
Ap lin kos ge ri ni mo idė jos – 
nuo Mei lės alė jos iki tua le tų
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Ra jo no gy ven to jai vėl 
kvie čia mi bal suo ti už 
bend ruo me nės ini cia ty-
vas gy ve na ma jai ap lin-
kai ge rin ti. Nuo mū sų 
vi sų bal sų pri klau sys, 
ko kiems pro jek tams 
įgy ven din ti šie met bus 
skir ta lė šų.

Bal suoti už aš tuo nias 
ini cia ty vas
Ket vir ta die nį nuo to li niu 

bū du vi suo me nei bu vo pri sta-
ty tos aš tuo nios bend ruo me nės 
idė jos, kaip pa ge rin ti ra jo no 
žmo nių gy ve na mą ją ap lin ką. 
Gy ven to jams bal suoti pa teik ti 
trys di de lės ir pen ki ma žos apim ties pro jek-
tai.

Iš jų po bal sa vi mo bus įgy ven din ti tik 
trys: Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė fi nan-
suos vie ną di de lės apim ties pro jek tą ir du 
ma žos apim ties pro jek tus. Pas ta rie ji tu rės 
bū ti įgy ven din ti iki šių me tų pa bai gos, o di-
dy sis – per dve jus me tus, šie met pa ren giant 
tech ni nį pro jek tą, o ki tais me tais at lie kant 
ran gos dar bus.

Da lį pro jek tų vi suo me nei pri sta tė pa tys 
idė jos au to riai, o už tuos bend ruo me nės at-
sto vus, ku rie pri sta ty me ne da ly va vo, kal bė-
jo Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės adminis-
tracijos In ves ti ci jų ir stra te gi nio pla na vi mo 
sky riaus ve dė ja Jur ga Gri ga liū nai tė.

Poil sio zo nos Viš ty ty je ir Al vi te
Tarp tri jų pa teik tų di džių jų bend ruo-

me nės ini cia ty vų ma žiau sia pinigų su ma 
įver tin tas Viš ty čio eže ro ap žval gos kal vos-
te ra sos įren gi mas. Nu ma to ma pro jek to 
ver tė – 85 390 Eur.

Idė jos au to riai įsi ti ki nę, jog te ra sa di din-
tų Viš ty čio vie šų jų erd vių pa trauk lu mą. Ji 
bū tų įkur ta mies te lio cent re ant kal vos ša-
lia bend ruo me nės na mų. Iš ki lu si apie 15 
met rų virš van dens ly gio ji bū tų at gręž ta 
į Viš ty čio eže rą ir taptų pui kia vie ta pau-
zei bei ato kvė piui pa si vaikš čio jus pės čių jų 
marš ru tais ir pae že rės ta kais. Anot idė jos 
au to riaus, tai bū tų pir mo ji vie ta mies te ly je, 
skir ta pa no ra mi nei eže ro ap žval gai.

Ki tu kon kur sui pa teik tu di de lės apim-
ties pro jek tu no ri ma su tvar ky ti ša lia nau-
jo sios Al vi to baž ny čios esan tį Lie pų par ką 
Eže ro gat vė je. At gi mu si par ko erd vė tap tų 
pa trauk lia poil sio vie ta įvai raus am žiaus 
gy ven to jams bei sve čiams. Te ri to ri jo je pla-
nuo ja ma įreng ti pės čių jų ta ke lius, ap švie ti-
mą, pa sta ty ti suo le lius, šiukš lia dė žes, lau ko 
sto gi nę. Ta kai, kaip tei gė J. Gri ga liū nai tė, 
su pla nuo ti taip, kad juos įren giant ne rei kė-
tų iš kirs ti me džių. Pro jek to I eta po ver tė – 
99 677 Eur.

Tiek vie no je, tiek ki to je poil sio zo no je 
bū tų ga li ma or ga ni zuo ti ren gi nius.

 Nukelta į 3 p.]

Tokią Liepų parko viziją šalia Alvito bažnyčios mato vieno iš didelės apimties projektų 
rengėjai.
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Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja ra gi-
na ra jo no vers li nin kus nau do tis 
pa ra ma pa gal Smul kio jo ir vi du ti-
nio vers lo su bjek tų fi nan sa vi mo 
pro gra mą ir kvie čia iki ba lan džio 
22 d. teik ti pa raiš kas. Tam biu-
dže te nu ma ty ta 30 tūkst. eu rų.

Įkū ru siesiems dar bo vie tas
Jau ne pir mi me tai Vil ka viš kio ra jo no 

sa vi val dy bė or ga ni zuo ja kon kur są vers li-
nin kams fi nan si nei pa ra mai gau ti. Pa gal 
Smul kio jo ir vi du ti nio vers lo su bjek tų fi-
nan sa vi mo pro gra mą ga li ma pra šy ti da li-
nės pa ra mos nau jai ar nau do tai įran gai įsi-
gy ti, jei gu su ku ria ma nau ja (pa pil do ma) 
dar bo vie ta ir įdar bi na mas dar buo to jas.

Da li nio kom pen sa vi mo nau jai ar ba 
nau do tai įran gai įsi gy ti ga li ti kė tis smul-
kio jo ir vi du ti nio vers lo (SVV) su bjek tai, 
jei gu jie su ku ria bent vie ną nau ją (pa pil do-
mą) dar bo vie tą ir ne anks čiau kaip prieš 
12 mė ne sių iki pa raiš kos pa tei ki mo vi su 
eta tu įdar bi na dar buo to ją pa gal ne ter mi-

nuo tą dar bo su tar tį.
Iš lai dų pa ty ru siam vers lo su bjek tui 

per me tus vie nai nau jai dar bo vie tai ga li 
bū ti ski ria ma iki 100 pro c., bet ne dau giau 
kaip 2 000 Eur (iš sky rus PVM, jei SVV su-
bjek tas yra PVM mo kė to jas) da li nė kom-
pen sa ci ja, dviem įkur toms dar bo vie toms 
– iki 3 500 Eur, trims ir dau giau – iki 5 000 
Eur. Da li nė kom pen sa ci ja ski ria ma su są ly-
ga, kad ne ma žiau kaip dve jus me tus bus 
iš lai ky tos įkur tos dar bo vie tos ir ne ma ži-
na mas dar buo to jų skai čius.

Dar bo prie mo nių iš lai dos, su si ju sios 
su dar bo vie tos są ly gų pa ge ri ni mu, nė ra 
kom pen suo ja mos. Įsi gy ja ma įran ga tu ri 
bū ti su si ju si su dar bo vie tos funk cio na vi-
mu teik ti pa slau gas ar ga min ti pre kes, ga-
mi nius, pro duk ci ją ir kt. Iš lai dos ga li bū ti 
fi nan suo ja mos, jei jos nė ra pa kar to ti nai 
nu ma to mos fi nan suo ti iš ki tos fi nan si nės 
pa ra mos prie mo nių, o nau jai įdar bin tas 
dar buo to jas tu ri bū ti Vilkaviškio rajono 
sa vi val dy bės gy ven to jas.

Jei gu dar bo vie tą su si kū rė te sau
Į Sa vi val dy bės pa ra mą ga li pre ten duo-

ti ir sau dar bo vie tą su si kū rę as me nys, 
dir ban tys pa gal in di vi dua lios veik los pa-
žy mą. Jiems taip pat ga li bū ti skir ta da li nė 
kom pen sa ci ja nau jai ar ba nau do tai įran-
gai įsi gy ti.

Šiems vers li nin kams nu ma ty ta skir ti 
iki 100 pro c., bet ne dau giau kaip 2 000 
Eur (iš sky rus PVM, jei su bjek tas yra PVM 
mo kė to jas) da li nę kom pen sa ci ją. Są ly gos 
gau ti pa ra mą yra to kios pa čios, kaip jau iš-
var dy tos, tarp jų – ir tai, kad įkur tą dar bo 
vie tą rei kia iš lai ky ti ne ma žiau kaip dve-
jus me tus.

Dar bo vie ta lai ko ma įsteig ta sau tuo at-
ve ju, jei sa va ran kiš ka veik la už sii man čio 
as mens gry nų jų pa ja mų dy dis per ata skai-
ti nius me tus yra ne ma žes nis ne gu 12 mi-
ni ma lių mė ne si nių al gų.

Ki tos pa ra mos for mos
Smul kio jo ir vi du ti nio vers lo su bjek tų 

fi nan sa vi mo pro gra mo je ga li da ly vau ti ir 
vers lo įmo nės, įgy ven di nan čios Eu ro pos 
Są jun gos ir ki tų pa ra mos fon dų lė šo mis 
fi nan suo ja mus pro jek tus. To kiais at ve jais 
da li nė pa ra ma ga li siek ti nuo 1 000 iki 

5 000 Eur, bet ne dau giau kaip 50 pro c. nuo 
nuo sa vų lė šų (įna šo) su mos.

Įgy ven di na mi pro jek tai tu ri bū ti skir-
ti vers lo su bjek to plėt rai: įran gai įsi gy ti, 
pa tal pų nuo mai ar jų pri tai ky mui ūki nei 
ko mer ci nei veik lai bei ki toms tie sio giai 
su pro jek to įgy ven di ni mu su si ju sioms 
veik loms. Fi nan sa vi mas ski ria mas pro jek-
tams, ku rių įgy ven di ni mo me tu su ku ria-
mos dar bo vie tos.

Da li nę pa ra mą ga li gau ti ir pa ty ru sie ji 
iš lai dų dėl inf rast ruk tū ros pri tai ky mo as-
me nims su ju dė ji mo ne ga lia (pan du sų įren-
gi mas, mo bi lių pan du sų įsi gi ji mas ir pan.). 
Ši kom pen sa ci ja sie kia iki 50 pro c. pa tir tų 
iš lai dų, bet ne dau giau kaip 1 000 Eur (iš sky-
rus PVM, jei su bjek tas yra PVM mo kė to jas).

Iš lai dos ga li bū ti fi nan suo ja mos, jei jos 
nė ra pa kar to ti nai fi nan suo ja mos iš ki tos fi-
nan si nės pa ra mos prie mo nių.

Pa raiš kos su prie dais tu ri bū ti pa teik tos 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos In ves ti ci jų ir 
stra te gi nio pla na vi mo sky riui (pa štu, elekt-
ro ni niu pa štu arba at vy kus) iki ba lan džio 
22 d., 12 val.

„San ta kos“ inf.

Sa vi val dy bė kvie čia vers li nin kus pa si nau do ti pa ra ma
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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO  KRAŠTO  LAIKRAŠTIS

NUO GEGUŽĖS 
GIMDYVĖMS 
TEKS VYKTI  Į 
KITUS RAJONUS.
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Su sir gi mų CO VID-19 ra jo ne ma žė ja. 
Per ke tu rias pa sku ti nes praė ju sios sa-
vai tės die nas užfik suo ta 50 nau jų at ve-
jų. Ta čiau liūd no ji sta tis ti ka vis pil do si 
nau jo mis au ko mis. Per sa vait ga lį ko ro-
na vi ru sas pa si glem žė dar dvi gy vy bes 
– Ma ri jam po lės li go ni nė je sek ma die nį 
mi rė 82-ejų vy ras, o šeš ta die nį – 99-erių 
mo te ris, ku riai iki gra žaus ju bi lie jaus 
bu vo li kę vos ke li mė ne siai.

Nors CO VID-19 at ve jų ma žė ja, dėl 
per mai nin gų orų dau gė ja ser gan čiųjų 
ūmio mis vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų 
in fek ci jo mis ir gri pu. Mū sų ra jo ne ser-
ga mu mo ro dik lis sie kia 31,33 at ve jo 10 
tūkst. gy ven to jų.

ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,75 Eur

Tris sa vait ga lio die nas Lie tu vos Rau do-
no jo Kry žiaus sa va no riai, ku riems tal-
ki no Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos 
moks lei viai, „Ma xi mos“ pre ky bos cent-
re rin ko hi gie nos prie mo nes uk rai nie-
čiams, nuo ka ro bė gan tiems į Lie tu vą. 

