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PIRMASIS TRYNUKŲ
GIMTADIENIS:
SU VIENU TORTU,
BET TRIMIS
ŽVAKUTĖMIS.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Gausiai pabiręs sniegas
tarnybų neišgąsdino
Eglė MIČIULIENĖ

Nors dangus šią savaitę
dosniai pažėrė sniego, nei kelininkai, nei komunalininkai
skųstis neskuba. Tarnybos
dirba savo darbus ir tvirtina,
kad gausiam sniegui yra visiškai pasiruošusios.
Pirmiausiai valo centrą

„Mūsų žmonės pagal žiemos tarnybos grafiką susirenka ketvirtą valandą ryto ir vyksta dirbti nustatytais
maršrutais. Jei ištisai sninga, dirbame tiek, kiek reikia. Ir trečiadienį dirbome visą dieną, stengėmės nuvalyti
šaligatvių kraštus, nes bijojome, kad
vėlesnėmis dienomis spustelės didesnis šaltis ir darbus gerokai apsunkins.
Niekur nedingsi, žinome, kad žiema
neužtruks dvylika mėnesių“, – kalbėjo Vilkaviškio komunalinio ūkio vadoS Nuo pat ryto miesto šaligatvius valo trys komunalinio ūkio traktoriukai „Rider“.
vas Valentinas Gražulis.
Autorės nuotr.
Pirmiausiai komunalininkai skuba nuvalyti miesto centrą – takus
per J. Basanavičiaus aikštę, Gedimino, Sta- vių. Jų dabar, anot V. Gražulio, mieste pa- kai, kurie labai palengvina gatvių valytojų
tybininkų, S. Nėries, Nepriklausomybės daryta tikrai daug, bet ir tarnybos pajėgu- darbą. Per dvi tris valandas ši technika
gatvių šaligatvius, nepamiršta ligoninės mai šiandien yra nemaži.
nuvalo pagrindinius miesto šaligatvius, vėlink vedančios Maironio gatvės, taip pat
Kiekvieną rytą valyti šaligatvius palei- liau važiuoja į kitas vietas.
Taikos, S. Daukanto ir kitų gatvių šaligat- džiami trys manevringi „Rider“ traktoriu] Nukelta į 8 p.

Jubiliejiniai Sausio 13-osios dienos akcentai
Kaip ir visoje šalyje, trečiadienį
rajone paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena – atkurtos
Lietuvos Nepriklausomybės
gynimo 30-metis.

sausio įvykiuose, amžinojo poilsio vietas. Prie paminklų buvo uždegtos žvakelės, taip simboliškai visų Vilkaviškio
rajono gyventojų vardu pagerbiant šių
žmonių atminimą.
Sausio 13-oji paminėta ir Kybartų
seniūnijoje. Miesto parke buvo įrengDėl sudėtingos pandeminės situacijos
ta istorinę atmintį atspindinčių vaizdų
masiniai renginiai niekur nevyko, takompozicija, jubiliejų priminė trisdečiau atskirais akcentais Laisvės gynėjų
šimt neužmirštuolių žiedais papuoštų
dienos jubiliejus buvo pažymėtas įvaižvakelių. Seniūnijos darbuotojai taip
riose rajono vietose.
pat aplankė dalyvavusiųjų Sausio 13Sausio 13-osios rytą daugelio rajono
osios dienos įvykiuose kapus, uždegė
įstaigų, gyvenamųjų namų languose sujų atminimui skirtas žvakeles.
žibo žvakutės – vienybės ir atminimo
Laisvės gynėjų dienos 30-metis pasimboliai. Taip rajono žmonės kartu su
minėtas ir Pilviškiuose, Klausučiuose,
visa Lietuva prisijungė prie jau keturioAlvite bei kai kuriose kitose rajono vieliktą kartą vykusios pilietinės iniciatytovėse. Tačiau visur apsiribota tik simvos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos
boliniais akcentais.
1991-ųjų metų sausio mėnesio įvykiams
Kaip žinome, Seimo valdybos sprenatminti.
dimu dėl prastos COVID-19 epidemioloTrečiadienio popietę J. Basanaviginės situacijos visi iškilmingi Sausio
S Simbolinis Laisvės 30-mečio aukuras
čiaus aikštėje vyko Vilkaviškio kultūros
13-osios renginiai perkelti į rugpjūtį.
J. Basanavičiaus aikštėje, Vilkaviškyje.
centro iniciatyva parengta kraštiečių
Būtent 1991-ųjų vasaros pabaigoje su
akcija „Tavo istorija – Lietuvos istoriEglės MIČIULIENĖS nuotr. puču Maskvoje užsibaigė Lietuvos laisja“. Iš garsiakalbio skambėjo įrašai su
vės kelias ir galutinai išsisprendė valsLaisvės kovų dalyvių, liudininkų prisimi- Savo žvakelę čia uždegė ir Savivaldybės tybės nepriklausomybės klausimas. Iki to
nimais, rajono įstaigų vadovų, kraštiečių meras Algirdas Neiberka.
laiko dar buvo ir Medininkų, ir kitų susiju„Laisvės vaikų“ pamąstymai apie šią diePrieš tai rajono vadovai – meras A. sių įvykių, kurių paminėjimą ir vainikuos
ną. Aikštėje degė Laisvės 30-mečio auku- Neiberka ir Savivaldybės administracijos rugpjūtį rengiamas Lietuvos Nepriklausoras, prie kurio atminimo žvakeles galėjo direktorius Vitas Gavėnas aplankė mūsų mybės gynimo 30-mečio jubiliejus.
uždegti kiekvienas, kuriam brangi ši data. krašto gyventojų, dalyvavusių 1991-ųjų
„Santakos“ inf.

Gyventojai kviečiami
registruotis skiepytis
Gyventojų skiepijimas nuo
COVID-19 ligos vykdomas
atsižvelgiant į prioritetines
grupes, nustatytas pagal
sveikatos apsaugos ministro įsakymą.
Kviečiame 65 metų amžiaus ir vyresnius rajono gyventojus darbo dienomis, nuo 8 val. iki 14 val., telefonu
registruotis skiepijimui nuo COVID-19
ligos. Kai vakcinos bus gautos, užsiregistravę asmenys bus informuoti, kada atvykti skiepytis.
Vilkaviškio pirminės sveikatos
priežiūros centro (P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis) pacientai registruojami tel.:
8 664 42 071, 8 664 69 728.
Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro (Tarybų g. 4, Kybartai) pacientai registruojami tel. 8 603 27 534.
UAB „Vilkaviškio šeimos klinika“
(J. Basanavičiaus g. 4-2, Vilkaviškis) pacientai registruojami tel.: (8 342) 20 192,
(8 342) 20 198.
VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros
centras (Statybininkų g. 2-1, Vilkaviškis) pacientai registruojami tel.: (8 342)
56 633, (8 342) 52 022 ir el. paštu klinikalek@gmail.com.
UAB „InMedica klinika“ (Maironio
g. 30-55, Vilkaviškis) pacientai registruojami tel. (8 342) 60 440.
Žilvinos Urbonavičienės įmonės
(Darvino g. 28-1, Kybartai) pacientai registruojami tel. (8 342) 30 599.
Vilkaviškio UAB „Aušros klinika“
(Maironio g. 5, Vilkaviškis) pacientai registruojami tel. 8 699 77 356.
Jei neužsiregistruosite ir praleisite
laiką, kai bus skiepijami jūsų prioritetinei grupei priklausantys pacientai,
skiepijami būsite tik tada, kai prasidės
visuotinis vakcinavimas.

Inga GUDYNAITĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės
gydytoja

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

„Santaką“ redakcijoje
galite užsiprenumeruoti
nuo bet kurios dienos.

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988,
8 610 45 539 (Rolandas).
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Laiptines dezinfekuoja profilaktiškai
ir dėl susirgimų atvejų

AKTUALIA TEMA

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sužinojęs apie COVID-19 užsikrėtusį kaimyną dažnas perkrato mintis, ar grįždamas namo
nesilaikė turėklų, nečiupinėjo
sienų, ar tikrai spaudęs rankeną
nusiplovė rankas. Žmonėms kyla
klausimų, kur reikėtų kreiptis,
kad būtų atlikta laiptinės dezinfekcija, ar sergantysis neprivalo
pats imtis iniciatyvos, kad būtų
dezinfekuotos jo gyvenamosios
patalpos.
Savivaldos įsakymu

Daugelis dar pamena, kai pirmojo COVID-19 karantino metu specialiais kostiumais ir purkštuvais „apsiginklavę“ UAB
Vilkaviškio komunalinis ūkis darbininkai dezinfekavo daugiabučių laiptines,
viešąsias erdves, dezinfekciniu skysčiu
nupurkšdami net miesto suoliukus. Nepažįstamas virusas taip gąsdino, kad žmonės
ratu apeidavo net aikštės šiukšliadėžes. Tačiau per kelis mėnesius COVID-19 pažinus
iš arčiau, keičiasi prevencijos ir kovos su
infekcija taktika.
Kaip paaiškino UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis direktorius Valentinas Gražulis, dabar vadovaujamasi Savivaldybės
administracijos direktoriaus Vito Gavėno
įsakymu, kuris įpareigoja rajono teritorijoje esančius daugiabučius gyvenamuosius
namus periodiškai valyti, dezinfekuoti laukujų durų rankenas, telefonspynes, laiptų
turėklus.
Tuo rūpintis turi daugiabučius administruojančios įmonės, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys
asmenys. Bendrojo naudojimo patalpos
turi būti valomos ir dezinfekuojamos skysčiais, kurių veiksmingumas virusams, grybeliams ir bakterijoms įrodytas laboratoriškai.
Bendrojo naudojimo patalpos dezinfekuojamos, jei yra COVID-19 sergančių gyventojų, taip pat profilaktiškai – ne rečiau

Skaitytojų dėmesiui!
„Santakos“ redakcijos reklamos
ir skelbimų skyrius dirba ir per
karantiną: kiekvieną darbo dieną,
nuo 8 iki 17 val., be pietų pertraukos.
Laukiami visi, pageidaujantys užsiprenumeruoti „Santaką“ ar užsakyti
skelbimą, sveikinimą, užuojautą ar
reklamą.
Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.info.

Jeigu neturite grafiko
Gruodžio 15 d. „Reklamos gide“
buvo išspausdinti 2021 metų
atliekų surinkimo grafikai.
Gyventojai, kurie šio nemokamo leidinio negavo, kviečiami atvykti į „Santakos“ laikraščio redakciją (Vilniaus
g. 23, Vilkaviškis) ir jį pasiimti. Atvykti galima kiekvieną darbo dieną, nuo
8 iki 17 val.

rajono Savivaldybės taryba. Taigi penkiaaukščio laiptinės dezinfekcija atsieina apie 20–21 Eur.

Gauna informaciją

UAB „Vilkuva“ direktorius Arūnas
Mičiulis sakė, kad po rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo jau spėjo visų savo administruojamų namų laiptines dezinfekuoti
profilaktiškai. Tačiau tie daugiabučiai,
kuriuose registruojama susirgimo liga
COVID-19 atvejų, dezinfekuojami be eilės.
Informaciją apie registruotus atvejus ir adresus, kur būtina atlikti dezinfekciją, UAB „Vilkuva“ gauna iš rajono
Savivaldybės. Apie tai, kad laiptinėje
bus atliekama dezinfekcija, informacija iškabinama ant laiptinės durų ar
skelbimų lentose. Gyventojai informuojami bendrose erdvėse nepalikti
asmeninių daiktų (dviračių, vaikiškų
vežimėlių ar kt.), taip pat įspėjami, kad
S UAB „Kybartų darna“ dezinfekcijos dėl COVID-19 darbus atlieka jau nuo pavasadezinfekavimo metu ir bent 30 minurio.
Violetos MAKNAVIČIŪTĖS nuotr. čių po dezinfekcijos į laiptinę eiti nerekomenduojama.
kaip kartą per savaitę. Apie darbų pradžią modernią dezinfekavimo sistemą – rūko
Dezinfekciją daugiabučių laiptinėse
informuojami gyventojai.
generatorių. Pirmojo karantino metu už stengiamasi atlikti tokiu metu, kai žmonės
visas dezinfekavimo paslaugas mokėjo ra- išvykę į darbą.
Laiptinių nevalys
jono Savivaldybė.
Tiesa, tokį Savivaldybės administraciSkaitykite skelbimus
jos direktoriaus įsakymą ne visi suprato
Kainos nesikandžioja
UAB „Vilkuva“ direktorius sakė, kad
teisingai. Redakcija gavo vilkaviškietės
Tačiau per antrąjį karantiną Savivaldy- išlaidas dezinfekcijai planuojama įskailaišką, kuriame moteris teiraujasi, ar nuo bė privačių patalpų dezinfekcijai pinigų čiuoti į techninės priežiūros mokestį. Jei
šiol nebereikės patiems rūpintis laiptinių nebeskiria. Į komunalininkus dėl dezinfe- norėtų dezinfekuoti butą, kuriame gyvešvara, nes visus valymo darbus perims kavimo paslaugos dabar dažniausiai krei- na ar lankėsi COVID-19 sergantis žmogus,
daugiabučius administruojanti įmonė.
piasi įstaigos ir organizacijos ar privatūs už paslaugą žmonės turėtų susimokėti iš
Savivaldybės administracijos direkto- asmenys. Komunalininkams ne kartą teko savo lėšų.
rius V. Gavėnas patikino, kad jo 2020 m. dezinfekuoti vaikų lopšelių-darželių, moKybartų, Virbalio, Vištyčio, Pajevonio
gruodžio 14 d. pasirašytas įsakymas yra kyklų, fabrikų patalpas, biurus, lengvuo- krašto daugiabučius administruojančios
susijęs tik su COVID-19 situacija ir laiptinės sius automobilius ar autobusus. Taip pat UAB „Kybartų darna“ vadovas Egidijus
bus dezinfekuojamos dėl infekcijos bei jos kreipiasi daugiabučių, kurie yra sukūrę Ausiejus sakė, kad jiems taip pat tenka deprofilaktikos. Laiptinių švara ir toliau turi bendrijas, pirmininkai. Kitų daugiabučių zinfekuoti gyventojų bendrai naudojamas
rūpintis patys daugiabučio gyventojai, dėl dezinfekcija rūpinasi jų administratoriai patalpas. Tokių nėra daug – kasdien dezinpaslaugos teikimo galintys sudaryti sutartį – UAB „Vilkuva“ ir „Kybartų darna“.
fekciją tenka atlikti 3–5 laiptinėse. Dezinir su daugiabučio administratoriumi.
UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis už fekcijos išlaidos dengiamos iš daugiabuUAB Vilkaviškio komunalinis ūkis va- 1 m² dezinfekciją, jei plotas didesnis nei čiuose renkamų kaupiamųjų lėšų.
dovas V. Gražulis sakė, kad per pirmą ka- 500 m², ima 0,21 Eur, jei mažesnis nei
Taigi daugiabučių gyventojams admirantiną jiems teko po porą kartų išdezinfe- 500 m² – 0,39 Eur mokestį. Anot V. Gražu- nistratoriai pataria atidžiau sekti informakuoti visų Vilkaviškio, Pilviškių, Paežerių lio, bendrovė šiuo atveju paslaugą teikia ciją skelbimų lentose, kad žinotų, kada jų
kaimo daugiabučių bendrąsias patalpas, už savikainą, jokio pelno mokesčio neskai- laiptinėje bus atliekama dezinfekcija, ir
taip pat visas viešąsias erdves – aikštes, au- čiuoja, nes, jų manymu, neetiška pelnytis nepakliūtų į bakterijas bei virusus žudantobusų stoteles ir kt. Bendrovė tada įsigijo iš kitų nelaimės. Tokį įkainį patvirtino čių chemikalų gūsį.

Atmintyje išliks šviesus mokytojos atminimas
Jadvyga BURBIENĖ

IN MEMORIAM

(1925–2021)

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Lietuvai minint ypatingą datą – Sausio
13-ąją, į negrįžtamą kelionę iškeliavo ilgametė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Jadvyga Burbienė.
J. Burbienė gimė 1925 metų sausio
8 dieną Marijampolės apskrityje, Kazlų
Rūdos rajone, Ąžuolų Būdos kaime. Mokėsi Ąžuolų Būdos pradinėje mokykloje,
Marijampolės Jono Jablonskio gimnazijoje, po to įstojo į Kauno pedagoginės
mokyklos neakivaizdinį skyrių.
Nuo 1952 metų vedėjavo Pacvičio pradinėje mokykloje, o nuo 1960 metų – Rumokų bei Antupių pradinėse mokyklose.
1963 metais J. Burbienė pradėjo dirbti Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja

ir dirbo šioje mokykloje iki užtarnauto
poilsio.
Mokytoja aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, ypač meno saviveikloje. Su jaunimu ruošdavo spektaklius,

organizuodavo įvairius renginius.
Jadvyga visada pabrėždavo, kad nesuklydo pasirinkdama profesiją. Tai liudija geri tėvų bei mokinių atsiliepimai,
padėkos. Kolegos prisimena Jadvygą kaip
bendraujančią, veiklią, iniciatyvią, nuoširdžią asmenybę.
Išėjusi į pensiją mokytoja užsiėmė
širdžiai miela veikla – siuvimu. „Muzika,
gėlės, siuvimas – tai, kas visą laiką buvo
brangiausia, – mane džiugina ir šiuo metu, kada esu pensijoje, – yra sakiusi Jadvyga.
Burbų šeima užaugino keturis vaikus, džiaugėsi anūkais. Jadvyga buvo
šiltas žmogus, visada besišypsanti, geros
nuotaikos.
Šviesus mokytojos atminimas išliks visų ją pažinojusiųjų atmintyje.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos bendruomenė
Užsk.128
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Pirmasis gimtadienis: su vienu
tortu, bet trimis žvakutėmis
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SVEIKINAME

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sausio 13-oji, visai Lietuvai svarbi data, Stirnėnų
kaimo (Pilviškių sen.) gyventojų Jovitos ir Martyno
Ivanovų šeimoje buvo minima ir dėl kito ypatingo įvykio – jų trynukams Iglei, Paulai ir Pijui sukako vieneri. Nuo to laiko, kai į pasaulį pasibeldė trys gležnučiai
naujagimiai, praėjo 365 dienos. Tačiau jų tėveliams
atrodo, kad tai įvyko tik vakar.
Verkia choru

Trynukų mama Jovita pripažino, kad
rasti laiko pokalbiui su žurnalistais nėra
labai paprasta, nes vaikščioti pradėję mažyliai vietoje nenustygsta, tad juos sugaudyti
vienų rankų nepakanka. Be to, vyresnėlė
Fausta – jau „paruošiamukė“, tad tenka padėti ir jai, namuose besimokančiai nuotoliniu būdu. Todėl rasti progą atsipūsti moteris gali tik tada, kai iš darbo grįžta vyras ir
perima mažylių globą.
Visgi tie metai, kai augino tris kūdikius,
tėveliams prabėgo labai greitai. Jovita net
stebisi, kad, rodos, visai neseniai sužinojo
apie įsčiose užsimezgusias tris gyvybes, o
dabar trynukams jau metai. Moteris sako
net nespėjusi pasidžiaugti vaikų kūdikyste,
o jie jau bėgioja.
Dabar trynukams dygsta krūminiai dantukai, tad naktimis miegoti nenori nei jie
patys, nei leidžia tėveliams.
– Jei vienas pabunda, būtinai prikelia
ir kitus, o tada jau verkia choru, – juokavo
kaip visuomet optimistiškai nusiteikusi mažylių mama Jovita. – Tad kartais vaikučius
tenka migdyti skirtinguose kambariuose.
Tiesa, viena užmigdyti mažylių mama
niekaip negalėtų, nes jie užmiega tik tuomet, kai laikomi už rankyčių. Deja, dviejų
Jovitos rankų visiems trims nepakanka, todėl prie trynukų lovelių stovi ir mama, ir
tėtis.
Nors Pijui miegelis – šventas reikalas ir
jis užsnūsta pirmas, prie sesių lovelių kartais tenka prastovėti ir po valandą. Kai tėčio
nėra namuose, Jovita migdo du mažylius, o
trečiąjį kitame kambaryje globoja Fausta.

