treniruojami mokiniai yra laimėję prizines vietas
tiek rajono rajono, tiek ir šalies sporto
varžybose. 1982 m. J. Cigano treniruojama mergaičių krepšinio komanda iškovojo III vietą šalyje.
Kolegos ir mokiniai mokytoją J. Ciganą prisimena kaip inteligentišką, optimistišką, menišką, aktyvų besikuriančios II
vidurinės mokyklos žmogų. Mokyklos
renginiuose jis garsėjo savo muzikalumu:
grojo kaimo kapeloje, dainavo mokytojų
ansamblyje. Savo entuziazmu scenoje ir
sporto aikštelėje galėjo užkrėsti visus:
tiek mokytojus, tiek mokinius.
Mūsų – buvusių mokinių ir kolegų
– atmintyje mokytojas Jonas Ciganas visada išliks nuoširdus optimistas, neprarandantis vilties ir tikėjimo ateitimi...
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
bendruomenė
Užsk. 2960

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pavogė monetas
Naktį į pirmadienį Vilkaviškyje apvogta
metalo laužo supirktuvė.
Ryte į UAB „Ferometa“ priklausantį
biurą, esantį Vysk. A. Karoso gatvėje, atėjęs darbuotojas rado išplėštas pastato duris.
Nerakintame seife darbuotojai laikė
metalines monetas. 60 eurų buvo įpakuoti į tris maišelius, o dar 52 gulėjo atskirai.
Taigi iš viso vagys išnešė 112 eurų monetomis.

Sumušė patėvį
Pirmadienį Trilaukio kaime (Pajevonio
sen.) patėvį sumušė posūnis.
Apie 21 val. policijos pagalbos prireikė 67-erių vyrui, prieš kurį smurtavo penkiasdešimtmetis posūnis.
Sumuštas vyras pristatytas į ligoninę,
kur jam suteikta pagalba.
O posūnis nuo policijos paspruko. Jis
netrukus buvo sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
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112 dirbanti kraštietė suvalkiečius
atpažįsta ne tik iš tarmės
Eglė KVIESULAITIENĖ

kojo A. Skukauskienė. – Pagalvojau,
kad norėčiau pati prisidėti prie šios
atsakingos veiklos.
Moteris prisiminė dažnai iš
bendraamžių girdėdavusi pasvarstymus, jog „perlipęs“ į penktąją dešimtį darbo rinkoje esi nurašytas,
tad tai dar labiau paskatino pabandyti ir paneigti šį mitą. Ji užpildė
internete karjeros anketą, išsiuntė
savo CV ir netrukus sulaukė skambučio.
Per darbo pokalbį su Aiste bendravo ne tik jos būsima tiesioginė
viršininkė – Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus vadovė, bet ir
psichologė, kuri vertino, ar pretendentė sugebės dirbti tokį atsakingą,
emociškai sunkų darbą. Po pokalbio A. Skukauskienė sulaukė teigiamo įvertinimo ir jau keleri metai į
darbą Vilniuje važinėja iš Kauno.

Bendrajame pagalbos centre (BPC) dirbanti vilkaviškietė Aistė Skukauskienė
įprato prie nuolatinės įtampos ir atsakomybės. Ne
vienus metus prie skubiosios pagalbos telefono 112
budinti moteris jau numano, koks scenarijus laukia
šią Naujųjų metų naktį. Ir
viliasi, kad dėl karantino ji
bus ramesnė tiek jų tarnybai, tiek visai Lietuvai.
Neramus laikas

Aistė mintyse jau dabar braižo
Kamavo stresas
scenarijų, kokių iškvietimų galima
Bendrojo pagalbos centro opetikėtis per Naujuosius, mat jis kartoratoriaus darbas nėra paprastas:
jasi metai iš metų. Iki vidurnakčio
reikia greitos nuovokos, šalto proto
vyrauja ramybė ir euforija, mat visi
džiaugiasi ir švenčia. Tačiau priartėir psichologinio tvirtumo. Tiesa, darjus metų virsmui pablogėja lėtinių
bui operatorius ruošia psichologai,
ligų kamuojamų žmonių sveikata,
šios tarnybos darbuotojai nuolat daS Vilkaviškiečiams Tėvelytės pavarde labiau pažįso vidurnaktį pradeda skambinti tie,
lyvauja mokymuose, tobulinasi.
tama Aistė pripažįsta, kad darbas prie pulto iš
kurių ramybę trikdo fejerverkai.
– Laikui bėgant išmoksti atpažinpradžių jai kėlė stresą.
Asmeninio albumo nuotr. ti ir įvertinti situacijas, nors kiekvieTačiau tikrosios „linksmybės“
prasideda praėjus pusvalandžiui po
na jų – skirtinga, nes ir žmonės į bet
vidurnakčio. Tada BPC darbuotojai jaučiasi pos pro daugiabučio langą iššoko jauna poli- kokį įvykį reaguoja skirtingai, – pasakojo
taip, tarsi visi Lietuvos gyventojai nuo Kalė- cininkė. Tuo metu atsitiktinai važiavau pro Aistė. – Net ir atpažinęs situaciją niekada
dų Senelio dovanų gavo mobiliuosius telefo- nelaimės vietą ir mačiau sulėkusius pagal- negali būti tikras, kad yra būtent taip, kaip
nus – skambučiai pasipila iš visų Lietuvos bos tarnybų automobilius, skubančius parei- manai, tad negali pokalbio stabdyti ar nurajonų ir tęsiasi iki ryto. Vieni skundžiasi gūnus ir medikus, raudančius artimuosius. traukti – turi viską išklausyti iki galo. Mat
dėl kaimynų keliamo triukšmo, kiti susimu- Mane tas įvykis labai sukrėtė, svarsčiau, kartais išaiškėja tokie niuansai, kuriuos
ša švęsdami ir pan. Visgi ši metų sandūra koks atsakingas skubiosios pagalbos tarny- būtina pažymėti siunčiant pajėgas. Pašneturėtų būti kitokia, mat švęsti kompanijose bų darbas, kaip svarbu, kad jos atvyktų lai- kovas negali padėti ragelio, kol operatorius
draudžiama, tad tikimasi sulaukti daugiau ku. Todėl grįžusi namo kompiuterio ekrane nepasako, kad pokalbis baigtas. Kitu atveju
pranešimų apie nelegalų būriavimąsi ir atsiverčiau 112 internetinę svetainę, – pasa- teks susisiekti š naujo.
įtartinus svečius.
Aistė prisipažįsta, kad įsidarbinusi BPC iš pradžių manė nepajėgsianti
Paskatino nelaimė
čia dirbti, nes kiekvienas pagalbos
Suvalkijos žmonės linkę
Aistė puikiai prisimena įvykį, paskambutis jai sukeldavo stresą, ypač
slapukauti, kalbėti aptakiai,
skatinusį ją keisti profesiją ir priimti
tie, kurie susiję su žmogaus sveikatarsi kokie informaciją
naujus gyvenimo iššūkius.
ta. Vis atrodydavo, kad kažko nespės
– Daugelis kauniečių, ko gero, dar
padaryti ir dėl to žus žmogus. Tačiau
koduojantys partizanai, tad iš jų
prisimena skaudų įvykį, kai prieš keletai buvo laikina būsena, prie kurios
tenka traukti žodį po žodžio.
rius metus, grįžusi po sunkios darbo
priprato.
pamainos, neišlaikiusi emocinės įtam] Nukelta į 6 p.
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Neliūdėk, kad metai nuplasnojo
Tartum paukščiai į šiltus kraštus.
Jubiliejų gražų dovanojo, o dienos
Verčia vis naujus lapus.
Tebūna jos tik saulėtos ir šviesios,
Be debesėlio, be piktų audrų,
O džiaugsmas nuolat ranką bus ištiesęs,
Eis su Tavim gyvenimo keliu.

Aidą STOČKŲ,
gyvenantį Bartninkuose,

50-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
Arūnas, Jurgita, Meda ir
krikštaduktė Jorytė.
Užsk. 2944

Brangi mama!
Te niekad neapleis energija sparnuota
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Tau neleis.
Mes linkim Tau energijos, sveikatos
Ir šypsenos veide plačios.
Tegul Tau skiriamą „Ilgiausių metų“
Dar šimtą kartų pakartos...

Leoniją ŠVENČIŪNIENĘ,
gyvenančią Kybeikių kaime,

70-ies metų jubiliejaus
proga sveikina
vaikai su šeimomis.
Užsk. 2945

Vilkikų vairuotojus vaišino sriuba
Kiekvienais metais paskutinę gruodžio savaitę prie sienos su Rusija
nutįsta sunkiasvorių automobilių
eilės. Tačiau tuomet, kai daugelis
tik piktinasi vilkikų vairuotojų keliamomis problemomis, yra žmonių, kurie juos užjaučia ir nori praskaidrinti nuotaiką.
Šių metų pabaigoje iki Naujųjų
metų sieną planuojančių kirsti vilkikų eilė pasiekė rekordinį ilgį – 10
km. Joje antrą Kalėdų dieną laukė
380 automobilių, dar 80 savo eilės
įvažiuoti į Kybartų pasienio kelio
postą laukė „terminale“.
Kybartų pasienio užkardos vadas Darius Mekšraitis sakė, kad
per parą sieną kerta 230–250 vilkikų. Mūsų šalies pasieniečiai galėtų praleisti daugiau automobilių – vienu metu atidaryti kelis praleidimo kanalus, bet tenka
taikytis prie kaimyninės šalies pasienio
posto galimybių. Užkardos vadas sutiko,
kad dėl susidariusios situacijos kenčia
tiek vilkikų vairuotojai, kuriems ištisas
paras tenka leisti automobilyje, tiek aplin-

kinių kaimų gyventojai.
Ne vieną dieną matydamas eilėse
vargstančius vairuotojus Čyčkų kaimo
(Šeimenos sen.) gyventojas Nerijus Ližaitis nutarė suorganizuoti šventinę akciją.
Kažkada pats vilkiko vairuotoju dirbęs
vyras žinojo, kad šiltas maistas „fūristų“
gyvenime – didelė prabanga, todėl Kalė-

dų dieną nutarė pavaišinti juos
karšta sriuba. Suabejojęs savo
kulinariniais sugebėjimais, vyras kreipėsi į giminaičius, kad
šie padėtų privirti tris kibirus
sriubos, pripirko vienkartinių
indų, lietuviškos duonos ir netrukus su tėčiu Žydrūnu išvyko į magistralinį kelią. Nerijus
prisipažino, kad tėčio pagalbos
jam prireikė dėl to, kad bijojo
nesusikalbėsiąs rusiškai.
Nerijus pasakojo, kad labiausiai širdį glostė vairuotojų reakcija. Rusų veidai pražysdavo
nuostaba ir dėkingumu, kai sriubos dubenėliais nešini lietuviai
rusiškai ištardavo „бесплатно“
(nemokamai). Nerijus dėkingas savo giminaičiams Reginai Bernotaitienei, Rasai
Bikauskaitei, Robertui Ližaičiui ir tėčiui
Žydrūnui, kad padėjo įgyvendinti jo sumanymą ir šventės dieną pradžiugino Kalėdų
stebuklo vilkikuose laukusius vyrus.

„Santakos“ inf.

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie patys krenta žemėn
žiedlapiais baltais,
Jie lekia vėju, niekad nesustoja…
Tik kartais leidžia atgalios mums
atsigręžt…
Tad šio jubiliejaus proga linkime,
kad Jus
Lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų
prisiminimai,
Linkime puikios sveikatos, daug
Džiaugsmingų ir laimingų dienų!
Priimkite šiandieną padėkos ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.

Vitą RUDAITĮ,
gyvenantį Karalių kaime,

75-erių metų jubiliejaus
proga sveikina
vaikai ir anūkai su šeimomis.
Užsk. 2962
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

„Varpo“ kūrėjo gimtadienį minint
Prieš 162 metus, gruodžio 31-ąją,
pasiturinčių valstiečių Motiejaus
Kudirkos ir Elžbietos Jasiulevičiūtės-Kudirkienės šeimoje pasaulį
išvydo pirmagimis sūnus Vincas.
Tuomet jauna šeima gyveno Vilkaviškio apskrityje, pietvakariniame Paežerių kaimo
gale, miško pakraštyje esančioje senųjų Kudirkų sodyboje. Kai poetui buvo septyneri,
jo tėvas, gavęs žemės sklypą kitoje, pietrytinėje, ežero pusėje, pasistatė naujus trobesius ir kartu su šeima ten apsigyveno.
Guvaus, sąmojingo, mėgstančio krėsti
linksmas išdaigas berniuko vaikystė krykštavo labai gražioje gamtos apsuptyje: didelis sodas, čia pat jo išbraidytas ežeras,
kuriuo žiemomis meistriškai čiuoždavo
pačiūžomis, netoli miškas. Augdamas tvarkingoje ūkininkų šeimoje vaikas išvaizda
buvo panašus į tėvą, paveldėjo iš jo darbštumą, linksmą būdą, veržlumą, norą pirmauti, kitiems nepasiduoti, o iš motinos
– geraširdiškumą, polinkį menams (piešti,
drožinėti), gražų balsą, puikią muzikinę
klausą. Jo „atmintyje motina – tai vaikystės
pasaka ir dvasinės kultūros simbolis“. <...>
Deja, iš motinos neišgirdo, kas yra Lietuva,
ką reiškia būti lietuviu“, – rašoma V. Kudirkos „Raštuose“.
V. Kudirkai einant devintuosius metus
motina mirė. Po kiek laiko tėvo parvesta
pamotė buvo labai geros širdies moteris,
mylėjo Vincą ir jo sesę, kaip ir kitus, vėliau
gimusius savo šešis vaikus. V. Kudirkos tėvas Motiejus leido sūnų į Paežerių pradinę
mokyklą, vėliau – į Marijampolės gimnaziją ir Seinų dvasinę seminariją, tikėdamasis,
kad sūnus taps kunigu. Deja, tėvo ir sūnaus
požiūriai šiuo pašaukimo klausimu nesutapo. Po dviejų kursų Kudirka nebegrįžo į
seminariją ir tai tapo ilgo konflikto su tėvu
priežastimi.
Kita ypač svarbi V. Kudirkos gyvenimo
stotelė buvo Varšuva. Studijuojant universitete mediciną, savarankiškai ieškant būdų pragyventi čia prabėgo devyneri metai.