Sa va no riai džiau gė si ra jo no gy ven-
to jų dos nu mu. 

Per tris die nas po tris va lan das pre-
ky bos cent re lab da rą rin kę Rau do no jo 
Kry žiaus sa va no riai su skai čia vo, kad 
iš vi so paau ko ta 175 bu te liu kai šam pū-
no ir 78 indeliai du šo že lės, 182 tū te lės 
dan tų pa stos ir 109 še pe tė liai, 90 pa kų 
tua le ti nio po pie riaus, 174 pa kuo tės mo-
te riš kos hi gie nos pa ke tų, 33 pa kai saus-
kel nių vai kams ir 58 pa ke liai sku ti mo si 
pei liu kų. 

Di džio ji da lis uk rai nie čių į Lie tu vą 
at vyks ta ne tu rė da mi net bū ti niau sių 
daik tų, to dėl Rau do no jo Kry žiaus sa va-
no riai kvie čia ra jo no gy ven to jus pri si-
dė ti. Hi gie nos prie mo nes, il gai ne gen-
dan čius mais to pro duk tus, pa ta ly nę 
ga li te kas dien, iš sky rus sek ma die nius, 
nuo 10 val. iki 16 val., ne šti į Hu ma ni ta-
ri nės pa gal bos cent rą, įsi kū ru sį Vie ny-
bės g. 47, Vil ka viš ky je (bu vu sio se „Ža-
lios sto te lės“ patalpose).

„Santakos“ inf.

Rin ko uk rai nie čiams

Sergamumas mažėja
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Vla das PU PIE NIS 
iš Vil ka viš kio:
– Kaip ir vi suo met, džiu gu su lauk ti 

Ve ly kų. Dar svars to me, kur vyk ti – pas 
duk rą ar į uoš vi ją, į so džių. Ži no ma, ka-
ro si tua ci ja me ta liūd ną še šė lį.

Ge nu tė ONU SAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Kaip vi sa da – į baž ny čią, pa skui 

pie tūs na muo se. Per nai dėl ka ran ti no 
bu vau vie nui vie na, tai šie met Ve ly kos 
tik rai bus sma ges nės: na mo su grįš duk-
ra, anū kai.

Vy tau tas BAU RAS 
iš Al vi to k.:
– At va žiuos vai kai, anū kas – jie vi-

są laik per Ve ly kas at va žiuo ja, ne to li 
gy ve na. Tik tas ka ras kaip koks ne la-
ba sis – kas ten ži no, kaip vis kas bus. 
Bai su ir gai la be na mų li ku sių uk rai-
nie čių.

Vi da STA LIO RAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Šios Ve ly kos tik rai bus ge res nės. 

Dve jus me tus iš ei lės jas šven tė me vie-
ni, bet šie met jau su si tik si me su sa viš-
kiais. Ei si me pas vai kus, kar tu švę si me 
ir mar čios gim ta die nį.

Dai va KA SU LAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Ba lan džio 9 d. gi mė ant ras anū-

kas, tai Ve ly kos tik rai bus ki to kios: 
džiaugs min ges nės, su vil ti mi, kad Že-
mėje pa ga liau bus ra mu. Juk ši tiems 
žmo nėms rei kia aug ti, kur ti ki to kį pa-
sau lį. 

Be to, ir aš, ir sū nus gi mę ba lan dį, 
tai bus tik ras po Avi no ženk lu gi mu sių-
jų ir jų drau gų są skry dis.

S

S

S

S

S

– Ko kios šie met bus Jū sų 
Ve ly kos?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vai ra vo gir ti
Per ke tu rias pa sku ti nes sa vai tės die nas pa-
rei gū nams įkliu vo ke tu ri ne blai vūs vai ruo-
to jai.

Ket vir ta die nį, apie 20.30 val., Viš ty ty je 
pa rei gū nai su stab dė au to mo bi lį „Chrys ler 
Voya ger“, ku rį vai ra vo Vir gi li jus Šid laus-
kas. Paaiš kė jo, kad vai ruo to jas vi du ti niš kai 
gir tas (2,15 pro m.). Jo au to mo bi lis iš ga ben-
tas į sau go ji mo aikš te lę.

Au to mo bi lius iš aikš te lės te ko at siim ti 
ir penk ta die nį ne blai viems jais va ži nė ju-
siems vy rams. Apie 11 val. Bart nin kuo se 
su stab dy to au to mo bi lio „Opel Ast ra“ vai-
ruo to jas Ar tū ras Ja sai tis bu vo vi siš kai gir-
tas (3 pro m.). Ne ką nuo jo at si li ko ir Gu-
de lių kai me (Šei me nos sen.) su stab dy to 
„Vol vo V50“ vai ruo to jas Ar tū ras Au gu tis, 
ku riam taip pat nu sta ty tas sun kus gir tu-
mas (2,88 pro m.).

Šeš ta die nį, prieš pat vi dur nak tį, gir tam 
va ži nė ju siam Ma tui Luk šai bai gė si dar liūd-
niau. Per Šiau di niš kių kai mą (Ky bar tų sen.) 
„Vol vo S60“ vai ra vęs vy ras kal bė jo te le fo-
nu. Ta čiau stai ga pa šne ko vas iš gir do smū gį 

ir ry šys nu trū ko. Iš si gan dęs drau gas pra ne-
šė pa gal bos tar ny boms.

At vy kę pa rei gū nai ir ug nia ge siai gel bė-
to jai pa ma tė tarp elekt ros stul pų įstri gu sį 
au to mo bi lį ir ša lia sto vin tį jau ną vy rą. Šis 
po li ci nin kams pa sa ko jo, kad vai ruo jant 
ke ly je pa si pai nio jo lau ki nis gy vū nas ir dėl 
to ne su val dė au to mo bi lio. Vai ruo to jui nu-
sta ty tas vi du ti nis (1,72 pro m.) gir tu mas. At-
vy kę elekt ros tink lų ava ri nės ir tech ni nės 
pa gal bos dar buo to jai iš trau kė tarp stul pų 
įstri gu sį au to mo bi lį.

Pa vo gė žo liap jo vę
Šeš ta die nį Pil viš kiuo se ap vog tas ga ra žas.

At vy kęs į sa vo ga ra žą, esan tį Pil viš kiuo-
se, Bi ru tės gat vė je, šei mi nin kas ra do iš plėš-
tas du ris. Iš pa tal pos bu vo din gu si žo liap jo-
vė. Nuos to lį pil viš kie tis įver ti no 200 eu rų.

Įk liu vo su „žo le“
Nak tį į sek ma die nį Gi žuo se įkliu vo „žo lės“ 
tu rė ję jau nuo liai.

Ke lios mi nu tės po vi dur nak čio Gi žuo se 
pa tru lia vę pa rei gū nai K. Bar šaus ko gat vė-
je pa ma tė sto vin tį au to mo bi lį „Au di A4“, 
ku ria me bu vo trys jau ni vy rai. At li kus as-
me nų ap žiū rą pas 28-erių vai ki ną striu kės 

ki še nė je ras ta au ga li nės kil mės nar ko ti nės 
me džia gos ir ma lū nė lis jai smul kin ti.

Pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas. Už ne tei-
sė tą dis po na vi mą nar ko ti nė mis ar psi chot-
ro pi nė mis me džia go mis gre sia bau da, areš-
tas ar ba lais vės atė mi mas iki dve jų me tų.

Smurtavo namuose
Per dvi die nas už fik suo ti trys smur to ar ti-
mo je ap lin ko je at ve jai.

Ket vir ta die nį, apie 5 val. ry to, Ma žų jų 
Bū de že rių kai me (Šeimenos sen.) su si mu-
šė du vi siš kai gir ti su gy ven ti niai. 42-ejų vy-
ras, ku riam nu sta ty tas sun kus (2,85 pro m.) 
gir tu mas, smur ta vo prieš še še riais me tais 
jau nes nę mo te rį, ku riai taip pat nu sta ty tas 
sun kus (2,61 pro m.) gir tu mas.

Tą pa čią die ną, apie 7 val., į po li ci ją krei-
pė si 68-erių vil ka viš kie tė, ku rią ki lus konf-
lik tui ap tal žė drau ge gy ve nan tis 44-erių 
sū nus. Mo te riai pri rei kė me di kų pa gal bos. 
Jos sū nus su lai ky tas ir už da ry tas į il ga lai kio 
su lai ky mo pa tal pą.

Penk ta die nį, apie 21.30 val., po li ci ja 
kvies ta į Au ga lų kai mą (Klau su čių sen.). Ten 
su si mu šė vi siš kai gir ti su gy ven ti niai. Smur-
tau to jui nu sta ty tas sun kus (3,04 pro m.) gir-
tu mas, jo au ka bu vo ne ką blai ves nė (2,58 
pro m.).

ĮVYKIAI

Pris ta ty ta tu riz mo ra jo ne 
stra te gi ja
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo 
in for ma ci jos cent ro (TVIC) 
va do vas Vi tas Gir daus kas 
pri sta tė „Vil ka viš kio ra jo no 
2022–2027 m. tu riz mo stra-
te gi ją“. Su si ti ki me da ly va vo 
vie tos vers li nin kai bei tu riz-
mo sek to riaus at sto vai. Da-
ly viai da li jo si pa siū ly mais, 
dis ku ta vo, kaip tu riz mą 
mies te ir ra jo ne pa da ry ti 
pa trauk les nį.

Pa siū ly mų įvai ro vė
Vil ka viš kio TVIC va do vas pri sta-

tė penk me čio stra te gi ją Vil ka viš kio 
kraš te. Pag rin di nis jos prin ci pas yra 
stip rin ti Vil ka viš kio ra jo no, kaip pa-
trauk lios tu ris ti nės vie to vės, įvaiz dį 
ir di din ti ži no mu mą Lie tu vo je bei 
prio ri te ti nė se už sie nio rin ko se, sie-
kiant pa di din ti tu ris tų srau tus. Ana li zė je 
bu vo iš var dy ti jau vyk do mi, pla nuo ja mi 
vyk dy ti ir siū lo mi pro jek tai. Vil ka viš kio 
TVIC dar buo to jai iš nag ri nė jo ra jo no tu ris ti-
nį po ten cia lą.

Stra te gi ja su da ry ta at si žvel giant į ra jo-
ne vei kian čių tu riz mo pa slau gų tei kė jų, 
kul tū ros dar buo to jų, se niū nų, ne vy riau sy-
bi nių or ga ni za ci jų, kai mo bend ruo me nių 
įžval gas bei pa siū ly mus. Vyk dant ap klau-
sas el. laiš kais bu vo kreip ta si į 210 šių tiks li-
nių gru pių at sto vų, iš jų gau ta ke lias de šimt 
ver tin gų pa siū ly mų bei pa ste bė ji mų.

V. Gir daus kas su pa žin di no su įvai riais 
tu ris ti niais marš ru tais (Pa cų ke lias, Sū du-
vos li te ra tų, gam tos, par ti za nų ta kais ir kt.), 
ku rie sa vo tu ri niu pri trauk tų ke liau to jų į 
Vil ka viš kį. Taip pat pri sta tė ra jo no kai mo 
bend ruo me nių pa siū ly mus. Pa teik ta stra te-
gi ja bu vo iš sa mi, ža dan ti daug įdo mių pro-
jek tų Vil ka viš kio mies tui ir apy lin kėms.

Su si ti ki me da ly va vęs Vil ka viš kio rajono 
sa vi val dy bės ta ry bos na rys Žil vi nas Gel go-
ta pa gy rė TVIC dar buo to jus už darbš tu mą 
ir pa tei kė ke le tą taik lių pa ste bė ji mų, kaip 

ga li ma pa to bu lin ti stra te gi ją, kad ji bū tų la-
biau kon cent ruo ta bei kryp tin ga.