Brangi mama, senele, prosenele!
Nuskriejo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Jų buvo tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies Jums linkim
Daug daug laimingų metų ir ilgų.
Tegul šis jubiliejus Jums būna stiprybės,
laimės, geros nuotaikos, tvirtos sveikatos šaltinis.

Ivanovų vyresnėlė – vis dar pati ištikimiausia auklė ir mamos pagalbininkė, kol
tėčio nėra namuose.
Trynukus sesė taip labai myli, kad kartais
net pavydi, jei juos pačiūčiuoti nori tetos ar
pusseserės.

Konfliktai –
dėl žaislų

Vitą Petrę BIELSKUVIENĘ,
gyvenančią Karalių kaime,

garbingo 85-erių metų
jubiliejaus proga sveikina
S Neseniai Paula, Iglė ir Pijus šventė pirmąsias gyvenime
Kalėdas, o trečiadienį jiems sukako vieni metukai.

Paula ir Pijus, kaip
ir ką tik gimę, savo sesutę Iglę lenkia visu
kilogramu ir sveria daugiau nei 10 kg. Tad
panešti du vienu metu mamai jau sunkoka, o ką jau kalbėti apie tris, kuriuos ir visai mažulėlius susisodinti ant kelių galėjai
tik padedama kitų šeimos narių.
Tačiau dienos, kai susodinti mažyliai
ramiai žaisdavo, seniai praeityje. Vos pradėję šliaužioti jie iškart pabiro į visas puses, o neseniai atsistoję ant kojų jaučiasi
visai nepriklausomi. Tad internetiniai
vaizdo įrašai, kuriuose trynukus auginan-

Viena užmigdyti
mažylių mama
niekaip negalėtų, nes jie
užsnūsta tik tuomet, kai
laikomi už rankyčių.

Asmeninio albumo nuotr.
čios mamos juos vedžioja susikibusius
traukinuku, Jovitai ir Martynui kelia šypseną.
– Net juokiamės, bet mūsų trynukai
visada pasidalija kambarį savo zonomis
– nežaidžia visi kartu, o sėdi skirtinguose
kampuose. Tačiau kai visiems prireikia to
paties žaislo, tada susiburia vienoje vietoje ir kariauja, – pasakojo Jovita. – Jie jau
moka ginti savo interesus – stumia vienas
kitą ar net žnaibosi.

Skiriasi charakteriai

Nors atrodytų, kad vaikučiai dar visai
maži, jau ryškėja skirtingi jų charakteriai.
Nuo pirmų gyvenimo dienų daugiausiai
tėvų dėmesio reikalavęs Pijus ir dabar išlieka atkakliausias. Jei kas nepatinka ar
aplinkiniai elgiasi ne taip, kaip jis norėtų,
iškart paleidžia dūdas.
] Nukelta į 10 p.

vaikai su šeimomis, anūkai ir
proanūkiai.
Užsk. 120

„Perlo“ nesėkmė
Vilkaviškio klubas „Perlas“
Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) antrą kartą iš eilės
nusileido pajėgiai „Šilutės“
komandai.
Prieš kelias dienas vilkaviškiečiai šiai
ekipai pralaimėjo minimaliu skirtumu,
o šįsyk nesėkmė pripažinta rezultatu
75:92. Rezultatyviausiai mūsiškių gretose žaidė 13 taškų įmetęs Edgaras Stanionis, o naudingiausiai – Povilas Gaidys,
surinkęs 16 naudingumo balų.
Kitas rungtynes „Perlas“ rytoj išvykoje žais prieš Mažeikių „Erelius“. Susitikimo pradžia – 16 val. Dvikovą tradiciškai bus galima stebėti „YouTube“
platformos NKL kanale.
„Santakos“ inf.

Daug nuostabių dalykų mes galime padaryti kartu
Sausio 11-ąją paminėjome tarptautinę žodžio
„Ačiū“ dieną, tad Vilkaviškio „Lions“ klubas
dėkoja visiems, be kurių
labdaringa veikla būtų
neįmanoma.
Šiemet šventinis laikotarpis
buvo ramesnis ir tylesnis, bet
džiaugiamės prasmingai ir saugiai įvykdytomis akcijomis.
Jau antrus metus Vilkaviškio rajono socialinės paramos
skyriaus specialistės mums
padeda atrinkti daugiavaikes,
tvarkingai gyvenančias, bet sunkiai besiverčiančias šeimas, kurioms reikalinga
parama. Šiose šeimose auga 27 vaikai. Klubo nariai saugiai jiems įteikė net tik vaišių
šventiniam stalui, bet ir gardžių, nuostabiai dekoruotų vilkaviškietės Ingos Mauraitės meduolių.
Neliko užmiršti ir Vilkaviškio „Pasakos“ lopšelį-darželį lankantys specialiųjų
ugdymosi poreikių turintys vaikai. Šįkart
nebuvo vaidinimų, dainelių ir šokių, bet,

kaip ir kasmet, juos pasiekė „Lions“ klubo
Kalėdų Senelio dovanos. Berniukams po
eglute buvo padėtos žaislinės mašinos, o
mergaitėms – lėlės.
Kiekvieną gruodį Norvegijos Alesund /
Vegsund „Lions“ klubo nariai atvykdavo
į Lietuvą ir pasipuošę Kalėdų Senelio kepuraitėmis įteikdavo trokštamas dovanas
Kybartų bei Alvito šv. Kazimiero globos
namuose augantiems vaikams. Dėl karantino suvaržymų šiemet toks susitikimas

neįvyko, tačiau norvegai pervedė 680 eurų, už kuriuos
mūsų klubo nariai nupirko,
supakavo ir saugiai pristatė
vaikams jų norimas dovanas.
Laukdami dovanų jaunuoliai
kepė sausainius, kūčiukus, gamino kalėdinius suvenyrus ir
rašė padėkos atvirukus tiems,
kurie ir tokiu sunkiu metu jų
neužmiršta.
Keletą metų Vilkaviškio
„Lions“ klubas visoms globos
namų
šeimynoms
užsako
mėgstamų žurnalų. Šiemet vaikai norėjo ne tik geografijos ar
linksmų nuotykių žurnalų, bet
ir kryžiažodžių. Šie leidiniai ir
toliau lankys vaikus visus metus.
Iki pat Trijų karalių vilkaviškiečius
džiuginęs eglučių parkas buvo puiki vieta ir labdarai skirtoms lėšoms rinkti. Dar
rugsėjo mėnesį klubas gavo prašymą paremti oligodontija sergantį septyniolikmetį vilkaviškietį Emilį. Iškritus pieniniams
dantims, vaikinui dėl ligos neišdygo nuolatiniai. Nuo devynerių metų jis valgo tik
trintą maistą, turi virškinimo problemų,
kompleksuoja dėl išvaizdos.

Rudenį klubas paskyrė jaunuolio gydymui 1000 eurų, bet tai buvo tik menkas indėlis, nes visas gydymas kainuoja 23 tūkst.
eurų. Buvome išsiuntė prašymą ir TV3 išsipildymo akcijos rengėjams, bet gavome atsakymą, kad jie padeda tik pilnametystės
nesulaukusiems vaikams.
Džiugu, kad kraštiečiai neliko abejingi
Emilio bėdai. Prie „Lions“ klubo eglutės
švenčių laikotarpiu stovėjusiame bekontakčių mokėjimų kortelių skaitytuve, kuriuo mums neatlygintinai leido naudotis
UAB EPS LT, buvo paaukota 1145 eurai,
dar 1010 eurų geros valios žmonės pervedė į klubo sąskaitą, o 930 eurų iš asmeninių lėšų surinko ir „Lions“ klubo nariai.
Surinktais pinigais bus padengta dalis
Emilio gydymo išlaidų. Verta priminti, kad
padėti vaikinui bei aukoti į klubo sąskaitą
galima ir toliau.
Kiek nuostabių dalykų mes galime padaryti visi kartu, kai suremiame pečius ir
atveriame širdis gerumui. Ačiū tariame
visiems, palaikantiems mūsų klubo idėjas
ir iniciatyvas bei jas paremiantiems finansiškai.

Vilkaviškio „Lions“ klubo narių vardu
Raimonda KURAUSKIENĖ
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Mobiliojoje lauko galerijoje –
krašto vaizdai
NAUJOVĖ

Laisvės gynėjų dienos
30-mečio išvakarėse Vilkaviškio J. Basanavičiaus
aikštės prieigose, kur dar
visai neseniai gyventojus
ir miesto svečius džiugino
puošnių kalėdinių eglučių
alėja, buvo įrengta mobili
lauko galerija. Trijuose kilnojamuosiuose stenduose eksponuojami senieji
ir dabartiniai Vilkaviškio
krašto istorijos vaizdai,
įamžinti fotografijose.
Ši lauko galerija – tai Vilkaviškio
„Rotary“ klubo kartu su Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrumuziejumi įgyvendinto projekto,
pavadinto „Vilkaviškio krašto metraštis“, rezultatas.
Kurdami metraštį jo rengėjai
siekė, kad gyventojai ir turistai
turėtų progą tokiu paprastu ir vi- S Prie Vilkaviškio miesto seniūnijos įrengta istorinių nuotraukų galerija patraukia daugelio praeivių dėmesį.
Ramūno JASULAIČIO nuotr.
siems prieinamu būdu susipažinti su krašto istorija, nuotraukose
pamatyti senuosius vaizdus, svarbiausius dant jų pilietiškumą, kūrybiškumą bei sie- viškio rajono gyventojų bei svečių.
šiuolaikinius objektus, susidaryti įspūdį kant išsaugoti istorinę atmintį.
„Santakos“ inf.
apie aplinką, kurioje gyveno mūsų seneInformaciniai stendai galės būti transProjektą „Laisvės pamokos“
liai bei proseneliai ir kurioje dabar gyve- portuojami po visą Vilkaviškio rajoną,
remia Spaudos, radijo
name patys. Tikimasi, kad ši ekspozicija taip sudarant galimybes su eksponuojair televizijos rėmimo fondas
ypač pasitarnaus jaunimui, vaikams, ug- mais vaizdais susipažinti daugeliui Vilka-

Po Kapitolijaus šturmo: atsakas radikalėjimui

Petras AUŠTREVIČIUS
Europos Parlamento narys
Prieš ketverius metus Donaldo Trampo
duotą pažadą padaryti Ameriką vėl didžią
vainikavo gėda ant Kapitolijaus kalvos.
Dėsninga baigtis? Nuomonių gali būti įvairių, bet politinės retorikos radikalėjimas ir
nuolatinis politinio žaidimo etikos nepaisymas sprogo pasiekęs apogėjų (lieka tikėtis,
kad iki sausio 20-osios bus ramiau).
Gerai, kad riaušes ir apgultį atlaikęs
JAV Kongresas paryčiais patvirtino išrinkto naujojo JAV prezidento Džo Baideno
pergalę, su kuo galima sveikinti visus, vertinančius laisvę, demokratiją ir žmogaus
teises.
Respublikonų prezidento darbas Baltuosiuose rūmuose, skaičiuojant paskutines kadencijos dienas, galbūt galėjo nesibaigti šita beprotybe bei riaušėmis, jeigu
jų bendrininku nebūtų tapęs pats D. Tram-

www.santaka.info

pas. Žmones skaldančios ir oponentus niekinančios politikos žala bus neabejotinai
didesnė nei išdaužyti Kapitolijaus langai,
riaušininkų paniekintas JAV Senatas ir kelių žmonių mirtys per susirėmimus.
Daugelis nekantriai laukia sausio 20
dienos – naujojo JAV prezidento Dž. Baideno inauguracijos bei jo administracijos
darbo pradžios. Darbų ir problemų sąrašas naujai valdžiai kasdien tik ilgėja. Ir pokyčiai nebus greiti.
Pirmiausia, yra iššūkiai Amerikos viduje. Norint suvienyti taip smarkiai supriešintą visuomenę, reikės rasti bendrą, svarbiausia, apjungiančią idėją. Kai kurių JAV
demokratų gerbėjų siūlymas išvaikyti ar
net panaikinti esamą respublikonų partiją nėra sprendimas. Kokia bus ta jungianti
idėja – mažai kas ryžtųsi prognozuoti, kai
šalis kovoja ne tik su koronavirusu bei jo
pasekmėmis, bet ir su vidiniais demonais.
Neįsivaizduoju situacijos, kad JAV atkurtų savo politinį prestižą pasaulio demokratinės bendruomenės akyse ir vėl
taptų aiškia lydere, jeigu iš pradžių nesusitvarkys savo kieme.
Laisvajam pasauliui šiandien būtina
telkianti lyderystė, kuri suburtų partnerius ir pateiktų įtikinančią, rimtą alternatyvą politikos radikalėjimui. Atsinaujinusios ir demokratiškos JAV lyderystės ypač
reikia Europos Sąjungai, su kuria dialogas
per D. Trampo valdymo metus anaiptol nepagerėjo.
Ilgai tarp ES ir JAV derinta laisvosios
prekybos sutartis iš pradžių transformavosi į dalinius prekybos susitarimus, o
galiausiai virto atviru prekybiniu karu.
Privalome grįžti prie derybų stalo, atsiprašyti vieni kitų, jei to reikia, ir pagaliau

ATODANGOS
sukurti didžiausią laisvos prekybos bloką
pasaulyje.
Taip pat būtina grįžti prie visavertės
diskusijos apie klimato kaitą ir kartu patvirtinti gyvybiškai svarbius sprendimus,
kuriuos atvirai ignoravo ar pašiepė D.
Trampas. ES kartu su JAV turi sukurti naują standartą, apimantį dar spartesnį naujų
technologijų diegimą, darnų ekonomikos
vystymą per atsakingą vartojimą, pirmiausia išnaudojant atsinaujinančius išteklius.
Asmeniškai tikiuosi, kad naujoji Dž.
Baideno administracija suteiks laukiamą
impulsą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos – NATO – tolesnei transformacijai.
Laikas parodyti tvirtesnį atsaką Kinijai,
Rusijai ir kitiems nedemokratiniams režimams.
Vakarų partneriai taip pat turi sutarti
dėl vieningesnės kovos už žmogaus teises,
nes jos, kaip matome, šiais laikais nėra
duotybė. Rasizmas, ksenofobija, kraštutinis nacionalizmas, kai kur peraugantis į
kitaminčių persekiojimą, – tai, reikia pripažinti, nemenki išbandymai Vakarų pasauliui, kuris šiaip jau turėtų rodyti pavyzdį.
Noriu tikėti, kad Amerikos politinė ir
pilietinė visuomenė po patirto šoko taps
stipresnė, atsparesnė ir vieningesnė. Tikriausiai bendrai, o ne po vieną JAV ir likęs
pasaulis įveiks šiandienos priešą Nr. 1 – koronavirusą. Reikia susigyventi su mintimi,
kad sukurti saugesnį ir stabilesnį pasaulį
užtruks ne vienus metus, galbūt – dešimtmečius. Tad kantrybės ir atsidavimo visiems,
to prireiks greta jau parengtų ar būsimų
ekonomikos gaivinimo planų.

Gauta 600
vakcinos dozių
Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors susirgimų COVID-19
statistika nedžiugina, ketvirtadienį sulaukta geros
žinios – skiepijami Didvyžių
ir Gudkaimio globos namų
gyventojai bei darbuotojai.
Ketvirtadienio duomenimis, šiuo
metu koronavirusu serga 652 mūsų
rajono gyventojai, 50 iš jų gydomi
ligoninėse. Jauniausiam stacionare
gydomam pacientui – 17 metų, vyriausiam – 89-eri.
Užfiksuota dar viena mirtis, tad
nuo COVID-19 mirė jau 20 mūsų rajono žmonių. Paskutinė netektis itin sukrėtė medikus, nes koronavirusas pasiglemžė iki tol sveikos 46-erių moters
gyvybę. Susirgusi koronavirusu moteris jautėsi neblogai, todėl net nebuvo
paguldyta į ligoninę. Dusulio priepuolis ją ištiko staiga. Iškviestiems greitosios pagalbos medikams teko konstatuoti mirtį.
Visuomenės sveikatos specialistai
džiaugiasi, kad COVID-19 židiniai mūsų rajone po truputį traukiasi – juose
užfiksuojama vos po vieną kitą naują
atvejį.
Naujas atvejis užfiksuotas pataisos
namuose, kur židinys jau buvo nurimęs, taip pat „Buratino“ vaikų lopšelyje-darželyje. Didvyžių socialinės globos
namuose susirgo dar 4 globotiniai, tad
dabar su šiuo židiniu siejami 107 atvejai, 72 žmonės dar serga. Gudkaimio
globos namuose koronavirusas nustatytas jau 4 darbuotojams, tačiau kol kas
nesusirgo nė vienas gyventojas.
Visuomenės sveikatos specialistams nerimo kelia 2 konstatuoti atvejai
„Lidl“ prekybos centro salės darbuotojams. Viena iš pardavėjų dirbo užkrečiamuoju laikotarpiu, nes dar nebuvo
pasireiškę simptomai.
Nors židiniai rimsta, nerimo kelia
tai, kad daugėja besimptomių atvejų,
kai atlikdami testą prieš guldami gydytis į ligoninę dėl kitų ligų ar vykdami į
užsienį žmonės sužino, kad serga infekcija COVID-19.
Vilkaviškio ligoninės direktorius Linas Blažaitis informavo, kad ketvirtadienį gavo vakcinas ir paskiepijo visus
28 šiuo metu Slaugos ir palaikomojo
gydymo skyriuje gulinčius pacientus.
Ligoninės vadovas pasidžiaugė, kad
per visą COVID-19 pandemiją minėtame skyriuje pavyko išvengti užsikrėtimo atvejų, nors daugelis šalies ligoninių susidūrė su šiuo iššūkiu. Turint
omenyje, kad Slaugos ir palaikomojo
gydymo skyriuje guli solidaus amžiaus ar sunkiai sergantys pacientai,
koronaviruso užkratas jiems dažnai
tampa pražūtingas.
Taip pat gautos vakcinos likusiems
24 ligoninės medikams bei greitosios
pagalbos tarnybos specialistams.
Iš viso ketvirtadienį rajoną pasiekė 600 vakcinos nuo COVID-19 dozių.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos
nurodytą prioritetą, pirmiausia skiepyti Didvyžių bei Gudkaimio globos namų gyventojai ir darbuotojai. Visiems
prieš skiepijant atliekami greitieji antikūnų testai, kad būtų aišku, ar žmonės
dar nepersirgę koronavirusu.
Šiandien skiepijami tie pacientai, kuriems dėl inkstų ligų atliekamos hemodializės procedūros. Visą gautą vakciną
medikai turi suskiepyti per 5 dienas.
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Pirkėjai kviečiami grąžinti mėsą,
įsigytą prieš... pusantro mėnesio
Eglė MIČIULIENĖ

produktas užterštas, tai jis gali užkrėsti
ir kitą šaldytuve esantį maistą. O kas atsakys, jeigu užsikrės ir apsirgs visa šeima? Į tokį mano klausimą „Lidl“ atstovė atsakė, kad pirkėjai informuojami tik
dėl galimos taršos, o tai reiškia, kad produktai galėjo būti užteršti, bet galėjo būti ir geri. Tačiau bet kokiu atveju tokius
produktus parduotuvė priims. Na, o jeigu kažkas susirgtų, tai patarė kreiptis į
gydytojus, tuomet atnešti pažymą apie
užsikrėtimą, o tada jau reikalai būtų
sprendžiami toliau. Bet įsivaizduokite,
kaip gydytojas nustatys, kad aš būtent
nuo to viščiuko užsikrėčiau?“ – stebėjosi „Santakos“ skaitytoja.