S Iš muziejaus Kudirkos Naumiestyje ekspozicijos.
Nors būsimasis daktaras kurį laiką buvo atitolęs nuo lietuvių kalbos ir netgi didžiavosi
kalbėdamas lenkiškai, tačiau būtent Varšuvoje jį aplankė pajautimas „lietuviu esant“.
Dar studijų metais kartu su kitais lietuviais
Kudirka įkūrė draugiją „Lietuva“, leido laikraštį „Varpas“, kuriame atsiskleidė jo talentai: gabus publicistas, beletristas, poetas,
vertėjas, savamokslis muzikas, puikus organizatorius. Rašytojas atkakliai siekė, kad
būtų įteisinta lietuvių kalba, legalizuota
lietuviška spauda, o jo darbai turėjo didelę
svarbą žmonių tautiškumui ugdyti.
Gydytojo praktiką V. Kudirka pradėjo
Šakiuose. Pasak Jono Vileišio, tai buvo „ryškiausias idealizmu šviečiantis gydytojas, kuris, nežiūrėdamas jokių sunkumų įsikurti,
nesvarstydamas, kiek uždirbs, <...> grįžo į
savo kraštą gydyti ir šviesti liaudies, iš kurios ir buvo kilęs“. Šakiuose dirbti buvo
sunku dėl sudėtingų buities sąlygų. Ilgai
nesisekė susirasti būstą, o vėliau – ir pacientų. Čia jau senokai dirbę gydytojai nenorėjo

Autorės nuotr.

konkurencijos, o žmonės gyveno vargingai
ir tik kraštutiniu atveju kreipdavosi „pas
daktarą“. Ir tokiu atveju rinkdavosi geriau
pažįstamą, nei naujai atvykusį.
Netrukus V. Kudirkos sveikata ėmė sparčiai blogėti. Dėl suintensyvėjusios džiovos
gydytojo praktika jis vertėsi tik nepilnus
ketverius metus. Tačiau dirbdamas Šakiuose „Varpo“ leidėjas sutiko Valeriją Kraševską. Ši moteris buvo atsidavusi bei nenuilstanti pagalbininkė ir buityje, ir kūrybinėje
veikloje.
Po kiek laiko V. Kudirka persikėlė į Naumiestį. Tai paskutinė rašytojo gyvenimo stotelė. Čia jis praleido ir produktyviausią kūrybos laikotarpį: sukurtos puikios satyros,
užsiimta vertimais, tačiau daugiausia jėgų
skirta „Varpo“ leidybai. Pasak A. Vaitiekūnienės, „Kudirka turėjo viską, ko reikia geram publicistui: aštrų epochos jausmą, temperamentingą reakciją, pastabumą ir lakų
žodį bei frazę“. Daugiau kaip dešimt metų
dirbdamas tautos labui jis skubėjo tarsi nu-

S „Varpo“ leidėjo paminklas Kudirkos
Naumiestyje.
jausdamas, kad pritrūks laiko numatytiems
darbams atlikti, o visą jo kūrybą vainikavo
„Tautiška giesmė“.
V. Kudirkos amžininkai teigia, kad „Varpo“ steigėjas buvo labai malonaus ir tauraus būdo, draugiškas, pasirengęs visada
padėti nelaimės ištiktam žmogui, didelis
estetas, nepaprastai darbštus ir tėvynės reikalams atsidavęs visuomenės veikėjas. Nepadėjo plunksnos net ligos pakirstas ir jau
negalėdamas pakilti iš lovos. Varpininkams
jis buvo idealas, parodęs, kaip reikia aukotis dėl kitų ir tėvynės. Pasak J. Vileišio, „Kudirka savo pavyzdžiu traukė jaunus idealistus, davė idėjas ir įkvėpimą dirbti. Jis ruošė
Lietuvai kelią į laisvę.“
Danguolė DABRIŠIENĖ
Vinco Kudirkos muziejaus muziejininkė
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

112 dirbanti kraštietė suvalkiečius atpažįsta ne tik iš tarmės
] Atkelta iš 5 p.

Būtina informacija

Nors kartais žmonėms atrodo, kad 112
operatoriai uždavinėja mažareikšmius
klausimus, o vietoj to geriau skubėtų siųsti pagalbą, iš tiesų taip nėra. Anot Aistės,
operatoriai neužduoda nė vieno klausimo, kuris nesuteiktų būtinos informacijos. Jei operatorius perklausia, vadinasi,
jis nesuprato, ką į kritinę situaciją patekęs, dažnai nerišliai kalbantis žmogus norėjo pasakyti.
– Mums svarbiausia išsiaiškinti adresą, kur įvyko nelaimė, ir kas nutiko, kad žinotume, kokias pajėgas siųsti. Kalbėdami
mes kompiuteryje iškart sutartiniais ženklais pildome kortelę ir ją iškart siunčiame
skubiosios pagalbos tarnyboms, – pasakojo Aistė.
Anot jos, didžiausia problema, kad
pagalbos telefonu skambinantys žmonės
iš streso pamiršta savo adresą ar tiesiog
nežino, kur yra. Tačiau kartais tokiais atvejais žmogaus buvimo vietą gali padėti
nustatyti ir šiuolaikinės technologijos. Jei
žmogus turi išmanųjį telefoną su atnaujinta „Android“ ar „iOS“ operacine sistema,
toks telefonas, skambinant numeriu 112,
pats gali nustatyti savo buvimo vietą ir jos
koordinates išsiųsti BPC.
Todėl Aistė skatintų visus įsigyti patikimų gamintojų išmaniuosius telefonus,
turinčius „Android“ arba „iOS“ operacinę
sistemą. Kai žmogus paklysta, patenka į

bėdą nepažįstamoje vietoje ar iš streso viską pamiršta, būtent tokie telefonai gali padėti nustatyti jo buvimo vietą.
– Turėdami tokią informaciją pajėgas
galime išsiųsti per 15 sekundžių. Net jei
ir toliau užduodame klausimus, pagalba
tuo metu jau vyksta į vietą, – aiškino A.
Skukauskienė. – Pagal mūsų standartus,
BPC operatorius turi per minutę surinkti
visą reikiamą informaciją ir perduoti skubiosios pagalbos tarnyboms. Todėl labai
svarbu, kad kviečiantis pagalbą žmogus
bendradarbiautų su operatoriumi, padėtų
gauti kuo daugiau svarbios informacijos,
bet neteiktų pašalinės, nereikalingos ir negaišintų brangaus laiko.

Valdo situacijas

Aistė pasakojo, kad kviečiantieji pagalbą labai įvairiai reaguoja į stresą: vieni
sugeba pakankamai aiškiai išdėstyti informaciją, kiti tik klykia į ragelį arba rėkia:
„Važiuokit!“ Streso būsenoje žmonės praranda laiko nuovoką. Jiems atrodo, kad
praėjo labai daug laiko, nors pokalbis vyko vos keliolika sekundžių. Operatoriaus
informacijos, kad pajėgos jau išsiųstos, šoko ištikti žmonės tiesiog nesugeba išgirsti.
Aistė aiškino, kad dažnai žmonės piktinasi, jog BPC operatoriams sujungus su greitosios pagalbos tarnyba tą pačią informaciją reikia kartoti dar kartą.
– Dažnai pasitaiko, kad kviečiantysis
pagalbą pirminę informaciją pateikia klaidingai dėl to paties streso: nurodo kitokį

adresą ar durų kodą ir tik kiek atlėgus
įtampai tai prisimena. Todėl dispečeriams
dar kartą pasitikslinti įvykio vietą tiesiog
būtina, – darbo subtilybes aiškino A. Skukauskienė.
Nors operatoriai parengti valdyti situacijas, išklausti informaciją ir kuo greičiau
ją perduoti skubiosios pagalbos tarnyboms, yra atvejų, kai privalu ne skubėti, o
kuo ilgiau palaikyti pokalbį, kad suspėtų
atvykti pagalba. Vieni iš tokių – apie ketinimą nusižudyti pranešantys asmenys.
Aistei pačiai ne kartą tekę valdyti tokią
situaciją ir tęsti pokalbį, kol nuvyks policijos pareigūnai. Tokiais atvejais vienintelis operatoriaus įrankis situacijai valdyti
– kantrybė, psichologinis pasirengimas ir
ramus balsas.
Tačiau operatorių darbe būna ir pakankamai linksmų situacijų. Aistė puikiai prisimena, kai moteris pagalbą kvietė savo
vyrui. Ji prašė išvežti vyrą iš namų, nes galinti nesusivaldyti ir jį užmušti. Mat vyras
– smulkaus sudėjimo, tarsi „vabaliukas“, o
ji tai moteris „ohoho“. Pasitaiko ir visiškai
absurdiškų skambučių, kai žmonės į BPC
skambina dingus elektrai ar sugedus kanalizacijai.
– Norėčiau, kad visi įsimintų, jog telefonu 112 galima kviesti tik skubiosios
pagalbos tarnybas – policiją, ugniagesius
gelbėtojus, medikus, taip pat aplinkosaugininkus, – aiškino Aistė. – Prakiurusio
vamzdžio ar sugedusios elektros instaliacijos pareigūnai nesutaisys.

Tarsi partizanai

Žmonių, kurie 112 telefonu skambina
dėl kažkam kitam nutikusios nelaimės,
Aistė prašytų nebūti vien stebėtojais, bet
ir patiems pasirūpinti situacija, prieiti
prie sukniubusio žmogaus ar į griovį įvažiavusio automobilio. Geriau žinodami situaciją BPC operatoriai galėtų išsiųsti tik
tą pagalbos tarnybą, kurios iš tiesų reikia.
– Sužinoję apie automobilio avariją
mes iškart siunčiame medikus, policiją ir
ugniagesius gelbėtojus, o galbūt tai eilinis
techninis eismo įvykis, kur pakaktų mašiną ištraukti iš griovio. Taip švaistomi tarnybų resursai ir brangus laikas, kai tuo
metu galbūt pagalbos tarnybų labiau reikia kitur, – aiškino A. Skukauskienė.
Aistė juokiasi, kad 112 skambinančius
saviškius, suvalkiečius, ji atpažįsta ne tik iš
tarmės, bet ir iš kalbėjimo manieros. Mat
Suvalkijos žmonės linkę slapukauti, kalbėti aptakiai, tarsi kokie informaciją koduojantys partizanai, tad iš jų tenka traukti
žodį po žodžio.
BPC operatorė prisiminė keletą atvejų,
kai tik po kelinto klausimo pavyko sužinoti, dėl ko jos kraštiečiai kviečia pagalbą.
Tokiose situacijose Aistei padeda nuojauta, nes ji geriau nei kiti operatoriai pažįsta
savo krašto žmones.
Naujųjų išvakarėse Aistė savo kraštiečiams linki ramių ir saugių metų, kad numerį 112 tektų rinkti kuo rečiau. O jei visgi tektų rinkti, žinokite, kad čia dirbantys
žmonės visada pasirengę jums padėti.
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Aktyvi ir smalsi vilkaviškietė niekada
nenustoja mokytis

GYVENIMO BŪDAS

Andrius GRYGELAITIS

metų jis šiltnamį pastatė ant rūsio
stogo ir jame įrengė automatinę
laistymo sistemą, o pravėrus rūsio
duris patalpoje automatiškai užsižiebdavo šviesa! I. Maurienės tėtis
taip pat buvo puikus sodininkas,
domėjosi gėlėmis, o šį pomėgį paveldėjo ir ji pati.
„Per 33 metus man ir broliui jis
paliko daug daugiau, nei kai kurie
kiti tėvai palieka savo vaikams per
visą gyvenimą. Dėl temperamento
tėvelis mane buvo praminęs špilka
– nenusėdinčia vietoje. Tokia ir likau“, – šypsojosi pašnekovė.

Ji – maisto technologė,
ledų dekoratorė, Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo
klubo vadovė, aktyvi įvairių
visuomeninių iniciatyvų dalyvė, gidė, floristė. Tai – tik
nedidelė dalis jos veiklų. Ši
moteris kaip niekas kitas
sugeba aplinkinius užkrėsti
gera nuotaika, o jos pozityvumo galėtų pavydėti
daugelis. Taip, tai – vilkaviškietė Irma MAURIENĖ.

Floristika ir scenografija

I. Maurienė iš tėčio neabejotinai
paveldėjo ir menininkės gyslelę. Ji
mielai puošia savo namus ir darbovietes, draugams ir bičiuliams kuria
Paveldėjo iš tėčio
menines kompozicijas bei papuoTurbūt yra mažai rajono gyvenšimus. Nemažą dalį idėjų moteris
tojų, kurie nepažįsta I. Maurienės.
semiasi tiesiog iš gamtos. Iš miškų,
Kol dauguma aplinkinių skundžialaukų ar paežerių ji renka dekorasi laiko stoka, atrodo, kad ji suspėcijoms skirtą žaliavą. Prieš keletą
ja visur. Pati moteris teigia, kad dimetų vilkaviškietė Kaune baigė flodžiąją dalį būdo savybių paveldėjo
ristikos kursus.
iš tėčio Viktoro Linarto.
„Pajutau, kad man trūksta tam
„Sakoma, kad aš net išoriškai
tikrų žinių, todėl nusprendžiau jų
esu panaši į jį. Nors tėvelis žuvo laįgyti. Aš visada noriu mokytis. Net
bai jaunas, vos 33 metų, tačiau makai dar Vilkaviškio Salomėjos Nėmytė ir jo draugai pasakojo, kad
ries vidurinėje mokykloje dirbau
jis buvo linksmas, charizmatiškas,
technologijų mokytoja, supratau,
aktyviai dalyvavo visuomeniniame S Šiaurietiško ėjimo lazdos ir šypsena Irmą Mauriekad turimo išsilavinimo nepakannę lydi visur ir visada.
Asmeninio albumo nuotr. ka, todėl įstojau į Šiaulių pedagogyvenime. Jis buvo ir muzikantas.
Kalbama, kad mano tėvelis akordeoginį universitetą“, – prisiminė I.
nu vienas „apgrodavo visą vestuvę“. Vargu,
Jos tėtis buvo puikus inžinierius, vie- Maurienė.
ar tuomet Vilkaviškyje buvo nors vienas nas iš tuometinių Vilkaviškio elektros tinkDirbdama mokykloje ji susidomėjo
žmogus, kuris jo nepažinojo“, – svarstė I. lų kūrėjų. V. Linartas išsiskyrė savo techno- scenografija. Vilkaviškietei tuomet teko
Maurienė.
loginiais sumanymais. Jau prieš pusšimtį prisidėti prie didžiulių erdvių papuošimo.

Nemažai mokyklos renginių buvo organizuojama Vilkaviškio kultūros centro patalpose, tad aktyvi moteris artimiau susibičiuliavo su šios įstaigos darbuotojais.
„Ypač susidraugavome su kultūros
centro dailininke bei scenografe Ingrida
Bunikiene. Jos galvoje gimdavo idėjos, o aš
padėdavau jas įgyvendinti. Mes tapome puikiu tandemu. Iki pat dabar Vilkaviškio kultūros centro kolektyvas man išliko be galo
artimas“, – teigė pašnekovė.