„Trūks ta veiks mų pla no kal bant apie vi-
są tu riz mo sek to rių. Tu riz mo plėt ra ga lė tų 
bū ti la biau orien tuo ta į var to to jo ke lio nės 
žings nius: įkvėp ti, ieš ko ti, pirk ti, pa tir ti, 
da ly tis ir grįž ti. Taip pat rei kė tų su dė lio ti 
prio ri te tus, ku rie pro jek tai yra svar bes ni, 
o ku rie ma žiau ak tua lūs. Pa ly gin ki me juos 
tar pu sa vy je ir nu spręs ki me, ku ris pro jek-
tas pri trauk tų dau giau siai tu ris tų“, – kal bė-
jo ra jo no Ta ry bos na rys.

Ž. Gel go tai pri ta rė mu zie ji nin kė Ele na 
Ru pei kie nė, ku ri siū lė su si telk ti į Pae že rių 
dva ro so dy bos priei gų su tvar ky mą. „Ga li-
ma bū tų kon cent ruo tis į Pae že rius. Su kur ki-
me ga li my bę tu ris tams pa plau kio ti po eže-
rą val ti mis, van dens dvi ra čiais. Ves da ma 
eks kur si jas dva ro par ke ne kar tą gir dė jau 
to kį pra šy mą, ta čiau prie mo nių nie kas ne-
nuo mo ja“, – kal bė jo E. Ru pei kie nė.

Spor to tu riz mas
Tu riz mo so dy bos „Vil la Ie vy nė“ va do-

vas Ne ri jus Jur kū nas pa ste bė jo, kad šiuo 

me tu tu ris tai la biau siai ieš ko ak ty vaus 
poil sio, to dėl daž nai ren ka si tuos re gio-
nus, kur to kia pa slau ga tei kia ma. 

„Per ma žai yra iš nau do ja mas Pae že rių 
eže ro po ten cia las. Ap sis to ju siuosius mū sų 
so dy bo je daž nai pa pluk dau po eže rą ar 
pa siū lau nu vyk ti pa jo di nė ti į Uo si jos žir gy-
ną. Svar biau sia, kad tu ris tas su si do mė tų ir 
at vyk tų, o tam rei kia rek la mos, ku rios šian-
dien la bai trūks ta“, – kal bė jo N. Jur kū nas.

Se zo no me tu veik lą plė to ja Mal dė nų kai-
me (Šeimenos sen.) įsi kū ręs van den len čių 
spor to ir pra mo gų par kas „Wa ke inn Vil ka-
viš kis“, ta čiau pasiūlymų ga lė tų at si ras ti 
dau giau.

Ak ty viai pail sė ti bū tų ga li ma ir ren kan-
tis žy gius, juk savo kraš tą res pub li ko je gar-
si na Vil ka viš kio šiau rie tiš ko ėji mo klu bas. 
„Nie kaip ki taip ge riau ne ga lė tu me ap ro dy ti 
ra jo no, kaip pa kvies da mi pa si vaikš čio ti po 
kraš to pi lia kal nius, to dėl la bai no rė tu me, 
kad bū tų rek la muo ja ma ši veik la“, – kal bė jo 
gi dė ir vi suo me ni nin kė Ona Maks vy tie nė.

Nukelta į 5 p.]

Į Vil ka viš kio TVIC ap tar ti ra jo no 2022–2027 m. tu riz mo stra te gi ją su si rin ko įvai rių 
veik los sek to rių at sto vai. Au to rės nuo tr.

S
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Jus tai!
Ener gi ja dar ver žias per kraš tus,
mū sų vai kams Jūs esat tre ne ris 
 pui kus.
Vi si mes ta riam ačiū iš vi sos šir dies 
 už pa mo kas,
pa lai ky mą ir per ga les vai kų.
Gim ta die nio pro ga lin kim 
 tik lai mės
ku pi nų ir tri taš kiais „kiau rų“ die nų.

Su gim ta die niu Jus svei ki na
2011 m. gimę vai kai ir jų tė vai.

Užsk. 771

SVEIKINAME

Ap lin kos ge ri ni mo idė jos – nuo Mei lės 
alė jos iki tua le tų

Atkelta iš 1 p.

Tua le tas dva ro so dy bo je
Vi sai ki to kio po bū džio yra dar vie na 

idė ja, pre ten duo jan ti į di de lės apim ties pro-
jek tų fi nan sa vi mą. Dvi anks čiau mi nė tos 
ini cia ty vos nu kreip tos į rek rea ci ją ir kraš-
to vaiz džio ar chi tek tū rą, o pa sta ro ji skir ta 
su kur ti, ko ge ro, bū ti ną vie šo sios inf rast ruk-
tū ros ele men tą – tua le tą.

Kon tei ne ri nio ti po tua le tą siū lo ma sta-
ty ti Pae že rių dva ro so dy bo je (Šei me nos 
sen.), nu grio vus se nus pa gal bi nius ūkio pa-
sta tus. Ob jek tas pa dė tų pa lai ky ti tvar kin-
gą ap lin ką, pa gel bė tų ne tik pa vie niams 
įvai raus am žiaus dva ro lan ky to jams, tu-
ris tams, bet ir pa si tar nau tų per ma si nius 
ren gi nius.

Pro jek to ver tė – 99 301 Eur.
Kaip tei gė Jurga Gri ga liū nai tė, už Sa vi-

val dy bės lė šas pa sta ty tas vie ša sis tua le tas 
bū tų ne mo ka mas.

Ar toks ob jek tas ati tin ka bend ruo me-
nės ini cia ty vų gy ve na ma jai ap lin kai ge rin-
ti idė ją?

„Vi sas idė jas pa tei kė fi zi niai as me nys. 
Ką gy ven to jai no ri ma ty ti sa vo ap lin ko je, 

] tą jie ir pa tei kia – ne tu ri me pa grin do to-
kių pa raiš kų ne priim ti. Mums svar biau sia 
– žmo nių idė jas pa vers ti tik ro ve“, – sa kė J. 
Gri ga liū nai tė.

Ma žie ji – iki 25 tūkst. eu rų
Tarp ma žos apim ties pro jek tų – Ky bar-

tų Mo ly no van dens tel ki nys-poil sia vie tė 
Dau gė lai čių kai me. Pro jek to tiks las – su-
tvar ky ti vie šą ją erd vę, prie van dens tel ki-
nio įren giant poil sio zo ną: iš va ly ti ir per-
for muo ti tven ki nio kran tą, įreng ti plia žą, 
vai kų žai di mų aikš te lę, su mon tuo ti po nto-
ni nį til tą, pa sta ty ti sta lus su suo lais. Pro jek-
to ver tė – 23 742 Eur.

Už 24 946 Eur siū lo ma su tvar ky ti poil-
sia vie tę prie Ber ži nio eže ro Vyg re lių kai-
me (Gra žiš kių sen.). Čia poil siau jan tiems 
žmo nėms idė jos au to riai no rė tų įreng ti 
per si ren gi mo ka bi ną, bio tua le tą, lau ža vie-
tę, pa vė si nę, vai kų žai di mų aikš te lę, ka ru-
se lę bei sū py nes.

Pūs ta pė džių kai mo (Šeimenos sen.) en-
tu zias tai no rė tų tu rė ti Mei lės alė ją. Tai bū tų 
trin ke lė mis iš klo tas pės čių jų ta kas-alė ja su 
ap švie ti mu, poil sio zo no mis, suo lais, šiukš-
lia dė žė mis. Vi lia ma si, jog su tvar ky tos vie šo-

sios erd vės pa ge rins kai mo es te ti nį vaiz dą, 
di dins gy ven to jų fi zi nį ak ty vu mą, užim tu-
mą ir bend ra vi mą. Šio mažos apimties pro-
jek to ver tė – 23 088 Eur.

Jau kią ap lin ką ak ty viam bei tu ri nin-
gam įvai raus am žiaus žmo nių lais va-
lai kiui su kur ti ti ki ma si ir Čyč kų kai me 
(Šei me nos sen.), prie sta dio no esan čio je 
ža lio jo je zo no je. Pla nuo ja ma pa sta ty ti suo-
liu kus, šiukš lia dė žes, pa vė si nę su sce na, 
pri tai ky ta kon cer tams ir ki toms veik loms. 
Šį pro jek tą au to riai įver ti nę 14 531 Eur.

Tarp ma žos apim ties pro jek tų taip pat 
yra vie šo jo tua le to įren gi mas. Jį no ri ma 
pa sta ty ti reak rea ci nė je zo no je prie Šei me-
nos upės, prie nau jai įreng to pės čių jų ta-
ko pa lei Šei me nos upę ne to li Vil ka viš kio 
mies to so do. Jis pra vers tų nau jais ta kais 
trau kian tiems vil ka viš kie čiams, mies to so-

do lan ky to jams ir čia vyks ian čių ren gi nių 
da ly viams, už tik rin tų tvar ką bei pa to gu-
mą mies to gy ven to jams ir sve čiams.

Pro jek to ver tė – 25 000 Eur.

Prik lau so nuo gy ven to jų
Kaip aiš ki no In ves ti ci jų ir stra te gi nio 

pla na vi mo sky riaus ve dė ja J. Gri ga liū nai-
tė, Bend ruo me nės ini cia ty vų tei ki mo pir-
ma ja me eta pe jau bu vo pa tik rin ti vi si do-
ku men tai, pri ta rian čių idė joms žmo nių 
są ra šai, po to pa raiš kas ver ti no ko mi si ja.

Tad dau giau jo kių at ran kų ne be bus – ko-
kius nau jus inf rast ruk tū ros ob jek tus tu rė si-
me, jau pri klau sys tik nuo ra jo no gy ven to jų 
bal sų.

Už pa tin kan čias idė jas ga li ma bal suo ti 
iki ba lan džio 22 d. 

Bal sa vi mas ga li mas dviem bū dais: 
elekt ro ni niu bū du Sa vi val dy bės in ter ne-
ti nia me pus la py je ir raš tu – biu le te niais 
(juos ga li ma ras ti Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės se niū ni jo se bei Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bė je).

Sa vi val dy bės at sto vė pri mi nė, jog bal-
suo ti ga li tik Vil ka viš kio ra jo no gy ven to-
jai, to dėl pil dant an ke tą bū ti na pateikti vi-
są rei ka lin gą in for ma ci ją (nu ro dy ti var dą, 
pa var dę, gi mi mo me tus ir kt.).

Paežerių dvaro sodybos teritorijoje iki šiol nėra lauko tualeto. Jį siūloma 
pastatyti nugriovus senus pagalbinius pastatus. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Dar vienu didelės apimties projektu ketinama įrengti kalvą-terasą atokvėpiui 
su atsiveriančiu vaizdu į Vištyčio ežerą.

S

INICIATYVOS

Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Su de gė su vi sa mė sa
Penk ta die nį nuo sto lių pa ty rė mė są rū ki nę 
Pil viš kių se niū ni jos gy ven to jai.

Ne to li 15 val. ug nia ge siai ga vo pra ne ši-
mą, kad Beb ri nin kų kai me, V. Pie ta rio gat-
vė je, de ga ūki nis pa sta tas.

At vy kus pir ma jai ug nia ge sių au to cis ter-
nai at vi ra lieps na de gė rū kyk la. Su de gė ne 
tik me di nis sta ti nys, bet ir ja me bu vę apie 
150 kg mė sos ga mi nių. Per gais rą ap si ly dė 
už 3 met rų esan čio ūki nio pa sta to plas ti ki-
nės dai ly len tės, sto go dan ga. Iš sau go tas 250 
m² ūki nis pa sta tas su ga ra žu, mal ki ne ir ga-
mybi nė mis pa tal po mis.

Spė ja ma, kad gais rą ga lė jo su kel ti stip-
raus vė jo iš rū kyk los iš neš ta ir į sto go konst-
ruk ci jas pa te ku si ža ri ja.

Nuo pir te lės
Ba lan džio 8 d. ne sėk min gai bai gė si vir ba lie-

čių ban dy mas pa si kū ren ti pir te lę.
Apie 14 val. Bend rojo pa gal bos centro 

te le fo nu pa skam bi nę žmo nės pra ne šė, jog 
Vir ba lio Mies to Lau kų kai me (Vir ba lio 
sen.,), Sau lės g., de ga ūki nis pa sta tas.