Ne kiekvienas pastebi „Lidl“
prekybos centro fojė prie durų
kabančius lapus su smulkiu
šriftu įrašyta informacija. Bet
tuos, kas pastebi ir perskaito,
ji nemaloniai stebina.
Ne vienas produktas

Į redakciją paskambinusi vilkaviškietė V. Ž. (pavardė redakcijai žinoma)
sakė, jog jos šeima dažnai užsukdavo į
neseniai mieste atsidariusį „Lidl“ prekybos centrą. Tačiau vienas pastebėtas faktas šeimos narius gerokai sutrikdė.
„Stende prie durų nuolat kabo lapas su informacija, kad šioje parduotuvėje buvo galimai mikrobiologine
tarša užkrėstų maisto produktų, kurių
negalima nei vartoti patiems, nei duoti gyvūnams. Pirkėjai raginami tokias
prekes grąžinti, net jeigu ir neturi pirkimą patvirtinančio kasos kvito. Bet
S
kas gi ten atneš, kai jau viskas seniai
suvalgyta, o dauguma tos informacijos
apie grąžinimą apskritai nežino“, – pasakojo moteris.
Blogiausia, anot vilkaviškietės, kad informacija surašyta tokiu mažu šriftu, jog
daugelis žmonių jos net nepastebi, o pastebėjęs ne kiekvienas be akinių įskaitys.
„Mes taip pat nebūtume pamatę, bet
turime paauglį sūnų, kuris susidomėjo, perskaitė ir parodė mums. Manau, tokie perspėjantys raštai turėtų kaboti ne prie išėjimo, o
prie šaldytuvų su prekėmis, kad patrauktų
pirkėjų dėmesį. Nes išeidamas iš parduotuvės pilnais krepšiais niekas jokios informacijos jau nebeskaito“, – dėstė skaitytoja.

Suvalgyti iki pusės spalio,
grąžinti – sausį

Dar įdomiau pasidarė pastebėjus, kad
informacija apie užterštas prekes nuolat

Patikras inicijuoja patys

Pirkėjos keliamus klausimus pateikėme prekybos centro administracijai.
„Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su
visuomene Lina Skersytė atsiuntė tokį
atsakymą: „Lidl“ taiko nuoseklią produktų kokybės užtikrinimo sistemą,
griežtai rūpinasi maisto produktų kokybe nuo derybų su tiekėjais apie galiIš prekybos centro išeinantiems žmonėms į akis krenta ryškiaspalviai „Lidl“ lanksmą bendradarbiavimą bei jų gaminių
tinukai, o ne mažu šriftu surašyta informacija apie užterštą ar galimai užterštą
įtraukimo į asortimentą iki kasdienės
produktą.
Autorės nuotr. prekybos. „Lidl“ ne tik reikalauja iš partnerių reguliariai tirti produkciją, bet ir
keičiasi, t. y. pranešama vis apie kitus pro- buvo parduodamas nuo spalio 10 dienos, patys atitinkamai inicijuoja procesų patikduktus. Nors parduotuvė atsidarė visai ne- jo galiojimo laikas baigėsi spalio 15 dieną. ras tiekėjų gamybos vietose bei atlieka proseniai, pirkėjai jau buvo įspėti dėl galimai Tačiau informacija apie tai, kad produktas duktų tyrimus. Nustatę saugos neatitikimą
mikrobiologine tarša užterštų viščiuko, viš- galimai užterštas mikrobiologine tarša, pa- ar gavę informaciją apie tai iš tiekėjų, netos sparnelių, sparnelių petelių, kiaušinių, sirodė tik po pusantro mėnesio, gruodžio delsdami atlieka visus būtinus veiksmus,
etileno oksidu užterštos sezamo pastos.
31 dieną (!). Buvo skelbiama, kad produktą siekdami informuoti ir apsaugoti savo var„Pamenu, kažkada buvo atvejis ir ki- įsigiję pirkėjai jį gali grąžinti į parduotuvę totojus. Visus tokius atvejus komunikuojatame prekybos centre, kai prašė grąžinti iki sausio 7 dienos.
me visose mūsų parduotuvėse. Informaciją
įsigytą mėsą. Suprantu, kad gali būti vienapie galiojančių produktų susigrąžinimą
kartiniai, reti atvejai, bet čia matome tenGal užteršti, o gal ir ne
paskelbiame ne tik parduotuvėse kartu
denciją! Išparduoda vienas prekes su akNatūralu, jog pirkėjai kilo klausimas, su grąžintino produkto nuotrauka, tačiau
cija, paskui smulkiu šriftu paskelbia, kad kaip toks „galimai užterštas“ maistas gali at- ir „Lidl Lietuva“ internetinėje svetainėje.
galima jas grąžinti, ir vėl deda kitas neko- siliepti sveikatai. Vilkaviškietė paskambino Jei pirkėjams kyla klausimų, daugiau inforkybiškas prekes“, – stebėjosi moteris.
nurodytu „Lidl“ Klientų aptarnavimo sky- macijos jie visada gali gauti paskambinę į
Kai kurių prekių paskelbimo nevarto- riaus telefonu.
„Lidl Lietuva“ klientų infoliniją.“
tinomis terminai iš tiesų pribloškia. Pavyz„Paklausiau, kodėl taip rizikuojama
džiui, „Sodžiaus“ viščiukas prekybos centre žmonių sveikata. Beje, jeigu nusipirktas
] Nukelta į 7 p.

Atsinaujinantis Lietuvos paštas
pasiryžęs dirbti visoms Baltijos šalims
Lietuvos paštas siuntas jau skirsto automatizuotai. Naujajame Vilniaus logistikos centre veikiantis konvejeris per valandą išskirsto
apie 12 tūkst. siuntų. Skirstymo procesas yra spartesnis, tikslesnis
ir visiškai skaitmenizuotas. Pavasarį modernizavimas bus galutinai
užbaigtas.
Skirstymo proceso eigoje įrenginys siuntą
pasveria, pamatuoja tūrį, nuskaito brūkšninį kodą ir nukreipia reikiama kryptimi
pagal numatytą tolimesnį siuntos maršrutą. Siuntos ant konvejerio juda net 380
krypčių. Taip skirstomos smulkios, iki 5
kg, siuntos.
Planuojama, kad visiškai automatizuotas skirstymo procesas naujame logistikos
centre veiks jau pavasarį. Logistikos sparta išaugs 2–3 kartus, gerokai sumažės klaidų tikimybė.
Į šį išmaniojo skirstymo projektą Lietuvos paštas investavo 24 mln. eurų, tai yra
svarbiausia ir didžiausia pašto investicija

per Nepriklausomos Lietuvos metus. Vienas iš modernizavimo motyvų – pritraukti
daugiau tranzito.
Pasaulinės tendencijos rodo, kad laiškų kiekiai kasmet mažėja, o didėjant elektroninės prekybos apimtims kartu auga ir
siuntų kiekiai. Pandemija siuntų kiekį dar
labiau išaugino. Logistinius pajėgumus
padvigubinęs paštas viliasi sulaukti dar
daugiau siuntas atgabenančių traukinių iš
Kinijos. Per koronaviruso pandemiją Lietuvos paštas tapo kiniškų siuntų vartais į Europą. Atsinaujinusi bendrovė galėtų dirbti visoms Baltijos šalims, jei tik būtų toks
siuntų srautas.

Kol buvo skirstoma rankiniu būdu,
Lietuvos paštas per dieną paskirstydavo
apie 100 tūkst. siuntų bei 100 tūkst. laiškų.
Skirstant rankiniu būdu kiekvieną laišką
ar siuntą reikėdavo perskirstyti 7–8 kartus, išmaniojo skirstymo metu užteks 2–3
perskirstymų. Automatizuoto skirstymo
įranga per valandą leidžia paskirstyti arti
20 tūkst. siuntų ir 30 tūkst. laiškų.
Lietuvos paštui baigus įgyvendinti
išmaniojo siuntų skirstymo programą,
kovo–balandžio mėnesiais bendrovė atsisakys maždaug 380 darbo vietų.
Dėl siuntų skirstymo veiklos automatizavimo ir centralizavimo mažės darbuotojų, dirbančių Kauno ir regionų logistikos
centruose, poreikis, taip pat neliks siuntų
skirstytojo pareigybės pašto skyriuose.
Įgyvendinant modernizavimo projektą
buvo sukurta ir naujų aukštesnės kompetencijos darbo vietų skirtinguose Lietuvos
regionuose.
„Santakos“ inf.

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

TRUMPAI
] SUTRUMPINO TERMINĄ
Seimas pritarė įstatymo pataisoms, kurios numato, jog turizmo sektoriaus
įmonės už atšauktas keliones privalės
grąžinti pinigus savo klientams per dvi
savaites. Iki šiol galiojęs įstatymas numatė 90 dienų pinigų grąžinimo terminą, todėl neatitiko ES teisės, kurioje numatytas 14 dienų laikotarpis. Naujasis
įstatymas įsigalios nuo vasario 15 d.

] PRATĘSTAS GALIOJIMAS
Traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio
mašinoms, kurioms po praėjusių metų
lapkričio 4 d. pasibaigė arba artimiausiu metu pasibaigs techninė apžiūra,
jos galiojimo laikas pratęsiamas tol, kol
Lietuvoje galios karantino režimas ir 2
mėnesius po jo.

] PRAMOGOS
Policija pastebi, kad daugybė žmonių
kartu su vaikais renkasi į viešas erdves
pasimėgauti žiemos malonumais. Artėjant savaitgaliui pareigūnai prašo žiemos pramogoms rinktis tokias vietas,
kuriose nėra daug žmonių, taip pat nepamiršti dėvėti apsaugos kaukių ir laikytis saugaus atstumo. Pareigūnams ne
kartą teko vykti perspėti žmonių, kad
jie laikytųsi reikalavimų, o piktybiškai
juos ignoruojantiesiems – pradėti administracines teisenas.

2021 m. sausio 15 d.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Geriausia dovana naujajam klebonui –
galimybė tarnauti žmonėms
Toma BIRŠTONĖ

Vėliau išvykau į Romą. Ten porą metų gilinau teologijos žinias. Po studijų
užsienyje buvau paskirtas į ŠventežeNuo vasaros Kybartų Euchario parapiją. Vyskupas atskiru dekretu
ristinio Išganytojo parapijai
mane paskyrė vadovauti Vilkaviškio
vyskupijos jaunimo centrui.
vadovauja klebonas kunigas
Šventežeryje su jaunuoliais praleiJonas CIKANA, kartu einantis
dome daug smagaus laiko. Su ministir Kybartų pataisos namų kaperantais, choristais subūrėme pantomimos teatro grupę, sukūrėme keletą
liono pareigas. Šis interviu su
evangelizacinių pantomimų. Jas rodėdvasininku – apie pašaukimą,
me įvairiose švietimo įstaigose, vyskutarnystės kelią ir naująsias
pijos jaunimo dienose ir kitose šventėse. Taip pat koordinavau „Sniego
pareigas.
gniūžtės“ veiklą. Tai prevencinė jauni– Kodėl nusprendėte tapti kunimo programa prieš alkoholio, tabako ir
narkotikų vartojimą. Su jaunimu buvogu?
– Į seminariją įstojau dvidešimt dveme surengę dvi kaimo kryžių fotografijų parodas.
jų. Iki to laiko įgijau keletą specialybių
Rūpindamasis suaugusiųjų sieloir išbandžiau įvairius darbus. Gyvenivada vedžiau „Alfa“ kurso programą,
me teko susidurti su daug beprasmybės,
„Lectio divina“ paskaitas, palaikiau
neteisybės, todėl ieškojimai į kylančius
klausimus atvedė prie Dievo.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugi1996 metais įstojau į Kauno tarpdiejos veiklą, rinkomės pamaldoms prie
cezinę kunigų seminariją, o kartu – ir
kaimų kryžių. Šventežeryje praleidau
į Vytauto Didžiojo universitetą, teologišešerius metus. Per šį laikotarpį buvo
S Kybartų parapija dabar rūpinasi klebonas Jonas Cikana.
Marijos STANULYTĖS nuotr. atliktas kapitalinis parapijos namų rejos fakultetą.
– Ką Jums davė metai seminarijomontas, akmenimis išgrįsti takai šveniššūkiais, apie kuriuos seminarijoje nemo- storacinę tarnystę Prienų parapijoje. Čia toriuje, padaryta daug kitų darbų.
je? Kokie jie buvo?
– Džiaugiuosi, kad studijų metais turė- koma. Tačiau šitas laikas ir skirtas tam, jog ne tik talkinau kunigams, bet turėjau ir
Vėliau buvau perkeltas į Liškiavą. Čia
jau progos pažinti įvairių vyskupijų studen- atsilieptume į Bažnyčios mokymą. Tai nuo- kitų veiklų. Dėsčiau tikybos pamokas „Ži- buvau paskirtas aptarnauti ne tik Liškiatus. Jų buvo išties nemažai. Mano kurse latinis kunigo ugdymas ir augimas, kaip ir burio“ gimnazijoje, ruošiau vaikus Pirma- vos, bet ir Gerdašių parapiją. Šioje parapimokėsi 32 studentai iš Kauno, Kaišiadorių, kiekvieno žmogaus pašaukimas link bend- jai Komunijai, dirbau su parapijos jauni- joje daug dėmesio skyriau kultūros pavelmo grupe, tarnavau suaugusiųjų maldos do saugojimui, nes bažnyčia ir vienuolyno
Vilkaviškio, Panevėžio ir Šaulių vyskupijų. rumo ir tobulumo.
– Papasakokite apie save: iš kur esate grupei.
Bestudijuojant Kaune atsikūrė Vilkaviškio
pastatų ansamblis yra kultūros paveldo
Po kunigystės šventimų buvau paskir- objektai. Per septynerius ten praleistus
vyskupijos seminarija Marijampolėje, tad kilęs, kaip šeima priėmė Jūsų pasirinkimą tapti kunigu?
tas vikaru į Šakių Švento Jono Krikštytojo metus buvo atlikta daug svarbių remonto
studijas baigiau šiame mieste.
– Esu iš netoli Marijampolės esančio Avi- parapiją. Čia praleidau trejus metus. Pasto- darbų. Šioje parapijoje intensyviai lankiau
Metai seminarijoje davė išties nemažai. Mokėmės bendrųjų teologijos studijų kilų kaimo. Mano artimieji – tikintys žmo- racinė veikla buvo panaši, kaip ir prieš tai ligonius, subūriau šešias tikinčiųjų pasidadalykų. Taip pat papildomai klierikams nės, todėl šią žinią priėmė ramiai, nors iš buvusioje parapijoje. Taip pat teko organi- lijimo grupes kaimuose, vedžiau dvasinio
zuoti parapijos jaunimo stovyklas, intensy- atsinaujinimo programas „Atgaivink“, „Kobuvo dėstomos liturgijos, giedojimo, homi- pradžių kiek nustebo.
– Kokiose parapijose tarnavote ir ko- viai lankyti ligonius. Šakiuose reikėjo imtis dėl vadinamės katalikai“. Tarnaudamas
letikos ir kitos paskaitos, kurios tiesiogiai
netikėtų vadovo pareigų. Buvau Vaikų ir Liškiavoje buvau paskirtas Alytaus Švento
susijusios su kunigo tarnyste. Kai pradė- kius darbus pavyko nuveikti?
– Po penkerių studijų metų buvau pa- jaunimo centro direktorius. Rūpinomės pa- Benedikto gimnazijos kapelionu.
jau vykdyti pastoracinę veiklą parapijoje,
kilo nemažai klausimų, teko susidurti su šventintas diakonu ir paskirtas atlikti pa- rapijos senelių globos namais, jų remontu.
] Nukelta į 13 p.

