
Kaip ir vi so je ša ly je, tre čia die nį 
ra jo ne pa mi nė ta Lie tu vos lais-
vės gy nė jų die na – at kur tos 
Lie tu vos Nep rik lau so my bės 
gy ni mo 30-me tis.
Dėl su dė tin gos pan de mi nės si tua ci jos 
ma si niai ren gi niai nie kur ne vy ko, ta-
čiau at ski rais ak cen tais Lais vės gy nė jų 
die nos ju bi lie jus bu vo pa žy mė tas įvai-
rio se ra jo no vie to se.

Sau sio 13-osios ry tą dau ge lio ra jo no 
įstai gų, gy ve na mų jų na mų lan guo se su-
ži bo žva ku tės – vie ny bės ir at mi ni mo 
sim bo liai. Taip ra jo no žmo nės kar tu su 
vi sa Lie tu va pri si jun gė prie jau ke tu rio-
lik tą kar tą vy ku sios pi lie ti nės ini cia ty-
vos „At min tis gy va, nes liu di ja“, skir tos 
1991-ųjų me tų sau sio mė ne sio įvy kiams 
at min ti.

Tre čia die nio po pie tę J. Ba sa na vi-
čiaus aikš tė je vy ko Vil ka viš kio kul tū ros 
cent ro ini cia ty va pa reng ta kraš tie čių 
ak ci ja „Ta vo is to ri ja – Lie tu vos is to ri-
ja“. Iš gar sia kal bio skam bė jo įra šai su 
Lais vės ko vų da ly vių, liu di nin kų pri si mi-
ni mais, ra jo no įstai gų va do vų, kraš tie čių 
„Lais vės vai kų“ pa mąs ty mai apie šią die-
ną. Aikš tė je de gė Lais vės 30-me čio au ku-
ras, prie ku rio at mi ni mo žva ke les ga lė jo 
už deg ti kiek vie nas, ku riam bran gi ši da ta. 

Sa vo žva ke lę čia už de gė ir Sa vi val dy bės 
me ras Al gir das Nei ber ka.

Prieš tai ra jo no va do vai – me ras A. 
Nei ber ka ir Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Vi tas Ga vė nas ap lan kė mū sų 
kraš to gy ven to jų, da ly va vu sių 1991-ųjų 

sau sio įvy kiuo se, am ži no jo poil sio vie-
tas. Prie pa mink lų bu vo už deg tos žva-
ke lės, taip sim bo liš kai vi sų Vil ka viš kio 
ra jo no gy ven to jų var du pa ger biant šių 
žmo nių at mi ni mą.

Sau sio 13-oji pa mi nė ta ir Ky bar tų 
se niū ni jo je. Mies to par ke bu vo įreng-
ta is to ri nę at min tį at spin din čių vaiz dų 
kom po zi ci ja, ju bi lie jų pri mi nė tris de-
šimt neuž mirš tuo lių žie dais pa puoš tų 
žva ke lių. Se niū ni jos dar buo to jai taip 
pat ap lan kė da ly va vu sių jų Sau sio 13-
osios die nos įvy kiuo se ka pus, už de gė 
jų at mi ni mui skir tas žva ke les.

Lais vės gy nė jų die nos 30-me tis pa-
mi nė tas ir Pil viš kiuo se, Klau su čiuo se, 
Al vi te bei kai ku rio se ki to se ra jo no vie-
to vė se. Ta čiau vi sur ap si ri bo ta tik sim-
bo li niais ak cen tais.

Kaip ži no me, Sei mo val dy bos spren-
di mu dėl pra stos CO VID-19 epi de mio lo-
gi nės si tua ci jos vi si iš kil min gi Sau sio 
13-osios ren gi niai per kel ti į rugp jū tį. 
Bū tent 1991-ųjų va sa ros pa bai go je su 
pu ču Mask vo je už si bai gė Lie tu vos lais-
vės ke lias ir ga lu ti nai iš si spren dė vals-

ty bės ne prik lau so my bės klau si mas. Iki to 
lai ko dar bu vo ir Me di nin kų, ir ki tų su si ju-
sių įvy kių, ku rių pa mi nė ji mą ir vai ni kuos 
rugp jū tį ren gia mas Lie tu vos Nep rik lau so-
my bės gy ni mo 30-me čio ju bi lie jus.

„Santakos“ inf.

Ju bi lie ji niai Sau sio 13-osios die nos ak cen tai
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Jei gu no ri te 
skai ty ti „San ta ką“, bet 
ne tu ri te lai ko ir ga li my bių 
už si pre nu me ruo ti, 
re dak ci jos dar buo to jas 
Vilkaviškyje ga li at vyk ti 
į na mus ir laik raš tį už sa ky ti.

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.

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

Jei gu no ri te 
skai ty ti „San ta ką“, bet 
ne tu ri te lai ko ir ga li my bių 

Gau siai pa bi ręs snie gas 
tar ny bų neiš gąs di no
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Nors dan gus šią sa vai tę 
dos niai pa žė rė snie go, nei ke-
li nin kai, nei ko mu na li nin kai 
skųs tis ne sku ba. Tar ny bos 
dir ba sa vo dar bus ir tvir ti na, 
kad gausiam sniegui yra vi-
siš kai pa si ruo šu sios.

Pir miau siai va lo cent rą
„Mū sų žmo nės pa gal žie mos tar-

ny bos gra fi ką su si ren ka ket vir tą va-
lan dą ry to ir vyks ta dirb ti nu sta ty tais 
marš ru tais. Jei iš ti sai snin ga, dir ba-
me tiek, kiek rei kia. Ir tre čia die nį dir-
bo me vi są die ną, sten gė mės nu va ly ti 
ša li gat vių kraš tus, nes bi jo jo me, kad 
vė les nė mis die no mis spus te lės di des-
nis šal tis ir dar bus ge ro kai ap sun kins. 
Nie kur ne ding si, ži no me, kad žie ma 
neužt ruks dvy li ka mė ne sių“, – kal bė-
jo Vil ka viš kio ko mu na li nio ūkio va do-
vas Va len ti nas Gra žu lis.

Pir miau siai ko mu na li nin kai sku-
ba nu va ly ti mies to cent rą – ta kus 
per J. Ba sa na vi čiaus aikš tę, Ge di mi no, Sta-
ty bi nin kų, S. Nė ries, Nep rik lau so my bės 
gat vių ša li gat vius, ne pa mirš ta li go ni nės 
link ve dan čios Mai ro nio gat vės, taip pat 
Tai kos, S. Dau kan to ir ki tų gat vių ša li gat-

vių. Jų da bar, anot V. Gra žu lio, mies te pa-
da ry ta tik rai daug, bet ir tar ny bos pa jė gu-
mai šian dien yra ne ma ži.

Kiek vie ną ry tą va ly ti ša li gat vius pa lei-
džia mi trys ma nev rin gi „Ri der“ trak to riu-

kai, ku rie la bai pa leng vi na gat vių va ly to jų 
dar bą. Per dvi tris va lan das ši tech ni ka 
nu va lo pa grin di nius mies to ša li gat vius, vė-
liau va žiuo ja į ki tas vie tas.

Nukelta į 8 p.]

Nuo pat ry to mies to ša li gat vius va lo trys ko mu na li nio ūkio trak to riu kai „Ri der“.
Au to rės nuo tr.

S

Simbolinis Laisvės 30-mečio aukuras 
J. Basanavičiaus aikštėje, Vilkaviškyje.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Gy ven to jų skie pi ji mas nuo 
CO VID-19 li gos vyk do mas 
at si žvel giant į prio ri te ti nes 
gru pes, nu sta ty tas pa gal 
svei ka tos ap sau gos mi nist-
ro įsa ky mą.

Kvie čia me 65 me tų am žiaus ir vy res-
nius ra jo no gy ven to jus dar bo die no-
mis, nuo 8 val. iki 14 val., te le fo nu 
re gist ruo tis skie pi ji mui nuo CO VID-19 
li gos. Kai vak ci nos bus gau tos, už si re-
gist ra vę as me nys bus in for muo ti, ka-
da at vyk ti skie py tis.

Vil ka viš kio pir mi nės svei ka tos 
prie žiū ros cent ro (P. Ja šins ko g. 2, Vil-
ka viš kis) pa cien tai re gist ruo ja mi tel.: 
8 664 42 071, 8 664 69 728.

Ky bar tų pir mi nės svei ka tos prie žiū-
ros cent ro (Ta ry bų g. 4, Ky bar tai) pa-
cien tai re gist ruo ja mi tel. 8 603 27 534.

UAB „Vil ka viš kio šei mos kli ni ka“ 
(J. Ba sa na vi čiaus g. 4-2, Vil ka viš kis) pa-
cien tai re gist ruo ja mi tel.: (8 342) 20 192, 
(8 342) 20 198.

VšĮ Šei mos svei ka tos prie žiū ros 
cent ras (Sta ty bi nin kų g. 2-1, Vil ka viš-
kis) pa cien tai re gist ruo ja mi tel.: (8 342) 
56 633, (8 342) 52 022 ir el. pa štu klini-
kalek@gmail.com.

UAB „In Me di ca kli ni ka“ (Mai ro nio 
g. 30-55, Vil ka viš kis) pa cien tai re gist ruo-
ja mi tel. (8 342) 60 440.

Žil vi nos Ur bo na vi čie nės įmo nės 
(Dar vi no g. 28-1, Kybartai) pa cien tai re-
gist ruo ja mi tel. (8 342) 30 599.

Vil ka viš kio UAB „Auš ros kli ni ka“ 
(Mai ro nio g. 5, Vil ka viš kis) pa cien tai re-
gist ruo ja mi tel. 8 699 77 356.

Jei neuž si re gist ruo si te ir pra lei si te 
lai ką, kai bus skie pi ja mi jū sų prio ri te-
ti nei gru pei pri klau san tys pa cien tai, 
skie pi ja mi bū si te tik ta da, kai pra si dės 
vi suo ti nis vak ci na vi mas.

In ga GU DY NAI TĖ
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 

gy dy to ja

Gy ven to jai kvie čia mi 
re gist ruo tis skie py tis



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Jad vy ga BUR BIE NĖ
(1925–2021)

Žmo gus – tik že mės sve čias,
Ir tu ri jis su grįžt na mo.
Bet kaip sun ku iš leis ti jį į ke lią,
Ku riuo ne grįž ta nie kas at ga lios...

Lie tu vai mi nint ypa tin gą da tą – Sau sio 
13-ąją, į ne grįž ta mą ke lio nę iš ke lia vo il ga-
me tė Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries vi du ri-
nės mo kyk los pra di nių kla sių mo ky to ja 
Jad vy ga Bur bie nė.

J. Bur bie nė gi mė 1925 metų sau sio 
8 die ną Ma ri jam po lės ap skri ty je, Kaz lų 
Rū dos ra jo ne, Ąžuo lų Bū dos kai me. Mo-
kė si Ąžuo lų Bū dos pra di nė je mo kyk lo je, 
Ma ri jam po lės Jo no Jab lons kio gim na zi-
jo je, po to įsto jo į Kau no pe da go gi nės 
mo kyk los nea ki vaiz di nį sky rių.

Nuo 1952 me tų ve dė ja vo Pac vi čio pra-
di nė je mo kyk lo je, o nuo 1960 me tų – Ru-
mo kų bei An tu pių pra di nė se mo kyk lo se.

1963 me tais J. Bur bie nė pra dė jo dirb-
ti Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries vi du ri nė-
je mo kyk lo je pra di nių kla sių mo ky to ja 

ir dir bo šio je mo kyk lo je iki už tar nau to 
poil sio.

Mo ky to ja ak ty viai da ly va vo vi suo-
me ni nė je veik lo je, ypač me no sa vi veik-
lo je. Su jau ni mu ruoš da vo spek tak lius, 

organizuodavo įvai rius ren gi nius.
Jad vy ga vi sa da pa brėž da vo, kad ne-

suk ly do pa si rink da ma pro fe si ją. Tai liu-
di ja ge ri tė vų bei mo ki nių at si lie pi mai, 
pa dė kos. Ko le gos pri si me na Jad vy gą kaip 
bend rau jan čią, veik lią, ini cia ty vią, nuo-
šir džią as me ny bę.

Išė ju si į pen si ją mo ky to ja už siė mė 
šir džiai mie la veik la – siu vi mu. „Mu zi ka, 
gė lės, siu vi mas – tai, kas vi są lai ką bu vo 
bran giau sia, – ma ne džiu gi na ir šiuo me-
tu, ka da esu pen si jo je, – yra sa kiu si Jad-
vy ga.

Bur bų šei ma užau gi no ke tu ris vai-
kus, džiau gė si anū kais. Jad vy ga bu vo 
šil tas žmo gus, vi sa da be si šyp san ti, ge ros 
nuo tai kos.

Švie sus mo ky to jos at mi ni mas iš liks vi-
sų ją pa ži no ju sių jų at min ty je.

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 
mo kyk los bend ruo me nė

Užsk.128

At min ty je iš liks švie sus mo ky to jos at mi ni mas
IN MEMORIAM

Laip ti nes de zin fe kuo ja pro fi lak tiš kai 
ir dėl su si rgi mų atvejų
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Su ži no jęs apie CO VID-19 už si-
krė tu sį kai my ną daž nas per kra-
to min tis, ar grįž da mas na mo 
ne si lai kė tu rėk lų, ne čiu pi nė jo 
sie nų, ar tik rai spau dęs ran ke ną 
nu si plo vė ran kas. Žmo nėms ky la 
klau si mų, kur rei kė tų kreip tis, 
kad bū tų at lik ta laip ti nės de zin-
fek ci ja, ar ser gan ty sis ne pri va lo 
pa ts im tis ini cia ty vos, kad bū tų 
de zin fe kuo tos jo gy ve na mo sios 
pa tal pos.

Sa vi val dos įsa ky mu
Dau ge lis dar pa me na, kai pir mo jo CO-

VID-19 ka ran ti no me tu spe cia liai s kos tiu-
mais ir purkš tu vais „ap si gink la vę“ UAB 
Vil ka viš kio ko mu na li nis ūkis dar bi nin-
kai de zin fe ka vo dau gia bu čių laip ti nes, 
vie šą sias erd ves, de zin fek ci niu skys čiu 
nu purkš da mi net mies to suo liu kus. Ne pa-
žįs ta mas vi ru sas taip gąs di no, kad žmo nės 
ra tu apei da vo net aikš tės šiukš lia dė žes. Ta-
čiau per ke lis mė ne sius CO VID-19 pa ži nus 
iš ar čiau, kei čia si pre ven ci jos ir ko vos su 
in fek ci ja tak ti ka.

Kaip paaiš ki no UAB Vil ka viš kio ko mu-
na li nis ūkis di rek to rius Va len ti nas Gra žu-
lis, da bar va do vau ja ma si Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to riaus Vi to Ga vė no 
įsa ky mu, ku ris įpa rei go ja ra jo no te ri to ri jo-
je esan čius dau gia bu čius gy ve na muo sius 
na mus pe rio diš kai va ly ti, de zin fe kuo ti lau-
ku jų du rų ran ke nas, te le fons py nes, laip tų 
tu rėk lus.

Tuo rū pin tis tu ri dau gia bu čius ad mi-
nist ruo jan čios įmo nės, bu tų ir ki tų pa tal-
pų sa vi nin kų bend ri jų pir mi nin kai, jung ti-
nės veik los su tar ties pa grin du vei kian tys 
as me nys. Bend ro jo nau do ji mo pa tal pos 
tu ri bū ti va lo mos ir de zin fe kuo ja mos skys-
čiais, ku rių veiks min gu mas vi ru sams, gry-
be liams ir bak te ri joms įro dy tas la bo ra to-
riš kai.

Bend ro jo nau do ji mo pa tal pos de zin fe-
kuo ja mos, jei yra CO VID-19 ser gan čių gy-
ven to jų, taip pat pro fi lak tiš kai – ne re čiau 

kaip kar tą per sa vai tę. Apie dar bų pra džią 
in for muo ja mi gy ven to jai.

Laip ti nių ne va lys
Tie sa, to kį Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-

jos di rek to riaus įsa ky mą ne vi si su pra to 
tei sin gai. Re dak ci ja ga vo vil ka viš kie tės 
laiš ką, ku ria me mo te ris tei rau ja si, ar nuo 
šiol ne be rei kės pa tiems rū pin tis laip ti nių 
šva ra, nes vi sus va ly mo dar bus pe rims 
dau gia bu čius ad mi nist ruo jan ti įmo nė.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to-
rius V. Ga vė nas pa ti ki no, kad jo 2020 m. 
gruo džio 14 d. pa si ra šy tas įsa ky mas yra 
su si jęs tik su CO VID-19 si tua ci ja ir laip ti nės 
bus de zin fe kuo ja mos dėl in fek ci jos bei jos 
pro fi lak ti kos. Laip ti nių šva ra ir to liau tu ri 
rū pin tis pa tys dau gia bu čio gy ven to jai, dėl 
pa slau gos tei ki mo ga lin tys su da ry ti su tar tį 
ir su dau gia bu čio ad mi nist ra to riu mi.

UAB Vil ka viš kio ko mu na li nis ūkis va-
do vas V. Gra žu lis sa kė, kad per pir mą ka-
ran ti ną jiems te ko po po rą kar tų iš de zin fe-
kuo ti vi sų Vil ka viš kio, Pil viš kių, Pae že rių 
kai mo dau gia bu čių bend rą sias pa tal pas, 
taip pat vi sas vie šą sias erd ves – aikš tes, au-
to bu sų sto te les ir kt. Bend ro vė ta da įsi gi jo 

mo der nią de zin fe ka vi mo sis te mą – rū ko 
ge ne ra to rių. Pir mo jo ka ran ti no me tu už 
vi sas de zin fe ka vi mo pa slau gas mo kė jo ra-
jo no Sa vi val dy bė.

Kai nos ne si kan džio ja
Ta čiau per ant rą jį ka ran ti ną Sa vi val dy-

bė pri va čių pa tal pų de zin fek ci jai pi ni gų 
ne bes ki ria. Į ko mu na li nin kus dėl de zin fe-
ka vi mo pa slau gos da bar daž niau siai krei-
pia si įstai gos ir or ga ni za ci jos ar pri va tūs 
as me nys. Ko mu na li nin kams ne kar tą te ko 
de zin fe kuo ti vai kų lop še lių-dar že lių, mo-
kyk lų, fab ri kų pa tal pas, biu rus, leng vuo-
sius au to mo bi lius ar au to bu sus. Taip pat 
krei pia si dau gia bu čių, ku rie yra su kū rę 
bend ri jas, pir mi nin kai. Ki tų dau gia bu čių 
de zin fek ci ja rū pi na si jų ad mi nist ra to riai 
– UAB „Vil ku va“ ir „Ky bar tų dar na“.

UAB Vil ka viš kio ko mu na li nis ūkis už 
1 m² de zin fek ci ją, jei plo tas di des nis nei 
500 m², ima 0,21 Eur, jei ma žes nis nei 
500 m² – 0,39 Eur mo kes tį. Anot V. Gra žu-
lio, bend ro vė šiuo at ve ju pa slau gą tei kia 
už sa vi kai ną, jo kio pel no mo kes čio ne skai-
čiuo ja, nes, jų ma ny mu, nee tiš ka pel ny tis 
iš ki tų ne lai mės. To kį įkai nį pa tvir ti no 

ra jo no Sa vi val dy bės ta ry ba. Tai gi pen-
kiaaukš čio laip ti nės de zin fek ci ja at siei-
na apie 20–21 Eur.

Gau na in for ma ci ją
UAB „Vil ku va“ di rek to rius Arū nas 

Mi čiu lis sa kė, kad po ra jo no Sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
įsa ky mo jau spė jo vi sų sa vo ad mi nist-
ruo ja mų na mų laip ti nes de zin fe kuo ti 
pro fi lak tiš kai. Ta čiau tie dau gia bu čiai, 
ku riuo se re gist ruo ja ma su si rgi mo liga 
CO VID-19 at ve jų, de zin fe kuo ja mi be ei lės.

In for ma ci ją apie re gist ruo tus at ve-
jus ir ad re sus, kur bū ti na at lik ti de zin-
fek ci ją, UAB „Vil ku va“ gau na iš ra jo no 
Sa vi val dy bės. Apie tai, kad laip ti nė je 
bus at lie ka ma de zin fek ci ja, in for ma-
ci ja iš ka bi na ma ant laip ti nės du rų ar 
skel bi mų len to se. Gy ven to jai in for-
muo ja mi bend ro se erd vė se ne pa lik ti 
as me ni nių daik tų (dvi ra čių, vai kiš kų 
ve ži mė lių ar kt.), taip pat įspė ja mi, kad 
de zin fe ka vi mo me tu ir bent 30 mi nu-
čių po de zin fek ci jos į laip ti nę ei ti ne re-
ko men duo ja ma.
De zin fek ci ją dau gia bu čių laip ti nė se 

sten gia ma si at lik ti to kiu me tu, kai žmo nės 
iš vy kę į dar bą.

Skai ty ki te skel bi mus
UAB „Vil ku va“ di rek to rius sa kė, kad 

iš lai das de zin fek ci jai pla nuo ja ma įskai-
čiuo ti į tech ni nės prie žiū ros mo kes tį. Jei 
no rė tų de zin fe kuo ti bu tą, ku ria me gy ve-
na ar lan kė si CO VID-19 ser gan tis žmo gus, 
už pa slau gą žmo nės tu rė tų su si mo kė ti iš 
sa vo lė šų.