Ats ku bė ję gel bė to jai ra do pleš kan čią 
prie ūki nio pa sta to pri blo kuo tą pir tį. Nu-
de gė me di nės pir ties sto gas, iš de gė sie nos, 
per dan ga, vi du je bu vę na mų apy vo kos 
daik tai. Ūki nis pa sta tas bu vo iš sau go tas, 
bet su lie tos sto go konst ruk ci jos ir ant per-
dan gos bu vęs šie nas.

Vienas nuo kito
Šeš ta die nį Pil viš kiuo se už si lieps no jo tri jų 
sa vi nin kų ga ra žai.

Gais ras Mo kyk los gat vė je ša lia dau gia-
bu čio gy ve na mo jo na mo ki lo vė lų va ka rą, 
jau po 23 val.

Ne lai mę žmo nės pa ste bė jo ta da, kai pra-
dė jo po škė ti pa sta tus den gęs ši fe ris ir vie-
nas iš tri jų ga ra žų jau de gė at vi ra lieps na. 
Kai at vy ko gy ven to jų iš kvies ti gais ri nin kai, 
pleš kė jo vi si trys sta ti niai.

Per gais rą su de gė vi si trys vie nas ša lia 
ki to sto vėję me di niai ga ra žai. Vie na me iš 

jų ug nis su nio ko jo leng vą jį au to mo bi lį „VW 
Pas sat“, ki ta me – 5 m³ mal kų, o tre čia me – 
ūkio pa skir ties daik tus. Iš sau go tas prie pat 
garažų stovėjęs leng va sis au to mo bi lis „Au-
di A6“. Pir mi niais duo me ni mis, gais ras ki lo 
vi du ri nia ja me ga ra že. Ne lai mės prie žas tis 
pa rei gū nai aiš ki na si.

„Len da“ sprog me nys
Kaip ir kiek vie ną pa va sa rį, taip ir šie met pa-
dau gė jo pra ne ši mų apie ras tus sprog me nis. 
Vien šį sa vait ga lį ra jo ne ap tik ta 14 nuo ka-
ro li ku sių skir tin go ka lib ro svie di nių.

Šeš ta die nį Stul ge lių kai me (Ky bar tų 
sen.) dir bant že mę ras tas sprog muo, įves-
tas pla nas „Sky das“. Iš mi nuo to jai 75 mm 
ar ti le ri jos svie di nį su nai ki no vie to je.

Sek ma die nio po pie tę II pa sau li nio ka ro 
82 mm mi nos vai džio svie di nių ap tik ta San-
ta ros kai me (Vir ba lio sen.). Vi sus penkis 
sprog me nis ka riš kiai su nai ki no vie to je.

Tą pa tį sek ma die nį iš mi nuo to jams te-
ko dar kar tą va žiuo ti į Stul ge lių kai mo lau-
kus. Čia ras ti dar aštuoni 75 mm ir 85 mm 
mi nos vai džio svie di niai. Pas ta ruo sius ka-
riai iš ga be no su nai kin ti į są var ty ną.

GAIS RAI

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefonewww.santaka.info

Kokius naujus 
infrastruktūros 
objektus turėsime, jau 
priklausys tik nuo rajono 
gyventojų balsų.
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Gim dy vėms teks vyk ti į ki tus ra jo nus
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vilkaviškio li go ni nės Aku še ri-
jos gi ne ko lo gi jos ir neo na to lo gi-
jos sky rius skai čiuo ja pa sku ti-
nes dar bo die nas. Nuo ge gu žės 
čia ne be liks nei gim dy vių, nei 
nau ja gi mių, o bran gi apa ra tū ra 
bus per duo ta ki toms gy dy mo 
įstai goms.

Rin ko pa ra šus
Tai, kad mū sų ra jo no li go ni nė je ne be-

liks Aku še ri jos gi ne ko lo gi jos ir neo na to lo-
gi jos sky riaus, jo kia nau jie na. Pir mą kar tą 
grės mė jam bu vo iš ki lu si prieš dau giau 
nei de šimt me tį, 2009 me tais, kai tuo me ti-
nė Vy riau sy bė „pa lai mi no“ 2009–2011 me-
tų ša lies gy dy mo įstai gų rest ruk tū ri za ci jos 
pla ną.

Pa gal jį Vil ka viš kio li go ni nė bu vo pri-
skir ta ra jo ni nio lyg mens gy dy mo įstai gai, 
ku rio je tei kia mos sta cio na rios chi rur gi jos 
pa slau gos, bet be aku še ri jos ir gi ne ko lo-
gi jos. Jau ta da iš 38 ra jo ni nių ša lies li go ni-
nių aku še ri jos pa slau gas pla nuo ta pa lik ti 
de šim ty je. Pag rin di niai kri te ri jai, ku riais 
va do va vo si tuo me ti nės Svei ka tos ap sau gos 
mi nis te ri jos kler kai, – gim dy mų skai čius 
bei at stu mas iki ar ti miau sios gy dy mo įstai-
gos, ku rio je tei kia mos to kios pa slau gos.

Aku še ri jos gi ne ko lo gi jos ir neo na to lo gi-
jos sky riaus dar buo to jai ta da taip pat bu vo 
ga vę įspė ji mus dėl at lei di mo iš dar bo, kai 
ku rie net su si ra dę nau jas dar bo vie tes.

Ta čiau Vy riau sy bės ke ti ni mas iš ra jo no 
li go ni nių atim ti kai ku rias pa slau gas su kė lė 
ne tik me di kų, po li ti kų, bet ir gy ven to jų pro-
tes tų ban gą. Mū sų ra jo ne net su si kū rė ini-
cia ty vi nė gru pė, ku ri su rin ko per 15 tūkst. 
ra jo no gy ven to jų pa ra šų, ne kar tą Svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jos va do vų, Sei mo na rių 
ir net aukš čiau sių ša lies va do vų ka bi ne tų 
du ris vars tė vil ka viš kie čių de le ga ci jos.

Tuo met sky rių pa vy ko iš sau go ti – at li ku-
si ana li zę mi nis te ri ja aku še ri jos pa slau gas 
pa li ko Vil ka viš kio ir dar dvie jų ra jo nų li go-
ni nėms – iš vi so try li kai. Ta čiau rei kia pri-
pa žin ti, jog mi nis te ri jos ke lia mą kri te ri jų 
– 300 gim dy mų per me tus – vil ka viš kie čiai 
tuo met dar ati ti ko, o 2010 me tais, ne be li kus 

aku še ri jos pa slau gos Ša kiuo se, mū sų ra jo-
no li go ni nė je gi mė net 349 nau ja gi miai.

Lie ka dirb ti
Iš sau go jus mū sų ra jo no li go ni nė je aku-

še ri ją, pra si dė jo nau jas eta pas – sky rius 
bu vo įtrauk tas į Lie tu vos ir Švei ca ri jos 
bend ra dar bia vi mo pro gra mą, pa gal ku rią 
ga vo di džiu les lė šas re no va ci jai ir įran gai 
įsi gy ti. Bu vo ap šil tin tas vi sas fly ge lis, mo-
der ni zuo tos šil dy mo, vė di ni mo, elekt ros 
tie ki mo, me di ci ni nių du jų, va kuu mo ir de-
guo nies sis te mos, įgy tas nau ja gi mių gai vi-
ni mo sta le lis su šil dy mo bei rea ni ma ci jos 
įran ga, kom piu te ri zuo tas de guo nies apa ra-
tas, va kuu mi nis siurb lys glei vėms siurb ti, 
kar dio to kog ra fas ir kt.

Šios in ves ti ci jos ga ran ta vo, kad sky rius 
ne ga lės bū ti už da ry tas tiek, kiek nu ma ty ta 
tarp tau ti nia me pro jek te. Ta čiau kas met ma-
žė jant gim dy mų bu vo aki vaiz du, jog il giau 
sky riaus iš lai ky ti ne pa vyks, tad tam bu vo 
ruo šia ma si.

Šiuo me tu vi si sky riaus dar buo to jai 
jau ga vę įspė ji mus apie at lei di mą. Ta čiau, 
anot li go ni nės va do vo Li no Bla žai čio, šis 
pro ce sas me di kams ne tu rė tų bū ti la bai 
skaus min gas, nes pa grin di nis per so na las, 
ti ki ma si, liks dirb ti.

– Vi sos trys pa grin di nės gy dy to jos gi-
ne ko lo gės – Skir ma Švar cie nė, Ni da Lu ko-
še vi čie nė ir Aji da Tu mie nė – lie ka dirb ti 
Kon sul ta ci nia me sky riu je, tad pa cien tės 
ne ri mau ti ne tu rė tų. At si sa ko ma tik va ži-
nė ju sių bu din čių gy dy to jų, – aiš ki no li go-
ni nės va do vas.

Sky riu je dir bu sios aku še rės, iš anks to 
ži no da mos apie dar bo per spek ty vas, per si-
kva li fi ka vo – bai gė tre jus me tus tru ku sius 
moks lus ir įgi jo bend ro sios pra kti kos slau-
gy to jų li cen ci jas. Ti ki ma si, kad jos taip pat 
liks dirb ti li go ni nė je.

Pas lau gas teiks
Pa cien tės tu rė tų ži no ti, kad gi ne ko lo gi-

jos pa slau gos ir to liau bus tei kia mos, taip 

pat at lie ka mos gi ne ko lo gi nės ope ra ci jos. 
Ta čiau at ski ro gi ne ko lo gi jos sky riaus ne-
bus – pa cien tės po ope ra ci jos bus ste bi mos 
Chi rur gi jos, or to pe di jos trau ma to lo gi jos 
sky riu je.

Nėš čių jų ste bė se nos pa slau ga taip pat 
iš lie ka, ta čiau gim dy ti Vil ka viš kio li go ni-
nė je jos ne be ga lės – tu rės vyk ti į Kau no ar 
Ma ri jam po lės li go ni nes, kur yra Aku še ri jos 
gi ne ko lo gi jos ir neo na to lo gi jos sky riai.

Nau ja gi miams ir gim dy vėms skir ta 
įran ga, ku ri ne bus nau do ja ma li go ni nės 
reik mėms, per duo da ma ki toms įstai goms, 
ku rios tei kia aku še ri jos pa slau gas. Ta čiau 
gra žiai su tvar ky tas Aku še ri jos gi ne ko lo gi-
jos ir neo na to lo gi jos sky rius ku riam lai kui 
liks tuš čias.

Vis gi pa tal pų iš nau do ti ki tiems tiks-
lams kol kas ne sku ba ma. Mat Svei ka tos ap-
sau gos mi nis te ri ja tu ri min čių ra jo nų li go-
ni nė se steig ti Alz hei me rio li ga ser gan čių 
žmo nių slau gy mo sky rius. Tad pri rei kus 
steig ti nau ją sky rių mū sų ra jo no li go ni nė 
jau tu rė tų pui kiai įreng tas pa tal pas.

Ki tą da lį pa tal pų pla nuo ja ma iš nau do ti 
Kon sul ta ci niam sky riui plės ti. Tam jau pa-
ra šy tas pro jek tas ir ke ti na ma gau ti lė šų.

Išs kir ti niai at ve jai
Kol kas Aku še ri jos gi ne ko lo gi jos ir neo-

na to lo gi jos sky riaus pa tal po se glau džia si 
Vai kų li gų sky rius. Jis iš sa vo pa la tų bu vo 
iš kraus ty tas pri rei kus steig ti Karš čia vi-
mo kli ni ką su pa la to mis, skir to mis gy dy-
ti COVID-19 ser gan čius pa cien tus. Ta čiau 
šiuo me tu pa tal pos bai gia mos re mon tuo ti 
ir Vai kų li gų sky rius grįš į pir mą li go ni nės 
aukš tą.

Nors aku še ri jos pa slau gos li go ni nė je 
ne be lie ka, me di kai neat me ta ga li my bės, 
kad ga li pa si tai ky ti at ve jų, kai rei kės priim-
ti gim dy mą. Juk ne ga lės iš siųs ti pa cien tės 
į Ma ri jam po lę ar Kau ną, jei bus aki vaiz du, 
kad ji nu vyk ti ne bes pės.