Vinco pasikalbėjimas su Jonu apie „šventąją kontrabandą“
– Guodotinas broli Jonai! Stebiuosi, koks
nepakitęs pasaulis nuo mūsų jaunystės laikų. Lietuvos pasienyje su Karaliaučiaus kraštu ir toliau klesti... kontrabanda.
– Nelygu kokia kontrabanda, Vincai. Mudu juk irgi kontrabandą skatinome. Tu per
Širvintos tiltą raštus į prūsus nešei, o mūsų
knygelės ir laikraščiai per Vištytį, Kybartus,
Lauckaimį, Naumiestį, Slibinų kaimą iki pat
Sudargo per sieną, rusų kareivių saugomą,
plaukė į Lietuvą ir toliau, iki Sibiro, Maskvos, Krymo, Odesos. Visur, kur buvo susipratusių lietuvių.
– Na taip, tu teisus. Tad pakalbėkime
šiandien apie knygnešius – didvyrius romantikus ir biznierius kontrabandininkus.
Ne viskas realiame gyvenime buvo tik idėjomis grįsta. Knygnešys turėjo būti smalsus,
vikrus, užsispyręs ir mokantis skaičiuoti
savo pelną.
– Knygnešio veikla prasidėdavo nuo šlamančiųjų kišenėse. Į Prūsiją jis atvykdavo
legaliai arba slaptai, supirkdavo reikiamą
kiekį knygų. Po to supakuodavo į du ryšulius. Prakutę knygnešiai toliau susirasdavo
stiprių vyrų, sumokėdavo už nelengvą nešulį
3–5 rublius.
– Taigi, ne visi nešulius tempdavo per sieną. O dar ir sargybinių reikdavo saugotis.
– Nešėjai, sėkmingai įveikę sieną, ryšulius palikdavo sutartose vietose. Toliau jau
pernešdavo leidinių pirkėjas. O kas laukdavo
to, kurį sugaudavo?
– Ne rožėmis jų kelias klotas. Už pašautą

ISTORIJA KITAIP

S Dr. Jono Basanavičiaus ir dr. Vinco Kudirkos pokalbiai, pateikti literatūrine forma,
kviečia prisiminti istorinę praeitį, aptarti dabarties įvykius ir nenuspėjamą ateitį.
ar sulaikytą knygnešį sargybiniai gaudavo
užmokestį. Sugautus pririšdavo prie stulpų, rykštėmis užplakdavo. Pasienyje šimtai
dramų vykdavo. Kai kada sargybinius papirkdavo arba įvykdavo grumtynės. Kartais
garsusis knygnešių karalius Jurgis Bielinis
užkluptas pakišdavo sargybiniui vienoje rankoje pinigus, kitoje pistoletą.
– Įdomu ir tai, kad „šventosios kontra-

bandos“ (maldaknygių, lietuviškų knygelių)
nešėjai su knygomis tempdavo tikrą kontrabandą: spiritą, gelumbę, arbatą.
– Taip, kalvotosios Suvalkijos kloniais
keliaudavo Petras Mikolainis, knygnešys iš
Vištyčio krašto. Yra užfiksuota, kad „nuo
Vištyčio ir Kaupiškių viskas – knygos ir kiti
visi tavorai – revolveriai ir net arakas (saldi
degtinė) buvo gabenami per Gražiškius į Kal-

variją.“ Ar knygnešiai turėjo pelno iš savo
pavojingo verslo?
– Knygnešystė išties buvo viena iš kontrabandos rūšių, o kai kam ir pelningas verslas. Knygnešys iš Naumiesčio Antanas Baltrušaitis teigė per aštuoniolika metų turėjęs
40 tūkstančių rublių apyvartą. Gal pameni,
Vincai, Naumiestyje jis buvo atidaręs parduotuvę, knygyną, nusipirko namą.
– Tačiau ne visiems taip sekėsi. Teko girdėti, kad karabelninkas Pupkis viską pragėrė, o Motiejus Eimaitis nuo Zapyškio apteko
skolomis. Caro Lietuvoje maldaknygė, pernešta per sieną, kainavo 4–5 rublius, o Tilžėje
ją nupirkdavo už 30 kapeikų. Štai kas viliojo
knygų nešėjus – pelningas vyrų užsiėmimas.
O ar tarp knygnešių buvo moterų?
– Pirmoji knygnešė Karolina Laurinavičiūtė iš Panevėžio buvo tikra didvyrė. 1869
m., sulaikyta už lietuviškų knygelių laikymą, tardoma savo bendradarbių neišdavė.
Tardytojas jos byloje įrašė: „Dėl fanatiško
užsispyrimo neteikia vilčių atviram prisipažinimui ir bylos išaiškinimui savo parodymais.“ Suvalkijoje kaip knygnešių motinėlė
žinoma Agota Zigmantaitė iš Egliabalių kaimo. Ji talkino kunigui A. Grinevičiui, nešė
knygeles į Liubavą, Punską, Krosną, Bartninkus, slėpė mano bičiulio Petro Klimo
tėviškėje.
] Nukelta į 9 p.
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Karantinas renginių vedėjus verčia
persiorientuoti

PANDEMIJOS REALYBĖ

Andrius GRYGELAITIS

Karantinas pakeitė daugelio iš
mūsų kasdienybę: nebegalime
laisvai keliauti, lankyti savo
mėgstamus sporto ar kultūros
renginius, nebeliko didesnio masto švenčių ar susibūrimų. Vieni iš
labiausiai nukentėjusiųjų šiuo laikotarpiu – įvairių renginių vedėjai
bei organizatoriai.
Liūdnas gruodis

Vilkaviškiečiui Liutaurui Kasulaičiui
gruodis įprastai būdavo pats darbingiausias mėnuo. Vyriškis prieš didžiąsias metų
šventes kviesdavo mažuosius rajono gyventojus į Kalėdų Senelio ambasadą, o per Kūčias bei Kalėdas turėdavo begalę užsakymų
suvaidinti vaikų taip mėgstamą personažą.
Deja, šie metai buvo kitokie. L. Kasulaitis
bandė siūlyti savo paslaugas nuotoliniu būdu, tačiau jomis susidomėjo vos keletas ištikimiausių vilkaviškiečio klientų.
„Šiemet Kalėdų Senelio paslaugas internetu siūlė daugybė paslaugų teikėjų, tad
pasirinkimas buvo išties nemažas. Asmeniškai man tokia patirtis nepatiko. Tai – netikra, negyva... Aišku, spindinčias vaikų akis
galima matyti ir per kompiuterio ekraną,
tačiau tai tas pats, kas laižyti medų per stiklą“, – kalbėjo vilkaviškietis.
Įprastai jis kviečiamas ir į kitokio pobūdžio renginius, tačiau pastaruoju metu šie
taip pat nevyksta. Kai kurie renginių organizatoriai siūlo asmenines šventes ar darbo
vakarėlius suorganizuoti nuotoliniu būdu,
tačiau, L. Kasulaičio nuomone, tai – klientų
apgaudinėjimas ir bandymas bet kokia kaina pasipelnyti net per sunkmetį.
„Man tokiose iniciatyvose trūksta nuo-

S Įprastai Liutauras Kasulaitis mažuosius rajono gyventojus
šventiniu laikotarpiu kviesdavo į Kalėdų Senelio ambasadą.
Asmeninio albumo nuotr.
širdumo. Tikiu, kad kai viskas grįš į įprastas vėžes, mes negailėsime vieni kitiems
gražių žodžių. Šis laikotarpis daugeliui
padėjo pergalvoti savo vertybes“, – svarstė
pašnekovas.

Gelbsti kiti darbai

Neįprastas šventinis laikotarpis buvo ir
Vilkaviškio kultūros centro Klausučių kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkui
Ramūnui Puodžiūnui. Įprastai šiuo metu jis
ne tik dirbdavo savo tiesioginį darbą, bet
taip pat aktyviai vesdavo privačius renginius bei šventes.
„Nežinau, kaip reikėtų išgyventi, jei

S Ramūno Puodžiūno nuomone, kultūra dėl pandemijos
nukentėjo labiausiai.

neturėčiau darbo. Greičiausiai antstoliai
seniai būtų viską susirinkę. Kultūra šiuo laikotarpiu itin nukentėjo. Aktoriai, muzikos
atlikėjai ar renginių vedėjai dabar sėdi be
darbo. Šią sritį uždaryti buvo paprasčiausia, nors iš tikrųjų ją kontroliuoti būtų lengviausia“, – pabrėžė R. Puodžiūnas.
Jis džiaugėsi, kad, nepaisant karantino,
kartu su Vilkaviškio kultūros centru galėjo
įgyvendinti kalėdinio „Crafterio“ idėją. Persirengęs Kalėdų Seneliu Ramūnas visą savaitę važinėjo po kaimus ir atokias rajono
gyvenvietes bei per saugų atstumą sveikino
žmones su artėjančiomis šventėmis. Iš viso
buvo aplankyta 50 kaimų.

„Paradoksalu, bet labiausiai laukiami
jautėmės ten, kur gyvena mažiausiai žmonių. Buvo labai smagu bent tokiu būdu pabendrauti su žmonėmis, pajusti tą šventinę
atmosferą“, – kalbėjo R. Puodžiūnas.
Jis apgailestavo, kad dėl karantino greičiausiai nukentės daugybė šiais metais
Klausučiuose planuotų veiklų. Ši gyvenvietė šiemet paskelbta mažąja Lietuvos
kultūros sostine ir joje turėtų vykti daugybė švenčių, plenerų, parodų, koncertų ir
kitokių panašaus pobūdžio renginių. Net
Lietuvos kultūros taryba jiems skyrė daug
mažesnį finansavimą, nei buvo tikėtasi.
] Nukelta į 9 p.

Pirkėjai kviečiami grąžinti mėsą, įsigytą prieš... pusantro mėnesio
] Atkelta iš 5 p.
Į klausimus apie tai, kiek iš viso tokių
atvejų buvo nustatyta Vilkaviškio „Lidl“
centre nuo parduotuvės atidarymo ir
kiek visame prekybos tinkle per 2020 metus, atstovė atsakymo nepateikė. Atsakymo nesulaukėme ir į klausimą dėl ypač
smulkiu šriftu spausdinamos informacijos apie užkrėstus produktus.

Gali ieškoti internete

Šioje situacijoje stebina ir tai, kad tiek
galimai užkrėstų produktų apskritai patenka į prekybos centrus. Pirkėjai tikisi,
kad prieš atsidurdami ant parduotuvių
lentynų maisto produktai ištiriami maisto ir veterinarijos specialistų. Kaip elgtis
įsigijus tokio maisto, ar jis neužterš kitų
produktų? Kiek iš viso tokių atvejų „Lidl“
parduotuvėje buvo nustatyta? Ar yra užfiksuota skundų dėl produktų kokybės šiame Vilkaviškio prekybos centre?
Klausimus pateikėme Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Marijampolės departamento patarėjai Jūratei
Černiavskienei.
Konkrečių skaičių, kaip ir „Lidl“ centras, pareigūnė nepateikė, bet paaiškino, jog
paskutinio mėnesio informacija apie rinkos ar importo kontrolės metu nustatytus
nesaugius maisto, su maistu besiliečiančius
produktus ir pašarus pateikiama VMVT internete, lentelėje, kuri reguliariai atnaujinama. Informaciją piliečiai gali rasti adresu
https://vmvt.lt/node/3740. Ankstesni praneši-

Kodėl nesaugūs
produktai
taip dažnai atsiduria ant
parduotuvės lentynų –
lieka neaišku.
mai saugomi archyve.
Tačiau konkretūs prekybos centrai, kuriuose tiekiama nesaugi produkcija, lentelėje nėra nurodyti. Ir vargu, ar kuris pirkėjas
grįžęs namo saugos maisto produktus, o
vėliau internete ieškos informacijos, ar tie
produktai nebuvo paskelbti netinkamais
vartoti.

Privaloma savikontrolė

VMVT pareigūnė aiškino, jog patys prekybos centrai turi užsiimti savikontrole.
„Importuotojai, gamintojai, perdirbėjai ir prekybininkai privalo taikyti tokias
savikontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemas, kad nustačius nesaugų, netinkamai
paženklintą ar kitų reikalavimų neatitinkantį produktą nedelsdami nutrauktų jo
tiekimą rinkai visuose įmonės padaliniuose ir filialuose, informuotų visus produktą įsigijusius juridinius asmenis, organizuotų vartotojų informavimo priemones.
Vartotojai, įsigiję saugos reikalavimų neatitinkančių produktų, apie tai visų pirma
turėtų pranešti pardavėjui, kad pastarasis
galėtų imtis reikiamų priemonių ir pa-

šalinti saugos reikalavimų neatitinkantį
produktą iš rinkos bei informuoti VMVT“,
– dėstė J. Černiavskienė.
Kontrolės metu nustatyti nesaugūs produktai toliau nebeparduodami, o jau parduoti surenkami ir sunaikinami.
„Kiekviename mažmeninės prekybos
subjekte (šiuo atveju ir „Lidl“ prekybos centre), išplatinusiame nesaugius ar galimai
nesaugius produktus, privaloma iškabinti
skelbimą vartotojams gerai matomoje vietoje (pvz., prie kasų, informaciniame stende,
skelbimų lentoje ir (ar) prie parduotuvės
durų ir kt.) ir jame nurodytus duomenis bei
informaciją paskelbti per kitas tinkamas
ir proporcingas visuomenės informavimo
priemones (pvz., televiziją, radiją, interneto svetainėje, elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis, švieslentėse, skelbimų
lentose ar kt.). Teisės aktai įpareigoja ūkio
subjektus informuoti, susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus ir juos saugiai sunaikinti“, – teigė specialistė.

Atitinka terminus

J. Černiavskienės tvirtinimu, skelbimai
apie galimai nesaugius produktus „Lidl“
prekybos centre paskelbti laiku ir atitinka
numatytus teisinius terminus.
„Šiuo atveju „Lidl“ prekybos centro
veiksmai – tai tik įrodymas savikontrolės
sistemos funkcionalumo ir pašalinimo iš
rinkos nesaugaus produkto procedūrų išbaigtumo“, – aiškino VMVT pareigūnė.
Kitaip tariant, prekybos centras pats
save kontroliuoja ir vartotojus perspėja

(nors ir smulkiomis raidelėmis), kad prekiavo nesaugiais produktais. Kodėl tie produktai taip dažnai atsiduria ant parduotuvės lentynų – taip ir lieka neaišku.
Anot J. Černiavskienės, „Lidl“ prekybos centre dauguma maisto produktų yra
sufasuoti, todėl laikant juos šaldytuve pakuotėje ir užtikrinus higieniškas laikymo
sąlygas tarša nuo nesaugaus produkto nepasklis. Svarbu, kad produktas tiesiogiai
ar per maistą gaminančių asmenų rankas
nesusiliestų su kitais gatavais produktais,
kuriuos galima vartoti be terminio paruošimo. Specialistė priminė, kad žalią mėsą,
paukštieną ar žuvį reikia laikyti šaldytuvo
apačioje, o paruoštą vartoti maistą – viršuje, kad jis būtų apsaugotas nuo kondensato ar žalios mėsos skysčių.

Skundėsi tik kartą

VMVT duomenimis, Marijampolės departamente 2020 m. buvo užregistruota 69
skundai dėl maisto ir su maistu susijusių
paslaugų teikimo, iš jų dėl parduotuvėje įsigyto produkto buvo gautas tik vienas vilkaviškiečių skundas.
Pirkėjas pranešė, kad nusipirko viščiukų broilerių blauzdelių, grįžęs namo išpakavo ir pajuto labai nemalonų kvapą.
Vartotojas kreipėsi į „Lidl“ parduotuvės administraciją, pinigai už paukštieną
buvo grąžinti. Kadangi, anot inspektorių,
„tikrinimo metu neatitikčių dėl laikymo
ir temperatūrinio režimo sąlygų nenustatyta“, skundą VMVT pareigūnai įvertino
kaip nepagrįstą.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Vaiko dienotvarkė: kiek laiko leisti jam
naudotis kompiuteriu?
Gyvename XXI amžiuje, kur kiekviena diena yra tarsi nauja pradžia ir nauja istorija. Atradimų ir išradimų kupinas
pasaulis keičiasi nesustabdomu greičiu, prie kurio ritmo
turime prisitaikyti visi – ir maži, ir dideli.
Dienos režimas yra puikiai pažįstamas nuolat skubantiems ir lekiantiems suaugusiesiems, kurie stengiasi
suderinti darbą ir šeimą. Neretai vaikų dienos režimas
yra paliekamas natūraliai tėkmei, tikimasi, kad jis susiformuos savaime, tačiau dėl tokio nusistatymo ateityje gali
kilti problemų.
Apie tai, kodėl svarbu vaikams nuo mažens formuoti
dienos režimą ir kontroliuoti naudojimosi technologijomis laiką, pasakoja vaikų psichologė Emilija Baltrūnaitė.
Režimas reikalingas
ne tik suaugusiesiems

Dienotvarkė ir jos laikymasis sustato
žmogaus gyvenimą į savotišką rutiną, dėl
to galima sulaukti didžių rezultatų – atsiranda stabilumas, tikslumas, padidėja pozityvumas, koncentracija ir valia. Neretai
galvojama, kad režimas, apsaugantis nuo
pasyvaus laiko leidimo, reikalingas tik
suaugusiesiems, tačiau tai taip pat reikalinga ir vaikams.
Pradėti pažindinti vaikus su disciplina
ir dienos režimu reikėtų dar tuomet, kai
jų gyvenimo įpročiai nėra susiformavę.
Vaikai turėtų aiškiai suvokti mokyklos ir
popamokinės veiklos prasmę, suprasti bei
atskirti, kada yra laikas mokytis ir ilsėtis,
taip pat žinoti, kas yra kokybiškas poilsis.
Vaikų psichologės E. Baltrūnaitės teigimu, norint sukurti saugią aplinką, tėvams
reikėtų su vaikais pakalbėti apie tai, kokia
diena vaiko laukia, aptarti dienos planą,
veiklas, jų trukmę ir prasmę. Tokiu būdu
pavyktų išvengti daugelio konfliktinių situacijų ir į vaiko gyvenimą būtų įnešama
konkretumo ir tikslumo.