Nuo keksiukų iki ledų tortų

I. Maurienė – puiki kulinarė bei konditerė. Jos namuose yra nesuskaičiuojama
daugybė receptų knygų. Net prieš miegą
ji dažniausiai žiūri su maisto gaminimu
susijusius filmukus. Tie, kas ragavo moters tortų, keksiukų ar įvairių pyragų, žino, kad tokių skanių kepinių neįmanoma
įsigyti jokioje parduotuvėje. Vilkaviškietė
dažniausiai konditerinius gaminius įvairiomis progomis vietoje gėlių dovanoja savo
draugams. Visgi pastaruoju metu daugėja
žmonių, netoleruojančių cukraus, pieno ar
kitokių produktų, todėl I. Maurienė prieš keletą metų pabaigė specialius konditeriams
skirtus kursus „Kepiniai be...“. Juose buvo
mokoma gaminti sveikus patiekalus.
Vilkaviškietė ne tik mėgsta kepti tradicinius kepinius. Ji atsakinga už Vilkaviškyje esančios UAB „Art Glacio“ ledų tortų
gamybą ir puošimą. Moteris pažintį su šia
įmone vadina šiek tiek romantiška.
Vos tik fabrikas atvėrė duris, ji ne kartą pagalvojo, kad norėtų jame dirbti. Ne
veltui sakoma, kad svajonės pildosi. Jau
po pusmečio ji buvo pakviesta padėti užsienio partneriams paruošti kalėdines dovanas – ledų tortus.
] Nukelta į 10 p.

Laikrodžio mechanizmas – tarsi žmogaus širdis
] Atkelta iš 4 p.
„Žmogus manimi pasitikėjo ir laikrodį paliko. Pataisiau jį ir laikiau seife. Po metų atvažiavęs klientas laikrodį pasiėmė, o man iš
Čikagos atvežė dovanų magnetuką“, – šypsojosi moteris.
Vis dėlto brangių laikrodžių taisyti tenka retai – vien dėl to, kad tokie prietaisai
retai genda.
Į taisyklą atnešama ir padirbinių. Meistrė juokiasi taisiusi ne vieną „Breitling“ laikrodį, nors iš tiesų tai buvo tik padirbiniai.
Tikri šios šveicarų firmos laikrodžiai kainuoja dešimtimis tūkstančių eurų.
Kartais klientai atėję netgi rodo dovanų
gautą laikrodį ir klausia, kiek jis galėtų kainuoti.
„Nenoriu liūdinti žmogaus, tad stengiuosi atsiriboti – pasiūlau kainos paieškoti internete“, – sakė J. Morkevičienė.

Taiso rožinius ir akinius

Ne vieną kartą žmonės J. Morkevičienei
atnešę pataisyti senus sieninius medinius
laikrodžius, kurių „vidurius“ sugadinusi iš
elementų išbėgusi rūgštis. Tuomet galima
įdėti šiuolaikinį mechanizmą – ir prietaisas
vėl puikiai eina, o žmogus būna patenkintas.
Įdomu, jog laikrodininkei tekę netgi važiuoti į kliento namus padėti pakabinti sieninį laikrodį su švytuokle. Mat žmogus kabina, matuoja net su gulsčiuku, o prietaisas
tiksi ne taip, ir viskas.
„Kaip žmogus, taip ir laikrodis turi širdį.
Ji turi plakti vienodai, tolygiai, be šuolių. Todėl kabinant laikrodį jo korpusą reguliuoti
reikia ne matuojant gulsčiuku, o klausantis

„Arūnas tarnavo jūrų laivyne ir grįžęs
atnešė man taisyti laikrodį. Gražų, paauksuotą. Pastebėjome vienas kitą, pabendravome. O atėjęs atsiimti laikrodžio jis man
atnešė rožių! Tada jau kolegė liepė man
eiti su juo pasivaikščioti... Paskui jis paskyrė kitą pasimatymą – ir likome kartu,
o po dvejų metų susituokėme. Nors nesu
linkusi į tokias pažintis, bet tada kažkas
„suveikė“. Matyt, taip buvo skirta“, – prisiminė moteris.

Laiką rodo... žmonės

S Darbo pradžia – Vilkaviškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate.
Nuotr. iš asmeninio albumo.
tiksėjimo ritmo“, – pasakojo meistrė.
Į J. Morkevičienės taisyklą žmonės atneša taisyti ne tik laikrodžius. Klientai
prašo pakeisti automobilio pultelio bateriją, pritaisyti akinių kojelę, sukabinti nutrūkusią rožinio grandį.
Prireikus meistrę žmonės susiranda net
savaitgalį.
„Kartą vienai moteriai baigėsi klausos aparato elementas. Buvo savaitgalis,
o žmonės turėjo laidotuves. Tos moters
vyras atvažiavo pas mane prašydamas padėti, nes žmona be aparato nesutiko kelti
kojos iš namų. Nuvažiavome į darbą ir sutvarkiau tą aparatą – kaipgi žmogui nepa-

dėsi?“ – pasakojo laikrodininkė.

Atėjo su rožėmis

Pati moteris sako turinti 25 laikrodžius
ir pripažįsta juos mėgstanti gerus, kokybiškus.
„Kaip tik neseniai buvo proga ir perskaičiavau. Pats pirmas mano laikrodis
– mechaninė „Čaika“, mamos man dovanota 18-ojo gimtadienio proga. Saugau jį
kaip relikviją“, – sakė meistrė.
Įdomu, jog reta specialybė vilkaviškietei padėjo... susirasti vyrą. Mergina tada
dar dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo
kombinate.

Nors karantino metu laikrodininkams
dirbti leidžiama, J. Morkevičienė elgiasi sąmoningai, saugo save ir kitus, tad būna namuose. Tačiau žmonės ant dirbtuvių lango
Vytauto gatvėje mato telefoną ir kreipiasi
pagalbos – jiems niekad neatsakoma.
O klientai pas laikrodžių meistrę atvyksta ne tik iš Vilkaviškio – ir iš kitų miestų, ir
iš užsienio, grįžę pas tėvus.
„Man patinka bendrauti su žmonėmis,
smagu, kai jie iš taisyklos išeina geros nuotaikos. Taisydama laikrodžius tarsi prisiliečiu prie jų gyvenimo“, – kalbėjo laikrodininkė.
Ir bėgantį laiką J. Morkevičienė sako
labiausiai pastebinti žiūrėdama ne į laikrodžius, o į žmones.
„Ateina klientai su mažais vaikais, ir,
žiūrėk, ateina tie patys vaikai, tik jau užaugę ir patys tapę tėvais... Tada labiausiai
pajunti, kaip greitai lekia mūsų valandos.
Vien dabartinėje vietoje dirbu dvidešimt
metų, o kovo pradžioje bus 38 metai, kaip
taisau laikrodžius. Ir sakau nuoširdžiai: aš
gyvenu savo darbu, esu laiminga jį dirbdama“, – kalbėjo laikrodžių meistrė.

2020 m. gruodžio 31 d.

8

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

Inovacijų ekspertas pataria gyventojams,
kaip saugiai naudotis internetu
SVARBU

Merilendo universiteto duomenimis, kibernetinės atakos pasaulyje vyksta kas 39 sekundes. Saugiai naudotis internetu
itin svarbu. To galima mokytis
bet kokiame amžiuje.

tymasbuvoprieKLEVO“ prisiminti lengva,
o kitiems jį atspėti būtų itin sunku. Be to,
dabar daugybė rimtų svetainių siūlo antros
pakopos tikrinimą – kai suvesite teisingą
slaptažodį naujame įrenginyje, jūsų nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu bus
siunčiamas kodas, kurį reikės suvesti, kad
svetainė slaptažodį priimtų. Rekomenduoju būtinai įjungti šį tikrinimą, bent jau savo
„Facebook“, „Google“ paskyroms. Ir jokiu
būdu nenaudokite to paties slaptažodžio
visur.“

Informaciją reikia tikrinti

Pasak inovacijų eksperto Arnoldo Lukošiaus, lengvo atsakymo į klausimą, kaip
žinoti, ar informacija internete patikima,
– nėra.
„Dažniausiai melą padeda atskirti paprasčiausias sveikas protas, įstatymų bei
taisyklių žinojimas ir tikrinimas. Pirma taisyklė, kai jums kažką siūlo ar reklamuoja:
jei kažkas atrodo per gerai, kad būtų tiesa,
tai ir yra per gerai, kad būtų tiesa. Gavę
nuorodas į straipsnius ar vaizdo turinį, kur
įžymybės investavo ir fantastiškai uždirbo,
galite iškart žinoti, kad tai nėra tiesa. O jei
vis tik kirba noras patikėti, pakaks tiesiog
tame pačiame internete paieškoti minimų
faktų ir, greičiausiai, rasite pranešimą apie
sukčius“, – sako A. Lukošius.

Pavojų išduoda ženklai

Inovacijų ekspertas skatina žmones išlikti budrius ir pastabius: „Jei staiga „iššoka“ langas su kokiu gąsdinančiu įspėjimu
– neva jūsų banko sąskaita pripažinta nepatikima, į jūsų kompiuterį įsilaužta, policija prašo jūsų duomenų – ir reikalaujama
kažką paspaudus kažką užpildyti, visuomet
prisiminkite du dalykus: jokie pareigūnai
negali tvarkyti reikalų telefonu ar internetu be savo tapatybės patvirtinimo. Niekas
niekada, kad ir kas jis būtų, negali reikalauti jūsų slaptažodžio ar prisijungimo kodų.“
A. Lukošius akcentuoja, jog jei gavote
laišką iš banko, kur sakoma, kad turite paspaudę nuorodą kažką įrašyti, greičiausiai
jums parašė sukčiai, net jei paspaudus nuorodą atsiveria banko puslapiui identiškas
vaizdas. Paprasčiausias būdas atskirti, ar
patekote į legalų, ar į sukčių puslapį, – pažiūrėti į svetainės pavadinimą nuorodos
eilutėje, kur renkami adresai. Jei ten netikslus jūsų banko interneto adresas, jei skiriasi nors viena raidė pavadinime – patekote
pas apgavikus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija viešame
aukcione parduoda turtą, esantį adresu: Vilniaus g. 20-7,
Virbalyje, Vilkaviškio r. sav.
Patalpą – butą, 1 kambario, 2
aukšte, krosninis šildymas, suskystintos dujos, bendras plotas – 28,72
kv. m.
Negyvenamąją patalpą – ūkio
patalpą, bendras plotas 5,35 kv. m.
Pradinė kaina – 1210 Eur.
Registracija – 2021 m. sausio
11–12 d.
Parduodamo
nekilnojamojo
turto viešųjų aukcionų sąlygos
skelbiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklalapyje adresu www.
vilkaviskis.lt bei Elektroninių varžytynių ir aukcionų tinklalapyje
www.evarzytynes.lt.
Kontaktinis asmuo – Viešųjų
pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė, tel. (8 342) 60 054, el. p. lina.
mureikaite@vilkaviskis.lt.
Užsk. 2857

Lėčiau – saugiau

Daugelis žmonių, ieškodami informacijos internete, net nesusimąstę skubėdami
spaudžia „sutinku“, vos tik pamato vieno ar
kito tinklalapio siūlomas taisykles, kurios
dažnu atveju būna netrumpos. Europos
Sąjunga 2009 m. ne veltui patvirtino ePrivatumo direktyvą, pagal kurią kiekviena
ES teritorijoje naudojama svetainė privalo
įspėti lankytoją apie slapukus ir gauti jo
sutikimą. Pasak A. Lukošiaus, kai svetainių yra tiek daug, o nesutikus su slapukais
dažna neveikia taip, kaip dera, įprantame
maigyti „sutinku“ net nesusimąstydami. Jei
tai svetainė, kuria tikite ir kurioje vis tiek
dažnai lankysitės, – žinių portalas, interneto parduotuvė ar kt. – išties patogiau tiesiog
vieną kartą sutikti su slapukais ir vėliau nebent kartais juos ištrinti.
A. Lukošius atkreipia dėmesį, kad net
ir žinomose svetainėse, jau nekalbant apie
tas, kur gal niekada daugiau neužsuksime,
pamačius slapukų patvirtinimo prašymą,
tikrai verta paskaityti su kuo sutiksite. Juolab kad paspaudus „daugiau informacijos“
dažnai atsiveria galimybė patvirtinti ne
visus, o pasirinkti tik būtiniausius ar norimus slapukus. „Bent vieną kartą pasiskaityti reikia – sužinoti, kuo skiriasi pirmosios ir
trečiosios šalies slapukai, kurie yra būtini
veikimui, kurie nustato jūsų pasirinkimus,
kurie renka statistiką svetainei, o kurie
– jūsų duomenis rinkodarai ir reklamos
užsakovams. Tikrai nepakenks sekti, kad
trečiosios šalies rinkodarai skirtų slapukų
būtų mažiau. O gal paskaičius paaiškės,
kad rengėtės spausti „sutinku“ visai ne po
slapukais“, – neskubėti ir įsigilinti ragina A.
Lukošius.
prisijungusi.lt inf.

S Arnoldas Lukošius: „Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, tai ir yra
per gerai, kad būtų tiesa.“
Pasak inovacijų eksperto, net labai paprastos svetainės, pavyzdžiui, tos, kur ieškome maisto receptų, patarimų šeimininkėms
ar kt., gali rinkti perteklinę informaciją
apie žmones. Todėl, ypač lankantis nepažįstamuose interneto puslapiuose, būtina
atidžiai skaityti viską, ties kuo spaudžiate
„sutinku“. Dažnai net slapukų patvirtinimo
prašyme paspaudus „daugiau“ atsiranda galimybė patvirtinti tik būtinuosius slapukus
ir taip sumažinti savo pėdsaką internete.

Ar jūsų slaptažodis saugus?