Ky bar tų, Vir ba lio, Viš ty čio, Pa je vo nio 
kraš to dau gia bu čius ad mi nist ruo jan čios 
UAB „Ky bar tų dar na“ va do vas Egi di jus 
Au sie jus sa kė, kad jiems taip pat ten ka de-
zin fe kuo ti gy ven to jų bend rai nau do ja mas 
pa tal pas. To kių nė ra daug – kas dien de zin-
fek ci ją ten ka at lik ti 3–5 laip ti nė se. De zin-
fek ci jos iš lai dos den gia mos iš dau gia bu-
čiuo se ren ka mų kau pia mų jų lė šų.

Tai gi dau gia bu čių gy ven to jams ad mi-
nist ra to riai pa ta ria ati džiau sek ti in for ma-
ci ją skel bi mų len to se, kad ži no tų, ka da jų 
laip ti nė je bus at lie ka ma de zin fek ci ja, ir 
ne pak liū tų į bak te ri jas bei vi ru sus žu dan-
čių che mi ka lų gū sį.

UAB „Kybartų dar na“ de zin fek ci jos dėl CO VID-19 dar bus at lie ka jau nuo pa va sa-
rio. Vio le tos MAK NA VI ČIŪ TĖS nuo tr.

S

AKTUALIA TEMA

Skai ty to jų dė me siui!
„San ta kos“ re dak ci jos rek la mos 
ir skel bi mų sky rius dir ba ir per 
ka ran ti ną: kiek vie ną dar bo die ną, 
nuo 8 iki 17 val., be pie tų per trau-
kos.
Lau kia mi vi si, pa gei dau jan tys už si-
pre nu me ruo ti „San ta ką“ ar už sa ky ti 
skel bi mą, sveikinimą, užuojautą ar 
reklamą.

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.in fo.

Jei gu ne tu ri te gra fi ko

Gruo džio 15 d. „Rek la mos gi de“ 
bu vo iš spaus din ti 2021 me tų 
at lie kų su rin ki mo gra fi kai.
Gy ven to jai, ku rie šio ne mo ka mo lei di-
nio ne ga vo, kvie čia mi at vyk ti į „San-
ta kos“ laik raš čio re dak ci ją (Vil niaus 
g. 23, Vil ka viš kis) ir jį pa siim ti. At vyk-
ti ga li ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo 
8 iki 17 val.
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Pir ma sis gim ta die nis: su vie nu 
tor tu, bet trimis žva kutė mis

Ver kia cho ru
Try nu kų ma ma Jo vi ta pri pa ži no, kad 

ras ti lai ko po kal biui su žur na lis tais nė ra 
la bai pa pras ta, nes vaikš čio ti pra dė ję ma žy-
liai vie to je ne nus tygs ta, tad juos su gau dy ti 
vie nų ran kų ne pa kan ka. Be to, vy res nė lė 
Faus ta – jau „pa ruo šia mu kė“, tad ten ka pa-
dė ti ir jai, na muo se be si mo kan čiai nuo to li-
niu bū du. To dėl rasti pro gą at si pūs ti mo te-
ris gali tik ta da, kai iš dar bo grįž ta vy ras ir 
pe ri ma ma žy lių glo bą.

Vis gi tie me tai, kai au gino tris kū di kius, 
tė ve liams pra bė go la bai grei tai. Jo vi ta net 
ste bi si, kad, ro dos, vi sai ne se niai su ži no jo 
apie įsčio se už si mez gu sias tris gy vy bes, o 
da bar try nu kams jau me tai. Mo te ris sa ko 
net ne spė ju si pa si džiaug ti vai kų kū di kys te, 
o jie jau bė gio ja.

Da bar try nu kams dygs ta krū mi niai dan-
tu kai, tad nak ti mis mie go ti ne no ri nei jie 
pa tys, nei lei džia tė ve liams.

– Jei vie nas pa bun da, bū ti nai pri ke lia 
ir ki tus, o ta da jau ver kia cho ru, – juo ka vo 
kaip vi suo met op ti mis tiš kai nu si tei ku si ma-
žy lių ma ma Jo vi ta. – Tad kar tais vai ku čius 
ten ka mig dy ti skir tin guo se kam ba riuo se.

Tie sa, vie na už mig dy ti ma žy lių ma ma 
nie kaip ne ga lė tų, nes jie už mie ga tik tuo-
met, kai lai ko mi už ran ky čių. De ja, dvie jų 
Jo vi tos ran kų vi siems trims ne pa kan ka, to-
dėl prie try nu kų lo ve lių sto vi ir ma ma, ir 
tė tis.

Nors Pi jui mie ge lis – šven tas rei ka las ir 
jis už snūs ta pir mas, prie se sių lo ve lių kar-
tais ten ka pra sto vė ti ir po va lan dą. Kai tė čio 
nė ra na muo se, Jo vi ta mig do du ma žy lius, o 
tre čią jį ki ta me kam ba ry je glo bo ja Faus ta.

Iva no vų vy res nė-
lė – vis dar pa ti iš ti ki-
miau sia auk lė ir ma-
mos pa gal bi nin kė, kol 
tė čio nė ra na muo se. 
Try nu kus se sė taip la-
bai my li, kad kar tais 
net pa vy di, jei juos pa-
čiū čiuo ti no ri te tos ar 
pus se se rės.

Konf lik tai – 
dėl žais lų
Pau la ir Pi jus, kaip 

ir ką tik gi mę, sa vo se-
su tę Ig lę len kia vi su 
ki log ra mu ir sve ria dau giau nei 10 kg. Tad 
pa neš ti du vie nu me tu ma mai jau sun ko-
ka, o ką jau kal bė ti apie tris, ku riuos ir vi-
sai ma žu lė lius su si so din ti ant ke lių ga lė jai 
tik pa de dama ki tų šei mos na rių.

Ta čiau die nos, kai su so din ti ma žy liai 
ra miai žais da vo, se niai praei ty je. Vos pra-
dė ję šliau žio ti jie iš kart pa bi ro į vi sas pu-
ses, o ne se niai at si sto ję ant kojų jau čia si 
vi sai ne prik lau so mi. Tad in ter ne ti niai 
vaiz do įra šai, ku riuo se try nu kus au gi nan-

čios ma mos juos ve džio ja su si ki bu sius 
trau ki nu ku, Jo vi tai ir Mar ty nui ke lia šyp-
se ną.

– Net juo kia mės, bet mū sų try nu kai 
vi sa da pa si da li ja kam ba rį sa vo zo no mis 
– ne žai džia vi si kar tu, o sė di skir tin guo se 
kam puo se. Ta čiau kai vi siems pri rei kia to 
pa ties žais lo, ta da su si bu ria vie no je vie to-
je ir ka riau ja, – pa sa ko jo Jo vi ta. – Jie jau 
mo ka gin ti sa vo in te re sus – stu mia vie nas 
ki tą ar net žnai bo si.

Ski ria si cha rak te riai
Nors at ro dy tų, kad vai ku čiai dar vi sai 

ma ži, jau ryš kė ja skir tin gi jų cha rak te riai. 
Nuo pir mų gy ve ni mo die nų dau giau siai 
tė vų dė me sio rei ka la vęs Pi jus ir da bar iš-
lie ka at kak liau sias. Jei kas ne pa tin ka ar 
ap lin ki niai el gia si ne taip, kaip jis no rė tų, 
iš kart pa lei džia dū das.

Nukelta į 10 p.]

Neseniai Paula, Iglė ir Pijus šventė pirmąsias gyvenime 
Kalėdas, o trečiadienį jiems sukako vieni metukai.

Asmeninio albumo nuo tr.

S

Bran gi ma ma, se ne le, pro se ne le!
Nusk rie jo me tai tar si rū kas klo niais,
Tar si dai na va ka rė su te mų.
Nusk rie jo jie ta ry tum pie nės pū kas,
Pri bars tė plau kus žied la pių bal tų.
Jų bu vo ir pra smin gų, ir lai min gų,
Jų bu vo tar si ak me nys sun kių.
Už tat šian die ną iš šir dies Jums lin kim
Daug daug lai min gų me tų ir il gų.

Te gul šis ju bi lie jus Jums bū na stip ry bės, 
lai mės, ge ros nuo tai kos, tvir tos svei ka-
tos šal ti nis.

Vi tą Pet rę BIELS KU VIE NĘ,
gy ve nan čią Ka ra lių kai me,

gar bin go 85-erių me tų 
ju bi lie jaus pro ga svei ki na

vai kai su šei mo mis, anū kai ir 
proa nū kiai.

Užsk. 120

SVEIKINAME

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Sau sio 13-oji, vi sai Lie tu vai svar bi da ta, Stir nė nų 
kai mo (Pil viš kių sen.) gy ven to jų Jo vi tos ir Mar ty no 
Iva no vų šei mo je bu vo mi ni ma ir dėl ki to ypa tin go įvy-
kio – jų try nu kams Ig lei, Pau lai ir Pi jui su ka ko vie ne-
ri. Nuo to lai ko, kai į pa sau lį pa si bel dė trys glež nu čiai 
nau ja gi miai, praė jo 365 die nos. Ta čiau jų tė ve liams 
at ro do, kad tai įvy ko tik va kar.

Sau sio 11-ąją pa mi nė jo-
me tarp tau ti nę žo džio 
„Ačiū“ die ną, tad Vil ka-
viš kio „Lions“ klu bas 
dė ko ja vi siems, be ku rių 
lab da rin ga veik la bū tų 
neį ma no ma.

Šie met šven ti nis lai ko tar pis 
bu vo ra mes nis ir ty les nis, bet 
džiau gia mės pra smin gai ir sau-
giai įvyk dy to mis ak ci jo mis.

Jau ant rus me tus Vil ka viš-
kio ra jo no so cia li nės pa ra mos 
sky riaus spe cia lis tės mums 
pa de da at rink ti dau gia vai kes, 
tvar kin gai gy ve nan čias, bet sun kiai be si-
ver čian čias šei mas, ku rioms rei ka lin ga 
pa ra ma. Šio se šei mo se au ga 27 vai kai. Klu-
bo na riai sau giai jiems įtei kė net tik vai šių 
šven ti niam sta lui, bet ir gar džių, nuo sta-
biai de ko ruo tų vil ka viš kie tės In gos Mau-
rai tės me duo lių.

Ne li ko už mirš ti ir Vil ka viš kio „Pa sa-
kos“ lop še lį-dar že lį lan kan tys spe cia lių jų 
ug dy mo si po rei kių tu rin tys vai kai. Šį kart 
ne bu vo vai di ni mų, dai ne lių ir šo kių, bet, 

kaip ir kas met, juos pa sie kė „Lions“ klu bo 
Ka lė dų Se ne lio do va nos. Ber niu kams po 
eg lu te bu vo pa dė tos žais li nės ma ši nos, o 
mer gai tėms – lė lės.

Kiek vie ną gruo dį Nor ve gi jos Alesund / 
Vegsund „Lions“ klu bo na riai at vyk da vo 
į Lie tu vą ir pa si puo šę Ka lė dų Se ne lio ke-
pu rai tė mis įteik da vo trokš ta mas do va nas 
Ky bar tų bei Al vi to šv. Ka zi mie ro glo bos 
na muo se au gan tiems vai kams. Dėl ka ran-
ti no su var žy mų šie met toks su si ti ki mas 

neį vy ko, ta čiau nor ve gai per-
ve dė 680 eu rų, už ku riuos 
mū sų klu bo na riai nu pir ko, 
su pa ka vo ir sau giai pri sta tė 
vai kams jų no ri mas do va nas. 
Lauk da mi do va nų jau nuo liai 
ke pė sau sai nius, kū čiu kus, ga-
mi no ka lė di nius su ve ny rus ir 
ra šė pa dė kos at vi ru kus tiems, 
ku rie ir to kiu sun kiu me tu jų 
neuž mirš ta.

Ke le tą me tų Vil ka viš kio 
„Lions“ klu bas vi soms glo bos 
na mų šei my noms už sa ko 
mėgs ta mų žur na lų. Šie met vai-
kai no rė jo ne tik geog ra fi jos ar 
links mų nuo ty kių žur na lų, bet 
ir kry žia žo džių. Šie lei di niai ir 

to liau lan kys vai kus vi sus me tus.
Iki pat Tri jų ka ra lių vil ka viš kie čius 

džiu gi nęs eg lu čių par kas bu vo pui ki vie-
ta ir lab da rai skir toms lė šoms rink ti. Dar 
rug sė jo mė ne sį klu bas ga vo pra šy mą pa-
rem ti oli go don ti ja ser gan tį sep ty nio lik me-
tį vil ka viš kie tį Emi lį. Iš kri tus pie ni niams 
dan tims, vai ki nui dėl li gos neiš dy go nuo-
la ti niai. Nuo de vy ne rių me tų jis val go tik 
trin tą mais tą, tu ri virš ki ni mo pro ble mų, 
komp lek suo ja dėl iš vaiz dos.

Ru de nį klu bas pa sky rė jau nuo lio gy dy-
mui 1000 eu rų, bet tai bu vo tik men kas in-
dė lis, nes vi sas gy dy mas kai nuo ja 23 tūkst. 
eu rų. Bu vo me iš siun tė pra šy mą ir TV3 iš si-
pil dy mo ak ci jos ren gė jams, bet ga vo me at-
sa ky mą, kad jie pa de da tik pil na me tys tės 
ne su lau ku siems vai kams.

Džiu gu, kad kraš tie čiai ne li ko abe jin gi 
Emi lio bė dai. Prie „Lions“ klu bo eg lu tės 
šven čių lai ko tar piu sto vė ju sia me be kon-
tak čių mo kė ji mų kor te lių skai ty tu ve, ku-
riuo mums neat ly gin ti nai lei do nau do tis 
UAB EPS LT, bu vo paau ko ta 1145 eu rai, 
dar 1010 eu rų ge ros va lios žmo nės per ve-
dė į klu bo są skai tą, o 930 eu rų iš as me ni-
nių lė šų su rin ko ir „Lions“ klu bo na riai. 
Su rink tais pi ni gais bus pa deng ta da lis 
Emi lio gy dy mo iš lai dų. Ver ta pri min ti, kad 
pa dė ti vai ki nui bei au ko ti į klu bo są skai tą 
ga li ma ir to liau.

Kiek nuo sta bių da ly kų mes ga li me pa-
da ry ti vi si kar tu, kai su re mia me pe čius ir 
at ve ria me šir dis ge ru mui. Ačiū ta ria me 
vi siems, pa lai kan tiems mū sų klu bo idė jas 
ir ini cia ty vas bei jas pa re mian tiems fi nan-
siš kai.

Vil ka viš kio „Lions“ klu bo na rių var du
Rai mon da KU RAUS KIE NĖ

Daug nuo sta bių da ly kų mes ga li me pa da ry ti kar tu

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

Vil ka viš kio klu bas „Per las“ 
Na cio na li nė je krep ši nio ly go-
je (NKL) ant rą kar tą iš ei lės 
nu si lei do pa jė giai „Ši lu tės“ 
ko man dai.
Prieš ke lias die nas vil ka viš kie čiai šiai 
eki pai pra lai mė jo mi ni ma liu skir tu mu, 
o šį syk ne sėk mė pri pa žin ta re zul ta tu 
75:92. Re zul ta ty viau siai mū siš kių gre to-
se žai dė 13 taš kų įme tęs Ed ga ras Sta nio-
nis, o nau din giau siai – Po vi las Gai dys, 
su rin kęs 16 nau din gu mo ba lų.

Ki tas rung ty nes „Per las“ ry toj iš vy-
ko je žais prieš Ma žei kių „Ere lius“. Su-
si ti ki mo pra džia – 16 val. Dvi ko vą tra-
di ciš kai bus ga li ma ste bė ti „You Tu be“ 
plat for mos NKL ka na le.

„San ta kos“ inf.

„Per lo“ ne sėk mė
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Po Ka pi to li jaus štur mo: at sa kas ra di ka lė ji mui

Prieš ket ve rius me tus Do nal do Tram po 
duo tą pa ža dą pa da ry ti Ame ri ką vėl di džią 
vai ni ka vo gė da ant Ka pi to li jaus kal vos. 
Dės nin ga baig tis? Nuo mo nių ga li bū ti įvai-
rių, bet po li ti nės re to ri kos ra di ka lė ji mas ir 
nuo la ti nis po li ti nio žai di mo eti kos ne pai sy-
mas spro go pa sie kęs apo gė jų (lie ka ti kė tis, 
kad iki sau sio 20-osios bus ra miau).

Ge rai, kad riau šes ir ap gul tį at lai kęs 
JAV Kong re sas pa ry čiais pa tvir ti no iš rink-
to nau jo jo JAV pre zi den to Džo Bai de no 
per ga lę, su kuo ga li ma svei kin ti vi sus, ver-
ti nan čius lais vę, de mok ra ti ją ir žmo gaus 
tei ses.

Res pub li ko nų pre zi den to dar bas Bal-
tuo siuo se rū muo se, skai čiuo jant pa sku ti-
nes ka den ci jos die nas, gal būt ga lė jo ne si-
baig ti ši ta be pro ty be bei riau šė mis, jei gu 
jų bend ri nin ku ne bū tų ta pęs pa ts D. Tram-

pas. Žmo nes skal dan čios ir opo nen tus nie-
ki nan čios po li ti kos ža la bus nea be jo ti nai 
di des nė nei iš dau žy ti Ka pi to li jaus lan gai, 
riau ši nin kų pa nie kin tas JAV Se na tas ir ke-
lių žmo nių mir tys per su si rė mi mus.

Dau ge lis ne kant riai lau kia sau sio 20 
dienos – nau jo jo JAV pre zi den to Dž. Bai-
de no inau gu ra ci jos bei jo ad mi nist ra ci jos 
dar bo pra džios. Dar bų ir pro ble mų są ra-
šas nau jai val džiai kas dien tik il gė ja. Ir po-
ky čiai ne bus grei ti.

Pir miau sia, yra iš šū kiai Ame ri kos vi du-
je. No rint su vie ny ti taip smar kiai su prie-
šin tą vi suo me nę, rei kės ras ti bend rą, svar-
biau sia, ap jun gian čią idė ją. Kai ku rių JAV 
de mok ra tų ger bė jų siū ly mas iš vai ky ti ar 
net pa nai kin ti esa mą res pub li ko nų par ti-
ją nė ra spren di mas. Ko kia bus ta jun gian ti 
idė ja – ma žai kas ryž tų si pro gno zuo ti, kai 
ša lis ko vo ja ne tik su ko ro na vi ru su bei jo 
pa sek mė mis, bet ir su vi di niais de mo nais.

Neį si vaiz duo ju si tua ci jos, kad JAV at-
kur tų sa vo po li ti nį pres ti žą pa sau lio de-
mok ra ti nės bend ruo me nės aky se ir vėl 
tap tų aiš kia ly de re, jei gu iš pra džių ne su-
sit var kys sa vo kie me.

Lais va jam pa sau liui šian dien bū ti na 
tel kian ti ly de rys tė, ku ri su bur tų par tne-
rius ir pa teik tų įti ki nan čią, rim tą al ter na-
ty vą po li ti kos ra di ka lė ji mui. At si nau ji nu-
sios ir de mok ra tiš kos JAV ly de rys tės ypač 
rei kia Eu ro pos Są jun gai, su ku ria dia lo gas 
per D. Tram po val dy mo me tus anaip tol ne-
pa ge rė jo.

Il gai tarp ES ir JAV de rin ta lais vo sios 
pre ky bos su tar tis iš pra džių trans for ma-
vo si į da li nius pre ky bos su si ta ri mus, o 
ga liau siai vir to at vi ru pre ky bi niu ka ru. 
Pri va lo me grįž ti prie de ry bų sta lo, at si-
pra šy ti vie ni ki tų, jei to rei kia, ir pa ga liau 

su kur ti di džiau sią lais vos pre ky bos blo ką 
pa sau ly je.

Taip pat bū ti na grįž ti prie vi sa ver tės 
dis ku si jos apie kli ma to kai tą ir kar tu pa-
tvir tin ti gy vy biš kai svar bius spren di mus, 
ku riuos at vi rai ig no ra vo ar pa šie pė D. 
Tram pas. ES kar tu su JAV tu ri su kur ti nau-
ją stan dar tą, api man tį dar spar tes nį nau jų 
tech no lo gi jų die gi mą, dar nų eko no mi kos 
vys ty mą per at sa kin gą var to ji mą, pir miau-
sia iš nau do jant at si nau ji nan čius iš tek lius.

As me niš kai ti kiuo si, kad nau jo ji Dž. 
Bai de no ad mi nist ra ci ja su teiks lau kia mą 
im pul są Šiau rės At lan to Su tar ties Or ga ni-
za ci jos – NA TO – to les nei trans for ma ci jai. 
Lai kas pa ro dy ti tvir tes nį at sa ką Ki ni jai, 
Ru si jai ir ki tiems ne de mok ra ti niams re ži-
mams.

Va ka rų par tne riai taip pat tu ri su tar ti 
dėl vie nin ges nės ko vos už žmo gaus tei ses, 
nes jos, kaip ma to me, šiais lai kais nė ra 
duo ty bė. Ra siz mas, kse no fo bi ja, kraš tu ti-
nis na cio na liz mas, kai kur pe rau gan tis į 
ki ta min čių per se kio ji mą, – tai, rei kia pri pa-
žin ti, ne men ki iš ban dy mai Va ka rų pa sau-
liui, ku ris šiaip jau tu rė tų ro dy ti pa vyz dį.