Reikia kontroliuoti naudojimąsi
technologijomis

Šiandienio pasaulio kasdienybė yra

Pasak specialistės, vieni
dažniausiai pasitaikančių
priklausomybės signalų yra
nereagavimas ir tėvų raginimų atsitraukti nuo kompiuterio ignoravimas, sumažėjęs
arba visai dingęs domėjimasis aplinkiniu pasauliu ir sutrikęs miegas. „Dėl to atsiranda savikontrolės sunkumų,
elgesio problemų, socialinių
įgūdžių stagnacija ir savivertės sumažėjimas“, – priklausomybės pasekmes vardija
psichologė.
Be to, pernelyg ilgai prie
kompiuterio sėdintys vaikai bėgant laikui gali pradėneįsivaizduojama be technoti skųstis galvos, sprando,
logijų, kurios suaugusiesiems S Vaikų psichologės Emilijos Baltrūnaitės teigimu, tėvams su
pečių juostos ir nugaros
dažniausiai yra darbo, o vaiskausmais, gali padidėti jų
vaikais vertėtų aptarti kiekvienos dienos planą, nepamirškams – laisvalaikio praleididirglumas ir atsirasti laikytant įtraukti laiko, skirto fiziniam aktyvumui ir kokybiškam
mo priemonė. Dėl to labai
senos ar regos sutrikimų.
poilsiui.
Martynos BAKAITĖS nuotr. Siekiant išvengti išvardytų
svarbu su vaikais aptarti, kokiu tikslu ir kiek laiko jie gair kitų sveikatos problemų,
lės praleisti prie išmaniųjų įrenginių.
Vyresni nei 5 metų vaikai gali dau- yra būtina teisingai organizuoti vaikų laiDažnu atveju informacinės technolo- giau laiko praleisti prie išmaniųjų įren- ką prie kompiuterių: paruošti tinkamą
gijos yra tarsi saugi vaikų zona, kurioje ginių, stebint ir kontroliuojant tėvams. įrangą, prižiūrėti laikyseną, daryti perjie yra atsipalaidavę, jaučiasi patogiai Atliekami tyrimai rodo, kad ekranuose traukas bei mankštas, skirtas pailsinti
ir nepatiria streso. Kad ir kaip būtų, tai matomi vaizdai užkerta kelią natūraliam akis ir kūną.
neturėtų būti nuolatinė ir vienintelė vai- vaikų vaizduotės vystymuisi, nes viskas
Vaikų psichologės nuomone, suregukų laisvalaikio veikla, todėl patariama yra atliekama už juos. Dėl šios priežasties liuotas miego režimas ir tikslus jo laikyįtraukti vaikus į užklasinių būrelių veik- itin svarbu ne tik sekti laiką, bet ir stebėti masis leis ne tik išvengti miego sutrikilą, skirti jiems daugiau dėmesio, kalbėtis, veiklos pobūdį, kad prie išmaniųjų įren- mų, bet ir kokybiškai pailsėti po dienos
išsiaiškinti jų poreikius ir kurti geresnį ginių praleistas laikas būtų naudingas, o veiklų. Taip pat vertėtų palaikyti vaikų
tarpusavio ryšį leidžiant laiką kartu.
po to – aptarti šias patirtis kartu su vai- fizinį aktyvumą ir kartu su jais atlikti
Anot specialistės E. Baltrūnaitės, vai- kais, pasidalyti nuomonėmis ir paprašyti mankštas, išeiti pasivaikščioti, sportuoti
kai iki 3 metų pasaulį pažįsta ropodami, vaikų atpasakoti regėtus vaizdus.
ar šokti.
Užsk. 116
liesdami, bėgiodami ir žaisdami, todėl
leisti naudotis kompiuteriais, telefonais
Svarbu laiku pastebėti signalus
ar planšetiniais kompiuteriais jiems nėra
ir palaikyti fizinį aktyvumą
patartina. Vyresniems, 3–5 metų, vaikams
Riba tarp pomėgio ir priklausomybės
rekomenduojama praleisti iki 1 valandos yra itin maža. Ekranuose egzistuojantis
prie išmaniųjų įrenginių. Augančiam ir gyvenimas, žaidimai ir kitos virtualios
jau tėvų žodžius suvokiančiam vaikui rei- pramogos gali vaikus stipriai įtraukti ir
kėtų formuoti tinkamą mąstymą apie tai, tapti pačia mėgstamiausia veikla, kuri
jog technologijos yra skirtos dirbti ir mo- dažnu atveju išsivysto ir į priklausomykytis, o ne žaisti.
bę.

Gausiai pabiręs sniegas tarnybų neišgąsdino
] Atkelta iš 1 p.

Liko nuo pernai

Komunalinio ūkio technika valo ir rajono Savivaldybei
priklausančias Nepriklausomybės, Maironio, S. Daukanto
bei kitas gatves, taip pat Lobiškių, Naujamiesčio, Pilviškių
kvartalų gatveles.
Komunalininkai nuvalo ir
miesto prekybos centrų automobilių stovėjimo aikšteles,
dėl kurių priežiūros yra sudarytos sutartys.
Geros būklės kelių barstytuvas, anot V. Gražulio, dirba visu pajėgumu, druskos ir
smėlio įmonė irgi turi pakankamai. Praėjusių metų žiemai
komunalinis ūkis buvo sukaupęs apie 400
m³ smėlio, tačiau pernai žiemą nei šalčių,
nei sniego nebuvo (pirmą kartą gausiai
prisnigo tik gegužės vidury), tad ir komunalininkų sukauptos smėlio atsargos tvarkingai išstovėjo susandėliuotos iki pat šio
sezono.
„Pernykštė druska taip pat likusi, ji sausai ir saugiai sukrauta pastogėje. Trečiadienį užsakiau naują druskos partiją, šią
savaitę tiekėjai prižadėjo pristatyti“, – pa-

sakojo komunalinio ūkio direktorius.

Technika – keliuose

AB „Kelių priežiūra“ Vilkaviškio kelių
tarnybos vadovas Egidijus Mockevičius
trečiadienį, sniegingiausią savaitės dieną,
situaciją vadino vidutiniškai gera. Kelininkų technika dirbo visą dieną. Į kelius buvo
išvažiavę šeši barstytuvai, keturi traktoriai, du greideriai. Kai kur pustė, dėl to kai
kurie ruožai buvo sudėtingesni. Regioni-

niuose krašto keliuose vietomis buvo provėžų.
Vakar, ketvirtadienį, situacija jau buvo geresnė. Tiesa, naktį vietomis dar snigo
ir pustė, tad ne tik rajono, bet
ir visos Lietuvos kelininkams
darbo netrūko.
„Sniegas ant važiuojamosios dalies jau baigia aptirpti. Vietomis dar yra nedidelių
provėžų, bet dauguma kelių
jau geri. Daugiau važiuojame į atokesnes vietoves, kur
vakar visko sutvarkyti nespėjome. Kai kur platinami
kelkraščiai, valomos susistūmusios sniego briaunos. Dar
daug kur iš naujo barstėme
kelius. Tačiau ekstremalios
situacijos nėra. Tiesiog atėjo graži lietuviška žiema, iškrito sniego ir oras dabar – žiemiškas“, – kalbėjo tarnybos vadovas.

Žiemą keliai žiemiški

Kaip ir komunalininkai, taip ir Vilkaviškio kelių tarnyba turimomis smėlio bei
druskos atsargomis nesiskundžia.
„Jau padaryti druskos užsakymai, bet
su turimais resursais dar puikiai išsiverstume 5–6 dienas, dirbdami visu tempu. Ta-

čiau snigti vis tiek apstos. O smėlio ir druskos mišinio turime dar tikrai ilgam laikui,
tad kelios sniegingos dienos kelininkų iš
vėžių neišmuš“, – sakė E. Mockevičius.
Lietuvos automobilių kelių direkcijai
(LAKD) priklausantys keliai barstomi pagal nustatytos priežiūros lygius, ir ten, kur
eismo intensyvumas yra mažas, žiemą tikrai nereikėtų tikėtis labai geros dangos.
Be to, pasak Kelių tarnybos vadovo, jei
lauke nėra sniego, tai dar nereiškia, kad keliai neslidūs.
„Ir šį sezoną tai – tik pirmas toks gausus
sniegas, bet tikrai ne pirmas mūsų technikos išvažiavimas barstyti kelių. Iki Naujųjų metų pasitaikė ir plikšalos, ir plikledžio,
ir lijundros, o Vištyčio krašte jau buvo ir
pasnigę. Tad vairuotojai turėtų nepamiršti, kad žiemą keliuose sąlygos – žiemiškos
ir kad situaciją reikia vertinti realiai bei
pasirinkti ne maksimaliai leistiną, o saugų
greitį“, – kalbėjo E. Mockevičius.
Informaciją apie visų valstybinės reikšmės kelių būklę ir eismo sąlygas vairuotojai nuolatos gali rasti LAKD tinklalapyje
www.eismoinfo.lt. Čia taip pat galima susipažinti su valstybinės reikšmės kelių priežiūros žiemą tvarka, žemėlapyje sužinoti,
pagal kokį lygį prižiūrimas konkretus kelias, taip pat pranešti apie blogą valstybinės reikšmės kelio būklę.
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Karantinas renginių vedėjus verčia
persiorientuoti

PANDEMIJOS REALYBĖ

] Atkelta iš 7 p.

Nuotoliniu būdu... vestuvės

Į nepavydėtiną padėtį yra patekusi ir
vilkaviškietė Neringa Pangonytė-Novikienė. Moteris kiek daugiau nei prieš metus
kaimyninėje Marijampolėje atidarė kultūros varikliu vadinamas „BWM“ patalpas.
Jose iki karantino pradžios vykdavo įvairūs renginiai, konferencijos, parodos, patalpas itin mėgo vietos fotografai ir kitų
sričių menininkai.
„Po pirmojo karantino kultūros variklis sutraukė dar daugiau žmonių nei iki tol.
Vasarą pas mus vyko įvairios stovyklos, o
rudenį laisvų rezervacijos datų praktiškai
neturėjome. Deja, prastėjant epidemiologinei situacijai mūsų klientai vienas po kito
ėmė atšaukinėti užsakymus. Likome be
nieko. Blogiausia, kad tenka mokėti už patalpų nuomą. Pavasarį pasinaudojome Vyriausybės skirtomis subsidijomis, tikime,
kad ir dabar jos mus išgelbės“, – vylėsi N.
Pangonytė-Novikienė.
Vis dėlto moteris nėra linkusi pulti į
depresiją ir viliasi, jog artimiausiu metu
gyvenimas grįš į įprastas vėžes. Nenorėdama, jog potencialūs klientai visiškai užmirštų Marijampolės kultūros variklį, Neringa
dalį renginių perkėlė tiesiog į internetą.
Kartu su savanore moksleive Gabija Dubauskaite ji su vietos menininkais rengia
įvairius pasikalbėjimus, juos filmuoja ir
kelia į savo feisbuko bei instagramo paskyras. Taip vilkaviškietė siekia ne tik dar labiau populiarinti „BWM“ veiklą, bet ir bando pritraukti jos kūrybinius sumanymus
norinčius finansiškai paremti asmenis. Tai
padaryti galima „Patreon“ platformoje.
Ateityje Neringa kultūros variklyje ketina siūlyti dar daugiau paslaugų. Viena
iš jų – galimybė šiose patalpose įregistruoti civilinę santuoką. Įdomu tai, kad pati
vilkaviškietė su savo mylimuoju Aivaru
Noviku aukso žiedus čia sumainė visai neseniai, o dėl apribojimų į šventę negalėdama pakviesti svečių, ceremoniją jiems
transliavo internetu.
„Su Aivaru kultūros variklyje ketinome
susituokti lapkričio pabaigoje. Sukvietėme daugybę svečių, bet viską pakoregavo
sugriežtintos saugumo taisyklės. Nepaisant to, nusprendėme planų nekeisti, o
svečius pakvietėme prie kompiuterio ekranų. Jiems šventę žadame surengti vasarą,
tačiau oficialiąją dalį atlikome jau dabar.
Viskas puikiai pavyko. Ateityje klientams
taip pat siūlysime civilines santuokas registruoti mūsų patalpose. Mes pasirūpinsi-

S Neringa Pangonytė-Novikienė (kairėje) bei Gabija Dubauskaitė dalį kuriamo
turinio perkėlė į internetą.
Asmeninio albumo nuotr.
me įvairiomis dekoracijomis bei furšetu“,
– sakė pašnekovė.

Niekas nekompensuoja

Vilniuje gyvenančių vilkaviškiečių Roberto Švedo ir Kamilės Gžibovskytės pagrindinė veikla – renginių organizavimas.
Pora prieš keletą metų įkūrė įmonę „361
forma“ ir per tą laiką užsitarnavo patikimos ir puikiai savo amatą išmanančios
komandos vardą. Robertui ir Kamilei teko organizuoti ne vieną didžiulio masto
renginį, bendradarbiauti su visoje šalyje
žinomomis kompanijomis. 2019-ieji „361
forma“ buvo itin pelningi metai, tad pernai įmonėje planuota plėtra. Vis dėlto sumanymus teko keisti dėl pavasarį užklupusios pandemijos.
„Iš pradžių galvojome, kad viskas greitai pasibaigs, tad pernelyg dėl to neišgyvenome ir apie persiorientavimą net negalvojome. Visgi labai greitai teko atšaukti daug
išankstinių užsakymų. Klientai pasinaudojo force majeure sąlyga, o mes „plano B“ neturėjome“, – prisipažino R. Švedas.
Vasaros pabaigoje bei rudens pradžioje jo vadovaujama renginių organizavimo
įmonė sulaukė kelių užsakymų, bet šalyje
blogėjant epidemiologinei situacijai dalį jų
vėl teko atšaukti. Robertas pasakojo, kad
ruošiantis renginiams dažnai tenka investuoti ne tik laiko, bet ir pinigų.
„Norint gauti vieną ar kitą užsakymą

dažnai tenka nemažai investuoti į prezentacijas. O profesionaliai pasirengti renginiams
kainuoja daug laiko ir jėgų. Neužtenka vien
sudėlioti programą, reikia pasirūpinti šventės vieta, dainininkais, vedėjais, suderinti
meniu. Jeigu užsakovas viską atšaukia,
mums niekas nieko nekompensuoja“, – apgailestavo R. Švedas.

Sunku įtikinti

Po pirmojo karantino Robertas su Kamile nusprendė klientams pasiūlyti ne tik
įprastus renginius, bet ir vykstančius nuotoliniu būdu. Tiesa, pastaraisiais daug užsakovų kol kas nesusižavėjo. „361 forma“ iki šiol
surengė vos keletą tokio pobūdžio renginių. R. Švedo teigimu, sunkiausiai klientus
įtikinti, kad jų asmeninė šventė puikiai gali
pavykti net ir bendraujant per kompiuterio ekraną. Tam tikslui Vilniuje gyvenantys
kraštiečiai nuomojasi mobiliąsias studijas,
kurios beveik niekuo nenusileidžia didžiosioms televizijos studijoms. Jos užtikrina,
kad renginio metu netrūkinėtų interneto
ryšys, o žiūrintieji transliaciją gautų puikią
garso ir vaizdo kokybę. Įprastai mobiliojoje
studijoje per renginius turi dirbti bent 3–4
asmenys.
„Pagrindinis nuotolinių renginių minusas yra tas, kad reikia nemažai iniciatyvos
ir pagalbos iš pačių klientų. Jie turi pateikti daug informacijos apie šventės dalyvius,
norimą eigą ir pan. Aišku, visada galima

S Roberto Švedo vadovaujama
įmonė klientams siūlo nuotolinius
renginius.
nuotoliniu būdu pravesti tradicinius žaidimus, tačiau mes užsakovams siūlome pagalvoti apie platesnes galimybes. Parduoti
tokius renginius – labai sunku. Žmonės į
juos žiūri gana skeptiškai, nors, kai išvysta
galutinį rezultatą, būna labai patenkinti“,
– teigė R. Švedas.
Siekdama išgyventi, kartu su nuotoliniais renginiais „361 forma“ komanda savo
klientams ėmė siūlyti dar vieną paslaugą
– unikalią dovanų pakuotę. Norintieji iš specialaus katalogo gali išsirinkti jiems patinkančius produktus, o Vilniuje gyvenančių
kraštiečių įmonė pasirūpina jų pristatymu
į nurodytas vietas. Neretai šiomis paslaugomis susidomi tų pačių nuotolinių renginių
užsakovai, pasirūpindami ne tik vaizdo
transliacija, bet ir specialiomis dovanomis
renginio dalyviams.
„Manau, kad net ir pasibaigus pandemijai dalis renginių bus vykdoma nuotoliniu
būdu. Daugelis pamatė, kad konferencijos
ar įvairūs darbo susitikimai sėkmingai gali
vykti ir kompiuterio ekrane. Aišku, kai kurių vasaros ar žiemos švenčių, per kurias
galima gyvai pabendrauti, pašokti ar kitaip
pasilinksminti, niekas niekada nepakeis“,
– mintimis dalijosi R. Švedas.

Vinco pasikalbėjimas su Jonu apie „šventąją kontrabandą“
] Atkelta iš 6 p.
– Ir man, Jonuli, teko pažinti keletą
šaunių lietuvybės puoselėtojų. Plokščiuose
viešėdamas knygnešio Petro Kriaučiūno namuose bendravau su jo puikia žmona Sofija
Zaleskaite-Kriaučiūniene. O kai į Tilžę nuvykau su S. Banaičiu, svečiavausi pas Mortą
Zauniūtę, knygnešio Petro Mikolainio sužadėtinę. Arbatą gėrėme jos knygynėlyje.
Pamenu, kaip Naumiestyje pas mane svečiavosi Povilas Višinskis. Jis pasakojo, kad
jo žmonos sesuo Ona Mikuckaitė, gyvenusi
Kybartuose, buvo knygnešių globėja, bendravo su bičiule Agota Zigmantaite. Tai pas jos
tėvus slapstėsi mano bičiulis J. Bagdonas iš
Slibinų kaimo ir Vincas Kapsukas iš Būdviečių kaimo.
– Kiek pamenu, P. Višinskis yra redagavęs ir tavo, Vinculi, leidžiamus „Varpą“ ir
„Ūkininką“. O kuris iš knygnešių tau dau-

giausiai talkindavo?
– Gal Naumiesčio teismo raštininkas
Antanas Gudaitis. Mat jis turėjo leidimą
laisvai pereiti sieną, man padėdavo tvarkyti „Varpo“ ir „Ūkininko“ korespondenciją. Į
Širvintą per tiltą nunešdavo ir parnešdavo
atgal „Varpo“ korektūrą ir visą korespondenciją.
– Sudėtinga būtų visus išvardyti, bet primink dar keletą garsiausių knygnešių.
– Tai ir Antanas Verbyla. Jis, perėjęs
sieną, dažnai nakvodavo Kurpikų kaime,
ūkininkų J. Meškaus ir A. Strazdžio ūkiuose. Bartninkuose uolus slaptosios spaudos
platintojas buvo kunigas Juozas Šmulkštys.
Ištremtas į Odesą jis ir ten su J. Rimša gaudavo mano „Varpą“ ir „Ūkininką“.
Juozas Strimaitis iš Užbalių kaimo, sieną
pereidavęs ties Eitkūnais su nešuliu slaptų
leidinių arba įsigijęs iš virbaliečio V. Danisevičiaus, juos platino Vilkaviškio apylinkėse.

Net buvo kalinamas Peterburgo „Kryžių“
kalėjime. Kunigas Antanas Brundza, kilęs iš
Parausių kaimo, į Prūsiją gabendavo M. Valančiaus rankraščius, buvo ištremtas į Šiaurę, mirė Kronštate.
– Liepalotų Kostas Stiklius ne tik platino
lietuvišką žodį, bet rinko ir man siųsdavo jo
apylinkių tautosakų.
– Ar yra žinoma, kiek knygnešių nukentėjo, kur jų atminimas įamžintas? Ar yra žinomi jų palikuonys?
– „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ skelbia, kad sulaikyta buvo 1500 knygnešių, iš jų
nukentėjo 866 asmenys. Knygnešių atminimas įamžintas Kaune, Knygnešių sienelėje.
Tarp 100 pavardžių esama ir vilkaviškiečių:
Juozas Rimša, Petras Kriaučiūnas, Juozas
Kačergius, yra net šešiolika pavardžių, tarp
jų ir tavo, Vinculi, pavardė. Įrašytos ir keturios moterys. Vilkaviškio krašte knygnešių
atminimas įamžintas Vištyčio seniūnijoje,

įrengtos atminimo lentos P. Kriaučiūno ir P.
Mikolainio tėviškėse. Paminklinis akmuo ir
atminimo lenta su knygnešių pavardėmis pastatyta Kybartų miesto centre, koplytstulpis
su įrašais stovi prie Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos.
Knygnešių palikuonių, be abejo, rasime
daugelyje vietovių. Kaune gyvena knygnešio Juozo Rimšos sūnėnas Aidas Rimša. Vilkaviškyje įvairiuose renginiuose gali sutikti
knygnešio Petro Mikolainio giminės atstovą,
linksmuolį Stasį Daniliauską.
– Yra kuo didžiuotis, Jonuli, ne veltui ir
mudu vargome, kad Lietuvėlė prisikeltų.