Ne mažiau svarbūs slaptažodžiai, kuriuos naudojame. Jie turėtų būti ne tiek sudėtingi, kiek nenuspėjami ir, svarbiausia,
nesikartoti.
A. Lukošius pripažįsta, kad daugelis jau
žino, jog slaptažodis 123456 ar QWERTY
nėra saugus, ir tokių, tikėtina, nebekuria.
Juk ir svetainės nebepriima slaptažodžio
be didžiosios raidės ar skaičiaus. „Deja, dažnai net iš pirmo žvilgsnio saugų slaptažodį
nesunku tiesiog atspėti. Manau, nesuklysiu
sakydamas, kad daugelio slaptažodį sudaro
kažkokio artimojo (senelių atveju – dažniau1. Valstybės biudžetinė įstaiga Didvyžių socialinės globos namai, juridinio
asmens kodas 190792165, Beržų g. 2,
Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 53 260, faks.
(8 342) 31 229, el. p. info@dsgn.lt, savo
poreikiams perka du žemės sklypus
bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos
negalia plėtrai Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
2. Pirkimą organizuoja Didvyžių socialinės globos namai, vadovaudamiesi
LR Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d.
nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,
atsižvelgdami į LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. 807 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

siai anūko) vardas bei su gimimo data susiję skaičiai (gal metai, gal mėnuo ir diena).
Kompiuteriui toks slaptažodis tiek pat sudėtingas, kiek tokio paties ilgio beprasmių
skaičių ir raidžių kombinacija. Tačiau pasitelkę socialinę inžineriją, logiką ir tą patį
socialinį tinklą sukčiai jį gali tiesiog išvilioti ar išskaičiuoti, – savo įžvalgomis dalijasi
ekspertas. – Tarkime, patys elgsitės saugiai
– neišduosite slaptažodžio telefonu ar neįrašysite į apgavikų sukurtą svetainę. Tačiau
tuomet galima tikrinti jūsų socialinį tinklą
ir žiūrėti, ką dažniausiai mėgstate, kokį vardą dažniausiai minite. Gal tai jūsų augintinis? Gal anūkėlis? Lieka parinkti datas ir
bandyti – gal pavyks įsilaužti?“
A. Lukošius pasiūlė įdomų būdą, kaip
susikurti saugų slaptažodį, kurį bus lengva
prisiminti: „Vienas iš būdų, padedantis sukurti saugų slaptažodį, – patikėti jį interneto
naršyklei. Ji pasiūlys slaptažodį ir išsaugos.
Tačiau patys tokio niekada neprisiminsite.
Patarčiau kurti ilgą, turintį prasmę, tačiau
nesusijusį su jumis – asociatyvų slaptažodį.
Juk slaptažodžio V1qu98zZoi7gQ6615 niekaip neatsiminsite, o slaptažodį „1pasimaįgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVAV-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra
skirtos Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir (arba) valstybės biudžeto lėšos.
Taip pat vadovaujamasi 2020 m. spalio 7
d. sutartimi „Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono
savivaldybėje“. Projekto kodas Nr. 08.1.1CPVA-V-427-13-0001.
3. Reikalavimai žemės sklypams (kiekvieno žemės sklypo techniniai duomenys
ir lokacija):
3.1. Žemės sklypo pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis ar naudojimo būdas
– gyvenamosios paskirties pastatai.
3.2. Sklypo plotas 8–10 arų.
3.3. Privažiavimas prie žemės sklypo
(gatvė) turi būti kieto grunto.
3.4. Ligoninė ir / ar poliklinika nuo žemės sklypo turi būti nutolusi ne daugiau
kaip 3 km.
3.5. Maisto prekių parduotuvė nuo že-

mės sklypo turi būti ne toliau kaip 1 km.
3.6. Atstumas nuo žemės sklypo iki viešojo transporto stotelės, iš kurios viešojo
transporto priemonės (autobusas, maršrutiniai taksi) važiuoja maršrutais, – ne mažiau kaip 0,5 km.
3.7. Žemės sklype turi būti elektros, vandentiekio ir nuotekų įvadai.
4. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu.
5. Kandidatai pasiūlymus gali pateikti
vienam arba dviem sklypams.
6. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. vasario 1 d., 10 val., adresu: Didvyžių socialinės
globos namai, Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Didvyžių socialinės globos
namų įgaliotas asmuo – advokatų kontora
„Erikas Rugienius ir partneriai“, tel.: 8 699
60 002, 8 636 28 451.
Su pirkimu susijusi informacija skelbiama tinklalapyje www.dsgn.lt.
Tel. pasiteirauti (8 343) 53 612.

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

Užsk. 2947
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Blukį degindavo siekdami
išlaisvinti gausą ir šviesą
Kalėdų laikotarpiu senovės Lietuvos kaimuose
sodybas lankydavo
kalėdotojai – kaukėmis
pasipuošęs jaunimas, vadinamieji blukvilkiai.
Vienas iš kalėdotojų turėtų atributų buvo blukis. Tai būdavo
virve aprištas ir už jos tempiamas rąstigalis, nemenka kaladė
ar kelmas.
Blukio vilkimo ritualas prasidėdavo nuo žiemos saulėgrįžos,
kai dienos ima pamažu ilgėti.
Etnologai teigia, kad blukio vilkimo apeiga akivaizdžiai parodo
kalėdinį virsmą – seno sunaikinimą ir naujo gimimą, sieja ją su
pagonybės tradicijomis.
Blukio vilkimas – vienas įdomiausių lietuviškų papročių,
jungiančių mitologinį turinį su S Muziejuje Rumšiškėse rekonstruojama blukvilkio tradicija.
Lietuvos liaudies buities muziejaus nuotr.
kolektyvine apeiga bei tam tikra socialine funkcija. Blukvilkis
suburdavo bendruomenę linksmam ritua- tai, kas neišsipildė, kas trikdo ir pykdo. Blu- kaip sunkų praėjusį laiką vildamiesi, kad
lui, rodė gerus kaimynų santykius. Vienas kiui buvo galima perduoti ir palikti visas ateinantys metai bus lengvesni, nereikės
žmogus blukio niekaip nepajudintų, tad savo kaltes, nuodėmes bei pykčius. Šiam taip sunkiai dirbti.
jo vilkimas suburdavo visą kaimyniją. Vel- medžio gabalui taip pat buvo priskiriama
Kai kuriuose šalies regionuose blukio
kantieji persirengdavo čigonais, mitinėmis funkcija apsaugoti kaimą nuo nelaimių, li- vilkimo paprotys buvo gyvas iki Pirmojo
būtybėmis, nepažįstamais žmonėmis. Seno- gų, piktųjų dvasių.
pasaulinio karo. Panašią tradiciją turėjo ir
vės kalėdotojai – blukvilkiai – dainuodavę,
Kai kalėdotojai apeidavo visus kiemus latviai.
šokdavę, per blukį šokinėdavę, pokštauda- (beje, Palangos krašte užrašytas lietuvių
Blukvilkis vis dažniau atgaivinamas ir
vę. Tokie svečiai sveikindavo kiemų šeimi- kalbos frazeologizmas „blukį vilkti“ reiškė šiandien.
ninkus ir linkėdavo gerų ateinančių metų, „viešėti“), kaimo gale iškilmingai sukurda„Santakos“ inf.
pranašaudavo jų orus.
vo laužą ir sudegindavo blukį, tikėdami,
Projektą „Laisvės pamokos“
Blukis buvo galimybė atsikratyti visokio jog sykiu ugnyje supleška ir visos jam perremia Spaudos, radijo
blogio. Tikėta, kad reikia trinktelėti per blu- duotos blogybės bei nepritekliai, kad bus išir televizijos rėmimo fondas
kį lazda ar kokiu kitu daiktu, galvojant apie laisvinta gausa ir šviesa. Blukį sudegindavo
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Galės pretenduoti
daugiau ūkininkų
Nuo sausio 1 d. daugiau ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai,
iš žemės ūkio produkcijos
supirkėjų galės gauti 6 proc.
kompensacinį priedą.
Šis priedas nuo parduotos produkcijos
ar suteiktų paslaugų kainos bus taikomas tiems Mokesčių inspekcijoje įsiregistravusiems kompensacinio PVM gavėjais ūkininkams, kurių registruotas
žemės plotas neviršija 20 hektarų.
Iki šiol kompensacinio PVM gavėjais galėjo tapti tik tie ūkininkai, kurių
registruotas žemės plotas neviršijo 7
hektarų.
Kiti reikalavimai, siekiant tapti
kompensacinio PVM gavėjais, nepasikeitė: bendra ūkininko atlygio per
paskutinius 12 mėnesių už parduotas
prekes ir suteiktas paslaugas suma neturi viršyti 45 tūkst. eurų, asmuo turi
būti įregistravęs ūkininko ūkį arba
privalo turėti dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam
ūkiui. Be to, nei pats ūkininkas, nei
jo partneriai neturi būti įsiregistravę
PVM mokėtojais.
Norintieji registruotis ūkininkais,
kuriems taikoma kompensacinio PVM
tarifo schema, turi užpildyti specialų
prašymą per „Mano VMI“ sistemą. Prašymas taip pat gali būti teikiamas tiesiogiai arba išsiunčiant paštu apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Ūkininkai kompensacinį 6 proc.
PVM priedą gali gauti už įvairius lauko darbus, žemės ūkio produktų sandėliavimą, pakavimą ir ruošimą pardavimui, gyvulių priežiūrą, įrengimų
nuomą žemės ūkio tikslams ir kt. Miškininkystės paslaugos nepriskiriamos
žemės ūkio paslaugoms.

„Santakos“ inf.

Svajonė – klestintis Vilkaviškio kraštas ir grįžtantis jaunimas
] Atkelta iš 1 p.

Kai suvienijamos valdžios,
– Ko dar vilkaviškiečiai ir rajono žmonės gali tikėtis per artiiniciatyvių kraštiečių,
miausius ateinančius metus?
verslo, bendruomenių jėgos,
– Tikimės, kad greitu metu startuos Vilkaviškio miesto rekreacinės
galima pasiekti stulbinančių
erdvės prie Šeimenos upės tvarkyrezultatų.
mo darbai, sukursime laisvalaikio
ir poilsio zonas. Su dideliu džiaugsmu laukiame ir Kybartų stadiono renova- apsilankymą, stabdo karantino dėl pandecijos, kuriame mūsų krašto vėliavą repre- mijos apribojimai.
zentuoja ir gilias tradicijas turintis futbolo
Vis dėlto žvelgdamas į ateitį manau, jog
klubas „Sveikata“. Šiuo metu dirbame prie suvaržymai netrukus baigsis ir toliau eisiVilkaviškio miesto stadiono renovacijos me įdomiu, iššūkių kupinu keliu, ir didžiuoprojekto ir tikimės, kad viskas klostysis simės gyvendami Vilkaviškio krašte.
puikiai. Jau gvildename mintį dėl galimy– Su kokiomis mintimis pasitinkate
bės statyti baseiną Vilkaviškyje, greta nau- Naujuosius metus? Juk ir problemų tikjojo sporto ir pramogų centro, – renkame riausiai nestinga?
informaciją, skaičiuojame, spręsime, ką da– Metai tikrai nebuvo lengvi. Užklupusi
ryti. Planuose – ir dviračių bei pėsčiųjų ta- pandemija privertė pakeisti įprasto gyveniko aplink Paežerių ežerą nutiesimas. Taip mo tėkmę ir atnešė daugybę išbandymų.
pat esame pasitelkę studentus, kurie šiuo Tai palietė kiekvieną: negalėjome patirti gymetu kuria savotišką miesto viziją ir Savi- vo bendravimo džiaugsmo, kiekvienam tevaldybei teiks savo pasiūlymus dėl galimų ko susidurti su sunkumais savuose darbuopokyčių. Toliau aktyviai dalyvausime gyve- se, o laisvalaikio praleidimas tapo ne toks,
namųjų daugiabučių namų, viešųjų pasta- apie kokį svajojame.
tų, švietimo įstaigų renovavimo, miestų ir
Tiesa, pandemijos fone tik dar kartą įsitimiestelių apšvietimo sistemų modernizavi- kinau, kokie vieningi yra mūsų krašto žmomo procesuose.
nės. Tarpusavio supratingumas, pagalba
Žodžiu, visomis išgalėmis ruošiamės vieni kitiems bei parodytas rūpestis leidžia
ir sieksime maksimaliai išnaudoti prasi- tikėtis, kad šį sunkų etapą visi kartu įveikdedantį naująjį, 2021–2027 metų, Europos sime.
Sąjungos finansinės paramos laikotarpį ir
– Ar turite svajonę, kurią vadintumėįgyvendinti kuo daugiau rajono žmonėms te „iš fantastikos srities“, tačiau labai noreikalingų projektų. Tik gaila, kad kai ku- rėtumėte ją įgyvendinti?
riuos sumanymus, planus, susitarimus, pa– Nemanau, kad šis mano noras fantasvyzdžiui, galimų investuotojų iš Vokietijos tinis, bet svajoju ir labai tikiuosi, jog jau

greitu metu galėsime visi mėgautis įprastu
gyvenimo ritmu. O žvelgiant toliau į ateitį,
didžiausia mano svajonė – Vilkaviškio krašto visapusiškas tobulėjimas, kuriame mes
matytume puikias gyvenimo sąlygas, grįžtančius jaunus žmones, o tuo tobulėjimu
galėtų didžiuotis visi kraštiečiai.
Na, o iš pačių fantastiškiausių svajonių
galėčiau įvardyti geoterminių vandenų atsiradimą Vilkaviškyje ir šiaurinio aplinkkelio į Kybartų muitinę įrengimą. Keičiasi
laikai, technologijos, keičiasi planai – negali žinoti, gal ir šioms svajonėms kada nors
bus lemta išsipildyti.
– Ar sunku būti meru?
– Manau, kad kiekvienas darbas turi savų sunkumų ir iššūkių. Šiuo atveju žmonių
pasitikėjimas, išgirstas geras žodis, įgyvendinti darbai šį darbą paverčia daug lengvesniu. Be to, sėkmė darbe labai priklauso ir
nuo šalia esančios komandos, kuri padeda
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Už gaunamus patarimus, už prasmingus pokalbius,
kurie padeda asmeniškai tobulėti, ir esu
labai dėkingas visiems šiame darbe sutiktiems žmonėms.
– Ar Jūs esate iš tų vadovų, kuriuos
eiliniai žmonės gali užkalbinti, kažko paklausti tiesiog gatvėje?
– Niekuomet neatstumiu nė vieno į mane besikreipiančio žmogaus. Net ir gatvėje
užkalbintas visuomet pabendrauju, išklausau ir tikrai neliepiu ateiti į mano darbo kabinetą, kad galėtų išsakyti savo problemą.
Jeigu iškart galiu atsakyti į žmogaus klausimą, atsakau, jeigu kažko nežinau, susirinkęs informaciją pateikiu ją vėliau.
Aš vertinu kiekvieną sutiktą žmogų ir