No riu ti kė ti, kad Ame ri kos po li ti nė ir 
pi lie ti nė vi suo me nė po pa tir to šo ko taps 
stip res nė, at spa res nė ir vie nin ges nė. Tik-
riau siai bend rai, o ne po vie ną JAV ir li kęs 
pa sau lis įveiks šian die nos prie šą Nr. 1 – ko-
ro na vi ru są. Rei kia su si gy ven ti su min ti mi, 
kad su kur ti sau ges nį ir sta bi les nį pa sau lį 
už truks ne vie nus me tus, gal būt – de šimt me-
čius. Tad kant ry bės ir at si da vi mo vi siems, 
to pri reiks gre ta jau pa reng tų ar bū si mų 
eko no mi kos gai vi ni mo pla nų.

ATO DAN GOS

Pet ras AUŠT RE VI ČIUS
Eu ro pos Par la men to na rys

Mo bi lio jo je lau ko ga le ri jo je – 
kraš to vaiz dai
Lais vės gy nė jų die nos 
30-me čio iš va ka rė se Vil-
ka viš kio J. Ba sa na vi čiaus 
aikš tės priei go se, kur dar 
vi sai ne se niai gy ven to jus 
ir mies to sve čius džiu gi no 
puoš nių ka lė di nių eg lu čių 
alė ja, bu vo įreng ta mo bi li 
lau ko ga le ri ja. Tri juo se kil-
no ja muo siuo se sten duo-
se eks po nuo ja mi se nie ji 
ir da bar ti niai Vil ka viš kio 
kraš to is to ri jos vaiz dai, 
įam žin ti fo tog ra fi jo se.
Ši lau ko ga le ri ja – tai Vil ka viš kio 
„Ro ta ry“ klu bo kar tu su Su val ki-
jos (Sū du vos) kul tū ros cent ru-
mu zie ju mi įgy ven din to pro jek to, 
pa va din to „Vil ka viš kio kraš to met-
raš tis“, re zul ta tas.

Kur da mi met raš tį jo ren gė jai 
sie kė, kad gy ven to jai ir tu ris tai 
tu rė tų pro gą to kiu pa pras tu ir vi-
siems priei na mu bū du su si pa žin-
ti su kraš to is to ri ja, nuo trau ko se 
pa ma ty ti se nuo sius vaiz dus, svar biau sius 
šiuo lai ki nius ob jek tus, su si da ry ti įspū dį 
apie ap lin ką, ku rio je gy ve no mū sų se ne-
liai bei pro se ne liai ir ku rio je da bar gy ve-
na me pa tys. Ti ki ma si, kad ši eks po zi ci ja 
ypač pa si tar naus jau ni mui, vai kams, ug-

dant jų pi lie tiš ku mą, kū ry biš ku mą bei sie-
kant iš sau go ti is to ri nę at min tį.

In for ma ci niai sten dai ga lės bū ti trans-
por tuo ja mi po vi są Vil ka viš kio ra jo ną, 
taip su da rant ga li my bes su eks po nuo ja-
mais vaiz dais su si pa žin ti dau ge liui Vil ka-

viš kio ra jo no gy ven to jų bei sve čių.
„San ta kos“ inf.

Prie Vil ka viš kio mies to se niū ni jos įreng ta is to ri nių nuo trau kų ga le ri ja pa trau kia dau ge-
lio praei vių dė me sį. Ra mū no JA SU LAI ČIO nuo tr.
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Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors su si rgi mų CO VID-19 
sta tis ti ka ne džiu gi na, ket-
vir ta die nį su lauk ta ge ros 
ži nios – skie pijami Did vy žių 
ir Gud kai mio glo bos na mų 
gy ven to jai bei dar buo to jai.

Ket vir ta die nio duo me ni mis, šiuo 
me tu ko ro na vi ru su ser ga 652 mū sų 
ra jo no gy ven to jai, 50 iš jų gy do mi 
li go ni nė se. Jau niau siam sta cio na re 
gy do mam pa cien tui – 17 me tų, vy riau-
siam – 89-eri.

Už fik suo ta dar vie na mir tis, tad 
nuo CO VID-19 mi rė jau 20 mū sų ra jo-
no žmo nių. Pas ku ti nė ne tek tis itin su-
krė tė me di kus, nes ko ro na vi ru sas pa-
si glem žė iki tol svei kos 46-erių mo ters 
gy vy bę. Su sir gu si ko ro na vi ru su mo te-
ris jau tė si ne blo gai, to dėl net ne bu vo 
pa gul dy ta į li go ni nę. Du su lio prie puo-
lis ją iš ti ko stai ga. Išk vies tiems grei to-
sios pa gal bos me di kams te ko kons ta-
tuo ti mir tį.

Vi suo me nės svei ka tos spe cia lis tai 
džiau gia si, kad CO VID-19 ži di niai mū-
sų ra jo ne po tru pu tį trau kia si – juo se 
už fik suo ja ma vos po vie ną ki tą nau ją 
at ve jį.

Nau jas at ve jis už fik suo tas pa tai sos 
na muo se, kur ži di nys jau bu vo nu ri-
męs, taip pat „Bu ra ti no“ vaikų lop še ly-
je-dar že ly je. Did vy žių so cia li nės glo bos 
na muo se su si rgo dar 4 glo bo ti niai, tad 
da bar su šiuo ži di niu sie ja mi 107 at ve-
jai, 72 žmo nės dar ser ga. Gud kai mio 
glo bos na muo se ko ro na vi ru sas nu sta-
ty tas jau 4 dar buo to jams, ta čiau kol kas 
ne su sir go nė vie nas gyventojas.

Vi suo me nės svei ka tos spe cia lis-
tams ne ri mo ke lia 2 kons ta tuo ti at ve jai 
„Lidl“ pre ky bos cent ro sa lės dar buo to-
jams. Vie na iš par da vė jų dir bo už kre-
čia muo ju lai ko tar piu, nes dar ne bu vo 
pa si reiš kę simp to mai.

Nors ži di niai rims ta, ne ri mo ke lia 
tai, kad dau gė ja be si mpto mių at ve jų, 
kai at lik da mi tes tą prieš gul da mi gy dy-
tis į li go ni nę dėl ki tų li gų ar vyk da mi į 
už sie nį žmo nės su ži no, kad ser ga infek-
cija CO VID-19.

Vil ka viš kio li go ni nės di rek to rius Li-
nas Bla žai tis in for ma vo, kad ket vir ta-
die nį ga vo vak ci nas ir pa skie pi jo vi sus 
28 šiuo me tu Slau gos ir pa lai ko mo jo 
gy dy mo sky riu je gu lin čius pa cien tus. 
Li go ni nės va do vas pa si džiau gė, kad 
per vi są CO VID-19 pan de mi ją mi nė ta-
me sky riu je pa vy ko iš veng ti už si krė ti-
mo at ve jų, nors dau ge lis ša lies li go ni-
nių su si dū rė su šiuo iš šū kiu. Tu rint 
ome ny je, kad Slau gos ir pa lai ko mo jo 
gy dy mo sky riu je gu li so li daus am-
žiaus ar sun kiai ser gan tys pa cien tai, 
ko ro na vi ru so už kra tas jiems daž nai 
tam pa pra žū tin gas.

Taip pat gau tos vak ci nos li ku siems 
24 li go ni nės me di kams bei grei to sios 
pa gal bos tar ny bos spe cia lis tams.

Iš vi so ket vir ta die nį ra jo ną pa sie-
kė 600 vak ci nos nuo CO VID-19 do zių. 
Pa gal Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos 
nu ro dy tą prio ri te tą, pir miau sia skie py-
ti Did vy žių bei Gud kai mio glo bos na-
mų gy ven to jai ir dar buo to jai. Vi siems 
prieš skie pi jant atliekami grei tie ji an ti-
kū nų tes tai, kad bū tų aiš ku, ar žmo nės 
dar ne per sir gę ko ro na vi ru su.

Šian dien skie pi ja mi tie pa cien tai, ku-
riems dėl inks tų li gų at lie ka mos he mo-
dia li zės pro ce dū ros. Vi są gau tą vak ci ną 
me di kai tu ri su skie py ti per 5 die nas.

Gau ta 600 
vak ci nos do zių

NAUJOVĖ
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Pir kė jai kvie čia mi grą žin ti mė są, 
įsi gy tą prieš... pu sant ro mė ne sio
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Ne kiek vie nas pa ste bi „Lidl“ 
pre ky bos cent ro fo jė prie du rų 
ka ban čius la pus su smul kiu 
šrif tu įra šy ta in for ma ci ja. Bet 
tuos, kas pa ste bi ir per skai to, 
ji ne ma lo niai ste bi na.

Ne vie nas pro duk tas
Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš-

kie tė V. Ž. (pa var dė re dak ci jai ži no ma) 
sa kė, jog jos šei ma daž nai už suk da vo į 
ne se niai mies te at si da riu sį „Lidl“ pre ky-
bos cent rą. Ta čiau vie nas pa ste bė tas fak-
tas šei mos na rius ge ro kai su trik dė.

„Sten de prie du rų nuo lat ka bo la-
pas su in for ma ci ja, kad šio je par duo-
tu vė je bu vo ga li mai mik ro bio lo gi ne 
tar ša už krės tų mais to pro duk tų, ku rių 
ne ga li ma nei var to ti pa tiems, nei duo-
ti gy vū nams. Pir kė jai ra gi na mi to kias 
pre kes grą žin ti, net jei gu ir ne tu ri pir-
ki mą pa tvir ti nan čio ka sos kvi to. Bet 
kas gi ten at neš, kai jau vis kas se niai 
su val gy ta, o dau gu ma tos in for ma ci jos 
apie grą ži ni mą ap skri tai ne ži no“, – pa-
sa ko jo mo te ris.

Blo giau sia, anot vil ka viš kie tės, kad in-
for ma ci ja su ra šy ta to kiu ma žu šrif tu, jog 
dau ge lis žmo nių jos net ne pas te bi, o pa ste-
bė jęs ne kiek vie nas be aki nių įskai tys.

„Mes taip pat ne bū tu me pamatę, bet 
tu ri me paaug lį sū nų, ku ris su si do mė jo, per-
skai tė ir pa ro dė mums. Ma nau, to kie per spė-
jan tys raš tai tu rė tų ka bo ti ne prie išė ji mo, o 
prie šal dy tu vų su pre kė mis, kad pa trauk tų 
pir kė jų dė me sį. Nes išei da mas iš par duo tu-
vės pil nais krep šiais nie kas jo kios in for ma-
ci jos jau ne bes kai to“, – dės tė skai ty to ja.

Su val gy ti iki pu sės spa lio, 
grą žin ti – sau sį
Dar įdo miau pa si da rė pa ste bė jus, kad 

in for ma ci ja apie už terš tas pre kes nuo lat 

kei čia si, t. y. pra ne ša ma vis apie ki tus pro-
duk tus. Nors par duo tu vė at si da rė vi sai ne-
se niai, pir kė jai jau bu vo įspė ti dėl ga li mai 
mik ro bio lo gi ne tar ša už terš tų viš čiu ko, viš-
tos spar ne lių, spar ne lių pe te lių, kiau ši nių, 
eti le no ok si du už terš tos se za mo pa stos.

„Pa me nu, kaž ka da bu vo at ve jis ir ki-
ta me pre ky bos cent re, kai pra šė grą žin ti 
įsi gy tą mė są. Sup ran tu, kad ga li bū ti vien-
kar ti niai, re ti at ve jai, bet čia ma to me ten-
den ci ją! Iš par duo da vie nas pre kes su ak-
ci ja, pa skui smul kiu šrif tu pa skel bia, kad 
ga li ma jas grą žin ti, ir vėl de da ki tas ne ko-
ky biš kas pre kes“, – ste bė jo si mo te ris.

Kai ku rių pre kių pa skel bi mo ne var to-
ti no mis ter mi nai iš tie sų pri bloš kia. Pa vyz-
džiui, „So džiaus“ viš čiu kas pre ky bos cent re 

bu vo par duo da mas nuo spa lio 10 die nos, 
jo ga lio ji mo lai kas bai gė si spa lio 15 die ną. 
Ta čiau in for ma ci ja apie tai, kad pro duk tas 
ga li mai už terš tas mik ro bio lo gi ne tar ša, pa-
si ro dė tik po pu sant ro mė ne sio, gruo džio 
31 die ną (!). Bu vo skel bia ma, kad pro duk tą 
įsi gi ję pir kė jai jį ga li grą žin ti į par duo tu vę 
iki sau sio 7 die nos.

Gal už terš ti, o gal ir ne
Na tū ra lu, jog pir kė jai ki lo klau si mas, 

kaip toks „ga li mai už terš tas“ mais tas ga li at-
si liep ti svei ka tai. Vil ka viš kie tė pa skam bi no 
nu ro dy tu „Lidl“ Klien tų ap tar na vi mo sky-
riaus te le fo nu.

„Pak lau siau, ko dėl taip ri zi kuo ja ma 
žmo nių svei ka ta. Be je, jei gu nu si pirk tas 

pro duk tas už terš tas, tai jis ga li už krės ti 
ir ki tą šal dy tu ve esan tį mais tą. O kas at-
sa kys, jei gu už si krės ir ap si rgs vi sa šei-
ma? Į to kį ma no klau si mą „Lidl“ at sto-
vė at sa kė, kad pir kė jai in for muo ja mi tik 
dėl ga li mos tar šos, o tai reiš kia, kad pro-
duk tai ga lė jo bū ti už terš ti, bet ga lė jo bū-
ti ir ge ri. Ta čiau bet ko kiu at ve ju to kius 
pro duk tus par duo tu vė priims. Na, o jei-
gu kaž kas su si rgtų, tai pa ta rė kreip tis į 
gy dy to jus, tuo met at neš ti pa žy mą apie 
už si krė ti mą, o ta da jau rei ka lai bū tų 
spren džia mi to liau. Bet įsi vaiz duo ki te, 
kaip gy dy to jas nu sta tys, kad aš bū tent 
nuo to viš čiu ko už si krė čiau?“ – ste bė jo-
si „San ta kos“ skai ty to ja.

Pa tik ras ini ci juo ja pa tys
Pir kė jos ke lia mus klau si mus pa tei kė-

me pre ky bos cent ro ad mi nist ra ci jai.
„Lidl Lie tu va“ at sto vė ry šiams su 

vi suo me ne Li na Sker sy tė at siun tė to kį 
at sa ky mą: „Lidl“ tai ko nuo sek lią pro-
duk tų ko ky bės už tik ri ni mo sis te mą, 
griež tai rū pi na si mais to pro duk tų ko-
ky be nuo de ry bų su tie kė jais apie ga li-
mą bend ra dar bia vi mą bei jų ga mi nių 
įtrau ki mo į asor ti men tą iki kas die nės 
pre ky bos. „Lidl“ ne tik rei ka lau ja iš par-
tne rių re gu lia riai tir ti pro duk ci ją, bet ir 

pa tys ati tin ka mai ini ci juo ja pro ce sų pa tik-
ras tie kė jų ga my bos vie to se bei at lie ka pro-
duk tų ty ri mus. Nus ta tę sau gos nea ti ti ki mą 
ar ga vę in for ma ci ją apie tai iš tie kė jų, ne-
del sdami at lie ka vi sus bū ti nus veiks mus, 
siek da mi in for muo ti ir ap sau go ti sa vo var-
to to jus. Vi sus to kius at ve jus ko mu ni kuo ja-
me vi so se mū sų par duo tu vė se. In for ma ci ją 
apie ga lio jan čių pro duk tų su si grą ži ni mą 
pa skel bia me ne tik par duo tu vė se kar tu 
su grą žin ti no pro duk to nuo trau ka, ta čiau 
ir „Lidl Lie tu va“ in ter ne ti nė je sve tai nė je. 
Jei pir kė jams ky la klau si mų, dau giau in for-
ma ci jos jie vi sa da ga li gau ti pa skam bi nę į 
„Lidl Lie tu va“ klien tų in fo li ni ją.“
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Iš prekybos centro išeinantiems žmonėms į akis krenta ryškiaspalviai „Lidl“ lanks-
tinukai, o ne mažu šriftu surašyta informacija apie užterštą ar galimai užterštą 
produktą. Au to rės nuo tr.
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TRUMPAI

SUT RUM PI NO TER MI NĄ
Sei mas pri ta rė įsta ty mo pa tai soms, ku-
rios nu ma to, jog tu riz mo sek to riaus 
įmo nės už at šauk tas ke lio nes pri va lės 
grą žin ti pi ni gus sa vo klien tams per dvi 
sa vai tes. Iki šiol ga lio jęs įsta ty mas nu-
ma tė 90 die nų pi ni gų grą ži ni mo ter mi-
ną, to dėl nea ti ti ko ES tei sės, ku rio je nu-
ma ty tas 14 die nų lai ko tar pis. Nau ja sis 
įsta ty mas įsi ga lios nuo va sa rio 15 d.

PRA TĘS TAS GA LIO JI MAS
Trak to riams, sa vaei gėms ir že mės ūkio 
ma ši noms, ku rioms po praė ju sių me tų 
lapk ri čio 4 d. pa si bai gė ar ba ar ti miau-
siu me tu pa si baigs tech ni nė ap žiū ra, 
jos ga lio ji mo lai kas pra tę sia mas tol, kol 
Lie tu vo je ga lios ka ran ti no re ži mas ir 2 
mėnesius po jo.

PRA MO GOS
Po li ci ja pa ste bi, kad dau gy bė žmo nių 
kar tu su vai kais ren ka si į vie šas erd ves 
pa si mė gau ti žie mos ma lo nu mais. Ar tė-
jant sa vait ga liui pa rei gū nai pra šo žie-
mos pra mo goms rink tis to kias vie tas, 
ku rio se nė ra daug žmo nių, taip pat ne-
pa mirš ti dė vė ti ap sau gos kau kių ir lai-
ky tis sau gaus at stu mo. Pa rei gū nams ne 
kar tą te ko vyk ti per spė ti žmo nių, kad 
jie lai ky tų si rei ka la vi mų, o pik ty biš kai 
juos ig no ruo jan tiesiems – pra dė ti ad mi-
nist ra ci nes tei se nas.

]

]

]

Skirstymo pro ce so ei go je įren gi nys siun tą 
pa sve ria, pa ma tuo ja tū rį, nu skai to brūkš-
ni nį ko dą ir nu krei pia rei kia ma kryp ti mi 
pa gal nu ma ty tą to li mes nį siun tos marš-
ru tą. Siun tos ant kon ve je rio ju da net 380 
kryp čių. Taip skirstomos smul kios, iki 5 
kg, siun tos.

Pla nuo ja ma, kad vi siš kai au to ma ti zuo-
tas skirs ty mo pro ce sas nau ja me lo gis ti kos 
cent re veiks jau pa va sa rį. Lo gis ti kos spar-
ta išaugs 2–3 kar tus, ge ro kai su ma žės klai-
dų ti ki my bė.

Į šį iš ma nio jo skirs ty mo pro jek tą Lie tu-
vos pa štas in ves ta vo 24 mln. eu rų, tai yra 
svar biau sia ir di džiau sia pa što in ves ti ci ja 

per Nep rik lau so mos Lie tu vos me tus. Vie-
nas iš mo der ni za vi mo mo ty vų – pri trauk ti 
dau giau tran zi to.

Pa sau li nės ten den ci jos ro do, kad laiš-
kų kie kiai kas met ma žė ja, o di dė jant elekt-
ro ni nės pre ky bos apim tims kar tu au ga ir 
siun tų kie kiai. Pan de mi ja siun tų kie kį dar 
la biau išau gi no. Lo gis ti nius pa jė gu mus 
pa dvi gu bi nęs pa štas vi lia si su lauk ti dar 
dau giau siun tas at ga be nan čių trau ki nių iš 
Ki ni jos. Per ko ro na vi ru so pan de mi ją Lie tu-
vos pa štas ta po ki niš kų siun tų var tais į Eu-
ro pą. At si nau ji nu si bend ro vė ga lė tų dirb-
ti vi soms Bal ti jos ša lims, jei tik bū tų toks 
siun tų srau tas.

Kol bu vo skirs to ma ran ki niu bū du, 
Lie tu vos pa štas per die ną pa skirs ty da vo 
apie 100 tūkst. siun tų bei 100 tūkst. laiš kų. 
Skirs tant ran ki niu bū du kiek vie ną laiš ką 
ar siun tą rei kė da vo per skirs ty ti 7–8 kar-
tus, iš ma nio jo skirs ty mo me tu už teks 2–3 
per skirs ty mų. Au to ma ti zuo to skirs ty mo 
įran ga per va lan dą lei džia pa skirs ty ti ar ti 
20 tūkst. siun tų ir 30 tūkst. laiš kų.

Lie tu vos pa štui bai gus įgy ven din ti 
iš ma nio jo siun tų skirs ty mo pro gra mą, 
kovo–balandžio mė ne siais bend ro vė at si-
sa kys maž daug 380 dar bo vie tų.