Antanas ŽILINSKAS
Istorikas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Šimtametė maisto produktų
vartojimo kultūra Sūduvos kaimuose
Ar kada nors susimąstėte, ką mūsų protėviai valgė prieš šimtmetį?
Kokius maisto produktus vartojo? Gaminant valgius buvo naudojamasi per ilgus amžius sukaupta ir iš kartos į kartą perduodama
mūsų senelių, prosenelių, proprosenelių patirtimi.
Pasak šaltinių, nuo seno pagrindinis lietuvių verslas buvo žemdirbystė. Todėl svarbiausią vietą tarp maisto produktų užėmė
grūdai. Visų pirma – rugiai, iš kurių buvo
kepama duona. Iš miežių maldavo kruopas
ir miltus.
O kviečiai visais laikais buvo laikomi poniškais grūdais. Devynioliktajame amžiuje
kviečius augino tik dvarai. O paprastiems
valstiečiams apie juos buvo galima tik pasvajoti.
Mūsų protėviams antras pagal svarbą
maisto produktas buvo bulvės. Lietuvoje
jos pasirodė tik aštuonioliktajame šimtmetyje. Iš pradžių jos buvo sodinamos tik daržuose, po kelias vageles. Dvaruose bulvės
buvo pagrindinė žaliava varyti spiritą ir
degtinę. Bulvių poreikis padidėjo po Pirmojo pasaulinio karo, kada ūkininkai masiškai jomis pradėjo šerti savo kiaules.
Net ir skurdžiausios sodybos šeimininkas laikydavo vieną ar kitą gyvulį. Todėl
kiauliena ir lašiniai buvo itin svarbūs mėsos produktai.
Ūkininkai kiaules paprastai skersdavo žiemą – gruodžio ar sausio mėnesiais.
Mėsa buvo sūdoma dideliuose loviuose ar
kubiluose. Nuo dviejų iki keturių savaičių
druskos sūryme pastovėję kumpiai ir lašiniai buvo rūkomi dūmuose. Suvalkijoje
rūkymui skirtą sukaltą lentinę būdelę vadino rūkinyčia. Kartais mėsą rūkydavo tiesiog virš lubų įrengtame kamine.
Toliau pagal svarbą rikiavosi aviena.
Avių vilnos ir kailis tapdavo puikia aprangos detale žiemą. Avieną valgiui vartojo
tik rudenį.
Kiekviename kieme žmonės laikydavo
paukščių: vištų, žąsų, kartais kalakutų. Mūsų protėviai paukščius dažniausiai parduodavo. Mažiau turtingi valstiečiai paukštie-

ną valgydavo tik švenčių metu ar sunkiau
susirgę.
Žuvis senolių sūduviečių mityboje didelio vaidmens nevaidino. Tiesa, dažnoje
sodyboje buvo kūdra, kurioje paprastai veisėsi karosai. Todėl retkarčiais ant stalo atsidurdavo puodas su garuojančia žuviene.
Svarbus sūduviečių maisto produktas
buvo karvių pienas. Iki devynioliktojo
šimtmečio pieną šeimos dažniausiai sunaudodavo savo reikmėms. Vėliau stambiais
pieno ūkiais tapo dvarai. Nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios iš pieno uždirbdavo
praktiškai visi.
Karų metais okupacinės vokiečių ir
rusų valdžios iš ūkininkų reikalavo nuo
kiekvienos melžiamos karvės po pusę kilogramo sviesto per savaitę. Apskritai mūsų protėviai daugiausiai vartojo saldų ir
mažiau rūgusį pieną. Ožkų pieną gerdavo
tik patys neturtingiausi valstiečiai.
Sviestas maistui buvo naudojamas tik
pasūdytas. Ir pasimėgaudavo juo tik per
šventes. Šeima savo reikmėms sviesto pasilikdavo labai mažai, visa kita parduodavo.
Už parduotą sviestą, sūrius ir kiaušinius
gauti pinigai sudarė pagrindines žmonių
pajamas.
Iš daržovių daugiausiai buvo suvartojama kopūstų ir burokų. Išnykusia maisto
kultūra reikia laikyti ropes. Jas maistui naudojo iki aštuonioliktojo amžiaus, t. y. iki bulvių atsiradimo. Iš kopūstų virdavo sriubą:
vasarą – švieži, žiemą – rauginti. Kiekviena
šeima kasmet rudenį prisiraugdavo pilną
statinę kopūstų.
Agurkai buvo rauginami vasarai ir žiemai. Raugiant vasarai nupjaustydavo abu
agurko galus ir užpildavo nevirintu vandeniu. Raugiant žiemai, galai nepjaustomi ir
pilamas atšaldytas virintas vanduo. Į raugi-

namus agurkus dėdavo vyšnių ar ąžuolo lapų, krapų, druskos.
Netoli stubos paprastai buvo sėjamas
nedidelis kiekis kanapių. Jų grūdai buvo
vartojami maistui. Iš kanapių pluošto vydavo virves ar ausdavo audinius. Po Pirmojo pasaulinio karo kanapių praktiškai
nesėdavo, o virves pradėjo pirkti krautuvėse.
Sūduvoje tradiciniam Kūčių valgiui
– šližikams pamerkti buvo naudojamas
aguonų pienas.
Iš laukinių žolelių plačiausiai buvo
vartojamos rūgštynės. Vyšnių sodai buvo
minimi pačiose seniausiose dainose. Iki
dvidešimtojo amžiaus didesni vaismedžių
sodai buvo tik klebonijoje ar dvaruose. Vėliau paplito visose sodybose. Dažniausiai
žmonės augindavo obelis, kriaušes, slyvas
ir trešnes.
Prieskonis numeris vienas buvo svogūnas. Taip pat krapai, kmynai, česnakai,
krienai. Iš pirktinių vartojo druską ir pipirus. Apskritai ūkininkai labiausiai pirko
cukrų. Masiškai jis buvo pradėtas vartoti
tik ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Iki to laiko cukrų pakeisdavo medutis.
Na, ir kaip nepaminėti duonos – seniausio ir pagrindinio lietuvių maisto produkto.
Bulvės jos nesugebėjo atstoti. Duonos riekelės buvo laikomos ypatingoje pagarboje.
Šeimininkės net duonos trupinius po valgio
surinkdavo ir atiduodavo gyvuliams, kad
nesimėtytų.
Ruginė duona buvo kepama dvejopai:
paprasta ir plikyta. Plikyta duona turėjo
saldžiai rūgštų skonį ir ne taip greitai sendavo. Į tešlą berdavo druskos ir kmynų.
Kepalai buvo formuojami pailgi ir dideli.
Kvietiniai miltai dažniausiai buvo suvartojami blynams kepti ar smulkių kleckelių sriubai. Švenčių metu iš tokių miltų
buvo kepami pyragai. Užnemunėje ir Dzūkijoje buvo ypač mėgstamas ragaišis.
Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas

Pirmasis gimtadienis: su vienu tortu, bet trimis žvakutėmis
] Atkelta iš 3 p.
Paula – tikra meilutė. Jai reikia, kad tėveliai ir vyresnioji sesė visada būtų šalia. Matyt, paskutinioji į šį pasaulį atkeliavusi ir
ilgai nuo tėvelių bei medikų įsčiose slapsčiusis mažylė jų labai ilgėjosi, nes dažniau
nei kiti pribėga, prisiglaudžia, padeda galvą ant mamos kelių.
Iglė charakteriu labiau panaši į broliuką. Ji užsispyrusi ir nepaperkama: jei tą
dieną nėra nuotaikos, tai ir nenusišypsos,
nors ir kaip tėvai stengtųsi ją prajuokinti.
Ji – pati rimčiausia ir visada užsiėmusi,
todėl su broliu bei sese mažai bendrauja.
Iglei kur kas labiau patinka žaisti vienai
ir būti toliau nuo „didžiųjų“, kurie net mamos įsčiose sugebėjo išsikovoti daugiau
vietos ir priaugti daugiau svorio.

Išdaigos tik prasideda

Nors daugelis mažus vaikus auginančių tėvelių dejuoja, kad karantinas juos
uždarė namuose, Ivanovai sakė jokių ne-

patogumų nepajutę.
– Kadangi gyvename nuosavame name
ir dar kaime, visada turime pakankamai
erdvės pabūti lauke, pažaisti. O kažkur keliauti su trimis tokiais mažais vaikais ir taip
neketinome, – svarstė Jovita.
Šios Kalėdos trynukams buvo pačios
pirmos gyvenime. Tad nenuostabu, jog
vidury kambario atsiradęs žaisliukais papuoštas medis ypač traukė dėmesį. Jovita
juokiasi, kad žaisliukų aukų pavyko išvengti, bet eglutės spygliai buvo gerokai apipešioti.
Kol kas trys mažyliai didesnių išdaigų
namuose neprikrėtė, bet mama pastebėjo,
kad juos itin domina tapetai, kuriuos bando atlupti. Žinoma, kaip ir visiems tokio
amžiaus vaikams, labai rūpi stalčių turinys. Tik bėda ta, kad vienam traukiant,
o kitam stumiant, dažniausiai nukenčia
pirštai.

Pavargę nesijaučia

Pirmąjį gimtadienį Paula, Iglė ir Pijus

Redakcijos adresas:
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Virtiniai su lašiša
Virtiniai – puikus patiekalas
ant pietų stalo. Dažniausiai jie
būna su mėsos, varškės įdaru, o šįkart siūlome išmėginti
įdarytus lašiša ir maskarponės sūriu.

Tomos BIRŠTONĖS nuotr.
PRODUKTAI
Tešlai
300 g miltų,
3 kiaušiniai,
šaukštelis druskos.
Įdarui
350 g lašišos,
3 šaukštai maskarponės sūrio,
kiaušinis,
šaukštas sviesto,
¼ stiklinės tarkuoto parmezano
sūrio,
šaukštas tarkuotos citrinos žievelės,
druskos ir pipirų.
Padažui
Svogūnas,
šaukštas sviesto,
2 skiltelės česnako,
šaukštas miltų,
stiklinė baltojo vyno,
keli žiupsniai tarkuoto parmezano,
čiobrelio lapelių,
druskos ir pipirų.
GAMINIMAS
Tešlai skirtus produktus sudėkite į dubenį ir viską suminkykite rankomis. Tešlą įsukite į maistinę plėvelę ir palikite bent pusvalandžiu
šaldytuve.
Lašišą virkite pasūdytame vandenyje 5–7 minutes. Keptuvėje įkaitinkite sviestą, suberkite svogūnus
ir kepkite, kol suminkštės. Virtą lašišą, keptus svogūnus ir kitus įdarui
skirtus produktus sudėkite į maisto
smulkintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Įdarą pagardinkite druska ir pipirais.
Kitoje keptuvėje apkepinkite
svogūną, suberkite smulkintą česnaką ir kepkite dar kelias minutes,
paskui užberkite šaukštą miltų ir
maišydami kepkite toliau. Kai miltai įgaus auksinį atspalvį, iš lėto pilkite vyną ir maišykite padažą, kad
neliktų gumuliukų. Pabaigoje suberkite čiobrelio lapelius, pagardinkite
druska bei pipirais. Jeigu padažas
per tirštas, praskieskite jį verdančiu
vandeniu.
Iš plonai iškočiotos tešlos išpjaukite skritulius. Į jų vidurį įdėkite įdaro ir šakute užspauskite kraštus.
Virtinius virkite pasūdytame
vandenyje 4–5 minutes. Juos patiekite su padažu, o ant viršaus užbarstykite parmezano sūrio.
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.

sutiko namuose, artimųjų rate, mat užklupęs karantinas didesnių iškilmių kelti neleido.
– Trijų tortų nepirkome – kas juos ir suvalgytų, bet trys žvakutės buvo, – juokėsi
Jovita.
Nors kartais būna labai sunkių dienų,
ypač, kai vaikučiai suserga, Ivanovai artimųjų pagalbos prašo retai.
– Kiti stebisi, kaip aš nepavargstu. Ir
mano, ir vyro mamos siūlosi mus išleisti
pailsėti, bet man labai gera su vaikais. Kai
Fausta buvo maža, taip pat labai džiaugiausi laiku, praleistu su ja. Nesijaučiu pavargusi, nors miego kartais tikrai trūksta,
– kalbėjo Jovita.
Visgi po metų moteriai teks grįžti į darbą ir ji jau dabar pagalvoja apie laiką, kai
mažylius reikės leisti į lopšelį-darželį. O
tas laikas ateis labai greitai – jei bus vietų,
nuo rugsėjo Ivanovų trijulė keliaus į „Buratiną“. Taigi išbandymai laukia ir lopšeliodarželio pedagogių, ko gero, dar niekada
savo grupėse neturėjusių trynukų.

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 – 4254 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 12 000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 12 000 Eur.
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
17 d. 2 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 16 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 100 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė (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. „Kalnų
daktaras“. 1 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“.
8 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“. 17 d. 3 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 17 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 101 s.
11.30, 18.00
Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
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. „Kalnų
daktaras“. 2 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“. 4 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“. 17 d. 4 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 18 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 102 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. „Kalnų
daktaras“. 3 s.
18.30 Speciali laida.
JAV prezidento
inauguracija.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji
draugė“. 2 d. 4 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“.
17 d. 5 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 19 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 103 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita
(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. „Kalnų
daktaras“. 4 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“. 6 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių
detektyvai“. 17 d. 6 s.
9.45 Ser. „Miuncheno
kriminalinė policija“.
38 d. 20 s.
10.35 Ser. „Tarnauti ir
ginti“. 104 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. „Kalnų
daktaras“. 5 s.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. „Žalgiris“ –
„Olympiakos“.
22.00 Auksinis protas.
23.25 V. f. „Laivų mūšis“.
Fantastinis veiksmo
filmas. JAV. 2012 m.
1.35 V. f. „Milžinas Halkas“.
Fantastinis veiksmo
filmas. JAV. 2003 m.
4.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Šoka Lietuva.
6.20 Išpažinimai.
6.50 V. f. „Mano
gyvenimas kaip
abėcėlė“. Komedija.
Australija. 2019 m.
8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Klausimėlis.
12.10 Dok. ser. „Šnipai
gamtoje“. 1 d.
13.05 Dok. ser. „Neaprėpiama Afrika“. 2 d.
14.00 Ser. „Frenki Dreik
paslaptys“. 3 d. 2, 3 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 Pabandom iš naujo!
2021. Eurovizijos
nacionalinė atranka.
22.40 V. f. „Išbandymas
dviem“. Romantinė
komedija. JAV. 2013
m. Rež. Paul Weitz.
0.25 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“. 17 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 „Dainų dainelės“
akimirkos.
12.15, 13.10 Pasaulio
dokumentika.
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“. 3 s.
22.05 V. f. „Marija Terezė“.
2 d. 1 s. Istorinė
drama. 2019 m. Rež.
Robert Dornhelm.
23.40 Kartojimai.
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6.25, 14.30 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
9.55 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. „Kaip išsirinkti
vyrą“. JAV, komedija,
2017.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 3.10 Ser. „Rezidentas“.
1.00, 4.00 Ser. „Rouzvudas“.
1.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.40 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Atsargiai!
Merginos“.

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. „Lialios
sugrįžimas“.
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 Ser. „Ledas“.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 3.05
Ser. „Rezidentas“.
1.00, 4.00
Ser. „Rouzvudas“.
1.50 Ser. „24 valandos.
Palikimas“.
2.40 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Atsargiai!
Merginos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės
sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Lialios
sugrįžimas“.
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 Ser. „Ledas“.
Pertraukose – 22.25
„Vikinglotto“ ir 23.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.05, 3.20
Ser. „Rezidentas“.
1.05, 4.10
Ser. „Rouzvudas“.
1.55 Ser. „Tironas“.
2.55 Ser. „Moderni šeima“.
5.00 Ser. „Atsargiai!
Merginos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti
paukščiai“.
12.00 Ser. „Lialios
sugrįžimas“.
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. „Atsakomasis
smūgis“. JAV,
kriminalinis veiksmo
trileris, 2018.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.00, 3.05 Ser.
„Rezidentas“.
1.00, 4.00 Ser. „Rouzvudas“.
1.50 Ser. „Tironas“.
2.40 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 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. „Lialios
sugrįžimas“.
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. „Liūtas
karalius“. JAV, 1994.
21.15 V. f. „Beždžionių
planetos sukilimas“.
JAV, mokslinės
fantastikos veiksmo
drama, 2011. Rež.
Rupert Wyatt.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
23.30 V. f. „Žudikės
maniakės užrašai“.
Kanada, mistinis
trileris, 2016. Rež.
Michel Poulette.
1.25 Kartojimai.

6.30 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. „Dramblys.
Kalahario karalius“.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.00 Animac. f. „Didžioji
kelionė“. JAV, 2019.
14.40 Ser. „Robinzonas
Kruzas“.
16.45 „Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis“.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.35
„Eurojackpot“.
21.30 Džordanos Butkutės
koncertas-kino
filmas „Labirintas“.
22.15 Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.18 V. f. „Benas grįžo į
namus“. JAV, drama,
2018.
0.30 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. „Pelenė
ir paslaptingas
princas“. JAV, 2018.
Pertraukoje – 12.20
Loterija „Kenoloto“.
13.40 V. f. „Išdykėlis
Danstonas“. JAV,
komedija, 1996.
15.20 V. f. „102
dalmatinai“. JAV,
komedija, 2000.
Pertraukoje – 17.20
Loterija „Kenoloto“.
17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Princesės dienoraštis“. JAV, komiška
melodrama, 2001.
21.55 V. f. „Atominė
blondinė“. Vokietija,
Švedija, JAV, veiksmo
trileris, 2017.
Pertraukoje – 22.15
Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
0.15 Kartojimai.
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6.35, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 11.40 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
10.40, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
12.40, 2.20
Ser. „CSI. Majamis“.
16.00 Ser. „Paskutinis
faras“.
17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Naktinis
reisas“. 2005 m.
Trileris. JAV.
22.40 Ser. „Akloji zona“.
0.30 Ser. „Legendų
biuras“.
1.35 Ser. „Gyvi numirėliai“.