pokalbį su juo. Tokių pokalbių metu ir gimsta prasmingos idėjos, kurias galime kartu
įgyvendinti. Juk mes visi esame šio krašto
šeimininkai ir visiems vienodai rūpi rajonas bei mūsų pačių gerovė.
– Kokie Jums asmeniškai, Jūsų šeimai
buvo šie metai?
– Nepaisant to, jog pandemija mūsų
šeimą palietė taip pat, kaip ir visas kitas,
bei negalėjome užsiimti mėgstamu hobiu
– kelionėmis, labai džiaugiuosi, kad pavyko daugiau laiko skirti vienas kitam. Tokį
prasmingą buvimą kartu labai vertinu. Šis
laikas leido gyvenimą pamatyti kitomis akimis, atrasti tai, ko lig tolei nepastebėjome,
pakeliauti po Lietuvą, įvertinti, kokia ji graži, įskaitant ir mūsų rajoną.
– Kaip atšventėte Kalėdas, kaip sutiksite Naujuosius metus?
– Kalėdų šventes jaukiai praleidome namuose, būdami kartu. Naujuosius metus
taip pat sutiksime šeimoje. Artumas ir laikas, praleistas kartu, manau, ir yra tai, kas
kelia dvasią ir kuria šventinę nuotaiką.
– Ko palinkėtumėte Vilkaviškio krašto žmonėms?
– Palinkėčiau žmonėms daugiau dėmesio ir laiko vienas kitam, tarpusavio šilumos. To laiko dažnai sunku surasti, tad kviečiu pasinaudoti šiuo įvairiais suvaržymais
apribotu laikotarpiu, dažniau pabūti šeimoje, jos narius apgaubti savo dėmesiu. Šios
šventės turbūt pirmosios, kada negalime
gyvai pamatyti visų artimų žmonių, tačiau
gerą žodį, prasmingą palinkėjimą ar netgi
virtualų pasimojavimą galime sukurti nuotoliniu būdu ir taip pradžiuginti vieni kitus.
Būkite sveiki ir laimingi.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Aktyvi ir smalsi vilkaviškietė
niekada nenustoja mokytis
] Atkelta iš 7 p.
„Tuo metu neįsivaizdavau, kaip visa
tai reikės atlikti, tačiau mėgstu iššūkius, todėl sutikau“, – prisiminė Irma
Maurienė.
Teko gerokai pavargti, kol ji „susidraugavo“ su ledų mase. O pačios
darbo sąlygos pasirodė gana ekstremalios. Didžiąją laiko dalį I. Maurienei tenka praleisti šaldymo kameroje.
Pirmosioms šventėms iš ledų ji paruošė eglės formos tortus, primenančius lietuvišką šakotį. Moteris manė,
kad tuo jos darbas UAB „Art Glacio“
ir pasibaigs, tačiau įmonės direktorius Arūnas Simutis pasiūlė ir toliau
bendradarbiauti. Dabar bendrovėje
jau ištisus metus gaminami įvairių
skonių, dydžių ir išvaizdos tortai, kuriais mėgaujasi ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio smaližiai. Irma džiaugiasi
galinti prisidėti prie jų gamybos proceso. Jai dirbti UAB „Art Glacio“ itin
patinka. Vilkaviškietė jaučia didžiulį
vadovų bei bendradarbių palaikymą.

Didžioji aistra

S

Nors I. Maurienė aktyvi įvairiose
srityse, tačiau bene labiausiai vilkaviškiečiams ji asocijuojasi su šiaurietišku ėjimu. Iš tikrųjų šiuo sportu pirmasis
susidomėjo jos vyras Vytautas, netgi tapęs
vienu iš pirmųjų penkių Lietuvoje šiaurietiško ėjimo instruktorių. Pati Irma į naująją sutuoktinio aistrą iš pradžių žiūrėjo
kiek skeptiškai, tačiau, galima sakyti, kad
kartą į rankas paėmusi šiaurietiško ėjimo
lazdas, daugiau jų nebepaleido. Moteris
ėmė pati aktyviai sportuoti ir naujai atrastu pomėgiu dalytis su kitais. Netrukus ji įgijo instruktorės kvalifikaciją, ėmė bendradarbiauti su Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centru, o 2013 m. sausio 28 d.
įregistravo Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo
klubą.
Kasmet klubo gimtadienį jo nariai bei
bičiuliai tradiciškai pažymi žygiais, ekskursijomis ir edukacijomis. I. Maurienė su
komanda nuolat rengia žygius įvairiose Lietuvos bei kai kurių kaimyninių valstybių

SU ŠYPSENA
Vyras grasina:
– Tu niekada nerastum antro tokio, kaip
aš!
Žmona atremia:
– O kas tau sakė, kad aš norėčiau tokio
antro?
Šiuolaikinės moterys dažo plaukus, klijuojasi netikras blakstienas ir nagus, koreguoja figūrą ir tempia veidą, į krūtis deda silikono implantus... Ir paskui dar skundžiasi,
kad dabar sunku sutikti tikrą vyrą!
– Ar jums palikti kirpčiukus? – klausia kirpėjas savo klientės.
– Būtinai, – atsako ši.
– Gerai, tada aš juos sudėsiu į maišelį.

visai pažįstamoje srityje. Praėjusiais
metais ji išklausė Vilkaviškio turizmo
ir verslo informacijos centre rengtus
gidų kursus bei gavo profesionalios
gidės pažymėjimą.
„Su klubo nariais dalyvaujame
įvairiuose projektuose, siekiame populiarinti šią sporto šaką. Deja, kartais net negalime pretenduoti į tam
tikrą finansavimą, nes paprasčiausiai neturime atitinkamų kvalifikacijų specialistų. Dažnai projektų sąlygose reikalaujama, jog dalį veiklų
vykdytų profesionalus gidas ar sporto treneris. Pastarąją kvalifikaciją
taip pat svajoju ateityje įgyti“, – šypsojosi aktyvi vilkaviškietė.
Net prieš tapdama profesionalia
gide I. Maurienė ir taip neretai vesdavo ekskursijas. Kitiems šiaurietiško ėjimo entuziastams ji stengdavosi
aprodyti gražiausias mūsų rajono ir
visos Suvalkijos vietoves, pasakodavo jų istoriją. Pradėjusi lankyti kursus vilkaviškietė iš pradžių galvojo,
kad gido pažymėjimą bus gauti lengviau, nei pasirodė iš tikrųjų. Moteriai, kaip ir kitiems kursų dalyviams,
teko parašyti gana didelės apimties
Irma Maurienė džiaugiasi galimybe prisidėti
baigiamąjį darbą, vesti parodomąprie ledų tortų puošimo.
sias ekskursijas.
Asmeninio albumo nuotr.
Tema, į kurią rašydama baigiamąjį darbą gilinosi I. Maurienė, buvo
teritorijose. Kaskart į didesnes išvykas susi- susijusi su Vilkaviškio žydų istorija, todėl
renka 30–50 žmonių.
daug įdomios ir vertingos informacijos ji
Du kartus per savaitę šiaurietiško ėji- gavo iš mūsų kraštiečiams puikiai pažįsmo mėgėjai vilkaviškiečiai renkasi Paeže- tamo Izraelyje gyvenančio Vilkaviškio
rių dvaro parko teritorijoje ir sportuoja rajono garbės piliečio Ralfo Selindžerio.
patys bei ėjimo su specialiomis lazdomis Pašnekovė teigė supratusi, kad iki šiol bepaslapčių moko naujokus. Užsiėmimus veik nieko nežinojo apie gimtąjį miestą. Ji
bandyta rengti ir atgimusiame Vilkaviškio iki pat dabar dega aistra ir noru gilintis į
miesto sode, tačiau šiam sportui jo teritori- Vilkaviškio istoriją, o gautomis žiniomis
ja pasirodė šiek tiek per „ankšta“.
dalytis su aplinkiniais.
„Kadangi mėgstu daug kalbėti, man
„Nepaisant įdomių istorijos vingrybių,
vaikščiojimas su šiaurietiško ėjimo lazdo- geriausiai aš jaučiuosi gamtoje. Svajoju būmis – ideali veikla. Vienu metu galiu ir spor- ti gamtos gide. Savo pasakojimuose rodau
tuoti, ir bendrauti su einančiaisiais kartu“, daug emocijų, o datas ir faktus įsimenu ga– juokėsi pašnekovė.
na sunkiai“, – savikritiška buvo pašnekovė.
Paklausta, kaip viską suspėja, I. MaurieTapo gide
nė neslėpė, kad dėl daugybės veiklų kartais
Aktyvi veikla Vilkaviškio šiaurietiško nukenčia šeima, tačiau ji džiaugiasi, jog viėjimo klube iš dalies I. Maurienę paskati- sada jaučia begalinį vyro, vaikų ir kartu gyno pasisemti žinių dar vienoje iki tol ne venančios mamos palaikymą.

Dominavo architektūra ir statyba
Gruodį vykusiame Marijampolės
regiono plėtros tarybos posėdyje informaciją pateikęs Profesinio rengimo centro direktorius
Gražvydas Juodišius pasidžiaugė
sėkmingais 2020 metais.
Pasak G. Juodišiaus, į Marijampolės profesinio rengimo centrą buvo planuota priimti 1044 mokinius, tačiau priimta daugiau
– 1070. Tarp stojančiųjų dominavo inžinerinės bei architektūros specialybės. Tad
teko didinti kvotas tokių specialybių, kaip
architektūra ir statyba, nes stojančiųjų bu-

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

Žaliavalgiškas
„Snickers“ tortas
Ar pagalvojote, kad iš riešutų,
džiovintų vaisių, o kartais netgi grikių įmanoma pagaminti
skanius desertus? Tinklaraščio „Rytaslabas“ autorė Kristina SAKATAUSKIENĖ dalijasi
su skaitytojais nesudėtingu
žaliavalgiško torto receptu.

Kristinos SAKATAUSKIENĖS nuotr.

PRODUKTAI
Pagrindui
4–5 saujos mirkytų lazdynų riešutų,
20 datulių,
žiupsnelis druskos.
Karameliniam sluoksniui
7 šaukštai natūralaus žemės riešutų
sviesto,
3 šaukštai medaus,
4 šaukštai kokosų aliejaus.
Kremui
4 saujos mirkytų anakardžių riešutų,
200 ml kokosų pieno,
5 šaukštai riešutų sviesto,
5 šaukštai kokosų aliejaus,
vanilės ekstrakto,
3 šaukštai medaus,
šaukštas citrinos sulčių.
GAMINIMAS
Riešutus iš vakaro užpilkite vandeniu, leiskite išbrinkti, o kokosų
pieno indelį padėkite į šaldytuvą
dangteliu žemyn. Taip atsiskirs kokosų pieno rieboji dalis ir vanduo.
Išmirkytus lazdynų riešutus, datules bei žiupsnelį druskos sudėkite į smulkintuvą ir viską sutrinkite
iki vientisos masės. Gautą masę paskirstykite torto formoje ir dėkite į
šaldiklį 15 minučių.
Karameliniam sluoksniui skirtus produktus supilkite į prikaistuvį, virkite ant silpnos ugnies maišydami, kol ištirps. Leiskite atvėsti.
Kremui skirtus ingredientus sudėkite į smulkintuvą ir viską sutrinkite iki vientisos masės. Jeigu masė
atrodo per tiršta, galite įpilti kelis
šaukštus kokosų pieno. Kremą supilkite ant torto pagrindo, uždenkite
maistine plėvele ir dėkite į šaldiklį
20–30 minučių.
Kai kremas sustings, ant viršaus
užpilkite karamelinį kremą, o jį papuoškite riešutais, kokoso griežinėliais ar kitais ingredientais. Tortą dėkite į šaldytuvą ir palaikykite bent
kelias valandas, o geriausia – pernakt. Skanaus!

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.

vo labai daug.
Taip pat surinktos dvi grupės (23 mokiniai) mokytis naujos mechatroniko
specialybės. Šios specialybės grupės sukomplektuotos atsižvelgiant į vis sparčiau
gamyboje ir pramonėje didėjantį skaitmenizavimą bei automatizavimą. Siekiant pastiprinti mechatroniko specialybę įstaigoje parengta paraiška įrangai įsigyti.
Pristatydamas ateities planus G. Juodišius pabrėžė, kad 2021 metais į Marijampolės profesinio rengimo centrą numatoma priimti 1213 stojančiųjų. Didžiausi
skaičiai numatomi toms pačioms specialybėms, kaip ir 2020-aisiais.
„Santakos“ inf.

SIŪLOME PARAGAUTI

8 685 69 150.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

8 682 60 747.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4412 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
16 d. 6 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 7 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 91 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita
(kart.).
13.00 Beatos virtuvė
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
6 d. 18 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Komanda“.
6 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“. 16 d. 7 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 8 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 92 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė
(kart.).
13.00 Daiktų istorijos
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
6 d. 19 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
Gediminaičių Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Laukinis
rajonas“. 2 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
16 d. 8 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 9 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 93 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa (kart.).
13.00 (Ne)emigrantai
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
6 d. 20 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji
draugė“. 2 d. 2 s.
23.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
16 d. 9 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 10 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 94 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią dieną
(kart.).
13.00 Pasaulio puodai
(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
6 d. 21 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nematoma Lietuvos
istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kai nusėda
dulkės“. 4 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detektyvai“. 16 d. 10 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 11 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 95 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 (Pra)rasta karta (kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“.
6 d. 22 s.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras.
„Žalgiris“ – „Chimki“.
22.05 Auksinis protas.
23.25 V. f. „Medžiotojas
ir Ledo karalienė“.
Veiksmo nuotykių
filmas. JAV. 2016 m.
1.15 V. f. „Iš toli“. Drama.
2015 m. Venesuela,
Meksika.
2.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Mokslo sriuba.
6.30 Išpažinimai.
7.00 V. f. „Vaikystė
paikystė“. Nuotykių
filmas. Nyderlandai.
2015 m.
8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 Dok. f. „Kiauniniai.
Smarkūs ir bebaimiai“.
12.55 Dok. f. „Sniegynų
vilkė. Žiemos
pasaka“.
14.00 Ser. „Frenki Dreik
paslaptys“. 2 d. 8, 9 s.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų
koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Gražiausios poetų
dainos.
22.35 V. f. „Didysis
stebuklas“. Drama.
2012 m. Rež. Ken
Kwapis. JAV, Didžioji
Britanija.
0.20 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų
pasakos“. 15 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00, 12.55 Pasaulio
dokumentika.
13.45 „Dainų dainelės“
akimirkos.
14.00 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Černobylis“. 1 s.
22.00 V. f. „Karalienės sesuo“. Istorinė drama.
Didžioji Britanija, JAV.
2008 m.
23.55 Kartojimai.
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6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Domino“.
Trileris, 2019. Rež.
Brian De Palma.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 3.05 Ser. „Kaulai“.
1.00, 4.00 Ser. „Kalėjimo
bėgliai“.
1.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.45 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Gyvenimo
išdaigos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Išbadėjusių
žaidynės“. JAV,
komedija, 2013.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.40, 2.50 Ser. „Kaulai“.
0.40, 3.45 Ser. „Kalėjimo
bėgliai“.
1.35 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.25 Ser. „Moderni šeima“.
4.35 Ser. „Gyvenimo
išdaigos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Už priešo
linijos. Kolumbija“.
JAV, trileris, 2009.
Pertraukose – 22.25
„Vikinglotto“ ir 23.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 3.10 Ser. „Kaulai“.
1.00, 4.00 Ser. „Kalėjimo
bėgliai“.
1.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.45 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Gyvenimo
išdaigos“.
5.20 Ser. „Atsargiai!
Merginos“.