– Lai mei, mes dar tu ri me vi są pa rą vei-
kian tį Vai kų li gų sky rių su kva li fi kuo tais 
pe diat rais, ku rie to kiu at ve ju ga lė tų pa si-
rū pin ti gi mu siu kū di kiu. Pra šy si me sa vo 
aku še rių gi ne ko lo gų, kad jie su tik tų bu dė-
ti na muo se ir rei ka lui esant at vyk tų į li go-
ni nę, nes to kių at ve jų tik rai neiš veng si me, 
– kal bė jo L. Bla žai tis.

Nors ir kaip  bū tų skau du, me di kams ir 
pa cien tams teks tai ky tis su nau ja rea ly be.

Apie dešimtmetį gimdyvėms Skirmos Švarcienės vadovaujamame ligoninės 
skyriuje padėjusi įranga, gauta pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo 
programą, iškeliaus į kitas gydymo įstaigas. Autorės nuotr.

S

– Ar yra ži no ma, ko dėl di dė ja skran-
džio rūgš tin gu mas?

– Virš ki ni mo sis te ma yra uni ka li, ji ap-
do ro ja su val gy tą mais tą tiek me cha niš kai, 
tiek che miš kai, be jo je vyks tan čių pro ce sų 
or ga niz mas ne ga lė tų pa si sa vin ti mais to 
me džia gų, o skran dy je ga mi na ma drus kos 
rūgš tis at lie ka itin svar bų vaid me nį vi so je 
mi nė to je gran di nė je.

Nor ma liai vei kian čio je virš ki ni mo 
sis te mo je mais tas vi sa da ju da vie na kryp-
ti mi. Yra daug sau gik lių, ku rie ne lei džia 
mais tui grįž ti at gal. Kai dėl įvai rių prie-
žas čių su trin ka stemp lės sfink te rio san da-
ru mas, mais tas iš skran džio grįž ta at gal į 
stemp lę.

Virš ki na mo jo trak to ne ga la vi mai, taip 
pat gast roe zo fa gi nio ref liuk so li ga (GERL) 
ga li tu rė ti dvie jų rū šių kil mę: funk ci niai 
su tri ki mai, sie ja mi su konk re čiais mais to 
pro duk tais, per si val gy mu, ir ne funk ci niai 

su tri ki mai, sie ja mi su pa di dė ju siu ner vi-
nės sis te mos jaut ru mu, gre tu ti nė mis li go-
mis.

Di džio ji da lis skran džio rūgš tin gu mo 
su tri ki mų yra su si ję su gy ve ni mo bū du, mi-
ty bos ypa tu mais, kai ku rių mais to pro duk-
tų var to ji mu, taip pat ža lin gais įpro čiais. 
Yra net są ra šas mais to pro duk tų, ku rie at-
lais vi na virš ki na mo jo trak to rau kus, to dėl 
iš skran džio mais to tu ri nys ga li pa tek ti į 
stemp lę, o tai su ke lia itin ne ma lo nius po-
jū čius. Ta čiau to kius pa čius po jū čius ga li 
jaus ti ir žmo nės, ku rių ner vų sis te ma yra 
itin jaut ri. Dėl pa ti ria mo stre so, ner vi nės 
įtam pos jiems ga li kil ti funk ci nei dis pep si-
jai bū din gų po žy mių.

– Ko kie mais to pro duk tai la biau siai 
pro vo kuo ja rė me nį?

– Yra daug veiks nių, ku rie di di na skran-
džio rūgš tin gu mą ir pro vo kuo ja rė me nį. 
Tai – ne re gu lia rus mai ti ni ma sis, per si val-

gy mas, val gy mas prieš mie gą, mau dy mą si 
ar spor ta vi mą, ant svo ris, sal die ji gė ri mai, 
ašt rus, rūgš tus ir rie bus mais tas, pa da žai, 
šo ko la das, kai ku rie vais tai, rū ky mas, al ko-
ho lis, stre sas, mie go sto ka, taip pat ir H. py-
lo ri in fek ci ja.

– O kaip dėl ka vos? Ar ga li ja mė gau-
tis žmo nės, ku rie nuo lat skun džia si rė-
me niu?

– Yra tam tik rų mi tų, ku rie su si ję su rė-
mens at si ra di mu. Pa vyz džiui, pa ste bė ta, 
kad ka vos mė gė jai daž niau ken čia nuo šio 
ne ga la vi mo. Ta čiau kaip me di kė no rė čiau 
pri min ti, kad kal ta ne pa ti ka va, o tai, kaip 
ji var to ja ma. Ka va tu ri daug veik lių jų me-
džia gų, vei kian čių skran džio rūgš tin gu mą. 
Ta čiau nie ka da ne pa ta riu at si sa ky ti mėgs-
ta mo ir taisyklingo ka vos gė ri mo ri tua lo. 
Svar bu vi sa da sau pri min ti, kad nuo vais to 
iki nuo do tik vie nas žings nis – vis kas pri-
klau so nuo do zės. Taip ir su ka va.

– Ar vi sa da rei kia ma žin ti skran džio 
rūgš tin gu mą?

– Dau ge lis žmo nių yra įsi ti ki nę, kad pa-
ju tus rė me nį rei kia ma žin ti skran džio rūgš-
tin gu mą. Ta čiau skran džio rūgš tis mums 
yra būtina. Ji pa de da or ga niz mui pa si sa vin-
ti „sta ty bi nes“ me džia gas, rei ka lin gas mū sų 
ląs te lėms, taip pat mik roe le men tus, vi ta mi-
nus. Skran džio rūgš tis ap sau go mus nuo 

vi ru sų, bak te ri jų ir gry be lių, su ke lian čių 
in fek ci jas. Tai – ag re sy vi rūgš tis, jos rūgš tin-
gu mas yra di de lis (pH sie kia 1,5), bet skran-
džio glei vi nė yra at spa ri. Jei skran džio rūgš-
tis iš skran džio pa ten ka į ki tus or ga nus, yra 
blo gai.

Rė muo yra stip rus de gi nimo pojūtis, 
ta čiau ne bū ti nai su si jęs su pa di dė ju siu 
skran džio rūgš tin gu mu. Daž nai žmo nės 
kal ti na per ne lyg di de lį šios rūgš ties kie kį, 
ima si skran džio rūgš tin gu mą ma ži nan čių 
pre pa ra tų, bet tai ne vi sa da yra tei sin ga, o 
kar tais net ža lin ga.

– Ko dėl sa vi gy da ga li blo gai baig tis?
– Žmo nės tu ri ste bė ti sa vi jau tą, mo kė ti 

įsi klau sy ti į sa vo vi di nį bal są. Bet tai ne vie-
nos die nos dar bas. Ieš ko da mi, kaip sau pa-
dė ti, daž niau siai mes nar šo me in ter ne te, o 
ten yra daug prieš ta rin gos in for ma ci jos. Jei 
į paieš kos sis te mą įve si me žo džius „pa di dė-
jęs rūgš tin gu mas“, ra si me to kių simp to mų, 
kaip py ki ni mas, rė muo, pil vo pū ti mas, ne-
virš ki ni mo jaus mas.

Įra šę į paieš kos sis te mą „hi poch lor hid-
ri ja“ ar ba „ma žas rūgš tin gu mas“ ra si me 
ly giai to kius pa čius simp to mus. Toks pa vyz-
dys ro do, kad ge riau sia kreip tis į spe cia lis-
tą, ku ris nu sta tys, ko kia yra tik ro ji rė mens 
prie žas tis.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Klai din gi įsi ti ki ni mai truk do pa sveik ti
„Duo ki te ko nors nuo rė mens“, – tai vie nas daž niau sių pra šy mų, ku rį 
iš girs ta vais ti nin kai. Virš ki ni mo su tri ki mai, kai jau čia mas de gi ni mas 
„po duo bu te“, riau gė ji mas, pil vo skaus mai, su sto ju sio skran džio 
po jū tis ar py ki ni mas kan ki na be veik kas ant rą Lie tu vos gy ven to ją. 
Apie mi tus, ku rie su si ję su rė mens at si ra di mu ir gy dy mu, pa sa ko ja 
far ma ci nin kė Gin ta rė KRIŠ ČIŪ NIE NĖ.

VERTA ŽINOTI
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Išau gu sios kai nos kei čia ūki nin ka vi mo 
įpro čius
And rius GRY GE LAI TIS

At ši lus orams ūki nin kų lau kuo se 
vėl dul ka dir ba ma že mė. Pa va-
sa ri niai trę ši mai bei sė ja įgau na 
vis di des nį pa grei tį. Šyp se nas 
žem dir bių vei duo se dėl ge rai 
per žie mo ju sių pa sė lių tem do tik 
dras tiš kai išau gu sios trą šų ir ku-
ro kai nos.

Nu ken tė jo rap sų lau kai
Jau tre čius me tus iš ei lės ra jo no ūki-

nin kų pa sė liai per žie mo jo iš ties ne blo gai. 
Šal ta sis pe rio das bu vo ga na pa lan kus, tad 
dau gu ma lau kų džiu gi na jų sa vi nin kus. 
Ne pa si se kė tik kai ku riems ūki nin kams, 
ru de nį pasė jusiems rap sus. Pa vyz džiui, 
Ky bar tų se niū ni jo je ūki nin kau jan tis Ge-
das Su bat kis tei gė, jog ar čiau na mų esan-
tys rap sų pa sė liai pui kiai iš tvė rė žie mą, 
o štai Pa je vo nio se niū ni jos že mė se rap sai 
per žie mo jo ne taip ge rai. Tie sa, vy ras užar-
ti jų ne ke ti na.

Daug la biau ne pa si se kė Vir ba lio se niū-
ni jo je ūki nin kau jan čiam Ša rū nui Rad vi-
naus kui. Žem dir biui te ko suar ti maž daug 
15 ha iš 35 ha žie mi nių rap sų plo tų. Anot 
jo, jau praė ju sį ru de nį buvo ma tyti, kad 
taip ga li nu tik ti.

„Per nykš tis ru duo bu vo ga na lie tin gas 
ir šal tas, o rap sams juk rei kia ši lu mos. Dėl 
rugp jū čio liū čių te ko vė lin ti sė ją. Tai nei šė-
jo į nau dą. Rap sai su dy go re ti ir silp ni. Dar 
slap ta tikėjausi, kad po žie mos jie at si gaus, 
ta čiau, de ja, taip neį vy ko“, – ap gai les ta vo 
Š. Rad vi naus kas.

Ki ti kal bin ti ūki nin kai tei gė, jog pa va sa-
ri nis lau kų vaiz das juos ten ki na, ir vy lė si, 
kad gam ta leis au ga lams bręs ti bei su no kin-
ti gau sų der lių.

Gąs di nan čios kai nos
Vil ka viš ky je gy ve nan tis jau na sis ūki-

nin kas Egi di jus Sa daus kas pa si džiau gė, 

kad pui kiai per žie mo jo net tie pa sė liai, 
ku rie dėl lau kuo se esan čių me lio ra ci jos 
pro ble mų il gai bu vo ap sem ti. Tie sa, ūki-
nin kas iki šiol ne ga li pa ti kė ti, kaip per 
ga na trum pą lai ką išau go trą šų kai nos. Jo 
nuo mo ne, dėl to dau ge lis žem dir bių bus 
pri vers ti keis ti ūki nin ka vi mo įpro čius.

„Ru de nį, kai kai nos dar bu vo ga na že-
mos, trą šų ne pir kau. Ma niau, kad ar tė jant 
pa va sa riui jos bent šiek tiek nu kris. De ja, 
pra si dė jęs ka ras bei pro duk tų iš Ru si jos ir 
Bal ta ru si jos em bar gas vis ką ap ver tė aukš-
tyn ko jo mis. Ga liau siai bu vau pri vers tas 
pirk ti trą šas bent ke lis kar tus di des nė mis 
kai no mis, nei bū čiau tai pa da ręs ru de nį. 
Iš tik rų jų įsi gi jau tik pu sę to kie kio, ku rį 
pir kau praė ju siais me tais. Šie met ban dy-
siu au ga lus dau giau purkš ti mik roe le men-

tų trą šų tir pa lais. Grei čiau siai der lius dėl 
to kaž kiek nu ken tės, ta čiau taip bus vis 
tiek pi giau nei tręš ti įpras to mis trą šo mis“, 
– sa kė E. Sa daus kas.