Dėl siun tų skirs ty mo veik los au to ma ti-
za vi mo ir cent ra li za vi mo ma žės dar buo to-
jų, dir ban čių Kau no ir re gio nų lo gis ti kos 
cent ruo se, po rei kis, taip pat ne liks siun tų 
skirs ty to jo pa rei gy bės pa što sky riuo se. 
Įgy ven di nant mo der ni za vi mo pro jek tą 
bu vo su kur ta ir nau jų aukš tes nės kom pe-
ten ci jos dar bo vie tų skir tin guo se Lie tu vos 
re gio nuo se.

„San ta kos“ inf.

At si nau ji nan tis Lie tu vos pa štas 
pa si ry žęs dirb ti vi soms Bal ti jos ša lims
Lie tu vos pa štas siun tas jau skirs to au to ma ti zuo tai. Nau ja ja me Vil-
niaus lo gis ti kos cent re vei kian tis kon ve je ris per va lan dą iš skirs to 
apie 12 tūkst. siun tų. Skirs ty mo pro ce sas yra spar tes nis, tiks les nis 
ir vi siš kai skait me ni zuo tas. Pa va sa rį mo der ni za vi mas bus ga lu ti nai 
už baig tas.

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info



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

2021 m. sausio 15 d. 6  /  Kybartai: čia prasideda Lietuva

Vin co pa si kal bė ji mas su Jo nu apie „šven tą ją kont ra ban dą“
– Guo do ti nas bro li Jo nai! Ste biuo si, koks 

ne pa ki tęs pa sau lis nuo mū sų jau nys tės lai-
kų. Lie tu vos pa sie ny je su Ka ra liau čiaus kraš-
tu ir to liau kles ti... kont ra ban da.

– Ne ly gu ko kia kont ra ban da, Vin cai. Mu-
du juk ir gi kont ra ban dą ska ti no me. Tu per 
Šir vin tos til tą raš tus į prū sus ne šei, o mū sų 
kny ge lės ir laik raš čiai per Viš ty tį, Ky bar tus, 
Lauc kai mį, Nau mies tį, Sli bi nų kai mą iki pat 
Su dar go per sie ną, ru sų ka rei vių sau go mą, 
plau kė į Lie tu vą ir to liau, iki Si bi ro, Mask-
vos, Kry mo, Ode sos. Vi sur, kur bu vo su si pra-
tu sių lie tu vių.

– Na taip, tu tei sus. Tad pa kal bė ki me 
šian dien apie knyg ne šius – did vy rius ro-
man ti kus ir biz nie rius kont ra ban di nin kus. 
Ne vis kas rea lia me gy ve ni me bu vo tik idė jo-
mis grįs ta. Knyg ne šys tu rė jo bū ti smal sus, 
vik rus, už si spy ręs ir mo kan tis skai čiuo ti 
sa vo pel ną.

– Knyg ne šio veik la pra si dė da vo nuo šla-
man čių jų ki še nė se. Į Prū si ją jis at vyk da vo 
le ga liai ar ba slap tai, su pirk da vo rei kia mą 
kie kį kny gų. Po to su pa kuo da vo į du ry šu-
lius. Pra ku tę knyg ne šiai to liau su si ras da vo 
stip rių vy rų, su mo kė da vo už ne leng vą ne šu lį 
3–5 rub lius.

– Tai gi, ne vi si ne šu lius temp da vo per sie-
ną. O dar ir sar gy bi nių reik da vo sau go tis.

– Ne šė jai, sėk min gai įvei kę sie ną, ry šu-
lius pa lik da vo su tar to se vie to se. To liau jau 
per neš da vo lei di nių pir kė jas. O kas lauk da vo 
to, ku rį su gau da vo?

– Ne ro žė mis jų ke lias klo tas. Už pa šau tą 

ar su lai ky tą knyg ne šį sar gy bi niai gau da vo 
už mo kes tį. Su gau tus pri riš da vo prie stul-
pų, rykš tė mis už plak da vo. Pa sie ny je šim tai 
dra mų vyk da vo. Kai ka da sar gy bi nius pa-
pirk da vo ar ba įvyk da vo grum ty nės. Kar tais 
gar su sis knyg ne šių ka ra lius Jur gis Bie li nis 
už klup tas pa kiš da vo sar gy bi niui vie no je ran-
ko je pi ni gus, ki to je pis to le tą.

– Įdo mu ir tai, kad „šven to sios kont ra-

ban dos“ (mal dak ny gių, lie tu viš kų kny ge lių) 
ne šė jai su kny go mis temp da vo tik rą kont ra-
ban dą: spi ri tą, ge lum bę, ar ba tą.

– Taip, kal vo to sios Su val ki jos klo niais 
ke liau da vo Pet ras Mi ko lai nis, knyg ne šys iš 
Viš ty čio kraš to. Yra už fik suo ta, kad „nuo 
Viš ty čio ir Kau piš kių vis kas – kny gos ir ki ti 
vi si ta vo rai – re vol ve riai ir net ara kas (sal di 
deg ti nė) bu vo ga be na mi per Gra žiš kius į Kal-

va ri ją.“ Ar knyg ne šiai tu rė jo pel no iš sa vo 
pa vo jin go vers lo?

– Knyg ne šys tė iš ties bu vo vie na iš kont-
ra ban dos rū šių, o kai kam ir pel nin gas vers-
las. Knyg ne šys iš Nau mies čio An ta nas Balt-
ru šai tis tei gė per aš tuo nio li ka me tų tu rė jęs 
40 tūkstančių rub lių apy var tą. Gal pa me ni, 
Vin cai, Nau mies ty je jis bu vo ati da ręs par duo-
tu vę, kny gy ną, nu si pir ko na mą.

– Ta čiau ne vi siems taip se kė si. Te ko gir-
dė ti, kad ka ra bel nin kas Pup kis vis ką pra gė-
rė, o Mo tie jus Ei mai tis nuo Za pyš kio ap te ko 
sko lo mis. Ca ro Lie tu vo je mal dak ny gė, per-
neš ta per sie ną, kai na vo 4–5 rub lius, o Til žė je 
ją nu pirk da vo už 30 ka pei kų. Štai kas vi lio jo 
kny gų ne šė jus – pel nin gas vy rų už siė mi mas. 
O ar tarp knyg ne šių bu vo mo te rų?

– Pir mo ji knyg ne šė Ka ro li na Lau ri na vi-
čiū tė iš Pa ne vė žio bu vo tik ra did vy rė. 1869 
m., su lai ky ta už lie tu viš kų kny ge lių lai ky-
mą, tar do ma sa vo bend ra dar bių neiš da vė. 
Tar dy to jas jos by lo je įra šė: „Dėl fa na tiš ko 
už si spy ri mo ne tei kia vil čių at vi ram pri si pa-
ži ni mui ir by los išaiš ki ni mui sa vo pa ro dy-
mais.“ Su val ki jo je kaip knyg ne šių mo ti nė lė 
ži no ma Ago ta Zig man tai tė iš Eg lia ba lių kai-
mo. Ji tal ki no ku ni gui A. Gri ne vi čiui, ne šė 
kny ge les į Liu ba vą, Puns ką, Kros ną, Bart-
nin kus, slė pė ma no bi čiu lio Pet ro Kli mo 
tė viš kė je.
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IS TO RI JA KI TAIP

Dr. Jono Basanavičiaus ir dr. Vinco Kudirkos pokalbiai, pateikti literatūrine forma, 
kviečia prisiminti istorinę praeitį, aptarti dabarties įvykius ir nenuspėjamą ateitį.
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Ge riau sia do va na nau ja jam kle bo nui – 
galimybė tar nau ti žmo nėms
To ma BIRŠ TO NĖ

Nuo va sa ros Ky bar tų Eu cha-
ris ti nio Iš ga ny to jo pa ra pi jai 
va do vau ja kle bo nas ku ni gas 
Jo nas CI KA NA, kar tu ei nan tis 
ir Ky bar tų pa tai sos na mų ka pe-
lio no pa rei gas. Šis in ter viu su 
dva si nin ku – apie pa šau ki mą, 
tar nys tės ke lią ir nau ją sias 
pa rei gas.

– Ko dėl nu spren dė te tap ti ku ni-
gu?

– Į se mi na ri ją įsto jau dvi de šimt dve-
jų. Iki to lai ko įgi jau ke le tą spe cia ly bių 
ir iš ban džiau įvai rius dar bus. Gy ve ni-
me te ko su si dur ti su daug be pras my bės, 
ne tei sy bės, to dėl ieš ko ji mai į ky lan čius 
klau si mus at ve dė prie Die vo.

1996 me tais įsto jau į Kau no tarp die-
ce zi nę ku ni gų se mi na ri ją, o kar tu – ir 
į Vy tau to Di džio jo uni ver si te tą, teo lo gi-
jos fa kul te tą.

– Ką Jums da vė me tai se mi na ri jo-
je? Ko kie jie bu vo?

– Džiau giuo si, kad stu di jų me tais tu rė-
jau pro gos pa žin ti įvai rių vys ku pi jų stu den-
tus. Jų bu vo iš ties ne ma žai. Ma no kur se 
mo kė si 32 stu den tai iš Kau no, Kai šia do rių, 
Vil ka viš kio, Pa ne vė žio ir Šau lių vys ku pi jų. 
Bes tu di juo jant Kau ne at si kū rė Vil ka viš kio 
vys ku pi jos se mi na ri ja Ma ri jam po lė je, tad 
stu di jas bai giau šia me mies te.

Me tai se mi na ri jo je da vė iš ties ne ma-
žai. Mo kė mės bend rų jų teo lo gi jos stu di jų 
da ly kų. Taip pat pa pil do mai klie ri kams 
bu vo dės to mos li tur gi jos, gie do ji mo, ho mi-
le ti kos ir ki tos pa skai tos, ku rios tie sio giai 
su si ju sios su ku ni go tar nys te. Kai pra dė-
jau vyk dy ti pa sto ra ci nę veik lą pa ra pi jo je, 
ki lo ne ma žai klau si mų, te ko su si dur ti su 

iš šū kiais, apie ku riuos se mi na ri jo je ne mo-
ko ma. Ta čiau ši tas lai kas ir skir tas tam, jog 
at si liep tu me į Baž ny čios mo ky mą. Tai nuo-
la ti nis ku ni go ug dy mas ir au gi mas, kaip ir 
kiek vie no žmo gaus pa šau ki mas link bend-
ru mo ir to bu lu mo.

– Pa pa sa ko ki te apie sa ve: iš kur esa te 
ki lęs, kaip šei ma priė mė Jū sų pa si rin ki-
mą tap ti ku ni gu?

– Esu iš ne to li Ma ri jam po lės esan čio Avi-
ki lų kai mo. Ma no ar ti mie ji – ti kin tys žmo-
nės, to dėl šią ži nią priė mė ra miai, nors iš 
pra džių kiek nu ste bo.

– Ko kio se pa ra pi jo se tar na vo te ir ko-
kius dar bus pa vy ko nu veik ti?

– Po pen ke rių stu di jų me tų bu vau pa-
šven tin tas dia ko nu ir pa skir tas at lik ti pa-

sto ra ci nę tar nys tę Prie nų pa ra pi joje. Čia 
ne tik tal ki nau ku ni gams, bet tu rė jau ir 
ki tų veik lų. Dės čiau ti ky bos pa mo kas „Ži-
bu rio“ gim na zi jo je, ruo šiau vai kus Pir ma-
jai Ko mu ni jai, dir bau su pa ra pi jos jau ni-
mo gru pe, tar na vau suau gu sių jų mal dos 
gru pei.

Po ku ni gys tės šven ti mų bu vau pa skir-
tas vi ka ru į Ša kių Šven to Jo no Krikš ty to jo 
pa ra pi ją. Čia pra lei dau tre jus me tus. Pas to-
ra ci nė veik la bu vo pa na ši, kaip ir prieš tai 
bu vu sio je pa ra pi jo je. Taip pat te ko or ga ni-
zuo ti pa ra pi jos jau ni mo sto vyk las, in ten sy-
viai lan ky ti li go nius. Ša kiuo se rei kė jo im tis 
ne ti kė tų va do vo pa rei gų. Bu vau Vai kų ir 
jau ni mo cent ro di rek to rius. Rū pi no mės pa-
ra pi jos se ne lių glo bos na mais, jų re mon tu.

Vė liau iš vy kau į Ro mą. Ten po rą me-
tų gi li nau teo lo gi jos ži nias. Po stu di jų 
už sie ny je bu vau pa skir tas į Šven te že-
rio pa ra pi ją. Vys ku pas at ski ru dek re tu 
ma ne pa sky rė va do vau ti Vil ka viš kio 
vys ku pi jos jau ni mo cent rui.

Šven te že ry je su jau nuo liais pra lei-
do me daug sma gaus lai ko. Su mi nist-
ran tais, cho ris tais su bū rė me pan to-
mi mos teat ro gru pę, su kū rė me ke le tą 
evan ge li za ci nių pan to mi mų. Jas ro dė-
me įvai rio se švie ti mo įstai go se, vys ku-
pi jos jau ni mo die no se ir ki to se šven-
tė se. Taip pat koor di na vau „Snie go 
gniūž tės“ veik lą. Tai pre ven ci nė jau ni-
mo pro gra ma prieš al ko ho lio, ta ba ko ir 
nar ko ti kų var to ji mą. Su jau ni mu bu vo-
me su ren gę dvi kai mo kry žių fo tog ra fi-
jų pa ro das.

Rūpindamasis suau gu sių jų sie lo-
va da ve džiau „Al fa“ kur so pro gra mą, 
„Lec tio di vi na“ pa skai tas, pa lai kiau 
Pa lai min to jo Jur gio Ma tu lai čio drau gi-
jos veik lą, rin ko mės pa mal doms prie 
kai mų kry žių. Šven te že ry je pra lei dau 
še še rius me tus. Per šį lai ko tar pį bu vo 
at lik tas ka pi ta li nis pa ra pi jos na mų re-
mon tas, ak me ni mis iš grįs ti ta kai šven-

to riu je, pa da ry ta daug ki tų dar bų. 
Vė liau bu vau per kel tas į Liš kia vą. Čia 

bu vau pa skir tas ap tar nau ti ne tik Liš kia-
vos, bet ir Ger da šių pa ra pi ją. Šio je pa ra pi-
jo je daug dė me sio sky riau kul tū ros pa vel-
do sau go ji mui, nes baž ny čia ir vie nuo ly no 
pa sta tų an samb lis yra kul tū ros pa vel do 
ob jek tai. Per sep ty ne rius ten pra leis tus 
me tus bu vo at lik ta daug svar bių re mon to 
dar bų. Šio je pa ra pi jo je in ten sy viai lan kiau 
li go nius, su bū riau še šias ti kin čių jų pa si da-
li ji mo gru pes kai muo se, ve džiau dva si nio 
at si nau ji ni mo pro gra mas „At gai vink“, „Ko-
dėl va di na mės ka ta li kai“. Tar nau da mas 
Liš kia vo je bu vau pa skir tas Aly taus Šven to 
Be ne dik to gim na zi jos ka pe lio nu.
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Ky bar tų pa ra pi ja dabar rūpinasi kle bo nas Jo nas Ci ka na. Ma ri jos STA NU LY TĖS nuo tr.S
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Ka ran ti nas ren gi nių ve dė jus ver čia 
per sio rien tuo ti
And rius GRY GE LAI TIS

Ka ran ti nas pa kei tė dau ge lio iš 
mū sų kas die ny bę: ne be ga li me 
lais vai ke liau ti, lan ky ti sa vo 
mėgs ta mus spor to ar kul tū ros 
ren gi nius, ne be li ko di des nio mas-
to šven čių ar su si bū ri mų. Vie ni iš 
la biau siai nu ken tė ju sių jų šiuo lai-
ko tar piu – įvai rių ren gi nių ve dė jai 
bei or ga ni za to riai.

Liūd nas gruo dis
Vil ka viš kie čiui Liu tau rui Ka su lai čiui 

gruo dis įpras tai bū da vo pa ts dar bin giau-
sias mė nuo. Vy riš kis prieš di džią sias me tų 
šven tes kvies da vo ma žuo sius ra jo no gy ven-
to jus į Ka lė dų Se ne lio am ba sa dą, o per Kū-
čias bei Ka lė das tu rė da vo be ga lę už sa ky mų 
su vai din ti vai kų taip mėgs ta mą per so na žą. 
De ja, šie me tai bu vo ki to kie. L. Ka su lai tis 
ban dė siū ly ti sa vo pa slau gas nuo to li niu bū-
du, ta čiau jo mis su si do mė jo vos ke le tas iš ti-
ki miau sių vil ka viš kie čio klien tų.

„Šie met Ka lė dų Se ne lio pa slau gas in ter-
ne tu siū lė dau gy bė pa slau gų tei kė jų, tad 
pa si rin ki mas bu vo iš ties ne ma žas. As me niš-
kai man to kia pa tir tis ne pa ti ko. Tai – ne tik-
ra, ne gy va... Aiš ku, spin din čias vai kų akis 
ga li ma ma ty ti ir per kom piu te rio ek ra ną, 
ta čiau tai tas pa ts, kas lai žy ti me dų per stik-
lą“, – kal bė jo vil ka viš kie tis.

Įp ras tai jis kvie čia mas ir į ki to kio po bū-
džio ren gi nius, ta čiau pa sta ruo ju me tu šie 
taip pat ne vyks ta. Kai ku rie ren gi nių or ga-
ni za to riai siū lo as me ni nes šven tes ar dar bo 
va ka rė lius suor ga ni zuo ti nuo to li niu bū du, 
ta čiau, L. Ka su lai čio nuo mo ne, tai – klien tų 
ap gau di nė ji mas ir ban dy mas bet ko kia kai-
na pa si pel ny ti net per sunk me tį.

„Man to kio se ini cia ty vo se trūks ta nuo-

šir du mo. Ti kiu, kad kai vis kas grįš į įpras-
tas vė žes, mes ne gai lė si me vie ni ki tiems 
gra žių žo džių. Šis lai ko tar pis dau ge liui 
pa dė jo per gal vo ti sa vo ver ty bes“, – svars tė 
pa šne ko vas.

Gelbs ti ki ti dar bai
Neįp ras tas šven ti nis lai ko tar pis bu vo ir 

Vil ka viš kio kul tū ros cent ro Klau su čių kul tū-
ros na mų kul tū ri nės veik los va dy bi nin kui 
Ra mū nui Puo džiū nui. Įp ras tai šiuo me tu jis 
ne tik dirb da vo sa vo tie sio gi nį dar bą, bet 
taip pat ak ty viai ves da vo pri va čius ren gi-
nius bei šven tes.

„Ne ži nau, kaip rei kė tų iš gy ven ti, jei 

ne tu rė čiau dar bo. Grei čiau siai ant sto liai 
se niai bū tų vis ką su si rin kę. Kul tū ra šiuo lai-
ko tar piu itin nu ken tė jo. Ak to riai, mu zi kos 
at li kė jai ar ren gi nių ve dė jai da bar sė di be 
dar bo. Šią sri tį už da ry ti bu vo pa pras čiau-
sia, nors iš tik rų jų ją kont ro liuo ti bū tų leng-
viau sia“, – pa brė žė R. Puo džiū nas.

Jis džiau gė si, kad, ne pai sant ka ran ti no, 
kar tu su Vil ka viš kio kul tū ros cent ru ga lė jo 
įgy ven din ti ka lė di nio „Craf te rio“ idė ją. Per-
si ren gęs Ka lė dų Se ne liu Ra mū nas vi są sa-
vai tę va ži nė jo po kai mus ir ato kias ra jo no 
gy ven vie tes bei per sau gų at stu mą svei ki no 
žmo nes su ar tė jan čio mis šven tė mis. Iš vi so 
bu vo ap lan ky ta 50 kai mų.

„Pa ra dok sa lu, bet la biau siai lau kia mi 
jau tė mės ten, kur gy ve na ma žiau siai žmo-
nių. Bu vo la bai sma gu bent to kiu bū du pa-
bend rau ti su žmo nė mis, pa jus ti tą šven ti nę 
at mos fe rą“, – kal bė jo R. Puo džiū nas.

Jis ap gai les ta vo, kad dėl ka ran ti no grei-
čiau siai nu ken tės dau gy bė šiais me tais 
Klau su čiuo se pla nuo tų veik lų. Ši gy ven-
vie tė šie met pa skelb ta ma žą ja Lie tu vos 
kul tū ros sos ti ne ir jo je tu rė tų vyk ti dau gy-
bė šven čių, ple ne rų, pa ro dų, kon cer tų ir 
ki to kių pa na šaus po bū džio ren gi nių. Net 
Lie tu vos kul tū ros ta ry ba jiems sky rė daug 
ma žes nį fi nan sa vi mą, nei bu vo ti kė ta si.
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Įprastai Liutauras Kasulaitis mažuosius rajono gyventojus 
šventiniu laikotarpiu kviesdavo į Kalėdų Senelio ambasadą.
 Asmeninio albumo nuotr.
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Ramūno Puodžiūno nuomone, kultūra dėl pandemijos 
nukentėjo labiausiai.
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Atkelta iš 5 p.

Į klau si mus apie tai, kiek iš vi so to kių 
at ve jų bu vo nu sta ty ta Vil ka viš kio „Lidl“ 
cent re nuo par duo tu vės ati da ry mo ir 
kiek vi sa me pre ky bos tink le per 2020 me-
tus, at sto vė at sa ky mo ne pa tei kė. At sa ky-
mo ne su lau kė me ir į klau si mą dėl ypač 
smul kiu šrif tu spaus di na mos in for ma ci-
jos apie už krės tus pro duk tus.