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. „Paskutinis
faras“.
10.40, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
11.40, 19.30
Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
12.40, 1.10
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Pasmerktieji
2“. 2015 m. Veiksmo
trileris. JAV.
22.45 V. f. „Naktinis
reisas“ (kart.).
0.25 Ser. „Didžiojo
sprogimo teorija“.

6.35 Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40
„Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Paskutinis
faras“.
10.40, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
11.40 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
12.40, 1.10
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL
čempionatas.
21.00 V. f. „Keršto
kraujas“. 2013 m.
Veiksmo filmas. JAV.
22.40 V. f. „Pasmerktieji
2“ (kart.).
0.25 Ser. „Didžiojo
sprogimo teorija“.

6.35, 11.40
„Pragaro virtuvė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.45, 14.55
Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00
Ser. „Paskutinis
faras“.
10.40, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
12.40, 1.25
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Strėlė“.
19.30 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Snaiperis“.
1993 m. Veiksmo
filmas. JAV, Peru.
23.00 V. f. „Keršto
kraujas“ (kart.).
0.40 Ser. „Didžiojo
sprogimo teorija“.

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. „Paskutinis
faras“.
10.40, 17.30
Ser. „Mentalistas“.
11.40 Ser. „Atsarginis
prezidentas“.
12.40, 2.15
Ser. „CSI. Majamis“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30
„Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 V. f. „Paskutinė
kulka“. 2012 m.
Veiksmo filmas. JAV.
23.30 V. f. „Snaiperis“
(kart.).
1.30 Ser. „Didžiojo
sprogimo teorija“.

7.00, 8.30 „Varom!“
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 Ser. „Pakvaišusi
porelė“.
10.55 „Diena laukinėje
gamtoje“.
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“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe-LKL
čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 V. f. „Legenda“. 2015
m. Trileris.
0.05 V. f. „Aeon Flux“.
2005 m. Veiksmo
filmas. JAV.
1.50 Kartojimai.

6.30 Lietuvos galiūnų čempionato III etapas.
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Europos taurė 2020.
10.00 Ser. „Pakvaišusi
porelė“.
10.55 „Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
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“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe-LKL
čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 Ser. „Legendų biuras“.
22.40 Ser. „Gyvi
numirėliai“.
23.40 Kartojimai.

2021 m. sausio 15 d.

12 / TV programa
NUO SAUSIO 18 D. IKI SAUSIO 24 D.

LRT PLIUS
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos pilies
džiazo festivalis.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Atspindžiai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 23.40 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Mano tėviškė.
13.10 Kultūros diena.
14.05 LMŽ.
14.30 „Mes – Pasaulis“.
15.45 Pirmą kartą.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 234 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
18.55 Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. „Žalgiris“
– „Pieno žvaigždės“.
21.00 7 Kauno dienos.
21.30 Spektaklis
„Sudie, idiotai!“
23.10 Pasivaikščiojimai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos pilies
džiazo festivalis.
6.45 „Dainų dainelės“
akimirkos.
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, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Kelias.
13.10 Išpažinimai.
13.35 Mūšio laukas.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.50 Dok. ser. „Didingas
gamtos grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai“.
15.20 Atspindžiai.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 235 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Ekologiška.
19.30 Dok. f. „Paslaptingoji
Melania Trump“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Tikrasis genijus“.
22.55 Ser. „Černobylis“. 2 s.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Mokslo sriuba.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.20 Dok. f. „Vilniečiai.
Ada Skliutauskaitė“.
14.50 Dok. f. „Paslaptingoji
Melania Trump“.
16.40 LMŽ.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 236 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
3 d. 13 s.
19.05 Atspindžiai.
19.35 Dok. ser. „Mokslo ir
terorizmo akistata“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki muzikos.
21.33 Dok. ser. „Taika ir
popmuzika“. 1, 2 d.
23.20 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Lietuva mūsų lūpose.
13.10 Stambiu planu.
14.00, 23.30 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
15.00 Dok. ser. „Mokslo ir
terorizmo akistata“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 237 s.
18.05 7 Kauno dienos.
18.30 Vilniaus mitų
griovėjai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Įžeidimas“. Drama. 2017
m. Rež. Ziad Doueiri.
23.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 1.20 DW naujienos
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40, 19.05 Stop juosta.
13.10 Pasivaikščiojimai.
13.40 Vilniaus mitų
griovėjai.
15.40 „Dainų dainelės“
akimirkos.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 238 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f.
„Bjornas Borgas prieš
Makenrojų“. Drama.
Švedija. 2017 m.
23.20 Legendinio ansamblio „Nerija“ atsisveikinimo koncertas.
1.35 Dabar pasaulyje.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Dok. f. „Vilniečiai.
Albinas Purys“.
8.00 Dok. ser. „Didingas
gamtos grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai“.
8.30 Dok. ser. „Susipažink
su mano pasauliu“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.55 „Geresnio gyvenimo
ilgesys...“
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.
16.00 LMŽ.
16.30 Gamina vaikai.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.30 Procesai.
19.30 Dok. ser. „Etnos“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Midvėjaus mūšis“.
23.10 Koncertas „Palik tik
dainą man“.
0.40 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30, 19.30 Dok. f. „Kernavės
archeologinė vietovė“.
7.40, 9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Širdyje lietuvis.
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.
13.40 Šventadienio mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.20 V. f. „Mano gyvenimas kaip abėcėlė“.
16.00 „Mes – Pasaulis“.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Kūrybingumo mokykla.
19.40 „Vilniaus lapai 2020“.
Vakaras su R. Kmita.
20.30 Panorama.
21.00 Prieš spektaklį. Interviu su Asmik Grigorian.
21.05 Žiemojimas su opera. Richard Strauss.
Opera „Salomėja“.
23.00 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. „Didysis
meistras“. 2013 m.
Veiksmo drama.
Honkongas, Kinija.
Rež. Kar Wai Wong.
0.55 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
2.00 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. „Druska“. 2010
m. Veiksmo filmas.

6.30 Ser. „Svaragini. Amžina
draugystė“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 Ser. „Kalnietis“.

6.30 Ser. „Svaragini.
Amžina draugystė“.
8.00, 3.50 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. „Terminatorius.
Genesys“. 2015 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. Alan Taylor.
0.55 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
2.00 V. f. „Čapis“ (kart.).
4.45 Alchemija.
VDU karta.
5.15 „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. „Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas“.
2014 m. Veiksmo
trileris. Rusija, JAV.
Rež. Kenneth Branagh.
23.10 V. f. „Gelbėjimo
misija“. 2006 m.
Veiksmo filmas. JAV.
Rež. Brian Clyde.
01.00 V. f. „Persekiotojas“.
2008 m. Trileris. JAV.
Rež. Brett Merryman.
2.35 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.45 Animac. f. „Dagas iš
akmens amžiaus“.
11.25 V. f. „Marsupilamio
pėdsakais“. 2012 m.
Komedija šeimai.
13.30 V. f. „Princesė Enė“.
2014 m. Komedija
šeimai. JAV. Rež. Will
Gluck.
15.50 V. f. „Vyrai juodais
drabužiais 3“. 2012
m. Veiksmo komedija.
JAV. Rež. Barry
Sonnenfeld.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šrekas
Trečiasis“. 2007 m.
JAV.
21.15 V. f. „Ko nori vyrai“.
2019 m. Romantinė
komedija. JAV. Rež.
Adam Shankman.
23.35 V. f. „Senoji
mokykla“. 2003 m.
Komedija. JAV. Rež.
Todd Phillips.
1.20 Kartojimai.

6.35 Animac. ser.
8.35 Animac. f. „Ragai ir
kanopos“.
10.20 V. f. „Hugo išradimas“.
2011 m. Nuotykių
filmas šeimai. JAV.
12.50 V. f. „Storulis ringe“.
2012 m. Komedija.
15.00 V. f. „Kaip atsikratyti
vaikino per 10 dienų“.
2003 m. Romantinė
komedija.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 V. f. „Bėgte visą naktį“.
2015 m. Kriminalinė
veiksmo drama. JAV.

LNK

0.30 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
1.35 Kartojimai.

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. „Čapis“. 2015 m.
Veiksmo filmas.
0.50 Ser. „Narkotikų
prekeiviai“.
2.00 Kartojimai.

0.10 V. f. „Motina!“ 2017 m.
Mistinis siaubo filmas.
JAV.
2.25 Kartojimai.

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

5.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Dok. f. „Paprasti
rinkimai“.
8.00 Mūsų gyvūnai.
8.30, 4.25
Partizanų keliais.
9.00 „24/7“.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 4.50
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30 Ser. „Teisingumo agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.00, 4.00
Alfa taškas.
17.00, 23.30, 3.20
Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
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 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 Lietuvos miestai.
9.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 4.50
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.3, 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 Vyrų šešėlyje.
8.30, 4.25
Mūsų gyvūnai.
9.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 4.50
„Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
#NeSpaudai.
21.30, 1.30 Ser. „Žiedas
su rubinu“.

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 Deutsche Welle
pristato: keliautojo
dienoraštis.
8.30, 4.25 Kaimo akademija.
9.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
10.00, 18.30, 2.30
„Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00, 21.30, 1.30 Ser.
„Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 0.30
Ser. „Teisingumo
agentai“.
15.00, 20.30, 4.50
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20
Oponentai.

5.30, 13.00, 19.30
Nauja diena.
6.30, 12.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00, 6.30 Deutsche Welle
pristato: greitis.
8.30, 4.25 Vantos lapas.
9.00 Ser. „Netikėtas
teisingumas“.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno
nusikaltimo istorija“.
11.00, 21.30, 1.30 Ser.
„Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 0.30 Ser. „Teisingumo agentai“.
15.00, 20.30, 4.50
„Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00, 23.30, 3.20 Laikykitės ten. Pokalbiai.
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 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
23.00, 4.20 Laikykitės
ten. Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.
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Geriausia dovana naujajam klebonui –
galimybė tarnauti žmonėms
] Atkelta iš 6 p.
– Dažnai kunigystę suvokiame kaip dovaną parapijiečiams, o kokios kunigystės dovanos yra pačiam kunigui?
– Kunigystė yra sakramentas –
ypatinga dovana. Tačiau tai ne dėl
savęs paties, o dėl kitų, kuriems
patarnauji. Pirmoji tokia apčiuopiama dovana, kurią gauna kunigas, – Jėzaus pažado išsipildymas.
Evangelija pagal Matą sako: „Kiekvienas, kas paliko namus, brolius,
seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai
ir paveldės amžinąjį gyvenimą.“
Atėję į parapiją sutinkame šimtus,
brolių, seserų, tėvų, mamų.
Dar viena jautri dovana būna
Eucharistijos liturgijos šventime.
Vadovaujame bendruomenės susirinkimams, šloviname ir dėkojame Dievui. Per konsekraciją duona ir vynas perkeičiami į Kristaus
kūną ir kraują, o kunigas būna
Kristaus asmenyje.
Svarbūs momentai vyksta per

Susitaikinimo sakramentą. Triasmenio Dievo vardu atleidžiame
žmogui nuodėmes, jis atgauna
dvasinę laisvę. Yra daugybė kitų
dovanų, kurios išryškėja tarnaujant žmonėms kelionėje pas Dievą.
– Vadovavote VšĮ Liškiavos
kultūros centrui. Ar buvo sunku
suderinti šias pareigas ir kunigystę?
– Kaip minėjau, tik pradėjęs
kunigiškąją tarnystę dirbau vadovaujamą darbą Šakiuose, todėl tai
nebuvo naujovė. Į šį centrą galėjo
atvykti įvairios tikinčiųjų grupės
iš visos Lietuvos. Vyko seminarai,
rekolekcijos, dvasiniai savaitgaliai
ir kitos veiklos.
Tiek kunigo tarnystėje, tiek
pasaulietinėje vadovo pozicijoje
visada stengiausi patarnauti per
žmones ir darbus pačiam Kristui.
– Buvote Panaros pilnų namų
bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius. Kaip
sekėsi bendrauti su priklausomybių turinčiais žmonėmis?

– Panaros pilnų namų bendruomenei patarnavau pusantrų
metų, tačiau galiu pasakyti, jog
darbas su šiais žmonėmis – išskirtinė malonė. Patarnavimas
tokiems žmonėms stiprino ir
mano paties tikėjimą. Čia atvykstantieji nori išgyti, pasikeisti. Į
reabilitaciją priimami tik tikrai
pasiryžtantys ir dideles pastangas dedantys žmonės. Šioje pasikeitimo kelionėje jiems nuolat
reikėjo palaikymo. Jų vidiniai išgyvenimai labai stiprūs, nuolat
juos persekiojantys, tačiau Jėzus
sako: „Tikinčiam žmogui viskas
įmanoma.“
– Kaip Jums sekasi Kybartuose? Kaip priėmė parapijiečiai?
– Pažintis tarp kunigo ir parapijiečių vyksta palaipsniui, per
įvairias veiklas. Dabar viskas sustoję. Šiuo metu susiduriu su tokiais pačiais iššūkiais, kaip ir visi.
Neišvykstu iš klebonijos, pamaldos vyksta be tikinčiųjų, negaliu
nuvykti pas ligonius, į senelių namus, pas nuteistuosius.

Valstybės archyvų šimtmečiui
Lietuvos paštas išleido proginį pašto ženklą
Pirmąjį šiais metais
išleistą pašto ženklą Lietuvos paštas
skyrė Valstybės
archyvo šimtmečiui
paminėti.
Dizainerės Giedrės Jaronytės sukurtas pašto
ženklas išleistas sausio 8
dieną. Pašto ženklo nominalas – 0,49 Eur, tiražas –
100 tūkst. vienetų.
2021-ieji valstybės archyvams yra išskirtiniai – prieš
šimtą metų buvo įkurtas pirmasis
Lietuvos Respublikos valstybės
archyvas. Minint šią sukaktį Seimas 2021-uosius paskelbė Archyvų metais.
Archyvai – tai vieta, kurioje
saugomi patys įvairiausi valstybės istoriją atspindintys dokumentai. Oficialiai pirmasis
valstybės archyvas Lietuvos Respublikoje buvo įkurtas 1921 m.
spalio 19 d. Kaune – būtent šio
archyvo šimtmetis ir minimas
šiais metais.
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Geaina
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•

Prekiaujame

akmens anglimis

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

•

durpių briketais.

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

archyvuose, nustemba, kokius istorinius dokumentus
juose galima atrasti.
Tai 1922 m. Lietuvos
konstitucija, Baltijos kelio fotografijos, partizanų
dokumentai,
popiežiaus
bulės, į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą
įtraukti dokumentai.
Pats seniausias saugomo dokumento fragmentas
yra iš XIII a. pabaigos.
Be dokumentų saugojimo, restauravimo ir skaitmeninimo,
archyvuose
vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, parodos, ekskursijos. Archyvus galima rasti ir virtualiose
erdvėse. Daugiau informacijos
apie archyvus pateikiama svetainėje www.archyvai.lt.
Artimiausiu metu bus išleistas
Birutės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms skirtas pašto ženklas.
„Santakos“ inf.

Archyvo atsiradimas lėmė
archyvų srities reglamentavimą
šalies mastu, valstybinės archyvų sistemos suformavimą. Per
šimtmetį valstybės archyvai ne
kartą buvo reorganizuoti, tačiau
jie išliko valstybės dokumentinio paveldo saugotojai ir skleidėjai.
Lietuvoje yra devyni valstybės archyvai. Valstybiniuose archyvuose saugomi dokumentai
sudaro net 116 kilometrų – kaip Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
nuo Vilniaus iki Kauno.
Dažnai gyventojai, apsilankę ir televizijos rėmimo fondas

Dantų protezavimo paslaugos
odontologijos klinikoje
„Šypsenos ekspertai“
Registruokitės į procedūrą savo mieste:
8 648 45 222 (Darvino g. 16-1, Kybartai),
8 672 07 050 (J. Basanavičiaus a. 5, Marijampolė),
8 671 58 058 (Draustinio g. 4-2, Alytus),
8 670 69 222 (Statybininkų g. 3-1, Vilkaviškis).

Daugiau informacijos tinklalapyje
https://sypsenosekspertai.lt.
Užsk. 24

Džiaugiuosi, jog parapijiečiai
mane priėmė. Kol šalyje nebuvo
paskelbtas karantinas, sulaukdavau tikinčiųjų, kurie ateidavo dvasinio pokalbio. Ir dabar sulaukiu
žmonių dėmesio, retkarčiais nustebina gėrybėmis.
– Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
– Mėgstu pasivaikščioti, minti
dviratį. Patinka stebėti gamtą, kartais ją fotografuoju. Kai turiu daugiau laisvo laiko, vykstu į tėviškę,
aplankau draugus.
– Atvykote į išpuoselėtus
Dievo namus, vis dėlto gal turite
minčių, idėjų, esate suplanavęs
darbų, kuriuos ketinate nuveikti?
– Pagrindinė kunigo tarnystė
– puoselėti dvasinę šventovę. Būdamas dvasine šventove žmogus
išlieka gyvas ir dinamiškas. Sykiu
vyksta nuolatinis augimas ir ėjimas pirmyn link tikslo – šventumo. Kunigo tarnystės veiklai niekada nebus pabaigos, kol žemėje
gyvens Dievo ieškantys žmonės.

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

1. 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“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-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.
08.1.1-CPVA-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 žemės 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
Užsk. 129
www.dsgn.lt. Tel. pasiteirauti (8 343) 53 612.

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 dienų matysite ir
„Santakos“ interneto svetainės pagrindiniame puslapyje.

www.santaka.info
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Kietojo kuro
sandėlyje

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.

Žemdirbių g. 7, Vilkaviškyje,

prekiauja

•
•
•
•

naujai gautomis akmens anglimis,
briketais (kuras po stogu),
fasuotomis granulinėmis anglimis,
plautomis sijotomis anglimis.

Atveža nemokamai.

Užsk. 2275

Tel.: (8 342) 53 845,
8 630 01 053.