Pa na šios nuo mo nės lai kė si ir Gi žų se-
niū ni jo je ūki nin kau jan tis Al gir das Do mi-
nai tis. Vy ras taip pat ne ga lė jo at si ste bė ti 
stai giai išau gu sio mis trą šų kai no mis. Jis 
pri si mi nė, kad per nai tuo pa čiu me tu už 
to ną sa liet ros mo kė jo kiek dau giau nei 
200 eu rų, o šį pa va sa rį už tą pa tį kie kį jau 
te ko pa klo ti 1 100 eu rų. Jis taip pat pa sa ko-
jo, kad dau gu ma įmo nių šie met iš anks to 
rei ka lau ja su mo kė ti už trą šas, o tik po to 
lei džia jas pa siim ti. Anks tes niais me tais 
vy rau da vo prie šin ga pra kti ka.

 Dėl išau gu sių kai nų A. Do mi nai tis taip 
pat ža da keis ti ūki nin ka vi mo įpro čius. Jis 

svars tė, kad grei čiau siai šie met teks ma-
žin ti pa sė lių lau kuo se iš bars to mos sa liet-
ros kie kius. Vie toj tri jų kar tų vy ras ke ti na 
tręšti du sy kius.

Sus pė jo lai ku
Ky bar tų se niū ni jo je že mę dir ban tis 

Li nas Ai du ko nis, kaip ir dau gu ma kal bin-
tų ūki nin kų, trą šas pla na vo pirk ti tik ar-
tė jant pa va sa ri niam dar by me čiui, ta čiau 
kuo met įsi bė gė jant ru de niui pa ma tė, jog 
kai nos ne sus to da mos ky la, nu spren dė dau-
giau ne lauk ti ir už si sa kė rei kia mą komp-
lek si nių trą šų kie kį. Už jų to ną ūki nin kas 
mo kė jo kiek dau giau nei po 600 eu rų.

„Prieš pu sant ro mė ne sio pir kau skys-
tąsias KAS trą šas, už ku rių to ną su mo kė-
jau po 735 eu rus. Per nai tuo pa čiu me tu 
jos kai na vo be veik ke tu ris kar tus pi giau. 
Man pa si se kė, kad dau giau nei pu sę pri-
kul to per nykš čio der liaus par da viau tik šį 
va sa rį. Ru de nį už to ną kvie čių mo kė jo po 
170 eu rų, o da bar už tą pa tį kie kį ga vau 
be veik 200 eu rų dau giau. Jei bū čiau vi sus 
grū dus par da vęs per ja vap jū tę, o trą šas 
bū tų te kę pirk ti da bar ti nė mis kai no mis, 
ne ži nau, kaip rei kė tų iš gy ven ti“, – svars tė 
kitas ūkininkas G. Su bat kis.

Ga li ma sa ky ti, jog la biau siai iš kal bin-
tų žemdirbių pa si se kė Š. Rad vi naus kui. Jis 
tar si nu spė da mas atei tį rug sė jį azo ti nes 
trą šas pir ko po 380 eu rų.

„Pa va sa rį jų kai na su ko si apie 250 eu-
rų. Kai ru de nį te ko mo kė ti geru 100 eu rų 
dau giau, bu vo ga na skau du. Aiš ku, iš da-
bar ti nės per spek ty vos at ro do, jog mo kė jau 
ne tiek ir daug. Šiam se zo nui tu ri mo kie kio 
tik rai už teks, tad ūki nin ka vi mo įpro čių ne-
kei siu, ta čiau jei ir atei ty je teks už trą šas 
mo kė ti po 1 500 eu rų, rei kės daug ką per-
gal vo ti. Gal būt teks dau giau in ves tuo ti ne 
į pa tį au ga lą, o į že mės ko ky bę“, – svars tė 
Š. Rad vi naus kas.

Pa na šios nuo mo nės lai kė si ir L. Ai du-
ko nis, ku ris planavo taip pat dau giau dė-
me sio skir ti dir vos ko ky bės ge ri ni mui.
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Vil ka viš kie tis Egi di jus Sa daus kas dėl dras tiš kai pa ki lu sių kai nų šie met nu si pir-
ko per pus ma žiau trą šų nei praė ju siais me tais. Au to riaus nuo tr.
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Kvie čia mi be si do min tie ji 
eko lo gi niu ūki nin ka vi mu
Ba lan džio 14 d., 10 val., Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-
jos po sė džių sa lė je (S. Nė ries g. 1, 
Vil ka viš kis) or ga ni zuo ja mas ra jo no 
ūki nin kų ir Že mės ūkio sky riaus 
spe cia lis tų su si ti ki mas su vie šo sios 
įstai gos „Ekoag ros“ at sto vais: IV 
ser ti fi ka vi mo sky riaus va do vu Li nu 
Mer ke vi čiu mis bei II ser ti fi ka vi mo 
sky riaus va do vu Ti mu Tru bi la.

Kvie čia mi at vyk ti vi si eko lo giš kai 
ūki nin kau jan tys ar ba tai ke ti nan tys 
da ry ti žem dir biai. Su si ti ki mo me tu 
dau giau sia bus kal ba ma apie že mės 
ūkio ir mais to pro duk tų ser ti fi ka vi mą 
pa gal eko lo gi nio ūki nin ka vi mo bei Na-
cio na li nės ko ky bės pro duk tų sche mą.

Užsk. 751

KAIMO ADRESAIS

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

„Santaką“
redakcijoje galite 
užsiprenumeruoti nuo 

Atkelta iš 2 p.

Au ten tiš kas mais tas
Pa ta ri mų ir pa ste bė ji mų TVIC dar buo-

to jams ne gai lė jo ne vie nus me tus gi de 
dir ban ti Jur gi ta Paz nio kai tė-Bub nie nė. 
Ji pa brė žė, kad be ne daž niau sias tu ris tų 
pra šy mas yra pa ra gau ti au ten tiš ko su val-
kie tiš ko mais to. „Jie no rė tų vie nur ski lan-
džio pa ra gau ti, ki tur na mi nės duo nos ar 
mė sos su kti nu ko, ga lė tų net vyk ti edu ka-
ci ja. Ži no ma, tu ris tai al ka ni neiš va žiuo ja, 
bet au ten tiš kų pa tie ka lų jie ne pa ra gau ja. 
Dzū kas už gri kius su gry bais ir spir gu čiais 
pra šo dvy li kos eu rų. Ko dėl mū sų ka vi nės 
ne ga li pa siū ly ti sa vo jo kraš to pa tie ka lų? 
Juk tu ris tas mie lai mo ka“, – kal bė jo gi dė.

Ona Maks vy tie nė sa kė, kad min tis pa siū-
ly ti tu ris tui pa ra gau ti au ten tiš kų pa tie ka lų 
jai ne duo da ra my bės se niai. „Kaip kaž ka da 
įro di nė jau, kad Gi žai ver ti edu ka ci jų, ver ti 
at vyks tan čių tu ris tų, taip da bar įro di nė ju, 
kad Gi žuo se bū tų ga li ma su kur ti „Sū du vio 
sta lą“, – kal bė jo O. Maks vy tie nė.

Ji taip pat siū lė ne pa mirš ti kai mo vie to-
vių, ku rios tei kia ra my bę iš mies to at vy ku-
siam tu ris tui.

Trūks ta ap gy ven di ni mo vie tų
J. Paz nio kai tė-Bub nie nė taip pat kal bė-

jo, kad tu ris tai, at vy kę į Vil ka viš kį, neį ver-
ti na, jog ra jo ne iš ties yra la bai daug veik lų, 

] lan ky ti nų ob jek tų, ku riuos pa ma ty ti vie-
nos die nos neuž ten ka. 

„Klau sia ma nęs: „Ko dėl nė ra in for ma ci-
jos, kad Vil ka viš ky je ga li ma pra leis ti vi są 
sa vait ga lį, kaip, pa vyz džiui, Mo lė tuo se? 
Ma nau, ver tė tų su kur ti pa slau gų su ap gy-
ven di ni mu pa ke tą, ku rį tu ris tas ga lė tų įsi-
gy ti“, – idė jo mis da li jo si gi dė.

J. Paz nio kai tė-Bub nie nė pa ste bė jo, kad 
Vil ka viš kio ra jo ne trūks ta ap gy ven di ni mo 
vie tų tu ris tams. 

„Esu ne kar tą ieš ko ju si ke liau to jams 
vie tos ap si sto ti, ta čiau ją ras ti bu vo su dė-
tin ga. Dau ge lis so dy bų orien tuo tos į po-
bū vius, o ne į pa vie nius tu ris tus. Trūks ta 
lanks tu mo. Dėl to daž niau siai nu tin ka taip, 
kad tu ris tas lei džia die ną Vil ka viš ky je, o 
nak vo ti vyks ta į Ma ri jam po lę ar Ša kius, 
– pa sa ko jo tu rizmo  spe cia lis tė. – Žie mą į 
Vil ka viš kį fil muo ti lai dos „Ap ka bink Lie tu-
vą“ at vy ko žur na lis tas Ig nas Kru pa vi čius. 
Aps kam bi nau dau ge lį ap gy ven di ni mą siū-
lan čių so dy bų, ta čiau ga vau at sa ky mą, jog 
neap si mo ka. Gal bū tų pa vy kę su si tar ti, jei-
gu bū čiau pa sa kiu si, kas tas tu ris tas?“

Klai di nan tis ženk li ni mas
Ne vie ną eks kur si ją mū sų kraš te ve du-

si gi dė J. Paz nio kai tė-Bub nie nė pa brė žė, 
kad trūks ta tvar kos ženk li nant lan ky ti nas 
vie tas. Pa si ro do, ra jo ne yra ob jek tų, ku rių 
tu ris tas ne tik kad ne ras, bet ir pa klys ieš-

ko da mas. „Tu ris tai vyks ta ap lan ky ti Ma žu-
čių šal ti nė lį, ta čiau ties vie nin te liu ženk lu 
jų ke lio nė bai gia si. Taip pat bė dų yra ir su 
pi lia kal nių ženk li ni mu, žmo nės pa klys ta“, 
– kal bė jo gi dė.

Dis ku si jo je bu vo kal ba ma, kad ženk lai 
ga lė tų at si ras ti ir nau ja me pės čių jų ta ke 
pa lei Šei me nos upę. Vie ti niai gy ven to jai 
ži no, ko kius ob jek tus ras pa ke liui, ta čiau 
mies to sve čiui to kia in for ma ci ja bū tų tik-
rai rei ka lin ga. Be to, ta ke pra vers tų len te-
lė, žy min ti, ku ria kryp ti mi ieš ko ti ka vi nės 
ar tua le to.

Taip pat bu vo iš sa ky ta idė ja or ga ni zuo-
ti Vil ka viš kio kraš tą rep re zen tuo jan čius 
ren gi nius. „Va rė na tu ri Gry bų šven tę, į 
ku rią trau kia žmo nės iš vi sos ša lies. Mes 
ir gi tu ri me tik rai įdo mių ren gi nių: Ama tų 
die na, Mo liū gų ži bin tų šven tė, jach tų pa-
ra das. Te rei kia juos rek la muo ti. Ne kar tą 
gir dė jau, kad tu ris tams jau pa bo do kas met 
va žiuo ti į Anykš čius, to dėl da bar yra pui ki 
ga li my bė pa siū ly ti kaž ką nau jo“, – min ti-
mis da li jo si J. Paz nio kai tė-Bub nie nė.

Aki vaiz du, kad mies to vie šo sios zo nos 
gra žė ja: su tvar ky tas mies to so das, pa da ry-
tas pės čių jų ta kas ir poil sio zo nos pa lei Šei-
me nos upę, o pla nuo se – dar ir dvi ra čių ta-
ko ap link Pae že rių eže rą įren gi mas. Be lie ka 
ti kė tis, kad bent da lis idė jų, ku rias pa siū lė 
su si ti ki mo da ly viai, ra jo no bend ruo me nės 
bei Vil ka viš kio TVIC, bus įgy ven din ta.