Ga li ieš ko ti in ter ne te
Šio je si tua ci jo je ste bi na ir tai, kad tiek 

ga li mai už krės tų pro duk tų ap skri tai pa-
ten ka į pre ky bos cent rus. Pir kė jai ti ki si, 
kad prieš at si dur da mi ant par duo tu vių 
len ty nų mais to pro duk tai iš ti ria mi mais-
to ir ve te ri na ri jos spe cia lis tų. Kaip elg tis 
įsi gi jus to kio mais to, ar jis neuž terš ki tų 
pro duk tų? Kiek iš vi so to kių at ve jų „Lidl“ 
par duo tu vė je bu vo nu sta ty ta? Ar yra už-
fik suo ta skun dų dėl pro duk tų ko ky bės šia-
me Vil ka viš kio pre ky bos cent re?

Klau si mus pa tei kė me Vals ty bi nės mais-
to ir ve te ri na ri jos tar ny bos (VMVT) Ma ri-
jam po lės de par ta men to pa ta rė jai Jū ra tei 
Čer niavs kie nei.

Konk re čių skai čių, kaip ir „Lidl“ cent-
ras, pa rei gū nė ne pa tei kė, bet paaiš ki no, jog 
pa sku ti nio mė ne sio in for ma ci ja apie rin-
kos ar im por to kont ro lės me tu nu sta ty tus 
ne sau gius mais to, su mais tu be si lie čian čius 
pro duk tus ir pa ša rus pa tei kia ma VMVT in-
ter ne te, len te lė je, ku ri re gu lia riai at nau ji na-
ma. In for ma ci ją pi lie čiai ga li ras ti ad re su 
https://vmvt.lt/node/3740. Anks tes ni pra ne ši-

]

mai sau go mi ar chy ve.
Ta čiau konk re tūs pre ky bos cent rai, ku-

riuo se tie kia ma ne sau gi pro duk ci ja, len te lė-
je nė ra nu ro dy ti. Ir var gu, ar ku ris pir kė jas 
grį žęs na mo sau gos mais to pro duk tus, o 
vė liau in ter ne te ieš kos in for ma ci jos, ar tie 
pro duk tai ne bu vo pa skelb ti ne tin ka mais 
var to ti.

Pri va lo ma sa vi kont ro lė
VMVT pa rei gū nė aiš ki no, jog pa tys pre-

ky bos cent rai tu ri už siim ti sa vi kont ro le.
„Im por tuo to jai, ga min to jai, per dir bė-

jai ir pre ky bi nin kai pri va lo tai ky ti to kias 
sa vi kont ro lės ir ko ky bės už tik ri ni mo sis te-
mas, kad nu sta čius ne sau gų, ne tin ka mai 
pa ženk lin tą ar ki tų rei ka la vi mų nea ti tin-
kan tį pro duk tą ne del sdami nu trauk tų jo 
tie ki mą rin kai vi suo se įmo nės pa da li niuo-
se ir fi lia luo se, in for muo tų vi sus pro duk-
tą įsi gi ju sius ju ri di nius as me nis, or ga ni-
zuo tų var to to jų in for ma vi mo prie mo nes. 
Var to to jai, įsi gi ję sau gos rei ka la vi mų nea-
ti tin kan čių pro duk tų, apie tai vi sų pir ma 
tu rė tų pra neš ti par da vė jui, kad pa sta ra sis 
ga lė tų im tis rei kia mų prie mo nių ir pa-

ša lin ti sau gos rei ka la vi mų nea ti tin kan tį 
pro duk tą iš rin kos bei in for muo ti VMVT“, 
– dės tė J. Čer niavs kie nė.

Kont ro lės me tu nu sta ty ti ne sau gūs pro-
duk tai to liau ne be par duo da mi, o jau par-
duo ti su ren ka mi ir su nai ki na mi.

„Kiek vie na me maž me ni nės pre ky bos 
su bjek te (šiuo at ve ju ir „Lidl“ pre ky bos cent-
re), iš pla ti nu sia me ne sau gius ar ga li mai 
ne sau gius pro duk tus, pri va lo ma iš ka bin ti 
skel bi mą var to to jams ge rai ma to mo je vie to-
je (pvz., prie ka sų, in for ma ci nia me sten de, 
skel bi mų len to je ir (ar) prie par duo tu vės 
du rų ir kt.) ir ja me nu ro dy tus duo me nis bei 
in for ma ci ją pa skelb ti per ki tas tin ka mas 
ir pro por cin gas vi suo me nės in for ma vi mo 
prie mo nes (pvz., te le vi zi ją, ra di ją, in ter ne-
to sve tai nė je, elekt ro ni niu pa štu, trum po-
sio mis ži nu tė mis, švies len tė se, skel bi mų 
len to se ar kt.). Tei sės ak tai įpa rei go ja ūkio 
su bjek tus in for muo ti, su si grą žin ti iš var to-
to jų ne sau gius pro duk tus ir juos sau giai su-
nai kin ti“, – tei gė spe cia lis tė.

Ati tin ka ter mi nus
J. Čer niavs kie nės tvir ti ni mu, skel bi mai 

apie ga li mai ne sau gius pro duk tus „Lidl“ 
pre ky bos cent re pa skelb ti lai ku ir ati tin ka 
nu ma ty tus tei si nius ter mi nus.

„Šiuo at ve ju „Lidl“ pre ky bos cent ro 
veiks mai – tai tik įro dy mas sa vi kont ro lės 
sis te mos funk cio na lu mo ir pa ša li ni mo iš 
rin kos ne sau gaus pro duk to pro ce dū rų iš-
baig tu mo“, – aiš ki no VMVT pa rei gū nė.

Ki taip ta riant, pre ky bos cent ras pa ts 
sa ve kont ro liuo ja ir var to to jus per spė ja 

(nors ir smul kio mis rai de lė mis), kad pre-
kia vo ne sau giais pro duk tais. Ko dėl tie pro-
duk tai taip daž nai at si du ria ant par duo tu-
vės len ty nų – taip ir lie ka neaiš ku.

Anot J. Čer niavs kie nės, „Lidl“ pre ky-
bos cent re dau gu ma mais to pro duk tų yra 
su fa suo ti, to dėl lai kant juos šal dy tu ve pa-
kuo tė je ir už tik ri nus hi gie niš kas lai ky mo 
są ly gas tar ša nuo ne sau gaus pro duk to ne-
pask lis. Svar bu, kad pro duk tas tie sio giai 
ar per mais tą ga mi nan čių as me nų ran kas 
ne su si lies tų su ki tais ga ta vais pro duk tais, 
ku riuos ga li ma var to ti be ter mi nio pa ruo-
ši mo. Spe cia lis tė pri mi nė, kad ža lią mė są, 
paukš tie ną ar žu vį rei kia lai ky ti šal dy tu vo 
apa čio je, o pa ruoš tą var to ti mais tą – vir šu-
je, kad jis bū tų ap sau go tas nuo kon den sa-
to ar ža lios mė sos skys čių.

Skun dė si tik kar tą
VMVT duo me ni mis, Ma ri jam po lės de-

par ta men te 2020 m. bu vo už re gist ruo ta 69 
skun dai dėl mais to ir su mais tu su si ju sių 
pa slau gų tei ki mo, iš jų dėl par duo tu vė je įsi-
gy to pro duk to bu vo gau tas tik vie nas vil ka-
viš kie čių skun das.

Pir kė jas pra ne šė, kad nu si pir ko viš čiu-
kų broi le rių blauz de lių, grį žęs na mo iš pa ka-
vo ir pa ju to la bai ne ma lo nų kva pą.

Var to to jas krei pė si į „Lidl“ par duo tu-
vės ad mi nist ra ci ją, pi ni gai už paukš tie ną 
bu vo grą žin ti. Ka dan gi, anot ins pek to rių, 
„tik ri ni mo me tu nea ti tik čių dėl lai ky mo 
ir tem pe ra tū ri nio re ži mo są ly gų ne nus ta-
ty ta“, skun dą VMVT pa rei gū nai įver ti no 
kaip ne pag rįs tą.

Pir kė jai kvie čia mi grą žin ti mė są, įsi gy tą prieš... pu sant ro mė ne sio

Kodėl nesaugūs 
produktai 
taip dažnai atsiduria ant 
parduotuvės lentynų – 
lieka neaišku.

PANDEMIJOS REALYBĖ
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Re ži mas rei ka lin gas 
ne tik suau gu sie siems
Die not var kė ir jos lai ky ma sis su sta to 

žmo gaus gy ve ni mą į sa vo tiš ką ru ti ną, dėl 
to ga li ma su lauk ti di džių re zul ta tų – at si-
ran da sta bi lu mas, tiks lu mas, pa di dė ja po-
zi ty vu mas, kon cent ra ci ja ir va lia. Ne re tai 
gal vo ja ma, kad re ži mas, ap sau gan tis nuo 
pa sy vaus lai ko lei di mo, rei ka lin gas tik 
suau gu sie siems, ta čiau tai taip pat rei ka-
lin ga ir vai kams.

Pra dė ti pa žin din ti vai kus su dis cip li na 
ir die nos re ži mu rei kė tų dar tuo met, kai 
jų gy ve ni mo įpro čiai nė ra su si for ma vę. 
Vai kai tu rė tų aiš kiai su vok ti mo kyk los ir 
po pa mo ki nės veik los pra smę, su pras ti bei 
at skir ti, ka da yra lai kas mo ky tis ir il sė tis, 
taip pat ži no ti, kas yra ko ky biš kas poil sis.

Vai kų psi cho lo gės E. Balt rū nai tės tei gi-
mu, no rint su kur ti sau gią ap lin ką, tė vams 
rei kė tų su vai kais pa kal bė ti apie tai, ko kia 
die na vai ko lau kia, ap tar ti die nos pla ną, 
veik las, jų truk mę ir pra smę. To kiu bū du 
pa vyk tų iš veng ti dau ge lio konf lik ti nių si-
tua ci jų ir į vai ko gy ve ni mą bū tų įne ša ma 
konk re tu mo ir tiks lu mo.

Rei kia kont ro liuo ti nau do ji mą si 
tech no lo gi jo mis
Šian die nio pa sau lio kas die ny bė yra 

neį si vaiz duo ja ma be tech no-
lo gi jų, ku rios suau gu sie siems 
daž niau siai yra dar bo, o vai-
kams – lais va lai kio pra lei di-
mo prie mo nė. Dėl to la bai 
svar bu su vai kais ap tar ti, ko-
kiu tiks lu ir kiek lai ko jie ga-
lės pra leis ti prie iš ma nių jų įren gi nių.

Daž nu at ve ju in for ma ci nės tech no lo-
gi jos yra tar si sau gi vai kų zo na, ku rio je 
jie yra at si pa lai da vę, jau čia si pa to giai 
ir ne pa ti ria stre so. Kad ir kaip bū tų, tai 
ne tu rė tų bū ti nuo la ti nė ir vie nin te lė vai-
kų lais va lai kio veik la, to dėl pa ta ria ma 
įtrauk ti vai kus į už kla si nių bū re lių veik-
lą, skir ti jiems dau giau dė me sio, kal bė tis, 
iš siaiš kin ti jų po rei kius ir kur ti ge res nį 
tar pu sa vio ry šį lei džiant lai ką kar tu.

Anot spe cia lis tės E. Balt rū nai tės, vai-
kai iki 3 me tų pa sau lį pa žįs ta ro po da mi, 
lies da mi, bė gio da mi ir žais da mi, to dėl 
leis ti nau do tis kom piu te riais, te le fo nais 
ar plan še ti niais kom piu te riais jiems nė ra 
pa tar ti na. Vy res niems, 3–5 me tų, vai kams 
re ko men duo ja ma pra leis ti iki 1 va lan dos 
prie iš ma nių jų įren gi nių. Au gan čiam ir 
jau tė vų žo džius su vo kian čiam vai kui rei-
kė tų for muo ti tin ka mą mąs ty mą apie tai, 
jog tech no lo gi jos yra skir tos dirb ti ir mo-
ky tis, o ne žais ti.

Vy res ni nei 5 me tų vai kai ga li dau-
giau lai ko pra leis ti prie iš ma nių jų įren-
gi nių, ste bint ir kont ro liuo jant tė vams. 
At lie ka mi ty ri mai ro do, kad ek ra nuo se 
ma to mi vaiz dai už ker ta ke lią na tū ra liam 
vai kų vaiz duo tės vys ty mui si, nes vis kas 
yra at lie ka ma už juos. Dėl šios prie žas ties 
itin svar bu ne tik sek ti lai ką, bet ir ste bė ti 
veik los po bū dį, kad prie iš ma nių jų įren-
gi nių pra leis tas lai kas bū tų nau din gas, o 
po to – ap tar ti šias pa tir tis kar tu su vai-
kais, pa si da ly ti nuo mo nė mis ir pa pra šy ti 
vai kų at pa sa ko ti re gė tus vaiz dus.

Svar bu lai ku pa ste bė ti sig na lus 
ir pa lai ky ti fi zi nį ak ty vu mą
Ri ba tarp po mė gio ir pri klau so my bės 

yra itin ma ža. Ek ra nuo se eg zis tuo jan tis 
gy ve ni mas, žai di mai ir ki tos vir tua lios 
pra mo gos ga li vai kus stip riai įtrauk ti ir 
tap ti pa čia mėgs ta miau sia veik la, ku ri 
daž nu at ve ju iš si vys to ir į pri klau so my-
bę.

Pa sak spe cia lis tės, vie ni 
daž niau siai pa si tai kan čių 
pri klau so my bės sig na lų yra 
ne rea ga vi mas ir tė vų ra gi ni-
mų at si trauk ti nuo kom piu te-
rio ig no ra vi mas, su ma žė jęs 
ar ba vi sai din gęs do mė ji ma-
sis ap lin ki niu pa sau liu ir su-
tri kęs mie gas. „Dėl to at si ran-
da sa vi kont ro lės sun ku mų, 
el ge sio pro ble mų, so cia li nių 
įgū džių stag na ci ja ir sa vi ver-
tės su ma žė ji mas“, – pri klau-
so my bės pa sek mes var di ja 
psi cho lo gė.

Be to, per ne lyg il gai prie 
kom piu te rio sė din tys vai-
kai bė gant lai kui ga li pra dė-
ti skųs tis gal vos, spran do, 
pe čių juos tos ir nu ga ros 
skaus mais, ga li pa di dė ti jų 
dirg lu mas ir at si ras ti lai ky-
se nos ar re gos su tri ki mų. 
Sie kiant iš veng ti iš var dy tų 
ir ki tų svei ka tos pro ble mų, 

yra bū ti na tei sin gai or ga ni zuo ti vai kų lai-
ką prie kom piu te rių: pa ruoš ti tin ka mą 
įran gą, pri žiū rė ti lai ky se ną, da ry ti per-
trau kas bei mankš tas, skir tas pail sin ti 
akis ir kū ną.

Vai kų psi cho lo gės nuo mo ne, su re gu-
liuo tas mie go re ži mas ir tiks lus jo lai ky-
ma sis leis ne tik iš veng ti mie go su tri ki-
mų, bet ir ko ky biš kai pail sė ti po die nos 
veik lų. Taip pat ver tė tų pa lai ky ti vai kų 
fi zi nį ak ty vu mą ir kar tu su jais at lik ti 
mankš tas, išei ti pa si vaikš čio ti, spor tuo ti 
ar šok ti.
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Vai ko die not var kė: kiek lai ko leis ti jam 
nau do tis kom piu te riu?
Gy ve na me XXI am žiu je, kur kiek vie na die na yra tar si nau-
ja pra džia ir nau ja is to ri ja. At ra di mų ir iš ra di mų ku pi nas 
pa sau lis kei čia si ne sus tab do mu grei čiu, prie ku rio rit mo 
tu ri me pri si tai ky ti vi si – ir ma ži, ir di de li.

Die nos re ži mas yra pui kiai pa žįs ta mas nuo lat sku ban-
tiems ir le kian tiems suau gu sie siems, ku rie sten gia si 
su de rin ti dar bą ir šei mą. Ne re tai vai kų die nos re ži mas 
yra pa lie ka mas na tū ra liai tėk mei, ti ki ma si, kad jis su si for-
muos sa vai me, ta čiau dėl to kio nu si sta ty mo atei ty je ga li 
kil ti pro ble mų.

Apie tai, ko dėl svar bu vai kams nuo ma žens for muo ti 
die nos re ži mą ir kont ro liuo ti nau do ji mo si tech no lo gi jo-
mis lai ką, pa sa ko ja vai kų psi cho lo gė Emi li ja Balt rū nai tė.

Vai kų psi cho lo gės Emi li jos Balt rū nai tės tei gi mu, tė vams su 
vai kais ver tė tų ap tar ti kiek vie nos die nos pla ną, ne pa mirš-
tant įtrauk ti lai ko, skir to fi zi niam ak ty vu mui ir ko ky biš kam 
poil siui. Mar ty nos BA KAI TĖS nuo tr.

S
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Li ko nuo per nai
Ko mu na li nio ūkio tech ni-

ka va lo ir ra jo no Sa vi val dy bei 
pri klau san čias Nep rik lau so-
my bės, Mai ro nio, S. Dau kan to 
bei ki tas gat ves, taip pat Lo biš-
kių, Nau ja mies čio, Pil viš kių 
kvar ta lų gat ve les.

Ko mu na li nin kai nu va lo ir 
mies to pre ky bos cent rų au to-
mo bi lių sto vė ji mo aikš te les, 
dėl ku rių prie žiū ros yra su da-
ry tos su tar tys.

 Ge ros būk lės ke lių bars-
ty tu vas, anot V. Gra žu lio, dir-
ba vi su pa jė gu mu, drus kos ir 
smė lio įmo nė ir gi tu ri pa kan-
ka mai. Praė ju sių me tų žie mai 
ko mu na li nis ūkis bu vo su kau pęs apie 400 
m³ smė lio, ta čiau per nai žie mą nei šal čių, 
nei snie go ne bu vo (pir mą kar tą gau siai 
pri sni go tik ge gu žės vi du ry), tad ir ko mu-
na li nin kų su kaup tos smė lio at sar gos tvar-
kin gai iš sto vė jo su san dė liuo tos iki pat šio 
se zo no.

„Per nykš tė drus ka taip pat li ku si, ji sau-
sai ir sau giai su krau ta pa sto gė je. Tre čia-
die nį už sa kiau nau ją drus kos par ti ją, šią 
sa vai tę tie kė jai pri ža dė jo pri sta ty ti“, – pa-

]

sa ko jo ko mu na li nio ūkio di rek to rius.

 Tech ni ka – ke liuo se
AB „Ke lių prie žiū ra“ Vil ka viš kio ke lių 

tar ny bos va do vas Egi di jus Moc ke vi čius 
tre čia die nį, snie gin giau sią sa vai tės die ną, 
si tua ci ją va di no vi du ti niš kai ge ra. Ke li nin-
kų tech ni ka dir bo vi są die ną. Į ke lius bu vo 
iš va žia vę še ši bars ty tu vai, ke tu ri trak to-
riai, du grei de riai. Kai kur pus tė, dėl to kai 
ku rie ruo žai bu vo su dė tin ges ni. Re gio ni-

niuo se kraš to ke liuo se vie to-
mis bu vo pro vė žų.

Va kar, ket vir ta die nį, si-
tua ci ja jau bu vo ge res nė. Tie-
sa, nak tį vie to mis dar sni go 
ir pus tė, tad ne tik ra jo no, bet 
ir vi sos Lie tu vos ke li nin kams 
dar bo ne trū ko.

„Snie gas ant va žiuo ja mo-
sios da lies jau bai gia ap tirp-
ti. Vie to mis dar yra ne di de lių 
pro vė žų, bet dau gu ma ke lių 
jau ge ri. Dau giau va žiuo ja-
me į ato kes nes vie to ves, kur 
va kar vis ko su tvar ky ti ne-
spė jo me. Kai kur pla ti na mi 
kelk raš čiai, va lo mos su si stū-
mu sios snie go briau nos. Dar 
daug kur iš nau jo bars tė me 
ke lius. Ta čiau ekst re ma lios 

si tua ci jos nė ra. Tie siog atė jo gra ži lie tu viš-
ka žie ma, iš kri to snie go ir oras da bar – žie-
miš kas“, – kal bė jo tar ny bos va do vas.

Žie mą ke liai žie miš ki
Kaip ir ko mu na li nin kai, taip ir Vil ka-

viš kio ke lių tar ny ba tu ri mo mis smė lio bei 
drus kos at sar go mis ne si skun džia.

„Jau pa da ry ti drus kos už sa ky mai, bet 
su tu ri mais re sur sais dar pui kiai iš si vers-
tu me 5–6 die nas, dirb da mi visu tem pu. Ta-

čiau snig ti vis tiek ap stos. O smė lio ir drus-
kos mi ši nio tu ri me dar tik rai il gam lai kui, 
tad ke lios snie gin gos die nos ke li nin kų iš 
vė žių neiš muš“, – sa kė E. Moc ke vi čius.

Lie tu vos au to mo bi lių ke lių di rek ci jai 
(LAKD) pri klau san tys ke liai bars to mi pa-
gal nu sta ty tos prie žiū ros ly gius, ir ten, kur 
eis mo in ten sy vu mas yra ma žas, žie mą tik-
rai ne rei kė tų ti kė tis la bai ge ros dan gos.