6.25, 14.30 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Moterys
meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Blicas“. Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV, kriminalinis
trileris, 2011.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.05, 3.15 Ser. „Kaulai“.
1.05, 4.05 Ser. „Kalėjimo
bėgliai“.
1.55 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.50 Ser. „Moderni šeima“.
4.55 Ser. „Atsargiai!
Merginos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė
Lialia“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas
gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
19.30 Animac. f. „Žuvytė
Dorė“. JAV, 2016.
21.20 V. f. „Egipto dievai“.
Australija, JAV,
fantastinis veiksmo
ir nuotykių filmas,
2016. Rež. Alex
Proyas.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.55 V. f. „Devynioliktasis
stalas“. JAV, komiška
drama, 2017. Rež.
Jeffrey Blitz.
1.35 Kartojimai.

6.40 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai.
Tvarumo istorijos“.
12.00 Dok. f. „Laukinė
Kroatijos gamta“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.05 Animac. f. „Princesė
undinėlė ir piratai“.
14.35 V. f. „Legendinis
kovotojas“. JAV,
drama, 2010.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.35
„Eurojackpot“.
21.30 Ser. „Gaujų karai.
Smaugliai“.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.40 V. f. „Vagiliautojai“.
Japonija, drama,
2018.
1.10 Kartojimai.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal
moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Snieguolė ir
stebuklingas paukštis“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.35 V. f. „Sosto įpėdinis“.
Čekija, komedija,
2015.
15.40 V. f. „Dantukų fėja 2“.
JAV, komedija, 2012.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Alisa Veidrodžio
karalystėje“. JAV,
fantastinis nuotykių
filmas, 2016.
21.45 V. f. „Brangus
krovinys“. Kanada,
komedija, 2016.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.45 Kartojimai.
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6.55 „Geriausias žmogaus
draugas“.
7.55 V. f. „Dūris skėčiu“.
9.50 V. f. „Aeroplanas 2.
Tęsinys“.
11.35 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
12.40, 2.50
Ser. „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 Ser. „Stoties policija“.
16.00 Ser. „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. „Rozenheimo
policija“.
18.30 Ser. „Strėlė“.
19.30 Ser. „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Džona Heksas“.
2010 m. Veiksmo
filmas. JAV.
23.05 Ser. „Akloji zona“.
0.55 Ser. „Legendų biuras“.
2.00 Ser. „Okupuoti“.

6.35, 18.30
Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.40, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.40, 19.30
Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.40, 1.55
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Nepaklūstantis
įstatymui“. 2018 m.
Kriminalinis trileris.
JAV, Ispanija.
23.25 V. f. „Džona Heksas“
(kart.).
1.00 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30
Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.40, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.40, 19.30
Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.40, 2.05
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Susidūrimas
su Žeme“. 2015 m.
Veiksmo filmas. JAV.
23.25 V. f. „Nepaklūstantis
įstatymui“ (kart.).
1.10 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30
Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.40, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.40, 19.30
Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.40, 2.20
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Išrinktųjų
medžioklė“. 2009 m.
Veiksmo filmas. JAV,
Kanada.
23.45 V. f. „Susidūrimas
su Žeme“ (kart.).
1.30 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Pėdsakas“.
10.40, 17.30
Ser. „Rozenheimo
policija“.
11.40 Ser. „Privatus
detektyvas
Magnumas“.
12.40, 3.05
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 V. f. „Vendeta“.
2015 m. Veiksmo
drama. JAV.
0.15 V. f. „Išrinktųjų
medžioklė“ (kart.).
2.15 Ser. „Fortitudas“.

6.05, 13.55 „Pragaro virtuvė“.
7.00, 8.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 Ser. „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Didieji gyvūnai.
Paskutiniai milžinai“.
12.00 „Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 „Dakaras 2021.
Savaitės apžvalga“.
23.00 V. f. „Troja“. 2004
m. Istorinė drama.
2.05 V. f. „Artėjant prie
nežinomybės“.
2016 m. Fantastinis
trileris. JAV.
3.30 Kartojimai.

6.30 Lietuvos galiūnų
čempionato I etapas.
7.30, 20.30
Ser. „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato II etapas.
10.00 Ser. „Pakvaišusi
porelė“.
10.55 „Didieji gyvūnai.
Paskutiniai milžinai“.
12.00 „Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai
su Viljamu Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 Ser. „Legendų biuras“.
23.35 Ser. „Gyvi numirėliai“.
0.40 Kartojimai.

2020 m. gruodžio 31 d.
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6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Atspindžiai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00 Šoka Lietuva.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
13.10 Metų „Kultūros diena“.
14.05 LMŽ.
14.30 „Mes – Pasaulis“.
15.35 „Dainų dainelės“
akimirkos.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 227 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Dok. ser. „Gyvenimas su ugnikalniais“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Spektaklis
„Mergaitė, kurios
bijojo Dievas“. 1, 2 d.
23.50 Laisvė ir kūryba.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Dok. ser. „Susipažink
su mano pasauliu“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 23.45 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Kelias.
13.10 Legendos.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Dok. ser. „Gyvenimas su ugnikalniais“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 LMŽ.
17.40 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
17.55 Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Ketvirtfinalis. „Pieno
žvaigždės“ – „Žalgiris“.
20.00 Ekologiška.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Dingę be
žinios“. 11, 12 s.
23.00 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.05 Klausimėlis.
12.00, 0.50 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.05 Čia – kinas.
14.30 Dok. f. „Vilniečiai.
Augis Gucas“.
15.00 Dok. f. „Tėvas Stanislovas. Stotis tyloje“.
15.40 „Dainų dainelės“
akimirkos.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 228 s.
18.25 Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Ketvirtfinalis.
„Juventus“ – „Rytas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki muzikos.
21.33 Dok. f. „Depeche Mode“.
Dvasios miške“.
23.00 Ortodoksų Kalėdų
dieviškoji liturgija.
1.05 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Širdyje lietuvis.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.05 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00, 23.30 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Dok. ser. „Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys“.
15.25 Dok. ser. „Susipažink
su mano pasauliu“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 229 s.
18.25 Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Ketvirtfinalis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f.
„Lemtinga pagunda“.
23.05 Čia – kinas.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 0.35 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Sporto fanai.
14.55 Veranda.
15.25 Mūšio laukas.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 230 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas.
V. f. „Velnio meilužė“.
Biografinė istorinė
drama. 2016 m.
23.20 Monikos Liu
koncertas.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Dok. f. „Vilniečiai. Audronė Girdzijauskaitė“.
8.00 Dok. ser. „Didingas
gamtos grožis:
nacionaliniai parkai“.
8.30 Dok. ser. „Susipažink
su mano pasauliu“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00, 20.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio, kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00, 19.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.05 LMŽ.
16.30 Gamina vaikai.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.30 Procesai.
19.00 Interviu su Irena
Veisaite.
19.45 „Dainų dainelės”
akimirkos.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Svajonių komanda“.
22.50 Koncertas.
0.30 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55, 19.25 Pirmą kartą.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus
(Kalvarijų) Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčios.
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Klausimėlis.
14.30 V. f. „Vaikystė
paikystė“.
16.00 „Mes – Pasaulis“.
17.10 Muzikinis intarpas.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Žiemojimas su opera.
Opera, quo vadis?
20.30 Panorama.
21.00 Žiemojimas su
opera. Giuseppe
Verdi. Opera „Kaukių
balius“.
23.20 Kartojimai.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.30 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Rimti reikalai
3“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 V. f. „Vyras su
krepšiu“. 2014 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Bahamos. Rež. David
Grovic.
0.40 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
1.40 Kartojimai.

6.30 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele
mano“.
15.30 Ser. „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Ser. „Rimti reikalai
3“.
22.30 V. f. „Mergina
voratinklyje“. 2018
m. Trileris. Vokietija,
JAV, Švedija. Rež.
Fede Alvarez.
0.50 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
1.40 Kartojimai.

6.30 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele
mano“.
15.30 Ser. „Mano namai
– mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30
Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 Ser. „Rimti reikalai
3“.
22.30 V. f. „Pabėgimas“.
2013 m. Veiksmo
trileris. JAV. Rež.
Courtney Solomon.
0.15 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
1.15 Kartojimai.

6.40 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00, 3.05 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Viską
prisiminti“. 2012 m.
Veiksmo trileris. JAV,
Kanada. Rež. Len
Wiseman.
0.50 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
1.40 V. f. „Pabėgimas“
(kart.).
4.35 Alchemija. VDU karta.
5.05 „Menininkų portretai“.

6.30 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris,
Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir
viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele
mano“.
15.30 Ser. „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Megalodonas.
Grėsmė iš gelmių“.
2018 m. Veiksmo
trileris. JAV, Kinija.
Rež. Jon Turteltaub.
23.15 V. f. „Grėsmingasis
aštuonetas“. 2015
m. Trileris. JAV.
Rež. Quentin
Tarantino.
2.25 Kartojimai.

6.35 Animac. ser.
9.25 Animac. f. „Šonku
dienoraščiai.
Vienaragio nuotykiai“.
11.15 V. f. „Neįtikėtinos
Lemoni Sniketo
istorijos“. 2004 m.
Nuotykių filmas.
Vokietija, JAV.
13.20 V. f. „Gyvenimas
ant ratų“. 2006 m.
Nuotykių komedija.
15.25 V. f. „Mylėti(s)
smagu“. 2003 m.
Romantinė komedija.
JAV.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šerlokas
Gnomsas“. 2018 m.
JAV, Didžioji Britanija.
21.15 V. f. „Suvaidink mano
žmoną“. 2011 m.
Romantinė komedija.
JAV
23.30 V. f. „Rinas 911.
Majamis“. 2007 m.
Komedija. JAV.
1.05 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.20 Animac. f. „Misija
Katmandu. Nelės Ir
Simono nuotykiai“.
11.05 V. f. „Alvinas ir
burundukai“. 2007
m. Nuotykių filmas
šeimai. JAV.
12.55 V. f. „Įsimylėti per dvi
savaites“. 2002 m.
Romantinė komedija.
Australija, JAV.
14.55 V. f. „Iš kur tu žinai?“
2010 m. Romantinė
komedija. JAV. Rež.
James L. Brooks.
17.20 Teleloto. TV žaidimas
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.40 V. f. „Tamsos riteris“.
2008 m. Veiksmo
trileris. JAV, Didžioji
Britanija. Rež.
Christopher Nolan.
0.40 V. f. „Tyla“. 2016 m.
Istorinė drama. JAV,
Taivanas, Meksika.
Rež. Martin Scorsese.
3.15 Kartojimai.
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5.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30, 4.25
Partizanų keliais.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.50 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00, 17.00, 23.30, 3.20
Nauja diena.
14.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.00, 4.00
Alfa taškas.
21.30, 1.30
Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 7.00, 13.00
Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Lietuvos
miestai.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.50
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten.
Pokalbiai.
21.30, 1.30
Ser. „Dvaro
rūmai“.
4.25 Vyrų šešėlyje.

5.30, 13.00
Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Vyrų šešėlyje.
9.30, 4.25
Mūsų gyvūnai.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30,
0.30, 4.50
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
#NeSpaudai.
21.30, 1.30
Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 13.00
Nauja diena.
6.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 4.00
Alfa taškas.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.
9.30, 4.25 Kaimo
akademija.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.50 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
Oponentai.
21.30, 1.30
Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 13.00, 19.30
Nauja diena.
6.30, 12.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
9.00, 6.30 Deutsche Welle
pristato: greitis.
9.30, 4.25 Vantos lapas.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30,
4.50 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00, 23.30, 3.20 Laikykitės ten. Pokalbiai.
21.30, 1.30 Ser. „Dvaro
rūmai“.
23.00, 4.00 Bušido ringas.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.

7.00 Skonio reikalas.
7.20, 18.30
Vyrų šešėlyje.
8.00, 19.00, 5.00
Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00, 17.30, 5.40
Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.
11.00, 3.35 Gyvenimas.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
23.00, 4.20 Laikykitės
ten. Pokalbiai.
6.00 Lietuvos kūrėjai.
Steigiamasis Seimas.

7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30, 5.00 Kaimo akademija.
9.00 Vyrų šešėlyje.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato: greitis.
11.00, 3.35 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
11.30, 18.30, 3.55 Mūsų
gyvūnai.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Žinios.
16.30, 21.30
„24/7“.
17.30 Nauja diena.
19.00 Gyvenimas.
20.30 Dok. f. „Paprastas
prezidentas“.
23.00, 4.20 Laikykitės
ten. Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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HOROSKOPAI

2021-ieji – Metalinio baltojo jaučio metai

Kitąmet žadama daugiau laisvės, naujovių, visuomeniškumo. Diktatorišką valdymo stilių po truputį keis lankstesnis, solidaresnis, draugiškesnis požiūris į visuomenę, verslą, darbuotojus. Rasis daugiau galimybių, kaip derinti darbą ir šeimą, kaip nuolat tobulėti, kad modernios skaitmeninės technologijos taptų gyvenimo dalimi. Gausės
naujovių, susijusių su ekologiškos energijos išgavimu, elektromobiliais, robotizacija, medicina, genetika, farmacija. Bus pradėta aktyviau diegti tai, kas mokslo jau sukurta. Sprendžiant dėl pokyčių svarbu įžvelgti perspektyvą ir nepaminti esminių vertybių.

Avinas

Vėžys

Svarstyklės

Ožiaragis

Jautis

Liūtas

Skorpionas

Vandenis

Dvyniai

Mergelė

Šaulys

Žuvys

Ateinančiais metais itin rūpės santykiai
su draugais, bendraminčiais, kolektyvu. Ieškosite savo vietos ir misijos visuomenėje,
bendruomenėje. Suvoksite, kad atėjo metas
veikti kartu su kitais, įsitraukti į grupę, atitinkančią jūsų siekius ir vertybines nuostatas. Gali pavykti daug nuveikti, išpopuliarėti. Visgi šis tas keisis artėjant vasarai ir tęsis
beveik iki rugpjūčio. Bandymai praturtėti
neatsižvelgiant į galimas pasekmes, tušti
pažadai, intrigos gali pakenkti jūsų reputacijai, sugadinti artimus santykius. Pavydas,
godumas bei klaidos metų pabaigoje gali
palikti ir kitų nemalonių pasekmių.

Tai gali būti naujos karjeros metai, jei
esate pasirengę siekti rimto tikslo, imtis atsakomybės, nevengti profesinių pokyčių.
Galite padėti ilgalaikės veiklos pagrindą ir
užsitikrinti uždarbio šaltinį ne vieniems
metams. Prieš finansiškai įsipareigodami,
imdamiesi brangaus projekto pasistenkite
išanalizuoti informaciją, dokumentus, viską išsiaiškinti. Vasarą pasijusite populiaresni tarp aplinkinių, kolektyve ar visuomenėje, visgi nederėtų pernelyg atsipalaiduoti ir
visais pasitikėti ar naudotis kitų patiklumu.
Ruduo turėtų būti darbingas. Gerus vaisius
gali atnešti tai, kas pradėta metų pradžioje.