Pris ta ty ta tu riz mo ra jo ne stra te gi ja
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Gim na zi jo je dis ku ta vo me su 
is to ri ku
Vil ka viš kio „Auš ros“ 
gim na zi jos bib lio te ko je 
vei kia dis ku si jų klu bas, 
kvie čian tis mo ki nius dis-
ku tuo ti ak tua liais klau si-
mais, ska ti nan tis kal bė ti 
vie šai ir spręs ti iš ki lu sias 
pro ble mas. Ką tik įvy ko 
il gai lauk tas su si ti ki mas 
su is to ri jos ty ri nė to ju dr. 
Nor ber tu Čer niaus ku.
Ba lan džio 5-ąją dis ku si jų klu-
bo sve čias bu vo hu ma ni ta ri nių 
moks lų dak ta ras, Vilniaus uni-
versiteto is to ri kas, dės ty to jas N. 
Čer niaus kas, 2021 m. iš lei dęs 
kny gą „1940. Pas ku ti nė Lie tu vos 
va sa ra“. Pap ras tas, šil tas ir at vi-
ras jo bend ra vi mas pa li ko ge rą 
įspū dį tiek mo ki niams, tiek mo ky-
to jams, da ly va vu siems dis ku si jo je.

Bet ne apie kny gą kal bė jo mės. 
Mo ki niams kir bė jo daug klau si-
mų. Ką vei kia is to ri kai? Ku ris is to ri jos 
laik me tis sve čiui įdo miau sias? Ko kia ga li 
bū ti Ru si jos ir Uk rai nos ka ro baig tis? Kaip 
at si rink ti, ku rie straips niai in ter ne te yra 
tei sin gi? Ar is to ri ja kar to ja si? Ku ri is to ri nė 
as me ny bė ža vi la biau siai? Be abe jo, neap-
lenk tos bu vo ir stu di jos Vil niaus uni ver si-
te te, Pre zi den to A. Sme to nos as me ny bė bei 
ki ti klau si mai.

Sve čias paaiš ki no, kad jam įdo miau-
sias ty ri mų lau kas – XX a. pra džia, tar pu-
ka ris ir kad jis yra ypač su si do mė jęs kas-
die ny bės is to ri ja, so cia li ne eko no mi ne 

Lie tu vos is to ri ja bei to ta li ta ri ne kul tū ra. Is-
to ri kai pa si ro dė buvę tei sūs kal bė da mi ir 
apie pa sau li nę pan de mi ją, ir apie Ru si jos 
san ty kius su Uk rai na, ka dan gi ste bė da mi 
is to ri nius šal ti nius ir ana li zuo da mi vi sus 
tu ri mus duo me nis jie ga li da ry ti prie lai-
das, kaip vis kas ga li įvyk ti.

Moks li nin kas pa tei kė įvai rių įžval gų 
apie tai, ko mes, pa pras ti žmo nės, ne pas-
te bi me. Pa vyz džiui, Vy čio, kaip Lie tu vos 
sim bo lio, pa tei ki mas vė lia vo se. Pa si ro-
do, jo se vaiz duo ja mas skir tin gas Vy tis, 
kaip her bas, ga li sim bo li zuo ti skir tin gas 

pa žiū ras ir ju dė ji mus. To dėl tu ri me bū ti 
itin aky li, bū ti nai pa si tik rin ti, kas sto vi 
už tų vė lia vų. Taip pat ir su in ter ne ti niais 
straips niais ir ko men ta rais – bū ti na tu rė ti 
kri ti nį mąs ty mą, kad neįk limp tu me į pro-
pa gan dos pink les.

Dr. N. Čer niaus kas pa ta rė mo ki niams, 
kaip mo ky tis is to ri jos, kad fak tus ir da tas 
at si min tų leng viau. Tie siog rei kia žiū rė ti 
fil mus is to ri ne te ma ar ba paieš ko ti sau įdo-
mios ša kos (me no, spor to, ki no ar ki tos) ir 
ja pa si do mė ti gi liau, per is to ri nį kon teks tą. 
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Dr. Nor ber tas Čer niaus kas gim na zis tams pa ta rė paieš ko ti pa tiems įdo mios sri ties – 
me no, spor to, ki no – ir ja pa si do mė ti gi liau, per is to ri nį kon teks tą. An ta no BUD RIO nuo tr.
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Pas ku ti nę ko vo die ną Viš ty čio 
re gio ni nia me par ke su reng ta 
in ki lų kė li mo šven tė.

Vi są ko vą par ko di rek ci ja kvie tė pri-
si jung ti prie pa va sa ri nės in ki lų ga mi-
ni mo ir kė li mo ini cia ty vos „Pa do va-
no ki me paukš čiams na mus“. Per šį 
lai ko tar pį su lau kė me gau saus da ly vių 
bū rio. Pri si jun gė net ke tu rios Vil ka viš-
kio ra jo no mo kyk los: „Ąžuo lo“ pro gim-
na zi ja, Sa lo mė jos Nė ries bei Sū da vos 
pa grin di nės mo kyk los ir Gra žiš kių gim-
na zi ja.

Šių mo kyk lų mo ki niams pa do va-
no jo me 6 pa mo kas „Na me liai spar nuo-
čiams“, ku rių me tu da li jo mės ži nio mis 
apie tai syk lin gą in ki lų ga my bą, jų gy ven-
to jus. Viš ty čio re gio ni nio par ko di rek ci-
jos spe cia lis tų ves to se pa mo ko se ži nių 
įgi jo net 300 mo ki nių. Prie pa va sa ri nės 
ini cia ty vos pri si jun gė ir Vil ka viš kio gru-
pi nio gy ve ni mo na mų gy ven to jai bei Pa-
je vo nio gi ri nin ki ja.

Šiais me tais in ki lų kė li mo šven tė 
iš ties neei li nė. Ly giai prieš 100 me tų pro-
fe so rius gam ti nin kas Ta das Iva naus kas 
pra dė jo in ki lų kė li mą Lie tu vo je. Šie met mi-
ni me ir Lie tu vos re gio ni nių par kų įkū ri mo 
30-me čio šven tę, to dėl tu rė jo me sim bo li nį 
tiks lą – iš kel ti 30 in ki lų. Vi sų pri si jun gu sių-
jų dė ka šis skai čius ne tik pa siek tas, bet ir 
vir šy tas. Iš vi so Ta da ri nės miš ke iš kel ta 
apie 70 įvai riau sių in ki lų! Iš jų net 30 pa do-
va no jo Pa je vo nio gi ri nin ki ja, o li ku sius 40 
– prie ak ci jos pri si jun gu sių mo kyk lų mo ki-
niai bei ki ti da ly viai.

Iš kel ti in ki lai dau giau siai skir ti smul-

kiems paukš čiams: di džio sioms, mė ly-
no sioms bei pil ko sioms zy lėms, mar gas-
par nėms mu si nu kėms, pa pras to sioms 
rau do nuo de gėms, var nė nams, bu ku čiams.

Na me lius paukš čiams žmo nės kiek vie-
ną pa va sa rį ke lia įvai rio se vie to se – so duo-
se, par kuo se ar gy ve na mų jų na mų kie muo-
se, ta čiau ne ma žiau svar bu iš kel ti in ki lus 
ir miš kuo se. Tai pa de da iš sau go ti tam tik ras 
paukš čių rū šis, už tik rin ti dar nų miš ko gy va-
vi mą, nes dau ge lis su grįž tan čių spar nuo čių 
at lie ka ir sa ni ta ri nę ap sau gą.

Pri me na me, kad in ki lus ga li ma kel ti iš-

ti sus me tus, nes paukš čiai juo se ga li ap si gy-
ven ti ki tą met ar net po ke lių me tų. In ki lai 
su tei kia prie globs tį ne tik pe rė ji mo lai ko tar-
piu – juose ga li nak vo ti įvai rūs paukš čiai, 
ap si gy ven ti vabz džiai ar kaup ti mais to at-
sar gas mie ga pe lės.

Viš ty čio re gio ni nio par ko di rek ci ja la-
bai dė kin ga vi siems, ga mi nu siems ir iš kė lu-
siems in ki lus. Be Jū sų ši pa va sa ri nė šven tė 
ne bū tų įvy ku si!

Ži vi lė GRI MAI LAI TĖ
Viš ty čio re gio ni nio par ko di rek ci jos 

vyr. spe cia lis tė

Ta da ri nės miš ke iš kel ta 70 nau jų in ki lų

Padovanojome paukščiams namus. Sauliaus RINGIO nuotr.S

Re li gi nės li te ra tū ros skai to-
vų kon kur sas „Ver ba mea 
au ri bus per ci pe, Do mi ne“ 
(„Iš girsk ma no žo džius, Vieš-
pa tie“) į Vil ka viš kio pa ra pi jos 
sa lę po dvie jų me tų per trau-
kos ir vėl su kvie tė ge riau sius 
jau nuo sius skai to vus iš vi so 
ra jo no.
Balandžio 6 d. čia vy ko ant ra sis Vil ka-
viš kio de ka na to or ga ni zuo to kon kur so 
eta pas, ku ria me run gė si 16 da ly vių. Iš 
vi so – 25 moks lei viai iš Bart nin kų, Ky-
bar tų, Vil ka viš kio ir Vir ba lio mo kyk lų. 
Dau gu ma skai to vų pa si ro dė po vie ną, 
o štai me ni nę kom po zi ci ją „Ka ta li kų 
Baž ny čios kro ni kai 50“ pri sta tė Ky bar-
tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos 
auk lė ti nių gru pė, va do vau ja ma mo ky-
to jos Vi li jos Sta sai tie nės.

Ko mi si jos pir mi nin ko pa rei gas per -
ė męs Vil ka viš kio dekanato de ka nas 
Vir gi ni jus Gra žu le vi čius tę sia kon kur-
so su ma ny to jo pre la to Vy tau to Gus tai-
čio tra di ci ją.

– La bai džiau giuo si, kad yra vai-
kų, ku rie skai to ka ta li kiš ką li te ra tū rą, 
poe zi ją dva si ne te ma ti ka. Ži no ma, esu 
dė kin gas ir mo ky to jams, ku rie sa vo 
mo ki nius pa ruo šė kon kur sui, juos pa-
lai kė ir drą si no ren gi nio me tu. Jau du-
lys trik dė vi sus vai kus, vis dėl to jau tė-
me, kiek kiek vie nas iš jų įdė jo dar bo“, 
– įspū džiais po kon kur so da li jo si ku ni-
gas Vir gi ni jus.

Iš rink ti nu ga lė to jus ko mi si jos pir-
mi nin kui tal ki no dar trys na rės: Al ma 
Fi na gė je vie nė, Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul-
tū ros ir spor to sky riaus ve dė ja, Re na ta 
Me de lie nė, Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
di rek to rė, ir Ilo na Vilt ra kie nė, Vil ka viš-
kio vai kų ir jau ni mo cent ro Vai dy bi nių 
imp ro vi za ci jų bū re lio va do vė.

Lau rea tais ta po aš tuo ni da ly viai. 
Jų var dai bus pa skelb ti ir ap do va no ji-
mai jiems įteik ti ge gu žės 8-ąją, po 12 
va lan dos šven tų Mi šių vyk sian čio kon-
cer to me tu.

Ri ta MIT KU TĖ-MAD DOCK

Tra di ci ja vėl 
su bū rė skai to vus

Kybartų „Saulės“ progimnazijos 
5a klasės mokinės Simona 
Bieliauskaitė ir Dovilė Vabolytė 
skaito Natalijos Martiniuk 
eilėraštį „Žmogiško gerumo 
spinduliai nežmoniškame kare“.