Be to, pa sak Ke lių tar ny bos va do vo, jei 
lau ke nė ra snie go, tai dar ne reiš kia, kad ke-
liai ne sli dūs.

„Ir šį se zo ną tai – tik pir mas toks gau sus 
snie gas, bet tik rai ne pir mas mū sų tech ni-
kos iš va žia vi mas bars ty ti ke lių. Iki Nau jų-
jų me tų pa si tai kė ir plik ša los, ir plik le džio, 
ir li jund ros, o Viš ty čio kraš te jau bu vo ir 
pa sni gę. Tad vai ruo to jai tu rė tų ne pa mirš-
ti, kad žie mą ke liuo se są ly gos – žie miš kos 
ir kad si tua ci ją rei kia ver tin ti rea liai bei 
pa si rink ti ne mak si ma liai leis ti ną, o sau gų 
grei tį“, – kal bė jo E. Moc ke vi čius.

In for ma ci ją apie vi sų vals ty bi nės reikš-
mės ke lių būk lę ir eis mo są ly gas vai ruo to-
jai nuo la tos ga li ras ti LAKD tink lala py je 
www.eis moin fo.lt. Čia taip pat ga li ma su si-
pa žin ti su vals ty bi nės reikš mės ke lių prie-
žiū ros žie mą tvar ka, že mė la py je su ži no ti, 
pa gal ko kį ly gį pri žiū ri mas konk re tus ke-
lias, taip pat pra neš ti apie blo gą vals ty bi-
nės reikš mės ke lio būk lę.

Gau siai pa bi ręs snie gas tar ny bų neiš gąs di no
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Ka ran ti nas ren gi nių ve dė jus ver čia 
per sio rien tuo ti
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Nuo to li niu bū du... ves tu vės
Į ne pa vy dė ti ną pa dė tį yra pa te ku si ir 

vil ka viš kie tė Ne rin ga Pan go ny tė-No vi kie-
nė. Mo te ris kiek dau giau nei prieš me tus 
kai my ni nė je Ma ri jam po lė je ati da rė kul tū-
ros va rik liu va di na mas „BWM“ pa tal pas. 
Jo se iki ka ran ti no pra džios vyk da vo įvai-
rūs ren gi niai, kon fe ren ci jos, pa ro dos, pa-
tal pas itin mė go vie tos fo tog ra fai ir ki tų 
sri čių me ni nin kai.

„Po pir mo jo ka ran ti no kul tū ros va rik-
lis su trau kė dar dau giau žmo nių nei iki tol. 
Va sa rą pas mus vy ko įvai rios sto vyk los, o 
ru de nį lais vų re zer va ci jos da tų pra ktiš kai 
ne tu rė jo me. De ja, pra stė jant epi de mio lo gi-
nei si tua ci jai mū sų klien tai vie nas po ki to 
ėmė at šau ki nė ti už sa ky mus. Li ko me be 
nie ko. Blo giau sia, kad ten ka mo kė ti už pa-
tal pų nuo mą. Pa va sa rį pa si nau do jo me Vy-
riau sy bės skir to mis su bsi di jo mis, ti ki me, 
kad ir da bar jos mus iš gel bės“, – vy lė si N. 
Pan go ny tė-No vi kie nė.

Vis dėl to mo te ris nė ra lin ku si pul ti į 
dep re si ją ir vi lia si, jog ar ti miau siu me tu 
gy ve ni mas grįš į įpras tas vė žes. Ne no rė da-
ma, jog po ten cia lūs klien tai vi siš kai už mirš-
tų Ma ri jam po lės kul tū ros va rik lį, Ne rin ga 
da lį ren gi nių per kė lė tie siog į in ter ne tą. 
Kar tu su sa va no re moks lei ve Ga bi ja Du-
baus kai te ji su vie tos me ni nin kais ren gia 
įvai rius pa si kal bė ji mus, juos fil muo ja ir 
ke lia į sa vo feis bu ko bei ins tag ra mo pa sky-
ras. Taip vil ka viš kie tė sie kia ne tik dar la-
biau po pu lia rin ti „BWM“ veik lą, bet ir ban-
do pri trauk ti jos kū ry bi nius su ma ny mus 
no rin čius fi nan siš kai pa rem ti as me nis. Tai 
pa da ry ti ga li ma „Pat reon“ plat for mo je.

Atei ty je Ne rin ga kul tū ros va rik ly je ke-
ti na siū ly ti dar dau giau pa slau gų. Vie na 
iš jų – ga li my bė šio se pa tal po se įre gist ruo-
ti ci vi li nę san tuo ką. Įdo mu tai, kad pa ti 
vil ka viš kie tė su sa vo my li muo ju Ai va ru 
No vi ku auk so žie dus čia su mai nė vi sai ne-
se niai, o dėl ap ri bo ji mų į šven tę ne ga lė-
da ma pa kvies ti sve čių, ce re mo ni ją jiems 
trans lia vo in ter ne tu.

„Su Ai va ru kul tū ros va rik ly je ke ti no me 
su si tuok ti lapk ri čio pa bai go je. Suk vie tė-
me dau gy bę sve čių, bet vis ką pa ko re ga vo 
su griež tin tos sau gu mo tai syk lės. Ne pai-
sant to, nu spren dė me pla nų ne keis ti, o 
sve čius pa kvie tė me prie kom piu te rio ek ra-
nų. Jiems šven tę ža da me su reng ti va sa rą, 
ta čiau ofi cia lią ją da lį at li ko me jau da bar. 
Vis kas pui kiai pa vy ko. Atei ty je klien tams 
taip pat siū ly si me ci vi li nes san tuo kas re-
gist ruo ti mū sų pa tal po se. Mes pa si rū pin si-
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me įvai rio mis de ko ra ci jo mis bei fur še tu“, 
– sa kė pa šne ko vė.

Nie kas ne kom pen suo ja
Vil niu je gy ve nan čių vil ka viš kie čių Ro-

ber to Šve do ir Ka mi lės Gži bovs ky tės pa-
grin di nė veik la – ren gi nių or ga ni za vi mas. 
Po ra prieš ke le tą me tų įkū rė įmo nę „361 
for ma“ ir per tą lai ką už si tar na vo pa ti ki-
mos ir pui kiai sa vo ama tą iš ma nan čios 
ko man dos var dą. Ro ber tui ir Ka mi lei te-
ko or ga ni zuo ti ne vie ną di džiu lio mas to 
ren gi nį, bend ra dar biau ti su vi so je ša ly je 
ži no mo mis kom pa ni jo mis. 2019-ie ji „361 
for ma“ bu vo itin pel nin gi me tai, tad per-
nai įmo nė je pla nuo ta plėt ra. Vis dėl to su-
ma ny mus te ko keis ti dėl pa va sa rį už klu pu-
sios pan de mi jos.

„Iš pra džių gal vo jo me, kad vis kas grei-
tai pa si baigs, tad per ne lyg dėl to ne iš gy ve-
no me ir apie per sio rien ta vi mą net ne gal vo-
jo me. Vis gi la bai grei tai te ko at šauk ti daug 
išanks ti nių už sa ky mų. Klien tai pa si nau do-
jo for ce ma jeu re są ly ga, o mes „pla no B“ ne-
tu rė jo me“, – pri si pa ži no R. Šve das.

Va sa ros pa bai go je bei ru dens pra džio-
je jo va do vau ja ma ren gi nių or ga ni za vi mo 
įmo nė su lau kė ke lių už sa ky mų, bet ša ly je 
blo gė jant epi de mio lo gi nei si tua ci jai da lį jų 
vėl te ko at šauk ti. Ro ber tas pa sa ko jo, kad 
ruo šian tis ren gi niams daž nai ten ka in ves-
tuo ti ne tik lai ko, bet ir pi ni gų.

„No rint gau ti vie ną ar ki tą už sa ky mą 

daž nai ten ka ne ma žai in ves tuo ti į pre zen ta-
ci jas. O pro fe sio na liai pa si reng ti ren gi niams 
kai nuo ja daug lai ko ir jė gų. Neuž ten ka vien 
su dė lio ti pro gra mą, rei kia pa si rū pin ti šven-
tės vie ta, dai ni nin kais, ve dė jais, su de rin ti 
me niu. Jei gu už sa ko vas vis ką at šau kia, 
mums nie kas nie ko ne kom pen suo ja“, – ap-
gai les ta vo R. Šve das.

Sun ku įti kin ti
Po pir mo jo ka ran ti no Ro ber tas su Ka-

mi le nu spren dė klien tams pa siū ly ti ne tik 
įpras tus ren gi nius, bet ir vyks tan čius nuo to-
li niu bū du. Tie sa, pa sta rai siais daug už sa ko-
vų kol kas ne su si ža vė jo. „361 for ma“ iki šiol 
su ren gė vos ke le tą to kio po bū džio ren gi-
nių. R. Šve do tei gi mu, sun kiau siai klien tus 
įti kin ti, kad jų as me ni nė šven tė pui kiai ga li 
pa vyk ti net ir bendraujant per kom piu te-
rio ek ra ną. Tam tiks lui Vil niu je gy ve nan tys 
kraš tie čiai nuo mo ja si mo bi lią sias stu di jas, 
ku rios be veik nie kuo ne nu si lei džia di džio-
sioms te le vi zi jos stu di joms. Jos už tik ri na, 
kad ren gi nio me tu ne trū ki nė tų in ter ne to 
ry šys, o žiū rin tie ji trans lia ci ją gau tų pui kią 
gar so ir vaiz do ko ky bę. Įp ras tai mo bi lio jo je 
stu di jo je per ren gi nius tu ri dirb ti bent 3–4 
as me nys.

„Pag rin di nis nuo to li nių ren gi nių mi nu-
sas yra tas, kad rei kia ne ma žai ini cia ty vos 
ir pa gal bos iš pa čių klien tų. Jie tu ri pa teik-
ti daug in for ma ci jos apie šven tės da ly vius, 
no ri mą ei gą ir pan. Aiš ku, vi sa da ga li ma 

nuo to li niu bū du pra ves ti tra di ci nius žai di-
mus, ta čiau mes už sa ko vams siū lo me pa-
gal vo ti apie pla tes nes ga li my bes. Par duo ti 
to kius ren gi nius – la bai sun ku. Žmo nės į 
juos žiū ri ga na skep tiš kai, nors, kai iš vys ta 
ga lu ti nį re zul ta tą, bū na la bai pa ten kin ti“, 
– tei gė R. Šve das.

Siek da ma iš gy ven ti, kar tu su nuo to li-
niais ren gi niais „361 for ma“ ko man da sa vo 
klien tams ėmė siū ly ti dar vie ną pa slau gą 
– uni ka lią do va nų pa kuo tę. No rin tie ji iš spe-
cia laus ka ta lo go ga li iš si rink ti jiems pa tin-
kan čius pro duk tus, o Vil niu je gy ve nan čių 
kraš tie čių įmo nė pa si rū pi na jų pri sta ty mu 
į nu ro dy tas vie tas. Ne re tai šio mis pa slau go-
mis su si do mi tų pa čių nuo to li nių ren gi nių 
už sa ko vai, pa si rū pin da mi ne tik vaiz do 
trans lia ci ja, bet ir spe cia lio mis do va no mis 
ren gi nio da ly viams.

„Ma nau, kad net ir pa si bai gus pan de mi-
jai da lis ren gi nių bus vyk do ma nuo to li niu 
bū du. Dau ge lis pa ma tė, kad kon fe ren ci jos 
ar įvai rūs dar bo su si ti ki mai sėk min gai ga li 
vyk ti ir kom piu te rio ek ra ne. Aiš ku, kai ku-
rių va sa ros ar žie mos šven čių, per ku rias 
ga li ma gy vai pa bend rau ti, pa šok ti ar ki taip 
pa si links min ti, nie kas nie ka da ne pa keis“, 
– min ti mis da li jo si R. Šve das.

PANDEMIJOS REALYBĖ

Neringa Pangonytė-Novikienė (kairėje) bei Gabija Dubauskaitė dalį kuriamo 
turinio perkėlė į internetą. Asmeninio albumo nuotr.
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Roberto Švedo vadovaujama 
įmonė klientams siūlo nuotolinius 
renginius.
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– Ir man, Jo nu li, te ko pa žin ti ke le tą 
šau nių lie tu vy bės puo se lė to jų. Plokš čiuo se 
vie šė da mas knyg ne šio Pet ro Kriau čiū no na-
muo se bend ra vau su jo pui kia žmo na So fi ja 
Za les kai te-Kriau čiū nie ne. O kai į Til žę nu vy-
kau su S. Ba nai čiu, sve čia vau si pas Mor tą 
Zau niū tę, knyg ne šio Pet ro Mi ko lai nio su ža-
dė ti nę. Ar ba tą gė rė me jos kny gy nė ly je.

Pa me nu, kaip Nau mies ty je pas ma ne sve-
čia vo si Po vi las Vi šins kis. Jis pa sa ko jo, kad 
jo žmo nos se suo Ona Mi kuc kai tė, gy ve nu si 
Ky bar tuo se, bu vo knyg ne šių glo bė ja, bend ra-
vo su bi čiu le Ago ta Zig man tai te. Tai pas jos 
tė vus slaps tė si ma no bi čiu lis J. Bag do nas iš 
Sli bi nų kai mo ir Vin cas Kap su kas iš Būd vie-
čių kai mo.

– Kiek pa me nu, P. Vi šins kis yra re da ga-
vęs ir ta vo, Vin cu li, lei džia mus „Var pą“ ir 
„Ūki nin ką“. O ku ris iš knyg ne šių tau dau-

] giau siai tal kin da vo?
– Gal Nau mies čio teis mo raš ti nin kas 

An ta nas Gu dai tis. Mat jis tu rė jo lei di mą 
lais vai pe rei ti sie ną, man pa dė da vo tvar ky-
ti „Var po“ ir „Ūki nin ko“ ko res pon den ci ją. Į 
Šir vin tą per til tą nu neš da vo ir par neš da vo 
at gal „Var po“ ko rek tū rą ir vi są ko res pon-
den ci ją.

– Su dė tin ga bū tų vi sus iš var dy ti, bet pri-
mink dar ke le tą gar siau sių knyg ne šių.

– Tai ir An ta nas Ver by la. Jis, pe rė jęs 
sieną, daž nai nak vo da vo Kur pi kų kai me, 
ūki nin kų J. Meš kaus ir A. Straz džio ūkiuo-
se. Bart nin kuo se uo lus slap to sios spau dos 
pla tin to jas bu vo ku ni gas Juo zas Šmulkš tys. 
Išt rem tas į Ode są jis ir ten su J. Rim ša gau-
da vo ma no „Var pą“ ir „Ūki nin ką“.

Juo zas Stri mai tis iš Už ba lių kai mo, sie ną 
pe rei da vęs ties Eit kū nais su ne šu liu slap tų 
lei di nių ar ba įsi gi jęs iš vir ba lie čio V. Da ni se-
vi čiaus, juos pla ti no Vil ka viš kio apy lin kė se. 

Net bu vo ka li na mas Pe ter bur go „Kry žių“ 
ka lė ji me. Ku ni gas An ta nas Brun dza, ki lęs iš 
Pa rau sių kai mo, į Prū si ją ga ben da vo M. Va-
lan čiaus rank raš čius, bu vo iš trem tas į Šiau-
rę, mi rė Kronš ta te.

– Lie pa lo tų Kos tas Stik lius ne tik pla ti no 
lie tu viš ką žo dį, bet rin ko ir man siųs da vo jo 
apy lin kių tau to sa kų.

– Ar yra ži no ma, kiek knyg ne šių nu ken tė-
jo, kur jų at mi ni mas įam žin tas? Ar yra ži no-
mi jų pa li kuo nys?

– „Ma žo sios Lie tu vos en cik lo pe di ja“ skel-
bia, kad su lai ky ta bu vo 1500 knyg ne šių, iš jų 
nu ken tė jo 866 as me nys. Knyg ne šių at mi ni-
mas įam žin tas Kau ne, Knyg ne šių sie ne lė je. 
Tarp 100 pa var džių esa ma ir vil ka viš kie čių: 
Juo zas Rim ša, Pet ras Kriau čiū nas, Juo zas 
Ka čer gius, yra net še šio li ka pa var džių, tarp 
jų ir ta vo, Vin cu li, pa var dė. Įra šy tos ir ke tu-
rios mo te rys. Vil ka viš kio kraš te knyg ne šių 
at mi ni mas įam žin tas Viš ty čio se niū ni jo je, 

įreng tos at mi ni mo len tos P. Kriau čiū no ir P. 
Mi ko lai nio tė viš kė se. Pa mink li nis ak muo ir 
at mi ni mo len ta su knyg ne šių pa var dė mis pa-
sta ty ta Ky bar tų mies to cent re, kop lyts tul pis 
su įra šais sto vi prie Vil ka viš kio ra jo no vie šo-
sios bib lio te kos.

Knyg ne šių pa li kuo nių, be abe jo, ra si me 
dau ge ly je vie to vių. Kau ne gy ve na knyg ne-
šio Juo zo Rim šos sū nė nas Ai das Rim ša. Vil-
ka viš ky je įvai riuo se ren gi niuo se ga li su tik ti 
knyg ne šio Pet ro Mi ko lai nio gi mi nės at sto vą, 
links muo lį Sta sį Da ni liaus ką.

– Yra kuo di džiuo tis, Jo nu li, ne vel tui ir 
mu du var go me, kad Lie tu vė lė pri si kel tų.

An ta nas ŽI LINS KAS
Is to ri kas

Vin co pa si kal bė ji mas su Jo nu apie „šven tą ją kont ra ban dą“

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

Vir ti niai – pui kus pa tie ka las 
ant pie tų sta lo. Daž niau siai jie 
bū na su mė sos, varš kės įda-
ru, o šį kart siū lo me iš mė gin ti 
įda ry tus la ši ša ir mas kar po-
nės sū riu.

Vir ti niai su la ši ša

PRO DUK TAI
Teš lai
300 g mil tų,
3 kiau ši niai,
šaukš te lis drus kos.
Įda rui
350 g la ši šos,
3 šaukš tai mas kar po nės sū rio,
kiau ši nis,
šaukš tas svies to,
¼ stik li nės tar kuo to par me za no 
sū rio,
šaukš tas tar kuo tos cit ri nos žie ve lės,
drus kos ir pi pi rų.
Pa da žui
Svo gū nas,
šaukš tas svies to,
2 skil te lės čes na ko,
šaukš tas mil tų,
stik li nė bal to jo vy no,
ke li žiups niai tar kuo to par me za no,
čiob re lio la pe lių,
drus kos ir pi pi rų.

GA MI NI MAS
Teš lai skir tus pro duk tus su dė ki-

te į du be nį ir vis ką su min ky ki te ran-
ko mis. Teš lą įsu ki te į mais ti nę plė-
ve lę ir pa li ki te bent pus va lan džiu 
šal dy tu ve.

La ši šą vir ki te pa sū dy ta me van-
de ny je 5–7 mi nu tes. Kep tu vė je įkai-
tin ki te svies tą, su ber ki te svo gū nus 
ir kep ki te, kol su minkš tės. Vir tą la ši-
šą, kep tus svo gū nus ir ki tus įda rui 
skir tus pro duk tus su dė ki te į mais to 
smul kin tu vą ir su trin ki te iki vien ti-
sos ma sės. Įda rą pa gar din ki te drus-
ka ir pi pi rais.

Ki to je kep tu vė je ap ke pin ki te 
svo gū ną, su ber ki te smul kin tą čes-
na ką ir kep ki te dar ke lias mi nu tes, 
pa skui už ber ki te šaukš tą mil tų ir 
mai šy da mi kep ki te to liau. Kai mil-
tai įgaus auk si nį at spal vį, iš lė to pil-
ki te vy ną ir mai šy ki te pa da žą, kad 
ne lik tų gu mu liu kų. Pa bai go je su ber-
ki te čiob re lio la pe lius, pa gar din ki te 
drus ka bei pi pi rais. Jei gu pa da žas 
per tirš tas, pra skies ki te jį ver dan čiu 
van de niu.

Iš plo nai iš ko čio tos teš los iš pjau-
ki te skri tu lius. Į jų vi du rį įdė ki te įda-
ro ir ša ku te už spaus ki te kraš tus.

Vir ti nius vir ki te pa sū dy ta me 
van de ny je 4–5 mi nu tes. Juos pa tie ki-
te su pa da žu, o ant vir šaus už bars ty-
ki te par me za no sū rio.

Ska naus!
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Šim ta me tė mais to pro duk tų 
var to ji mo kul tū ra Sū du vos kai muo se

Pa sak šal ti nių, nuo se no pa grin di nis lie tu-
vių vers las bu vo žem dir bys tė. To dėl svar-
biau sią vie tą tarp mais to pro duk tų užė mė 
grū dai. Vi sų pir ma – ru giai, iš ku rių bu vo 
ke pa ma duo na. Iš mie žių mal da vo kruo pas 
ir mil tus. 

O kvie čiai vi sais lai kais bu vo lai ko mi po-
niš kais grū dais. De vy nio lik ta ja me am žiu je 
kvie čius au gi no tik dva rai. O pa pras tiems 
vals tie čiams apie juos bu vo ga li ma tik pa-
sva jo ti.