Šie metai pakvies visapusiškai atsinaujinti. Įgysite nemažai žinių, gebėjimų informacinių technologijų srityje. Intelektinė,
mokslinė veikla taip pat stipriai įtrauks,
leis nemažai nuveikti. Jautresnės, pažeidžiamesnės sritys bus santykiai su partneriu, santuokos ryšiai. Išryškės tai, kas yra
geriausia, suvoksite, kas jūsų ryšyje blogiausia. Galimi išbandymai, po kurių esami
santykiai nutrūks arba, priešingai, sutvirtės. Vasarą galite ne kartą atsidurti dėmesio
centre, o vėliau gali atsirasti progų piktnaudžiauti užimama padėtimi. Savo autoritetą
išsaugosite, jei tvirtai laikysitės etiškų vertybių ir įstatymų, gerbsite žmogaus teises.

Apims ir vis stiprės pokyčių troškulys. Vis
dėlto nerimo, stresų dėl permainų neišvengsite, nes vykstant kaitai saugumo ir stabilumo
poreikis bus supurtytas. Jei norite naujų galimybių ir perspektyvų, teks rimtai pasimokyti
modernių technologijų. Teks prisitaikyti prie
kitokio požiūrio į vartojimą, žmogaus teises,
kolektyviškumą. Pavasarį galite pakeisti darbą ar pareigas, gauti netikėtų veiklos pasiūlymų. Vasarą galite užmegzti puikią partnerystę. Visgi pavojai tykos kelionėse bei įsitraukus
į bendravimą su sukčiais. Metų pabaiga žada
aistrų, veržlumo, kūrybinio polėkio ar pokyčių, susijusių su vaikais.

Šie metai išryškins jūsų poziciją tarp kitų
to paties siekiančių asmenų, skatins konkuruoti. Savimeilę glostys rodomas dėmesys,
pelnytas populiarumas. Vieni oponentai atsidurs jūsų pusėje, kiti – priešiškoje. Kompromisą rasti bus tikras menas. Puiku, jei gebate protingai perteikti savo požiūrį, tikslus,
diplomatiškai bendradarbiauti bei nestokojate tolerancijos ir kantrybės. Daug lems
įvaizdis. Su partneriu, sutuoktiniu patirsite
didelį džiaugsmą, išsipildys jūsų svajonė, atsiras dar daugiau bendrų interesų. Vasaros
pradžia bus ramesnė, po gimtadienio tapsite
labai aktyvūs ir energingi, veiklūs.

Ruoškitės darbymečiui, nes tinginiauti
neteks nė vienam, kuris turi sveikatos dirbti. Suvoksite, jog reikia optimizuoti, modernizuoti darbo procesus, diegti skaitmenines
technologijas, dirbti numatant perspektyvą.
Vasarą labai svarbi taps partnerystės, santuokos sritis. Saugokite, branginkite ryšius,
jeigu jums jie yra svarbūs. Gebėkite atleisti,
būkite supratingi. Būtų puiku per ateinančius metus įprasti sistemingai sportuoti,
sveikai maitintis, rūpintis sveikata, išvaizda. Rudenį noriai, kūrybingai ir daug dirbsite. Jūsų širdį džiugins suliepsnojusi meilė,
romantiški gerbėjai arba vaikų pasiekimai
įvairiose srityse.

Ant slenksčio – kūrybos, saviraiškos, meilės metai. Dažniau rodysite iniciatyvą išgirdę
apie socialinius, kūrybinius projektus, aktyviau dalyvausite visuomeninėje veikloje,
konkursuose. Kai kurie iš jūsų ims galvoti
apie šeimos pagausėjimą arba savo vaikų talentų ugdymą, rimtesnį visapusišką jų lavinimą. Sustiprėjusiu aktyvumu, žaismingumu
žavėsite gerbėjus. Tikėtina, kad į jūsų gyvenimą ateis meilė arba tėvystė, motinystė. Vasarą daugiau dėmesio skirsite sveikatai. Ruduo
žada augsiantį asmeninį populiarumą. Turėtų džiuginti naujovės darbe, kūryboje. Metų
gale pagerinsite gyvenimo sąlygas.

Naujovės ypač veršis į asmeninį gyvenimą. Kai kurie pasiryš pakeisti gyvenamąją
vietą, įsigyti būstą, sukurti šeimą. Kita vertus, šiuo laikotarpiu bus žymiai lengviau paleisti artimus žmones. Kai kas gerins gyvenimo sąlygas, kai kas nebenorės grįžti realiai
dirbti į įstaigas ir bandys toliau dirbti iš namų. Vasara – meilės ir vaikų metas. Regis,
jūsų asmeninis gyvenimas nušvis ryškesnėmis spalvomis. Verslo srityje bus apgaulingų
pagundų su pasekmėmis. Metams baigiantis būsite ypač darbštūs, kandūs ir pašėlę,
bet kokia kaina siekiantys užsibrėžto tikslo,
triuškinantys kliūtis. Saugokitės traumų.

Ateina permainingi, prieštaringi metai. Skinsite ankstesnių poelgių ir veiksmų vaisius, patirsite pasekmes. Tai turėtų
jus paskatinti keistis, apsivalyti, perdėlioti
prioritetus, peržiūrėti vertybes. Jeigu turite
pakankamai įgūdžių naudotis skaitmeninėmis technologijomis, verta pradėti veiklą,
nevaržančią jūsų mobilumo, tuomet vienu
metu galėsite ir pakeliauti, ir padirbėti. Žiniasklaidos, reklamos, logistikos, mokymų
sritys ypač tiks vasario mėnesį ir rudenį,
o kūrybinė ir pedagoginė veikla – balandį. Užmegzti bendradarbiavimą, verslo
partnerystę ar susituokti palankesnė pirmoji metų pusė.

Daug dėmesio skirsite savo aplinkai ir
savijautai. Jau kurį laiką kaupėtės atsinaujinti, tad kai tik pradėsite, po truputį ryškės
rezultatai. Jei atnaujinate namus, įnešite į
savo erdvę žavaus modernumo, išradingumo, pirmenybę teikdami funkcionalumui.
Gebėjimas naudotis IT, modernia technika,
socialinių tinklų siūlomomis perspektyvomis, padės jums daugiau užsidirbti, o galbūt
ir įkurti savo verslą, pasireikšti įvairiuose
projektuose, imtis labdaringos veiklos. Vasaros mėnesiais daugiau dėmesio teks skirti
šeimai, vienaip ar kitaip jai padėti, o rudenį
visa galva nersite į darbus, mokslus.

Prasidėjo naujas ciklas ir tai reiškia, kad
būtinai atsinaujins kažkuri gyvenimo sritis, įgysite daugiau energijos tobulinti save,
siekti tikslo. Regis, keisis draugų ratas arba
darbo kolektyvas, pradėsite naują veiklą.
Tai gali būti darbas, studijos, projektas arba
naujas pomėgis. Tai, ką pradėsite pavasarį,
sėkmingai tęsite rudenį, nors vasarą gali
apimti abejonės. Rudeniop galimas vidinis
sąmyšis dėl individualios erdvės poreikio ir
spaudimo atsiverti kitiems, pasitikėti kolektyvo galia ir gera valia. Patirtos nesėkmės
trauksis į praeitį. Ruduo paskatins siekti
permainų srityse, kuriose jų išties reikia.

Dažniau pagalvosite apie sveikatą, dvasingumą, tikrąsias vertybes. Bandysite užglaistyti kai kurias klaidas ar žaizdas, atsisakyti to, į ką laikėtės įsikibę, nors skaudino,
netenkino, išsisėmė. Gali būti, kad labai
susidomėsite ezoterika, dvasinėmis teorijomis, pasaulio religijomis, filosofija, joga,
virtualia realybe. Aktyviau dirbs žmonės,
susiję su genetikos mokslu, farmacija, medicina, epidemiologija. Domins labdaros projektai, savanorystė. Visgi energijos turėsite
nedaug, todėl ne pagal jėgas nežadėkite, neplanuokite. Vasarą pajutę aktyvumo, drąsos
pliūpsnį neatidėliokite planų, suskubkite
imtis realių naujovių.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Dėl žemės, skirtos naujiems
miškams įveisti, pirkimo
Perkančiosios
organizacijos
rekvizitai:
pavadinimas,
kodas, pašto
adresas, telefono
numeriai,
elektroninio pašto
adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Kazlų Rūdos regioninis padalinys,
įmonės kodas 132340880, adresas:
Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda,
tel. (8 343) 98 921, el. p. kazlu.ruda@vmu.lt.

Nekilnojamųjų
daiktų paskirtis,
pavadinimas ir
pageidaujama
nekilnojamųjų
daiktų buvimo
vieta, pirkimo
būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams
įveisti. Pageidaujama žemės buvimo
vieta: perkančiosios organizacijos
administruojamoje teritorijoje – vienoje iš
šių Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos
ir Vilkaviškio rajono savivaldybių
kadastrinių vietovių: Balsupių, Baraginės,
Buktos, Daugirdų, Daukšių, Gavaltuvos,
Gudelių, Igliaukos, Igliškėlių, Kumelionių,
Liudvinavo, Mokolų, Netičkampio,
Padovinio, Patašinės, Puskelnių, Sasnavos,
Smilgių, Šunskų, Šventragio, Valavičių,
Varnabūdės miško, Želsvos, Agurkiškės,
Antanavo, Ąžuolų Būdos, Bagotosios,
Bebruliškių, Braziukų miško, Būdos,
Griešių miško, Jankų, Jūrės, Katinų,
Kazlų, Plutiškių, Sarapinų, Višakio Rūdos,
Aistiškių, Akmenynų, Brukų, Jungėnų,
Jusevičių, Liubavo, Mockų, Salaperaugio,
Sangrūdos, Senosios Radiškės, Tarprubežių,
Trakiškių Alksnėnų, Alvito, Bartninkų,
Dailučių, Daržininkų, Girėnų, Gižų,
Gražiškių, Gudkaimio, Karalių, Karalkrėslio,
Keturvalakių, Klausučių, Lakštučių,
Matlaukio, Paežerių, Patilčių, Pajevonio,
Piliakalnių, Pilviškių, Serdokų, Sūdavos,
Šiaudiniškių, Vištyčio. Pirkimas vykdomas
skelbiamų derybų būdu.

Sutaupykite iki 150 Eur!
Užsisakykite dabar,
pradėkite mokėti pavasarį!
Buitinių nuotekų valymo
įrenginiai
(„Feliksnavis“, „Buiteka“,
„Traidenis“, „August“,
„Švaistė“, „Biomax“ ir kt.)

Informuojama, jog karantino metu UAB „Grupinis pirkimas“ statybinių ir apdailos medžiagų atsiėmimo punktas veiks tik lauko teritorijoje adresu: Giedrių g. 141,
Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už Giedrių pervažos „Regitros“ link).
Taip pat organizuojamas ir saugus prekių pristatymas.
Užsakymus galima pateikti tel.: 8 671 33 638, 8 671 33 635, el. paštu statyba@grupinispirkimas.lt; info@grupinispirkimas.lt arba atsinaujinusioje internetinėje parduotuvėje www.grupinispirkimas.lt.
Užsk. 2275

GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo,
aptarnavimo darbai.

ra
Geaina

10 metų garantija!

Pasiūlymų ir
nekilnojamųjų
daiktų dokumentų
pateikimo terminai
(ne trumpiau
kaip 25 dienos
nuo skelbimo
paskelbimo
dienos)

Pasiūlymus su parduodamos žemės
dokumentais galima teikti iki 2021 m. sausio
29 d., 9 val.
Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos
žemės dokumentai gaunami pasibaigus
perkančiosios organizacijos skelbime
nustatytam terminui, šie dokumentai
grąžinami juos pateikusiam kandidatui,
išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami
elektroninėmis priemonėmis.

Interneto adresas,
kuriuo pasiekiami
pirkimo
dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto
svetainėje www.vivmu.lt skyriuje
„Skelbimai“, „Žemės pirkimai“.

Kita svarbi
informacija.

–

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!

•

Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.Užsk. 1269

durpių briketais.

Užsk. 2751

Tel.: (8 342) 52 218,
8 614 45 410. Užsk. 35

◊ Akmens anglis
(palaidos, fasuotos po 25 kg,
500 kg, 1000 kg, skirtos
granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus

Atvežame nemokamai. Visos anglys
ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškyje (buvusios transporto
įmonės teritorijoje, prie metalų
supirktuvės).

Tel. 8 656 58 172.

Prekiaujame

akmens anglimis

(didmaišiuose,
palaidomis ir
sufasuotomis po 25 kg,
skirtomis granuliniams
katilams)

•

PARDUODAME!

Užsk. 2801

PARDUODA
Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW
PASSAT B4, VW PASSAT B5, VW
PASSAT B6, CITROEN PICASSO,
FORD FOCUS, OPEL ASTRA,
NISSAN ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.

497

Suvirinimo aparatą (traktorinis,
sukamas elektros variklio (7,5
kW, 1460 aps. per min.), variniai
6 m kabeliai, 350 Eur).
Tel. 8 620 12 708.

2949

Paršelius.
Tel. 8 624 81 115.
Užsk. 2555

A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IŠS

Užsk. 2927

k

IMO

KĖT

INA

I

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

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

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

Užsk. 1285

2943

Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius,
garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.
Šienainio ritinius.
Tel. 8 616 40 850.

555

Malkas: eglines, drebulines – 19
Eur už erdm, alksnines – 20
Eur už erdm, beržines – 23 Eur
už erdm, ąžuolines – 27 Eur
už erdm, uosines – 28 Eur už
erdm. Veža rąsteliais, kaladėmis,
sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.

2397

8 672 07 050 (J. Basanavičiaus a. 5, Marijampolė).
8 671 58 058 (Draustinio g. 4-2, Alytus).
8 670 69 222 (Statybininkų g. 3-1, Vilkaviškis).Užsk. 2820

Užsk. 470

KROSNINIS KURAS PASTATAMS ŠILDYTI
Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085.

Užsk. 2492

Užsk. 1535

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

2682

Pigiai – kokybiškas sausas
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, juodalksnines
stambias supjautas ir nepjautas
(pakais) atraižas, smulkias
atraižas prakurams, pjuvenas
didmaišiais. Greitai pristato.
Tel.: 8 610 45 504.
Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas.
Tel. 8 602 09 301.

1831

2420

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.

Darvino g. 16–1, Kybartai
tel. 8 648 45 222.
info@sypsenosekspertai.lt.
https://sypsenosekspertai.lt.