Užsk. 45

a
d
e
b
o
R

Užsk. 119

. $ 9 , 1 Õ

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

Užsk. 470

Kavinėje
dvidešimt
darbuotojų,
Kavinėje dirba
dirba dvidešimt
jaunųjaunų
darbuotojų,
kurie visada kurie visadaVasarosVasarą
metu turėsite
galimybę įsikurti
kavinės
lauko lauko
yra galimybė
įsikurti
kavinės
stengiasi, kad
svarbiausios
Jūsų akimirkos
taptų
ir mėgautisirpuikiu
oru beipuikiu
kruopščiai
stengiasi,
kadpačios
pačios
svarbiausios
Jūsų
gyvenimo terasojeterasoje
mėgautis
orusutvarkyta
bei kruopšnepamirštamos.
galite švęsti savo jubiliejų,
vestuves,švęsti savo aplinka.čiai
Mažieji
lankytojai aplinka.
taip pat nenuobodžiaus,
akimirkos
taptųČianepamirštamos.
Čia galite
sutvarkyta
Mažieji nes
krikštynas,
gimtadienį,krikštynas,
verslo ar gedulingus
pietus. Siūlome
įrengtos sūpuoklės, čiuožykla su nameliu ir
jubiliejų,
vestuves,
gimtadienį,
užsakyti lauko erdvėje
lankytojai
taip
pat
nenuobodžiaus,
nes
surengti
vis populiarėjančius
išvažiuojamuosius pobūvius
kt. Kavinės „Robeda“ kolektyvas kiekvieną kartą pasiruošęs
verslo
ar irgedulingus
pietus.
laukolūkesčius
erdvėjetaip,
įrengtos
sūpuoklės,
Jūsų
pasirinktoje
vietoje,
taip
pat
pristatyti
maistą
į
namus
išgirsti
kliento
kad
čia
apsilankyti
norėtųsi
Siūlome surengti ir vis populiarėjančius išvažiuojamuosius
čiuožynė
su nameliu
Kavinėsmotyvacija
„Robeda“
ar darbovietę.
Kavinė
„Robeda“ visada
pasiruošusi
ir
dar ne vieną
kartą. Klientų
šypsenair–kt.didžiausia
pobūvius
Jūsų
pasirinktoje
vietoje,
taippriimti
pat pristatyti
didesnes
žmonių grupes
– net iki 80-ies
žmonių.
Kavinėje visada mūsų kolektyvui!
kolektyvas kiekvieną kartą pasiruošęs
maistą
į namus
ar darbovietę.
Kavinė
„Robeda“
veikia bevielispriimti
internetas.
išgirsti kliento lūkesčius, kad čia
pasiruošusi
ir didesnes žmonių grupes – net iki
apsilankyti
Nepaliekame
nuošalyje
senjorų,veikia
kuriemsbevielis
į namus galime
80-ies
asmenų.
Kavinėje
internetas.
M U S norėtųsi
R A SdarI ne
T vieną
E : kartą.
pristatyti maistą iš kavinės bei maisto produktus iš
šypsena – didžiausia motyvacija
Nepaliekame
nuošalyje senjorų, kuriems į namus galime Klientų
Darvino g. 5, Kybartai
parduotuvės, esančios kavinės pastate, be papildomo
mūsų kolektyvui!
pristatyti maistą iš kavinės bei maisto produktus iš 7HOXĺVDN\PDPVUH]HUYDFLMRPV
mokesčio. Parduotuvėje kiekvieną dieną galite nusipirkti
parduotuvės,
esančios kavinės pastate, be papildomo
8 342 30 1 0 6
Kudirkų gaminamos produkcijos: naminių lašinių, šaltai
MUS RASITE ADRESU:
mokesčio.
Parduotuvėje
kiekvieną dieną galite nusipirkti
rūkytų dešrų,
skilandžių bei lašiniuočių.
W W W Darvino
. R O Bg.E 5,DKybartai
A . L T
Kudirkų gaminamos produkcijos: naminių lašinių, šaltai
Tel.
užsakyti,
rezervuoti
–
rūkytų dešrų, skilandžių bei lašiniuočių.

(8 342) 30 106.

W W W. R O B E D A . LT

G. Kavaliausko
odontologijos kabinetas

« Protezavimas.
« Plombavimas.
« Daro naujos kartos
lanksčias plokšteles
ir cirkonio oksido vainikėlius.
« Daro cirkonio keramiką – tik 250 Eur.

Priima ligonius, turinčius teritorinių
ligonių kasų laiškus (dėl protezavimo).
Užsk.
Užsk.????
117

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
A

IM
IŠS

OKĖ

TIN

AI

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

Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487.
Užsk. 44

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

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

Sutaupykite iki 150 Eur!

Užsk. 1285

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

10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!

Tel. 8 686 80 106.Užsk. 1269

1833

Užsk. 40

PARDUODA
Sodybą Kybartuose.
Tel. 8 648 57 300.

Užsk. 39

Užsk. 41

Stoties g. 38P, Pilviškiai

PARDUODAME!

◊ 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.
Užsk. 5

(arkinis sandėlis prieš gaisrinę)

www.tradersgroup.lt

AKMENS ANGLYS
DURPIŲ IR MEDŽIO
BRIKETAI
GR ANULĖS

Tel.: 8 698 53 999, (8 342) 67 335.
Užsk. 38

1 kambario butą J. Basanavičiaus
a. 4-9, Vilkaviškyje (III a.,
suremontuotas, 20 000 Eur).
Tel. 8 652 47 270.

121

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

8

Arklines roges, vežimą (tinka
kinkyti ponius), balną ir ponių
pakinktus.
Tel. 8 611 51 375.

131

Naujus įkraunamus klausos
aparatus (50 Eur), elektrinius
prietaisus žiurkėms, pelėms
naikinti (12 Eur). Siunčia.
Tel. 8 678 66 028.

122

54

Kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,55 Eur už
kg, lenkiška – 2,25 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
Žirnius pašarui.
Tel. 8 687 31 321.

10

95

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

1829

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

1832

Marijampolės apskrities laikraštis

Informacija tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Užsk. 7

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

5

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.

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

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.

1890

1831

„Santakos“ laikraščio redakcijoje
priimami skelbimai į šiuos laikraščius:

490

1889

Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas.
Tel. 8 602 09 301.

Užsk. 2801

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.

50

Mėsinę, ekologiškai užaugintą
kiaulę.
Tel. 8 633 60 738.

GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo,
aptarnavimo darbai.

Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Gera kaina! Parduoda lapuočių
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234.

P. Jašinsko g. 2 (poliklinikoje, II a., priešais
dantų technikų laboratoriją), Vilkaviškyje.

Užsk. 118

Tel.:

2735

Tel.: 8 603 14 053, 8 660 05 250.

1830

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas
skaldytas arba kaladėmis
beržines, alksnines malkas,
stambias supjautas ir nesupjautas
atraižas (pakais) bei smulkias
atraižas prakurams (sausos).
Nuolatiniams klientams taikomos
nuolaidos. Atveža nemokamai.
Tel.: 8 683 08 661,
8 612 63 938.

2397

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

1359

Šienainio ritinius (25 Eur už vnt.),
kukurūzų ritinius (30 Eur už vnt.).
Tel. 8 612 52 701 (darbo metu).

136

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

555

skelbimai / reklama / 15

2021 m. sausio 15 d.

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

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

PARDUODA
Šienainio ritinius iš pernai sėtos
žolės.
Tel. 8 685 76 462.

2837

Šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 616 40 850.

52

Kviečius, miežius, kvietrugius,
avižas. Gali atvežti.
Tel. 8 653 10 129.

123

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

2950

UAB „Onorė“ – bet kokius
automobilius. Pasiima patys,
išduoda utilizavimo dokumentus,
tinkamus kompensacijai gauti.
Tel. 8 616 70 191.

58

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

1951

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.

763

17

656

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

219

ĮVAIRŪS

1614

1612

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

59

Jauna šeima išsinuomotų 2–3
kambarių butą Vilkaviškyje arba
įsigytų išperkamąja nuoma su
pradiniu įnašu.
Tel. 8 643 66 202.

126

Išsinuomotų dirbamos žemės
Bartninkų, Lakštučių, Geistriškių
kaimų vietovėse. Mokės iki 250
Eur už ha.
Tel. 8 651 69 904.

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.

133

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

62

Valo sniegą keliuose, aikštelėse
ir pan. Gali ištraukti užklimpusius
sunkvežimius.
Tel. 8 631 66 669.

132

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

Būtis – tik sapnas, buvo – ir nėra. Praeina viskas, gęsta net ir
žvaigždės... Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas
jo gilus kaip visata.
Dėl Alfonso BERŽINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną Rimą ir artimuosius.
Buvę UAB „Gintvilma“ darbuotojai

124

Mes norime tarti tylų ir švelnų užuojautos žodį Vidmantui Burbai
ir jo šeimai. Laikmetis neleidžia mums Jūsų apkabinti ir palydėti į
amžiną kelionę Jūsų mylimą mamytę Jadvygą BURBIENĘ.
J. Janonio gatvės gyventojai

134

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai: „Esu – mes esam“, o aidas atkartojo tai trumpai.
Gyvenimas negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia brangiausius mums ir artimiausius iš
visų.
Nuoširdžiai užjaučiame Nataliją Anisimavičienę dėl vyro mirties.
Pašeimenių kaimo bendruomenė

135

Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus
nesugrąžins. Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo
mūsų nuoširdi užuojauta.
Dėl Laimos ČIVINSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės
artimuosius.
Kybartų „Rasos“ mokyklos bendruomenė

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).

63

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

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

2018

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

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

1111

Baldų gamyba ir projektavimas.
Spintos stumdomosiomis
durimis, virtuvės, miegamojo,
svetainės ir kiti nestandartiniai
korpusiniai baldai. Nebrangiai,
kokybiškai, greitai! Konsultuoja,
suprojektuoja ir sumontuoja
NEMOKAMAI.
Tel. 8 692 55 941.

90

Parduoda dalimis OPEL VECTRA
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW
GOLF IV TDI (1999 m.), VW
PASSAT B5, B5+ (1998–2005 m.),
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9
l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.),
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l,
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l,
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2
l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000
m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9
l), VW SHARAN (1997–2005 m.,
1,9 l), FORD GALAXY (1997–2005
m.), VW BORA (1,9 l), VW
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

2555

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

1873

125

Pavargo plakusi gera širdis, sustojo laikas ir nutrūko kelias...
Nuoširdžiai užjaučiame Romą Narijauską ir jo šeimą dėl broliodėdės Vido NARIJAUSKO mirties.
Marijampolės profesinio rengimo centro
Vilkaviškio skyriaus darbuojai

3120

432

UAB „Onorė“ teikia žemės
kasimo, stumdymo, krovos,
transporto, polių gręžimo
paslaugas.
Tel. 8 616 43 809.

UŽJAUČIAME

259

1657

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

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

1523

1613

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

2199

Vyras atlieka įvairius darbus
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878.

Įvairių markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.
Visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar
po avarijos. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.

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.
UAB Krekenavos agrofirma
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita).

PERKA

14

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

Parduoda mišinio ritinius,
kviečius, kvietrugius, vikių ir
avižų mišinį, avižas. Perka mėšlo
šalinimo transporterio grandinę,
žvaigždes.
Tel.: 8 612 88 391,
8 631 00 196.

30

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

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

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

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

130

Parduoda ir remontuoja
skalbykles. Suteikia garantiją.
Perka sugedusias skalbimo
mašinas.
Tel. 8 650 70 913.

2738

Kvalifikuoti stogdengiai
geriausiomis kainomis dengia
naujus ir renovuoja senus stogus
įvairiomis dangomis (keičia,
dengia, skardina, šiltina vata).
Tel. 8 601 34 158.

35

Kaminų, dūmtraukių, krosnių
valymas, priežiūra ir skardinimas.
Tel. 8 621 99 958.

64

DARBAS
Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas dirbtuvių vedėjasautomechanikas (sunkiasvorių
transporto priemonių remonto
darbo organizavimas, planavimas
ir darbo kokybės kontrolė).
Tel. 8 698 33 217.

73

Įmonei reikalingas apdailininkas ir
pagalbinis darbininkas.
Tel. 8 673 99 879.

71

Reikalingas automobilvežio
vairuotojas trumpiems reisams.
Tel. 8 618 45 310.

127

50 metų vyras ieško bet kokio
darbo Vilkaviškyje. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 652 29 388.

75

56 metų vyras be žalingų
įpročių ieško bet kokio darbo
Vilkaviškyje.
Tel. 8 644 78 412.

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ – vieno skelbimo kaina tik 3 Eur.

74

2021 m. sausio 15 d.

16 / įvairenybės

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

Kartu kurkime senovinių
meilės atvirukų parodą!

Daugelis pasiilgstame tų laikų, kai patys rašydavome
ar gaudavome atvirukus su
mielais, ne kompiuteriu, o
dailininkų pieštais vaizdais
arba su gražiomis nuotraukomis ir ranka dailiai išrašytais tekstais. Tokius atvirukus miela pavartyti net
ir praėjus daugeliui metų,
o karantinas ir kompiuterinės technologijos sukuria mums progą pasidalyti turimais vaizdais su labai plačia
auditorija.
Jeigu esate kolekcininkas ar turite namuose senovinių meilės atvirukų, pasidalykite jais su muziejininkais. Jūsų atvirukų laukiame iki vasario 5 d. Paežerių

SUDOKU

dvare. Jeigu negalite pristatyti, skambinkite telefonu
(8 342) 46 268, susitarsime,
kaip galėtume paimti nuskenuoti. Nenorintiesiems skirtis su asmeninėmis vertybėmis atvirukus grąžinsime.
Jeigu galite juos padovanoti, siųskite adresu: Vilkaviškio rajono Suvalkijos
(Sūduvos) kultūros centrasmuziejus, Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos sen., LT70372 Vilkaviškio raj.
Jeigu patys turite galimybę kokybiškai nuskenuoti
savo turimus atvirukus, tai
padarę siųskite kopijas adresu vilkaviskiokrastomuziejus@gmail.com.
Prie atviruko nepamirškite pridėti trumpo
aprašo: kurių metų atvirukas, kam priklauso, iš kur siųstas, kokia intencija. Laukiame
atvirukų, išleistų iki 1970 m.
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centro-muziejaus inf.
s Teisingas sausio 8 d. spausdinto

sudoku atsakymas – 1356 ir 6345.

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.

S Susiglaudus – šilčiau.

ORAI

-10 / -15

Spustelės speigas
Šiandien vietomis truputį pasnigs, pūs
nestiprus šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kris iki 10–13 laipsnių šalčio.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną
tik vietomis negausiai pasnigs. Vėjas
išliks pastovus ir silpnas. Temperatūra
visą parą svyruos apie 11–15 laipsnių
šalčio.
Sekmadienį numatomi labai šalti
orai. Nesnigs, vėjo beveik nejusime,
bet termometrų stulpeliai naktį nukris
iki 20–25 laipsnių šalčio. Dieną šals iki
16–20 laipsnių.
Speiguoti orai išsilaikys ir pirmadienį, o nuo antradienio šalčiai žada
atlėgti.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Sudarė
Egidijus ŠALKAUSKIS

08:35
16:22
07:47

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

Astrologinė prognozė / 01-18 – 01-24
Avinai bus linkę elgtis beatodairiškai, savo tikslo siekti bet
kokia kaina. Svarbu susivokti,
kas teisinga, o kas gali nuvesti
į klaidas. Neskubėkite pasiduoti
lengvo praturtėjimo pagundai.

Liūtų vidinė stiprybė, gebėjimas
daryti įtaką kitiems bei apginti
savo autoritetą, įsitikinimus
bus išmėginti. Teks susidurti su
biurokratinėmis kliūtimis, draudimais, naujovių atmetimu.

Šauliai bus nusiteikę aktyviai
veiklai. Skatinsite vaikų iniciatyvą, gal net per daug, o tai rizikinga. Lengva pasiduoti netinkamoms pagundoms. Galbūt jums
kils pasirinkimo dilema.

Jaučius gali apimti stiprus vienatvės, beprasmiškumo pojūtis,
galimas bandymas pavojingai
rizikuoti. Jausitės laimingesni,
jeigu patys galėsite pasilepinti
komfortu, skaniu maistu.

Mergelėms teks kurti planus,
susijusius su darbo ar aplinkos
pakeitimu, sveikatos procedūromis. Galimi rimti rūpesčiai dėl
pinigų. Nekurkite nerealių praturtėjimo planų, venkite išlaidauti.

Ožiaragiams sunku bus atsikratyti abejonių, nepasitikėjimo.
Teks kalbėti apie problemas
su šeimos nariais. Nestokosite
idėjų ir įkvėpimo. Galite sulaukti
dėmesio iš žavių asmenų.

Dvyniams nederėtų dėti daug
vilčių į pažadus ir pažintis. Laisvalaikiui pasistenkite surasti
įdomių naujų užsiėmimų. Bendraukite korektiškai, o ypač su
garbaus amžiaus pašnekovais.

Svarstyklių emocijos banguote
banguos, tikėtini nesusipratimai.
Galite jausti spaudimą įvykdyti
senus finansinius įsipareigojimus. Tikėtinos pavojingos pagundos. Gali būti bėdų su kyšiais.

Vandeniai gali tikėtis keistokų
pranešimų, pokalbių. Naujienos
gali jus įpareigoti. Nebūkite nervingi namuose, nes nieko gero
nelaimėsite, jeigu artimuosius
išvesite iš pusiausvyros.

Vėžius jaudins vadybinė, finansinė atsakomybė. Gali tekti atlaikyti jums parengtus išbandymus. Nepraraskite kantrybės, į
priekaištus atsakykite argumentuotai ir korektiškai.

Skorpionams teks įtemptai darbuotis, nedžiugins savijauta. Santykiai su konkurentais ir verslo
partneriais bus permainingi ir
įtempti, kupini pavydo. Dabar
svarbu neįsivelti į avantiūras.

Žuvims teks aiškintis dėl nesutvarkytų reikalų ar klaidų.
Tikėtini emociniai bendravimo
nesklandumai su neprognozuojamais pašnekovais. Gerai apgalvokite šeimos pirkinius.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

DIENOS
Sausio 15-oji –
Klaipėdos krašto diena
Sausio 17-oji –
Pasaulinė sniego diena

VARDINĖS
s Sausio 15 d.

Mauras, Meda, Paulius, Skirgaila,
Sniega, Sniegė, Snieguolė

s Sausio 16 d.

Leimantas, Marcelė, Marcelijus,
Marcelina, Marcelinas, Marcelis,
Norgailas, Norgailė, Norgėlas, Norgėlė

s Sausio 17 d.

Beatričė, Dovainas, Dovainė, Dovas,
Dovė, Kalnė, Kalnius, Leonilė, Tariotas,
Tariotė

s Sausio 18 d.

Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Liberta,
Priscilė, Priska, Radmantas, Radminas

IŠMINTIS

Suvalkijos (Sūduvos)
kultūros centras-muziejus rengia virtualią meilės atvirukų
parodą.

Niekas taip nesidomi kitų
veiksmais, kaip tie, kuriems
tai turėtų visai nerūpėti.
Viktoras HUGO

APKLAUSA
Ar dalyvaujate nuotoliniuose
renginiuose?
Privalau dalyvauti darbo
reikalais. 11 (32 %)
Nusivyliau ir nebedalyvauju.
10 (30 %)
Tokiu būdu leidžiu laisvalaikį.
7 (20 %)
Norėčiau, bet nesugebu.
6 (18 %)

Iš viso
svetainėje
santaka.info
balsavo 34
skaitytojai.