Mū sų pro tė viams ant ras pa gal svar bą 
mais to pro duk tas bu vo bul vės. Lie tu vo je 
jos pa si ro dė tik aš tuo nio lik ta jame šimt me-
ty je. Iš pra džių jos bu vo so di na mos tik dar-
žuo se, po ke lias va ge les. Dva ruo se bul vės 
bu vo pa grin di nė ža lia va va ryti spi ri tą ir 
deg ti nę. Bul vių po rei kis pa di dė jo po Pir-
mo jo pa sau li nio ka ro, ka da ūki nin kai ma-
siš kai jo mis pra dė jo šer ti sa vo kiau les.

Net ir skur džiau sios so dy bos šei mi nin-
kas lai ky da vo vie ną ar ki tą gy vu lį. To dėl 
kiau lie na ir la ši niai bu vo itin svar būs mė-
sos pro duk tai.

Ūki nin kai kiau les pa pras tai skers da-
vo žie mą – gruo džio ar sau sio mė ne siais. 
Mė sa bu vo sū do ma di de liuo se lo viuo se ar 
ku bi luo se. Nuo dvie jų iki ke tu rių sa vai čių 
drus kos sū ry me pa sto vė ję kum piai ir la-
ši niai bu vo rū ko mi dū muo se. Su val ki jo je 
rū ky mui skir tą su kal tą len ti nę bū de lę va-
di no rū ki ny čia. Kar tais mė są rū ky da vo tie-
siog virš lu bų įreng ta me ka mi ne.

To liau pa gal svar bą ri kia vo si avie na. 
Avių vil nos ir kai lis tap da vo pui kia ap ran-
gos de ta le žie mą. Avieną val giui var to jo 
tik ru de nį.

Kiek vie na me kie me žmo nės lai ky da vo 
paukš čių: viš tų, žą sų, kar tais ka la ku tų. Mū-
sų pro tė viai paukš čius daž niau siai par duo-
da vo. Ma žiau tur tin gi vals tie čiai paukš tie-

ną val gy da vo tik šven čių me tu ar sun kiau 
su si rgę.

Žu vis se no lių sū du vie čių mi ty bo je di-
de lio vaid mens ne vai di no. Tie sa, daž no je 
so dy bo je bu vo kūd ra, ku rio je pa pras tai vei-
sė si ka ro sai. To dėl ret kar čiais ant sta lo at si-
dur da vo puo das su ga ruo jan čia žu vie ne.

Svar bus sū du vie čių mais to pro duk tas 
bu vo kar vių pie nas. Iki de vy nio lik to jo 
šimt me čio pie ną šei mos daž niau siai su nau-
do da vo sa vo rei kmėms. Vė liau stam biais 
pie no ūkiais ta po dva rai. Nuo dvi de šim to-
jo am žiaus pra džios iš pie no už dirb da vo 
pra ktiš kai vi si.

Ka rų me tais oku pa ci nės vo kie čių ir 
ru sų val džios iš ūki nin kų rei ka la vo nuo 
kiek vie nos mel žia mos kar vės po pu sę ki-
log ra mo svies to per sa vai tę. Apsk ri tai mū-
sų pro tė viai dau giau siai var to jo sal dų ir 
ma žiau rū gu sį pie ną. Ož kų pie ną ger da vo 
tik pa tys ne tur tin giau si vals tie čiai.

Svies tas mais tui bu vo nau do ja mas tik 
pa sū dy tas. Ir pa si mė gau da vo juo tik per 
šven tes. Šei ma sa vo reik mėms svies to pa si-
lik da vo la bai ma žai, vi sa ki ta par duo da vo. 
Už par duo tą svies tą, sū rius ir kiau ši nius 
gau ti pi ni gai su da rė pa grin di nes žmo nių 
pa ja mas.

Iš dar žo vių dau giau siai bu vo su var to-
ja ma ko pūs tų ir bu ro kų. Iš ny ku sia mais to 
kul tū ra rei kia lai ky ti ro pes. Jas mais tui nau-
do jo iki aš tuo nio lik to jo am žiaus, t. y. iki bul-
vių at si ra di mo. Iš ko pūs tų vir da vo sriu bą: 
va sa rą – švie ži, žie mą – rau gin ti. Kiek vie na 
šei ma kas met ru de nį pri si raug da vo pil ną 
sta ti nę ko pūs tų.

Agur kai bu vo rau gi na mi va sa rai ir žie-
mai. Rau giant va sa rai nu pjaus ty da vo abu 
agur ko ga lus ir už pil da vo ne vi rin tu van de-
niu. Rau giant žie mai, ga lai ne pjaus to mi ir 
pi la mas at šal dy tas vi rin tas van duo. Į rau gi-

na mus agur kus dė da vo vyš nių ar ąžuo lo la-
pų, kra pų, drus kos.

Ne to li stu bos pa pras tai bu vo sė ja mas 
ne di de lis kie kis ka na pių. Jų grū dai bu vo 
var to ja mi mais tui. Iš ka na pių pluoš to vy-
da vo vir ves ar aus da vo au di nius. Po Pir-
mo jo pa sau li nio ka ro ka na pių pra ktiš kai 
ne sė da vo, o vir ves pra dė jo pirk ti krau tu-
vė se. 

Sū du vo je tra di ci niam Kū čių val giui 
– šli ži kams pa merk ti bu vo nau do ja mas 
aguo nų pie nas.

Iš lau ki nių žo le lių pla čiau siai bu vo 
var to ja mos rūgš ty nės. Vyš nių so dai bu vo 
mi ni mi pa čio se se niau sio se dai no se. Iki 
dvi de šim to jo am žiaus di des ni vais me džių 
so dai bu vo tik kle bo ni jo je ar dva ruo se. Vė-
liau pa pli to vi so se so dy bo se. Daž niau siai 
žmo nės au gin da vo obe lis, kriau šes, sly vas 
ir treš nes.

Pries ko nis nu me ris vie nas bu vo svo-
gū nas. Taip pat kra pai, kmy nai, čes na kai, 
krie nai. Iš pirk ti nių var to jo drus ką ir pi pi-
rus. Apsk ri tai ūki nin kai la biau siai pir ko 
cuk rų. Ma siš kai jis bu vo pra dė tas var to ti 
tik ket vir ta ja me praė ju sio am žiaus de šimt-
me ty je. Iki to lai ko cuk rų pa keis da vo me-
du tis.

Na, ir kaip ne pa mi nė ti duo nos – se niau-
sio ir pa grin di nio lie tu vių mais to pro duk to. 
Bul vės jos ne su ge bė jo at sto ti. Duo nos rie-
ke lės bu vo lai ko mos ypa tin go je pa gar bo je. 
Šei mi nin kės net duo nos tru pi nius po val gio 
su rink da vo ir ati duo da vo gy vu liams, kad 
ne si mė ty tų.

Ru gi nė duo na bu vo ke pa ma dve jo pai: 
pa pras ta ir pli ky ta. Pli ky ta duo na tu rė jo 
sal džiai rūgš tų sko nį ir ne taip grei tai sen-
da vo. Į teš lą ber da vo drus kos ir kmy nų. 
Ke pa lai bu vo for muo ja mi pail gi ir di de li.

Kvie ti niai mil tai daž niau siai bu vo su-
var to ja mi bly nams kep ti ar smul kių klec-
ke lių sriu bai. Šven čių me tu iš to kių mil tų 
bu vo ke pa mi py ra gai. Už ne mu nė je ir Dzū-
ki jo je bu vo ypač mėgs ta mas ra gai šis.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Atkelta iš 3 p.

Pau la – tik ra mei lu tė. Jai rei kia, kad tė ve-
liai ir vy res nio ji se sė vi sa da bū tų ša lia. Ma-
tyt, pa sku ti nio ji į šį pa sau lį at ke lia vu si ir 
il gai nuo tė ve lių bei me di kų įsčio se slaps-
čiu sis ma žy lė jų la bai il gė jo si, nes daž niau 
nei ki ti pri bė ga, pri si glau džia, pa de da gal-
vą ant ma mos ke lių.

Ig lė cha rak te riu la biau pa na ši į bro liu-
ką. Ji už si spy ru si ir ne pa per ka ma: jei tą 
die ną nė ra nuo tai kos, tai ir ne nu si šyp sos, 
nors ir kaip tė vai steng tųsi ją pra juo kin ti. 
Ji – pa ti rim čiau sia ir vi sa da už siė mu si, 
to dėl su bro liu bei se se ma žai bend rau ja. 
Ig lei kur kas la biau pa tin ka žais ti vie nai 
ir bū ti to liau nuo „di džių jų“, ku rie net ma-
mos įsčio se su ge bė jo iš si ko vo ti dau giau 
vie tos ir priaug ti dau giau svo rio.

 Iš dai gos tik pra si de da
Nors dau ge lis ma žus vai kus au gi nan-

čių tė ve lių de juo ja, kad ka ran ti nas juos 
už da rė na muo se, Iva no vai sa kė jo kių ne-

] pa to gu mų ne pa ju tę.
– Ka dan gi gy ve na me nuo sa va me na me 

ir dar kai me, vi sa da tu ri me pa kan ka mai 
erd vės pa bū ti lau ke, pa žais ti. O kaž kur ke-
liau ti su trimis to kiais ma žais vai kais ir taip 
ne ke ti no me, – svars tė Jo vi ta.

Šios Ka lė dos try nu kams bu vo pa čios 
pir mos gy ve ni me. Tad ne nuos ta bu, jog 
vi du ry kam ba rio at si ra dęs žais liu kais pa-
puoš tas me dis ypa č trau kė dė me sį. Jo vi ta 
juo kia si, kad žais liu kų au kų pa vy ko iš veng-
ti, bet eg lu tės spyg liai bu vo ge ro kai api pe-
šio ti.

Kol kas trys ma žy liai di des nių iš dai gų 
na muo se ne prik rė tė, bet ma ma pa ste bė jo, 
kad juos itin do mi na ta pe tai, ku riuos ban-
do at lup ti. Ži no ma, kaip ir vi siems to kio 
am žiaus vai kams, la bai rū pi stal čių tu ri-
nys. Tik bė da ta, kad vie nam trau kiant, 
o ki tam stu miant, daž niau siai nu ken čia 
pirš tai.

Pa var gę ne si jau čia
Pir mą jį gim ta die nį Pau la, Ig lė ir Pi jus 

su ti ko na muo se, ar ti mų jų ra te, mat už klu-
pęs ka ran ti nas di des nių iš kil mių kel ti ne-
lei do.

– Tri jų tor tų ne pir ko me – kas juos ir su-
val gy tų, bet trys žva ku tės bu vo, – juo kė si 
Jo vi ta.

Nors kar tais bū na la bai sun kių die nų, 
ypač, kai vai ku čiai su ser ga, Iva no vai ar ti-
mų jų pa gal bos pra šo re tai.

– Ki ti ste bi si, kaip aš ne pa vargs tu. Ir 
ma no, ir vy ro ma mos siū lo si mus iš leis ti 
pail sė ti, bet man la bai ge ra su vai kais. Kai 
Faus ta bu vo ma ža, taip pat la bai džiau-
giau si lai ku, pra leis tu su ja. Ne si jau čiu pa-
var gu si, nors mie go kar tais tik rai trūks ta, 
– kal bė jo Jo vi ta.

Vis gi po me tų mo te riai teks grįž ti į dar-
bą ir ji jau da bar pa gal vo ja apie lai ką, kai 
ma žy lius rei kės leis ti į lop še lį-dar že lį. O 
tas lai kas ateis la bai grei tai – jei bus vie tų, 
nuo rug sė jo Iva no vų tri ju lė ke liaus į „Bu ra-
ti ną“. Tai gi iš ban dy mai lau kia ir lop še lio-
dar že lio pe da go gių, ko ge ro, dar nie ka da 
sa vo gru pė se ne tu rė ju sių try nu kų.

Pir ma sis gim ta die nis: su vie nu tor tu, bet trimis žva kutė mis

Ar ka da nors su si mąs tė te, ką mū sų pro tė viai val gė prieš šimt me tį? 
Ko kius mais to pro duk tus var to jo? Ga mi nant val gius bu vo nau do-
ja ma si per il gus am žius su kaup ta ir iš kar tos į kar tą per duo da ma 
mū sų se ne lių, pro se ne lių, pro pro se ne lių pa tir ti mi.
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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 ekspe-

dicija. 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. „Neaprė-

piama 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 ekspe-

dicija. 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.

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 dieno-

raštis“. 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.

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 čem-
pionato 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.
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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.

0.30 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

1.35 Kartojimai.

6.30 Ser. „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.

11.00 Ser. „Tūkstantis ir 
viena naktis“.

12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Mano namai – 

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Čapis“. 2015 m. 

Veiksmo filmas.
0.50 Ser. „Narkotikų 

prekeiviai“.
2.00 Kartojimai.

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. 

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

2.25 Kartojimai.

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. „Teisingu-

mo 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. „Teisingu-

mo 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 Laikyki-

tės 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.

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. Ket-
virtfinalis. „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 džia-

zo 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 džia-

zo 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. „Įžei-

dimas“. 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 džia-

zo 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 ansam-
blio „Nerija“ atsisvei-
kinimo 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 gyveni-

mas 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. Inter-

viu su Asmik Grigorian.
21.05 Žiemojimas su ope-

ra. Richard Strauss. 
Opera „Salomėja“.

23.00 Kartojimai.
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Tel.: (8 342) 52 218, 
8 614 45 410.

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

•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  akmens anglimis
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Vals ty bės  ar chy vų šimt me čiui 
Lietuvos paštas iš lei do proginį pa što ženk lą
Pir mą jį šiais me tais 
iš leis tą pa što ženk-
lą Lie tu vos pa štas 
sky rė Vals ty bės 
ar chy vo šimt me čiui 
pa mi nė ti.

Di zai ne rės Gied rės Ja-
ro ny tės su kur tas pa što 
ženk las iš leis tas sau sio 8 
die ną. Paš to ženk lo no mi-
na las – 0,49 Eur, ti ra žas – 
100 tūkst. vie ne tų.

2021-ie ji vals ty bės ar-
chy vams yra iš skir ti niai – prieš 
šim tą me tų bu vo įkur tas pir ma sis 
Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės 
ar chy vas. Mi nint šią su kak tį Sei-
mas 2021-uo sius pa skel bė Ar chy-
vų me tais.

Ar chy vai – tai vie ta, ku rio je 
sau go mi pa tys įvai riau si vals-
ty bės is to ri ją at spin din tys do-
ku men tai. Ofi cia liai pir ma sis 
vals ty bės ar chy vas Lie tu vos Res-
pub li ko je bu vo įkur tas 1921 m. 
spa lio 19 d. Kau ne – bū tent šio 
ar chy vo šimt me tis ir mi ni mas 
šiais me tais. 

Ar chy vo at si ra di mas lė mė 
ar chy vų sri ties reg la men ta vi mą 
ša lies mas tu, vals ty bi nės ar chy-
vų sis te mos su for ma vi mą. Per 
šimt me tį vals ty bės ar chy vai ne 
kar tą bu vo reor ga ni zuo ti, ta čiau 
jie iš li ko vals ty bės do ku men ti-
nio pa vel do sau go to jai ir sklei-
dė jai.

Lie tu vo je yra de vy ni vals ty-
bės ar chy vai. Vals ty bi niuo se ar-
chy vuo se sau go mi do ku men tai 
su da ro net 116 ki lo met rų – kaip 
nuo Vil niaus iki Kau no. 

Daž nai gy ven to jai, ap si lan kę 

ar chy vuo se, nu stem ba, ko-
kius is to ri nius do ku men tus 
juo se ga li ma at ras ti. 

Tai 1922 m. Lie tu vos 
kons ti tu ci ja, Bal ti jos ke-
lio fo tog ra fi jos, par ti za nų 
do ku men tai, po pie žiaus 
bu lės, į UNES CO pa sau-
lio pa vel do ob jek tų są ra šą 
įtrauk ti do ku men tai. 

Pats se niau sias sau go-
mo do ku men to frag men tas 
yra iš XIII a. pa bai gos.

Be do ku men tų sau go ji-
mo, res tau ra vi mo ir skait-
me ni ni mo, ar chy vuo se 

vyks ta įvai rūs edu ka ci niai už siė-
mi mai, pa ro dos, eks kur si jos. Ar-
chy vus ga li ma ras ti ir vir tua lio se 
erd vė se. Dau giau in for ma ci jos 
apie ar chy vus pa tei kia ma sve tai-
nė je www.ar chy vai.lt.

Ar ti miau siu me tu bus iš leis tas 
Bi ru tės Ma ri jos Al sei kai tės-Gim-
bu tie nės 100-osioms gi mi mo me-
ti nėms skir tas pa što ženk las.

„San ta kos“ inf.

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

1. Vals ty bės biu dže ti nė įstai ga Did vy žių so cia li nės glo bos na-
mai, ju ri di nio as mens ko das 190792165, Ber žų g. 2, Au ga lų k., 
Klau su čių sen., LT-70466 Vil ka viš kio r. sav., tel. (8 342) 53 260, 
faks. (8 342) 31 229, el. p. info@dsgn.lt, sa vo po rei kiams per ka 
du že mės skly pus bend ruo me ni nių ap gy ven di ni mo pa slau gų as-
me nims su pro to ir psi chi kos ne ga lia plėt rai Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bė je.

2. Pir ki mą or ga ni zuo ja Did vy žių so cia li nės glo bos na mai, 
va do vau da mie si LR Vy riau sy bės 2017 m. gruo džio 13 d. nu ta ri-
mu Nr. 1036 „Dėl že mės, esa mų pa sta tų ar ki tų ne kil no ja mų jų 
daik tų pir ki mų ar ba nuo mos ar tei sių į šiuos daik tus įsi gi ji mų 
tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, at si žvelg da mi į LR so cia li nės ap-
sau gos ir dar bo mi nist ro 2020 m. rug sė jo 4 d. įsa ky mą Nr. 807 
„Dėl fi nan sa vi mo sky ri mo pro jek tui, pa teik tam pa gal 2014–2020 
me tų Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos 
8 prio ri te to „So cia li nės įtrauk ties di di ni mas ir ko va su skur du“ 
įgy ven di ni mo prie mo nę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Ins ti tu ci nės glo-
bos per tvar ka: in ves ti ci jos į inf rast ruk tū rą“. Pro jek to su tar ty je 
nu ro dy tam pro jek tui įgy ven din ti yra skir tos Eu ro pos Są jun gos 
struk tū ri nių fon dų ir (ar ba) vals ty bės biu dže to lė šos. Taip pat 
va do vau ja ma si 2020 m. spa lio 7 d. su tar ti mi „Bend ruo me ni nių 
ap gy ven di ni mo pa slau gų as me nims su pro to ir psi chi kos ne ga-
lia plėt ra Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė je“. Pro jek to ko das Nr. 
08.1.1-CPVA-V-427-13-0001.

3. Rei ka la vi mai že mės skly pams (kiek vie no že mės skly po tech ni-
niai duo me nys ir lo ka ci ja):

3.1. Že mės skly po pa grin di nė že mės nau do ji mo pa skir tis ar nau-
do ji mo bū das – gy ve na mo sios pa skir ties pa sta tai.

3.2. Skly po plo tas 8–10 arų.
3.3. Pri va žia vi mas prie že mės skly po (gat vė) tu ri bū ti kie to grun to.
3.4. Li go ni nė ir / ar po lik li ni ka nuo že mės skly po tu ri bū ti nu to lu-

si ne dau giau kaip 3 km.
3.5. Mais to pre kių par duo tu vė nuo že mės skly po tu ri bū ti ne to-

liau kaip 1 km.
3.6. Ats tu mas nuo že mės skly po iki vie šo jo trans por to sto te lės, iš 

ku rios vie šo jo trans por to prie mo nės (au to bu sas, marš ru ti niai tak si) 
va žiuo ja marš ru tais, – ne ma žiau kaip 0,5 km.

3.7. Že mės skly pe tu ri bū ti elekt ros, van den tie kio ir nuo te kų įva-
dai.

4. Pir ki mas vyk do mas skel bia mų de ry bų bū du.
5. Kan di da tai pa siū ly mus ga li pa teik ti vie nam ar ba dviem skly-

pams.
6. Pa raiš kos tei kia mos iki 2021 m. va sa rio 1 d., 10 val., ad re su: 

Did vy žių so cia li nės glo bos na mai, Ber žų g. 2, Au ga lų k., Klau su čių 
sen., Vil ka viš kio r.

7. Per kan čio sios or ga ni za ci jos kon tak ti nis as muo: Did vy žių so-
cia li nės glo bos na mų įga lio tas as muo – ad vo ka tų kon to ra „Eri kas 
Ru gie nius ir par tne riai“, tel.: 8 699 60 002, 8 636 28 451.

Su pir ki mu su si ju si in for ma ci ja skel bia ma tink la la py je 
www.dsgn.lt. Tel. pa si tei rau ti (8 343) 53 612. Užsk. 129

 ] At kel ta iš 6 p.

– Daž nai ku ni gys tę su vo-
kia me kaip do va ną pa ra pi jie-
čiams, o ko kios ku ni gys tės do-
va nos yra pa čiam ku ni gui?