1889

1829

1359

Apsilankykite arba registruokitės
internetu bei telefonu jau dabar!

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.

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

Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai.
Tel. 8 690 27 280.

1832

Beržines, alksnines, ąžuolines
skaldytas malkas, rąstelius,
atraižas stambias ir prakurams,
pakais arba supjautas.
Tel. 8 609 73 915.

2735

Pigiai – sausas skaldytas beržines
malkas, stambias visiškai
sausas alksnines supjautas ir
nesupjautas atraižas (pakais),
smulkias atraižas prakurams
(sausos). Atveža nemokamai.
Tel.: 8 612 63 938,
8 637 76 992.

490

PERKA
„Lada Niva“ automobilį (domina
įvairios būklės).
Tel. 8 623 85 571.

2950

1890

Sausas skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.

1830

Šienapjovę FORTSCHRITT ir
jos pjaunamąją, didžiuosius
spudulinius presus KIRGISTAN,
JOHN DEERE, DEUTZ FAHR,
CLAAS, WELGER, SIPMA,
ritininius presus PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339.

2268
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Kaimo bendruomenė „Zanyla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ šiais metais įgyvendino projektą „Elektros instaliacijos atnaujinimas bendruomenės „Zanyla“ pastato I aukšte“. Lėšas projekto
įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė. Projekto vertė
1142 Eur. Už gautas lėšas buvo pakeista pastato I aukšto elektros instaliacija.
Bendruomenės taryba
Užsk. 2948

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

1615

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

1613

Įvairių markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.

1614

Visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar
po avarijos. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.

UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.

374

UAB „Galvijų eksportas“
brangiai – pienu girdomus
buliukus ir telyčaites, belgų
mėlynuosius veršelius. Moka 6
ir 21 proc. PVM priedus. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto.
Tel. 8 646 81 037,
8 612 34 503.

763

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

Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys.
Tel. 8 650 28 930.

3991

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

1951

Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.

2327

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

2269

ĮVAIRŪS
Superka įvairios būklės
automobilius. Nuomoja
priekabas (automobilinę ir vežti
gyvuliams).
Tel. 8 653 89 146.

2199

Parduoda lietuviškus šiltnamius
(nuo 200 Eur), polikarbonato
stogelius, kokybišką
polikarbonato dangą terasoms,
stoginėms. Teikia montavimo
paslaugą.
Tel. 8 671 33 638.

1657

Įvairių skardos lankstinių (stogo
detalių, palangių), žaliuzių tipo
tvorų gamyba.
Tel. 8 677 26 956.

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

Gamina paminklus iš suomiško,
indiško ir Karelijos akmens bei
kt. priedus. Atlieka visus darbus
kapinėse, lieja pamatus, kloja
trinkeles, dengia įvairiomis
dangomis, plokštėmis,
plytelėmis. Suteikia garantiją.
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).

33

Įmonė tiesiogiai – galvijus geromis
kainomis. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 613 79 515.

876

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 1,50 Eur už kg), telyčias –
(iki 1,45 Eur už kg), karves – (iki
1,20 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

2668

1111

432

Lieja pamatus kapinėse, dengia
įvairaus akmens plokštėmis,
plytelėmis, užpila skaldele, kloja
trinkeles, gamina paminklus,
tvoreles, vazas.
Tel. 8 670 07 768.

572

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

Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.

2838

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.
Atlieka visus stogo dengimo
ir fasado šiltinimo bei apdailos
darbus. Turi rekomendacijas.
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja,
sudaro sąmatas. Pristato
medžiagas projektinėmis
kainomis.
Tel. 8 671 33 635.

85

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

3580

1873

2555

219

1612

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

Nemokamai ir kokybiškai
tvarko apleistus žemės
sklypus bei pamiškes, iškerta
krūmus, medžius. Išsiveža savo
transportu. Teikia miško kirtimo
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą
pasiima žaliavą. Plotas – ne
mažiau kaip 1 ha. Už didelius
ir tankiai apaugusius plotus
primoka.
Tel. 8 624 47 452.

82

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

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

1381

1783

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

2880

2279

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį,
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419.

568

Tegul didelę širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta,
draugiška atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Dėl mamos Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai
užjaučiame velionės dukrą Vilmą ir sūnų Kęstutį su šeimomis.
Buvę bendradarbiai

2951

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Dėl Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame
velionės dukrą Vilmą ir sūnų Kęstutį bei jų artimuosius.
Klampučių kaimo bendruomenė

2952

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo...
Dėl Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame
velionės vaikus ir jų šeimas.
Kaimynai Černauskai

2953

Dėl mylimos mamytės Joanos RICKIENĖS mirties nuoširdžiai
užjaučiame velionės sūnų Juozą su šeima ir visus artimuosius.
Krupavičiai, Sabulienė, Banioniai

2954

Visada mama liks su Jumis, nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos, rudenį – lapų šlamesy.
Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Vilmą
Sakatauskienę, jos šeimą ir artimuosius dėl brangios mamosuošvės-močiutės mirties.
Klampučių mokyklos klasės draugai

2955

Žmogus – tik žemės svečias, ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip
sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Dėl Apolinaro MAJAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną, vaikus bei artimuosius.
Virbalio parapijos choras

2956

Negrįžtamai išeina artimieji, ir niekada nesutiksi jų gyvenimo
kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, pabūt su tais,
kurių susigrąžinti negali...
Dėl Vytauto BLAŽIULIONIO mirties užjaučiame velionio šeimą.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

2957

Dėl Onutės ABRAITIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės
dukrą Jūratę ir anūkąVytautą.
A. ir B. Tumėnai

2957

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti
Jūsų skausmu. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume
padėti savo buvimu.

2018

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

UŽJAUČIAME

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

642

Dėl Romo SAVICKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną
Onutę ir artimuosius.
Sodų bendrijos „Paskenduolė“ kaimynai

2958

Būtis – tik sapnas, buvo – ir nėra. Praeina viskas, gęsta net ir
žvaigždės... Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas
jo gilus kaip visata.
Dėl bendruomenės nario Valdo SAKALAUSKO mirties nuoširdžiai
užjaučiame velionio artimuosius.
Bendruomenė „Dailučių švyturiai“
Montuoja nuotekų, valymo
įrenginius, tiesia vidaus, lauko
nuotekų vamzdžius, atlieka
visus melioracijos darbus, rauna
kelmus. Tel. 8 672 03 000.

3120

Smulkaus remonto meistrai teikia
paslaugas – nuo medvaržčio
įsukimo iki elektros, santechnikos
bei kompiuterių remonto.
Tel.: 8 659 75 218,
8 674 13 172.

2959

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

Dovanoja gražius 5–6 mėn.
kačiukus.
Tel. 8 637 30 303.

259

Kasa naujus, valo senus
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka
įvairius kasimo, krovimo, žemės
lyginimo darbus.
Tel. 8 659 45 419.

575

2922

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas traktorininkas.
Tel. 8 613 85 200.

2783
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Rajono ugniagesiai gavo dar
vieną vokišką autocisterną
] Atkelta iš 2 p.

Daugėja vokiškos technikos

Savivaldybės administracijos bei Priešgaisrinės tarnybos vadovai ir toliau bendrauja su labai draugiškai nusiteikusiais
Visbeko vokiečiais. Šie netgi norėjo atvykti
apmokyti mūsų ugniagesius dirbti su gauta
technika, tačiau tam sutrukdė karantinas.
Vietos ugniagesių viršininkas Sascha
Stelmaszyk, labai stengęsis, kad autocisterna atitektų mūsų rajono Savivaldybei ir rūpinęsis jos pargabenimu, paruošė vaizdo
medžiagą apie automobilio eksploataciją,
o vasarą, pandemijai pasibaigus, pats pažadėjos atvykti į Vilkaviškį susipažinti su vietos ugniagesių poreikiais.

Iš Vokietijos parvaryta autocisterna
atiteks Sodėnų komandai, nes į kitus kaimo ugniagesių komandų garažus netilps
dėl savo aukščio. Sodėniškių turimas
taip pat vokiškas panašaus amžiaus „Iveco Magirus“, talpinantis pustrečios tonos
vandens, savo ruožtu iškeliaus Rausvės
komandai. Pastarasis automobilis prieš
porą metų taip pat buvo nupirktas rajono
Savivaldybės lėšomis ir pakeitė garaže stovėjusį seną ir netalpų GAZ-53.
Labiausiai naujos autocisternos reikia
Pilviškių komandai, tačiau pirmiausiai
reikėtų išspręsti patalpų problemą, mat
žemame pilviškiečių tarnybiniame garaže
telpa tik senasis GAZ-53.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

2 / -2

ORAI

„Santaką“ redakcijoje

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

SUDOKU

S Tokios tylios metų pabaigos dar nebuvo. Ir miesto sode gražu, bet tuščia.

s Teisingas gruodžio 18 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 2743 ir 8391.

SURAŠYKITE Į BRĖŽINUKŲ KVADRATĖLIUS (9 LANGELIŲ)
SKAIČIUS NUO 1 IKI 9 TAIP, KAD NEI EILUTĖSE, NEI STULPELIUOSE
SKAIČIAI NESIKARTOTŲ. ATSAKYMĄ SUŽINOSITE IŠRINKĘ SKAIČIUS
IŠ MAŽAIS SKAITMENIMIS PAŽYMĖTŲ LANGELIŲ.

Naujieji – be sniego

Gruodžio 31-oji –
Blogų minčių atsikratymo diena

Paskutinė metų para sniego pusnimis
tikrai nenudžiugins. Vyraus debesuoti,
bet be kritulių orai. Plevens silpnas vėjas, temperatūra laikysis apie 0–2 laipsnius šilumos.
Atėję Naujieji orų srityje didelių
permainų neatneš. Bus apniukę, pūs
nestiprus šiaurės vakarų vėjas, o temperatūra minimaliai pažemės: visą parą svyruos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio.
Atsargiai – vietomis bus slidu. Kai kur
Lietuvoje numatomi krituliai, bet Suvalkijos jie greičiausiai nepasieks.
Šeštadienį dangus išliks niūrus, jau
žada pabirti ir snaigių. Vėjas pasisuks iš
pietų ir šiek tiek sustiprės. Temperatūra naktį bus 0–3 laipsniai šalčio, dieną
laikysis apie 0 laipsnių.
Sekmadienį temperatūra ims kilti,
ir sniegą vėl pakeis lietus.

Sausio 1-oji –
Naujieji metai
Lietuvos vėliavos diena

Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

Sausio 4-oji –
Pasaulinė Brailio diena

VARDINĖS
s Gruodžio 31 d.

Gedganta, Gedgantas, Gedgantė,
Melanija, Melanijus, Silva, Silvas,
Silvestra, Silvestras, Silvija, Silvijus

s Sausio 1 d.

Arvaida, Arvaidas, Arvaidė, Arvaldas,
Arvaldė, Eufrozina, Mečislovas, Mečys

s Sausio 2 d.

ŠIANDIEN

Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

DIENOS

Gailius, Gailutė, Jukundas, Mažvydas

08:42
16:02
07:20

Ožiaragis (12 22–01 19)
Pilnatis iki sausio 5 d.

Astrologinė prognozė / 01-04 – 01-10
Avinai gali išspręsti aktualų klausimą, susijusį su darbu ar sveikata. Stenkitės dėl visko tartis
taikiai, aiškiai argumentuokite
savo poziciją. Stebėkite įvykius,
analizuokite klaidas.

Liūtų laukia nelengvi darbai, reikalaujantys atsakingo požiūrio.
Galimos aktualios naujienos, tačiau ir dezinformacijos nestigs.
Pasistenkite atskirti melą nuo
tikrovės.

Šauliai neturėtų atsipalaiduoti,
delsti, nes gali nukentėti jūsų interesai. Svarbu ne tik platūs užmojai, bet ir pozicijos aiškumas,
veiksmų konkretumas. Vargins
užkulisinės klastos.

Jaučiai gebės suderinti intensyvią veiklą ir stiprius jausmus.
Išgirsite vertingų patarimų ir patys juos noriai teiksite. Tikėtinas
emocinis stresas, jei nesivaldysite, maištausite.

Mergelėms svarbūs įvykiai
judės didėjančiu tempu. Jums
reikės kolektyvo palaikymo ir
bendradarbiavimo, jei vykdote
kokį nors sumanymą. Atliksite
tai, ką suplanavote.

Ožiaragiai sustiprins autoritetą,
pagerins perspektyvas. Kita vertus, teks atsakyti už nekorektiškus žodžius ar veiksmus. Augs
noras pramogauti. Pravartu atitrūkti nuo darbų, atsipalaiduoti.

Dvyniai su ypatingu įkvėpimu
sieks materialinės gerovės, komforto. Skirkite daugiau laiko sau
ir šeimai, sveikatai. Jums gali
pasiūlyti sandorį, kurio nederėtų priimti neįsigilinus.

Svarstyklėms vertėtų objektyviai įvertinti savo ir artimųjų
finansines galimybes. Išaiškės
aplaidumo ar praeities klaidų
pasekmės. Būkite apdairūs tvarkydami buhalterinius reikalus.

Vandenių sveikata bus lengvai
pažeidžiama. Iš pažįstamo žmogaus gauta informacija padės
gerinti aktualius reikalus, išvengti nuostolio. Noriai sieksite žinių,
nestigs jaukių svajonių.

Vėžiai turėtų įsiklausyti į vertingą informaciją. Aršius oponentus įveiksite tik tvirtais faktais.
Būkite budrūs, nes neišvengsite
veidmainiškumo, sąmokslo teorijų piršimo.

Skorpionus slėgs rūpesčiai ir
bus nelengva. Mažiau kalbėkite,
daugiau klausykite. Galite pastebėti pinkles. Jūsų pastangas
vainikuos sėkmė, tik turėkite
kantrybės įveikti problemas.

Žuvims prireiks draugiško palaikymo atsikovojant prarastas
pozicijas. Svarbu būti apsisprendusiems ir nesiblaškyti. Įstrigę
ar dėl apribojimų, ligos atidėti
reikalai vis dar nepajudės.

s Sausio 3 d.

Genovaitė, Kangailas, Kangailė,
Kangeda, Kangedas, Vida, Vidas,
Vidgailas, Vidgailė, Vidginas, Vidginė

s Sausio 4 d.

Arimantas, Arimantė, Armantas,
Armantė, Armina, Arminas, Arminta,
Armintas, Benedikta, Titas

APKLAUSA
Ar praneštumėte policijai
apie šventinį susibūrimą pas
kaimynus?
Spręsčiau pagal situaciją.
48 (43 %)
Tikrai ne. 44 (39 %)
Be abejo. 16 (14 %)
Aš pats (-i) turėsiu svečių.
5 (4 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 113
skaitytojų.