– Ku ni gys tė yra sak ra men tas – 
ypa tin ga do va na. Ta čiau tai ne dėl 
sa vęs pa ties, o dėl ki tų, ku riems 
pa tar nau ji. Pir mo ji to kia ap čiuo-
pia ma do va na, ku rią gau na ku ni-
gas, – Jė zaus pa ža do iš si pil dy mas. 
Evan ge li ja pa gal Ma tą sa ko: „Kiek-
vie nas, kas pa li ko na mus, bro lius, 
se se ris, tė vą, mo ti ną, vai kus, dir-
vas dėl ma nęs, gaus šim te rio pai 
ir pa vel dės am ži ną jį gy ve ni mą.“ 
Atė ję į pa ra pi ją su tin ka me šim tus, 
bro lių, se se rų, tė vų, ma mų.

Dar vie na jaut ri do va na bū na 
Eu cha ris ti jos li tur gi jos šven ti me. 
Va do vau ja me bend ruo me nės su-
si rin ki mams, šlo vi na me ir dė ko ja-
me Die vui. Per kon sek ra ci ją duo-
na ir vy nas per kei čia mi į Kris taus 
kū ną ir krau ją, o ku ni gas bū na 
Kris taus as me ny je.

Svar būs mo men tai vyks ta per 

Su si tai ki ni mo sak ra men tą. Trias-
me nio Die vo var du at lei džia me 
žmo gui nuo dė mes, jis at gau na 
dva si nę lais vę. Yra dau gy bė ki tų 
do va nų, ku rios iš ryš kė ja tar nau-
jant žmo nėms ke lio nė je pas Die-
vą.

– Va do va vo te VšĮ Liš kia vos 
kul tū ros cent rui. Ar bu vo sun ku 
su de rin ti šias pa rei gas ir ku ni-
gys tę?

– Kaip mi nė jau, tik pra dė jęs 
ku ni giš ką ją tar nys tę dir bau va do-
vau ja mą dar bą Ša kiuo se, to dėl tai 
ne bu vo nau jo vė. Į šį cent rą ga lė jo 
at vyk ti įvai rios ti kin čių jų gru pės 
iš vi sos Lie tu vos. Vy ko se mi na rai, 
re ko lek ci jos, dva si niai sa vait ga liai 
ir ki tos veik los.

Tiek ku ni go tar nys tė je, tiek 
pa sau lie ti nė je va do vo po zi ci jo je 
vi sa da sten giau si pa tar nau ti per 
žmo nes ir dar bus pa čiam Kris tui.

– Bu vo te Pa na ros pil nų na mų 
bend ruo me nės Die vo Gai les tin-
gu mo kop ly čios rek to rius. Kaip 
se kė si bend rau ti su pri klau so-
my bių tu rin čiais žmo nė mis?

– Pa na ros pil nų na mų bend-
ruo me nei pa tar na vau pu sant rų 
me tų, ta čiau ga liu pa sa ky ti, jog 
dar bas su šiais žmo nė mis – iš-
skir ti nė ma lo nė. Pa tar na vi mas 
to kiems žmo nėms stip ri no ir 
ma no pa ties ti kė ji mą. Čia at vyks-
tan tie ji no ri iš gy ti, pa si keis ti. Į 
rea bi li ta ci ją prii ma mi tik tik rai 
pa si ryž tan tys ir di de les pa stan-
gas de dan tys žmo nės. Šio je pa-
si kei ti mo ke lio nė je jiems nuo lat 
rei kė jo pa lai ky mo. Jų vi di niai iš-
gy ve ni mai la bai stip rūs, nuo lat 
juos per se kio jan tys, ta čiau Jė zus 
sa ko: „Ti kin čiam žmo gui vis kas 
įma no ma.“

– Kaip Jums se ka si Ky bar tuo-
se? Kaip priė mė pa ra pi jie čiai?

– Pa žin tis tarp ku ni go ir pa-
ra pi jie čių vyks ta pa laips niui, per 
įvai rias veik las. Da bar vis kas su-
sto ję. Šiuo me tu su si du riu su to-
kiais pa čiais iš šū kiais, kaip ir vi si. 
Neiš vyks tu iš kle bo ni jos, pa mal-
dos vyks ta be ti kin čių jų, ne ga liu 
nu vyk ti pas li go nius, į se ne lių na-
mus, pas nu teis tuo sius.

Džiau giuo si, jog pa ra pi jie čiai 
ma ne priė mė. Kol ša ly je ne bu vo 
pa skelb tas ka ran ti nas, su lauk da-
vau ti kin čių jų, ku rie atei da vo dva-
si nio po kal bio. Ir da bar su lau kiu 
žmo nių dė me sio, ret kar čiais nu-
ste bi na gė ry bė mis.

– Ką mėgs ta te veik ti lais va-
lai kiu?

– Mėgs tu pa si vaikš čio ti, min ti 
dvi ra tį. Pa tin ka ste bė ti gam tą, kar-
tais ją fo tog ra fuo ju. Kai tu riu dau-
giau lais vo lai ko, vyks tu į tė viš kę, 
ap lan kau drau gus.

– At vy ko te į iš puo se lė tus 
Die vo na mus, vis dėl to gal tu ri te 
min čių, idė jų, esa te su pla na vęs 
dar bų, ku riuos ke ti na te nu veik-
ti?

– Pag rin di nė ku ni go tar nys tė 
– puo se lė ti dva si nę šven to vę. Bū-
da mas dva si ne šven to ve žmo gus 
iš lie ka gy vas ir di na miškas. Sy kiu 
vyks ta nuo la ti nis au gi mas ir ėji-
mas pir myn link tiks lo – šven tu-
mo. Ku ni go tar nys tės veik lai nie-
ka da ne bus pa bai gos, kol že mė je 
gy vens Die vo ieš kan tys žmo nės.

Ge riau sia do va na nau ja jam kle bo nui – 
ga li my bė tar nau ti žmo nėms

Re gist ruo ki tės į procedūrą savo mieste:

Daugiau informacijos tinklalapyje
https://sypsenosekspertai.lt.

Dantų protezavimo paslaugos
odontologijos klinikoje
„Šypsenos ekspertai“

8 648 45 222 (Darvino g. 16-1, Kybartai),
8 672 07 050 (J. Ba sa na vi čiaus a. 5, Ma ri jam po lė),
8 671 58 058 (Draus ti nio g. 4-2, Aly tus),
8 670 69 222 (Sta ty bi nin kų g. 3-1, Vil ka viš kis).

Užsk. 24

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

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

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

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 dienų matysite ir 

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

2735

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

1833

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

490

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams. 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.

1889

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

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

Sodybą Kybartuose.
Tel. 8 648 57 300.

50

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

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

54

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

10

Žirnius pašarui.
Tel. 8 687 31 321.

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

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

1831

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

1832

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

1830

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

PARDUODA

Užsk. 5

Užsk. 7

In for muo jama, jog ka ran ti no me-
tu UAB „Gru pi nis pir ki mas“ sta ty-
bi nių ir ap dai los me džia gų at siė-

mi mo punk tas veiks tik lau ko te ri to ri jo je ad re su: Gied rių g. 141, 
Bu čiū nų k., Vil ka viš kio r. (už Gied rių per va žos „Re git ros“ link).

Taip pat or ga ni zuo ja mas ir sau gus pre kių pri sta ty mas.
Už sa ky mus ga li ma pa teik ti tel.: 8 671 33 638, 8 671 33 635, el. pa-

štu statyba@grupinispirkimas.lt; info@grupinispirkimas.lt ar ba at si-
nau ji nu sio je in ter ne ti nė je par duo tu vė je www.gru pi nis pir ki mas.lt.

Užsk. 2275

Stoties g. 38P, Pilviškiai 
  (arkinis sandėlis prieš gaisrinę)

  www.tradersgroup.lt

AKMENS ANGLYS
DURPIŲ IR MEDŽIO  
BRIKETAI 
GRANULĖS

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

Užsk. 41

Kietojo kuro 
sandėlyje

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

Žemdirbių g. 7, Vilkaviškyje, 
prekiauja

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

Užsk. 45

„Santakos“ laikraščio redakcijoje 
priimami skelbimai į šiuos laikraščius:

Marijampolės apskrities laikraštis

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

G. Kavaliausko 
odontologijos kabinetas

Užsk. ????

« 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).

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

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

Užsk. 117

Užsk. 39

Kavinėje dirba dvidešimt jaunų darbuotojų, kurie visada 
stengiasi, kad pačios svarbiausios Jūsų akimirkos taptų  
nepamirštamos. Čia galite švęsti savo jubiliejų, vestuves, 
krikštynas, gimtadienį, verslo ar gedulingus pietus. Siūlome 
surengti ir vis populiarėjančius išvažiuojamuosius pobūvius 
Jūsų pasirinktoje vietoje, taip pat pristatyti maistą į namus 
ar darbovietę. Kavinė „Robeda“ visada pasiruošusi priimti ir 
didesnes žmonių grupes – net iki 80-ies žmonių. Kavinėje 
veikia bevielis internetas. 

Nepaliekame nuošalyje senjorų, kuriems į namus galime 
pristatyti maistą iš kavinės bei maisto produktus iš 
parduotuvės, esančios kavinės pastate, be papildomo 
mokesčio. Parduotuvėje kiekvieną dieną galite nusipirkti 
Kudirkų gaminamos produkcijos: naminių lašinių, šaltai 
rūkytų dešrų, skilandžių bei lašiniuočių. 

Vasaros metu turėsite galimybę įsikurti kavinės lauko 
terasoje ir mėgautis puikiu oru bei kruopščiai sutvarkyta 
aplinka. Mažieji lankytojai taip pat nenuobodžiaus, nes 
lauko erdvėje įrengtos sūpuoklės, čiuožykla su nameliu ir 
kt. Kavinės „Robeda“ kolektyvas kiekvieną kartą pasiruošęs 
išgirsti kliento lūkesčius taip, kad čia apsilankyti norėtųsi 
dar ne vieną kartą. Klientų šypsena – didžiausia motyvacija 
mūsų kolektyvui!

M U S  R A S I T E :
Darvino g.  5,  Kybartai

8 342 30 1 0 6

W W W . R O B E D A . L T

Robeda

MUS RASITE ADRESU:
Darvino g. 5, Kybartai

Tel. užsakyti, rezervuoti –
(8 342) 30 106.W W W . R O B E D A . L T

Vasarą yra galimybė įsikurti kavinės lauko 
terasoje ir mėgautis puikiu oru bei kruopš-
čiai sutvarkyta aplinka. Mažieji 
lankytojai taip pat nenuobodžiaus, nes 
lauko erdvėje įrengtos sūpuoklės, 
čiuožynė su nameliu ir kt. Kavinės „Robeda“ 
kolektyvas kiekvieną kartą pasiruošęs 
išgirsti kliento lūkesčius, kad čia 
apsilankyti norėtųsi dar ne vieną kartą. 
Klientų šypsena – didžiausia motyvacija 
mūsų kolektyvui!

Kavinėje dirba dvidešimt jaunų darbuotojų, kurie visada 
stengiasi, kad pačios svarbiausios Jūsų gyvenimo 
akimirkos taptų nepamirštamos. Čia galite švęsti savo 
jubiliejų, vestuves, krikštynas, gimtadienį, užsakyti 
verslo ar gedulingus pietus.  
Siūlome surengti ir vis populiarėjančius išvažiuojamuosius 
pobūvius Jūsų pasirinktoje vietoje, taip pat pristatyti 
maistą į namus ar darbovietę. Kavinė „Robeda“ visada 
pasiruošusi priimti ir didesnes žmonių grupes – net iki 
80-ies asmenų. Kavinėje veikia bevielis internetas.
Nepaliekame nuošalyje senjorų, kuriems į namus galime 
pristatyti maistą iš kavinės bei maisto produktus iš 
parduotuvės, esančios kavinės pastate, be papildomo 
mokesčio. Parduotuvėje kiekvieną dieną galite nusipirkti 
Kudirkų gaminamos produkcijos: naminių lašinių, šaltai 
rūkytų dešrų, skilandžių bei lašiniuočių.

Užsk. 118

Sutaupykite iki 150 Eur!
Užsisakykite dabar, 

pradėkite mokėti pavasarį!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Feliksnavis“, „Buiteka“, 
„Traidenis“, „August“, 

„Švaistė“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai.
10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

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. 2801

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

I Š S I MO KĖ T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Užsk. 470

Užsk. 119

Tel.:

Užsk. 44

Užsk. 40
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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

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas dirbtuvių vedėjas-
automechanikas (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.

74

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.

17

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

2199

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

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

259

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

3120

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).

432

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

2018

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

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

14

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

763

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

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

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.

62

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

1523

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

132

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

63

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

1657

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

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 de-
fektais 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.

1613

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

1614

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

1612

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

59

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

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
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DARBAS

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

125

Pavargo plakusi gera širdis, sustojo laikas ir nutrūko kelias...
Nuoširdžiai užjaučiame Romą Narijauską ir jo šeimą dėl brolio-
dėdės Vido NARIJAUSKO mirties.

Marijampolės profesinio rengimo centro 
Vilkaviškio skyriaus darbuojai

130

UŽJAUČIAME

PERKA

ĮVAIRŪS

PARDUODA

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

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ – vieno skelbimo kaina tik 3 Eur. 
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S Niekas taip nesidomi kitų 
veiksmais, kaip tie, kuriems 
tai turėtų visai nerūpėti. 

Viktoras HUGO

Astrologinė prognozė / 01-18 – 01-24
Avi nai bus lin kę elg tis bea to-
dai riš kai, sa vo tiks lo siek ti bet 
ko kia kai na. Svar bu su si vok ti, 
kas tei sin ga, o kas ga li nu ves ti 
į klai das. Nes ku bė ki te pa si duo ti 
leng vo pra tur tė ji mo pa gun dai.

Jau čius ga li apim ti stip rus vie-
nat vės, be pras miš ku mo po jū tis, 
ga li mas ban dy mas pa vo jin gai 
ri zi kuo ti. Jau si tės lai min ges ni, 
jei gu pa tys ga lė si te pa si le pin ti 
kom for tu, ska niu mais tu.

Dvy niams ne de rė tų dė ti daug 
vil čių į pa ža dus ir pa žin tis. Lais-
va lai kiui pa si sten ki te su ras ti 
įdo mių nau jų už siė mi mų. Bend-
rau ki te ko rek tiš kai, o ypač su 
gar baus am žiaus pa šne ko vais.

Vė žius jau dins va dy bi nė, fi nan-
si nė at sa ko my bė. Ga li tek ti at-
lai ky ti jums pa reng tus iš ban dy-
mus. Nep ra ras ki te kant ry bės, į 
prie kaiš tus at sa ky ki te ar gu men-
tuo tai ir ko rek tiš kai.

Liū tų vi di nė stip ry bė, ge bė ji mas 
da ry ti įta ką ki tiems bei ap gin ti 
sa vo au to ri te tą, įsi ti ki ni mus 
bus iš mė gin ti. Teks su si dur ti su 
biu rok ra ti nė mis kliū ti mis, drau-
dimais, nau jo vių at me ti mu.

Mer ge lėms teks kur ti pla nus, 
su si ju sius su dar bo ar ap lin kos 
pa kei ti mu, svei ka tos pro ce dū ro-
mis. Ga li mi rim ti rū pes čiai dėl 
pi ni gų. Ne kur ki te ne rea lių pra tur-
tė ji mo pla nų, ven ki te iš lai dau ti.

Svars tyk lių emo ci jos ban guo te 
ban guos, ti kė ti ni ne su sip ra ti mai. 
Ga li te jaus ti spau di mą įvyk dy ti 
se nus fi nan si nius įsi pa rei go ji-
mus. Ti kė ti nos pa vo jin gos pa gun-
dos. Ga li bū ti bė dų su ky šiais.

Skor pio nams teks įtemp tai dar-
buo tis, ne džiu gins sa vi jau ta. San-
ty kiai su kon ku ren tais ir vers lo 
par tne riais bus per mai nin gi ir 
įtemp ti, ku pi ni pa vy do. Da bar 
svar bu neį si vel ti į avan tiū ras.

Šau liai bus nu si tei kę ak ty viai 
veik lai. Ska tin si te vai kų ini cia ty-
vą, gal net per daug, o tai ri zi kin-
ga. Leng va pa si duo ti ne tin ka-
moms pa gun doms. Gal būt jums 
kils pa si rin ki mo di le ma.

Ožia ra giams sun ku bus at si kra-
ty ti abe jo nių, ne pa si ti kė ji mo. 
Teks kal bė ti apie pro ble mas 
su šei mos na riais. Nes to ko si te 
idė jų ir įkvė pi mo. Ga li te su lauk ti 
dė me sio iš ža vių as me nų.

Van de niai ga li ti kė tis keis to kų 
pra ne ši mų, po kal bių. Nau jie nos 
ga li jus įpa rei go ti. Ne bū ki te ner-
vin gi na muo se, nes nie ko ge ro 
ne lai mė si te, jei gu ar ti muo sius 
iš ve si te iš pu siaus vy ros.

Žu vims teks aiš kin tis dėl ne-
sut var ky tų rei ka lų ar klai dų. 
Ti kė ti ni emo ci niai bend ra vi mo 
ne sklan du mai su ne prog no zuo-
ja mais pa šne ko vais. Ge rai ap gal-
vo ki te šei mos pir ki nius.

APKLAUSA

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.

SUDOKU Teisingas sausio 8 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 1356 ir 6345. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

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 %)

Susiglaudus – šilčiau. Birutės NENĖNIENĖS nuotr.S

Sausio 15-oji – 
Klaipėdos krašto diena

Sausio 17-oji – 
Pasaulinė sniego diena

DIENOS

Sausio 15 d. 
Mauras, Meda, Paulius, Skirgaila, 
Sniega, Sniegė, Snieguolė

Sausio 16 d. 
Leimantas, Marcelė, Marcelijus, 
Marcelina, Marcelinas, Marcelis, 
Norgailas, Norgailė, Norgėlas, Norgėlė

Sausio 17 d. 
Beatričė, Dovainas, Dovainė, Dovas, 
Dovė, Kalnė, Kalnius, Leonilė, Tariotas, 
Tariotė

Sausio 18 d. 
Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Liberta, 
Priscilė, Priska, Radmantas, Radminas

s

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien vie to mis tru pu tį pa snigs, pūs 
ne stip rus šiau ri nių kryp čių vė jas. Tem-
pe ra tū ra kris iki 10–13 laips nių šal čio.

Šeš ta die nio nak tį daug kur, die ną 
tik vie to mis ne gau siai pa snigs. Vė jas 
iš liks pa sto vus ir silp nas. Tem pe ra tū ra 
vi są pa rą svy ruos apie 11–15 laips nių 
šal čio.

Sek ma die nį nu ma to mi la bai šal ti 
orai. Nes nigs, vė jo be veik ne ju si me, 
bet ter mo met rų stul pe liai nak tį nu kris 
iki 20–25 laips nių šal čio. Die ną šals iki 
16–20 laips nių.

Spei guo ti orai iš si lai kys ir pir ma-
die nį, o nuo ant ra die nio šal čiai ža da 
at lėg ti.

Spus te lės spei gas

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Ožiaragis (12 22–01 19)

Jaunatis iki sausio 19 d.

08:35
16:22
07:47

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 34 
skaitytojai.

Su val ki jos (Sū du vos) 
kul tū ros cent ras-mu-
zie jus ren gia vir tua-
lią mei lės at vi ru kų 
pa ro dą.
Dau ge lis pa siilgs ta me tų lai-
kų, kai pa tys ra šy da vo me 
ar gau da vo me at vi ru kus su 
mie lais, ne kom piu te riu, o 
dai li nin kų pieš tais vaiz dais 
ar ba su gra žio mis nuo trau-
ko mis ir ran ka dai liai iš ra-
šy tais teks tais. To kius at vi-
ru kus mie la pa var ty ti net 
ir praė jus dau ge liui me tų, 
o ka ran ti nas ir kom piu te ri-
nės tech no lo gi jos su ku ria mums pro gą pa-
si da ly ti tu ri mais vaiz dais su la bai pla čia 
au di to ri ja.

Jei gu esa te ko lek ci nin kas ar tu ri te na-
muo se se no vi nių mei lės at vi ru kų, pa si-
da ly ki te jais su mu zie ji nin kais. Jū sų at vi-
ru kų lau kia me iki va sa rio 5 d. Pae že rių 

dva re. Jei gu ne ga li te pri sta-
ty ti, skam bin ki te te le fo nu 
(8 342) 46 268, su si tar si me, 
kaip ga lė tu me paim ti nu ske-
nuo ti. Ne no rin tie siems skir-
tis su as me ni nė mis ver ty bė-
mis at vi ru kus grą žin si me.

Jei gu ga li te juos pa do-
va no ti, siųs ki te ad re su: Vil-
ka viš kio ra jo no Su val ki jos 
(Sū du vos) kul tū ros cent ras-
mu zie jus, Dva ro g. 6, Pae-
že rių k., Šei me nos sen., LT-
70372 Vil ka viš kio raj.

Jei gu pa tys tu ri te ga li my-
bę ko ky biš kai nu ske nuo ti 
sa vo tu ri mus at vi ru kus, tai 
pa da rę siųs ki te ko pi jas ad re-

su vilkaviskiokrastomuziejus@gmail.com. 
Prie at vi ru ko ne pa mirš ki te pri dė ti trum po 
ap ra šo: ku rių me tų at vi ru kas, kam pri klau-
so, iš kur siųs tas, ko kia in ten ci ja. Lau kia me 
at vi ru kų, iš leis tų iki 1970 m.

Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros 
cent ro-mu zie jaus inf.

Kar tu kur ki me se no vi nių 
mei lės at vi ru kų pa ro dą!
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