Vilijos STASAITIENĖS nuotr.
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Sta tis ti ka at sklei džia aki vaiz džią 
ES nau dą Lie tu vai
And rius GRY GE LAI TIS

Jau ne tru kus Lie tu va mi nės 
18-ąsias na rys tės Eu ro pos 
Są jun go je me ti nes. Kraš tie-
tis pro fe so rius Min dau gas 
Jur ky nas ne se niai bend rau-
da mas su Ky bar tų Kris ti jo-
no Do ne lai čio gim na zi jos 
bend ruo me ne ap ta rė, kaip 
per šiuos me tus vys tė si 
mū sų ša lis bei ką ap skri tai 
mums da vė bu vi mas bend-
ri jo je.

Ats ta ty tas is to ri nis 
tei sin gu mas
Maž daug prieš pu sant rų me tų 

pro f. M. Jur ky nas lai mė jo Eu ro pos 
Ko mi si jos re mia mą „Jean Mon net 
Chair“ pro jek tą, ku rio vie nas iš pa-
grin di nių tiks lų – ty ri nė ti, dės ty ti ir 
skleis ti ži nias apie eu ro pė ji mą. Tre jų 
me tų truk mės pro jek to me tu kraš-
tie tis įsi pa rei go jo pub li kuo ti moks li-
nius straips nius, reng ti kon fe ren ci jas, se mi-
na rus, iš va žiuo ja mą sias pa skai tas, vyk dy ti 
įvai rias ki tas pa na šaus po bū džio veik las. 
Ne se niai pro fe so rius lan kė si Kybartų Kris ti-
jo no Do ne lai čio gim na zi jo je, su ku rios bend-
ruo me nės na riais ap ta rė Lie tu vos ke lią į ES 
bei nu veik tus dar bus, dis ku ta vo apie ša lies 
vaid me nį ir įta ką bend ri jo je prii ma miems 
spren di mams.

Pro fe so rius pa tei kė sta tis ti kos duo me-
nų, at sklei džian čių, jog mū sų ša lis – vie na 
spar čiau siai į prie kį žen gian čių ES vals ty-
bių. Jis taip pat pri sta tė įvai rių ap klau sų 
duo me nis, ku rie by lo ja, jog lie tu viai iš ties 
la bai ver ti na na rys tę bend ri jo je.

Dis ku tuo da mas su gau siai su si rin ku-
siais gim na zis tais bei pe da go gais pro f. M. 
Jur ky nas mū sų ša lies na rys tę ES ne tgi pa-

va di no po il gų oku pa ci jos me tų at sta ty tu is-
to ri niu tei sin gu mu. Anot jo, da bar Lie tu va 
tu ri dau giau lais vių, de mok ra ti jos ir eko no-
mi kos ga li my bių.

Il gas ke lias į bendriją
Vyks tant ka rui Uk rai no je vis daž niau 

gir di ma, kad ši ša lis no rė tų tap ti ES na re. 
Vis gi tai pa da ry ti ne bus taip leng va. Tar ki-
me, Lie tu vos ke lias į bend ri ją tru ko ne vie-
nus me tus.

Mū sų ša lis visa tei se ES na re ta po 2004 
m. ge gu žės 1 d., ta čiau de ry bas pra dė jo dar 
1999-ai siais.

Spren di mas, lė męs ES plėt rą Šiau rės, 
Cent ri nė je ir Pie tų Eu ro po je bu vo priim tas 
2002 m., o dar 1993 m. Da ni jos sos ti nė je 
Ko pen ha go je bu vo nu sta ty ti pa grin di niai 

na rys tės ES kri te ri jai, ku riuos pri va lo ati-
tikti į ES įsto ti no rin čios ša lys. Jie įpras tai 
va di na mi Ko pen ha gos kri te ri jais. Tai yra 
nuo sta tai, su si ję su de mok ra ti ja, tei sės vir-
še ny be, rin kos eko no mi ka, žmo gaus tei sių 
už tik ri ni mu ir t. t. Jei vis gi Uk rai nai bū tų 
su teik tas ša lies kan di da tės sta tu sas, šiai 
vals ty bei taip pat tek tų įgy ven din ti mi nė-
tus kri te ri jus, o ES tei sės ak tus per kel ti į 
sa vo na cio na li nę tei sę.

„Tai – dau giau nei 80 tūkst. pus la pių tei-
sės ak tų rin ki nys, dėl ku rio įgy ven di ni mo 
są ly gų pri va lo su si tar ti vi sos prie bend ri jos 
pri si jung ti no rin čios vals ty bės. Jį su da ro 
net pa tys pa pras čiau si da ly kai. Pa vyz džiui, 
štai dėl ko mū sų ša liai ta pus bend ri jos na re 
par duo tu vių len ty no se at si ra do ir svies tas, 
ir te pių jų rie ba lų mi ši nys. Anks čiau abu 

pro duk tai bu vo va di na mi tie siog 
svies tu, ta čiau ES var to to jų tei sės 
rei ka lau ja, kad svies to pa va di ni mas 
bū tų su tei kia mas tik bent 82 pro c. 
riebumo pie no ga mi niui. Ki tu at ve ju 
tai bū tų pir kė jų ap gau di nė ji mas. Pa-
na šių pa vyz džių yra be ga lė“, – pa sa-
ko jo pro f. M. Jur ky nas.

Su bu vi mu ES su si ję dar du svar-
būs mū sų ša liai įvy kiai. 2007 m. Lie-
tu va pri si jun gė prie Šen ge no erd vės. 
Tai už tik ri no ne var žo mą žmo nių, 
pre kių ir pa slau gų ju dė ji mą šiai zo-
nai pri klau san čių vals ty bių te ri to ri-
jo se. 2015 m. Lietuvoje bu vo įsi ves ta 
bend ra ES va liu ta – eu ras. Pa sak pro f. 
M. Jur ky no, net to kių grės mių kaip 
ka ras aki vaiz do je, eu ras yra pa kan-
ka mai sta bi li ir ne nu ver tė jan ti va liu-
ta. Prie šin gai, nei, tar ki me, Len ki jos 
zlo tas. Jau ne kal bant apie kas dien že-
myn „smen gan tį“ Ru si jos rub lį.

Ge riau siai pa si nau do jo
2004-ai siais kar tu su dar de vy-

nio mis vals ty bė mis ES na re ta pu si 
Lie tu va pui kiai pa si nau do jo na rys-
tės pri va lu mais. Vien per pir mąjį 
de šimt me tį Lie tu vo je vie nam gy ven-

to jui ten kan tis bend ro jo vi daus pro duk-
to (BVP) kie kis išau go net 55 pro c., o tai 
– di džiau sias šuo lis tarp vi so 2004-ai siais į 
bend ri ją įsto ju sio de šim tu ko.

Apsk ri tai mū sų ša lies BVP nuo 2007 
m. iki 2019 m. pa ki lo maž daug 23 pro c. 
Ky lan tį eko no mi kos ly gį pui kiai iliust ruo-
ja tai, kad dar 2005 m. Lie tu vos BVP sie kė 
vos 55 pro c. vi so ES vi dur kio. 2020-ai siais 
šis skai čius jau sie kė 87 pro c. Es ti jos BVP 
tais pa čiais 2020-ai siais su da rė 86 pro c. vi-
so ES vi dur kio, tiek pat, kiek ir Is pa ni jos, 
Lat vi jos – 76 pro c., Grai ki jos – 64 pro c., Bul-
ga ri jos – 55 pro c. Aiš ku, kol kas ly giuo tis 
į tur tin giau sias bend ri jos na res mums dar 
sun ku, ta čiau eko no mi niai ro dik liai ša ly je 
pa ste bi mai au ga.
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Bendraudamas su Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bendruomenės nariais prof. 
Mindaugas Jurkynas pabrėžė, jog Lietuva – viena sparčiausiai į priekį žengiančių ES 
valstybių. Au to riaus nuo tr.
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Ky bar tų fut bo lo klu bas „Svei-
ka ta“ po sa vo spar nu glau džia 
ne tik vy rų, bet ir vai kų ko man-
das. Eki pos na riai taip pat pa-
tys nuo lat or ga ni zuo ja įvai rias 
var žy bas bei tur ny rus.

Ky bar tų „Sau lės“ pro gim na zi jos spor to 
sa lė je įvy ko tra di ci nis vai kų fut bo lo tur ny-
ras „Svei ka ta fut sal cup“, į ku rį su si rin ko 
jau nie ji žai dė jai iš Kau no, Gi rio nių, Kaz lų 
Rū dos, Vil niaus, Vil ka viš kio bei Drus ki-
nin kų. Vi sos ko man dos pa gal am žių bu vo 
su skirs ty tos į gru pes ir tar pu sa vy je žai dė 
ra to sis te ma. 

Tur ny ro nu ga lė to jais de vyn me čių gru-
pė je ta po Kau no „Vy tis fut sal aca de my“ fut-
bo li nin kai, tarp vie nuo lik me čių nu ga lė jo 
Kau no „Žal gi rio“ spor ti nin kai, o tarp dvy li-
k me čių ly gių ne tu rė jo Vil niaus „Mar gi rio“ 
ko man da.

Vi sos eki pos, ne tik nu ga lė to jos, ap do va-
no tos tau rė mis, me da liais bei as me ni niais 
pri zais.

Kiek vė liau Ky bar tuo se įvy ko dar vie-
nas „Svei ka ta fut sal cup“ vai kų fut bo lo tur-
ny ras. Šį kart į jį be šei mi nin kų ky bar tie čių 
at vy ko ko man dos iš Kau no, Tra kų, Kaz lų 
Rū dos ir Vil ka viš kio. Kaip ir praė ju sį kar-
tą, vi sos eki pos bu vo su skirs ty tos pa gal 

am žiaus gru pes ir tar pu sa vy je žai dė ra to 
sis te ma. Šį syk tur ny ro nu ga lė to jais pa čių 
jau niau sių sep tyn me čių ir aš tuon me čių 
vai kų gru pė se ta po Kau no „Vy tis fut sal 
aca de my“ fut bo li nin kai. Tarp de vyn me čių 

ly gių ne tu rė jo Kau no „For tū na“, o vy riau-
sių jų, vie nuo lik me čių, vai kų gru pė je ne-
pra len kia ma bu vo dar vie na eki pa iš lai ki-
no sios sos ti nės – „Žal gi ris fut sal“. Tur ny ro 
da ly viams įteik tos tau rės, me da liai, o ge-

riau siems žai dė jams – as me ni niai pri zai.
Nors FK „Svei ka ta“ var das dau ge liui 

aso ci juo ja si su fut bo lu, ta čiau klu bo na-
riai or ga ni za vo ir Ky bar tų mies to at vi rą-
sias 4x4 tink li nio pir me ny bes. Šiais me tais 
jų nu ga lė to ja ta po „Vil ka viš kio tink li nio 
klu bo“ ko man da, fi na le po neat re mia mų 
And riaus Stra ka lai čio smū gių 2:0 (25:20 ir 
25:16) nu ga lė ju si „Al vi tą“. Tre čią ją vie tą 
pir me ny bė se iš ko vo jo „Bu de rus“ tink li nin-
kai iš Vil ka viš kio. Jie ma ža ja me fi na le taip 
pat 2:0 (25:17 ir 25:17) įvei kė ky bar tie čių 
eki pą „Ka muo lys ap va lus“. Vi si šie ren gi-
niai bu vo fi nan suo ja mi iš pro jek ti nių lė-
šų.

Pro jek tas „Fi zi nio ak ty vu mo ska ti ni-
mas Ky bar tuo se“ (Nr. SRF-FAV-2019-1-
0346) bend rai fi nan suo ja mas Spor to rė mi-
mo fon do, ku rį ad mi nist ruo ja Švie ti mo, 
moks lo ir spor to mi nis te ri ja bei Švie ti mo 
mai nų pa ra mos fon das, lė šo mis.

Užsk. 774

Futbolo klubas „Svei ka ta“ ska ti na gy ven ti ak ty viai

Įvai riuo se tur ny ruo se jė gas iš mė gi na ir Hen ri ko Ka ti liaus tre ni ruo ja mi jau nie ji 
svei ka tie čiai.

S
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Iš vy ka į pa fron tę vos ne si bai gė tra ge di ja
(Tę si nys. Spausdinta 
„Santakoje“, Nr. 20–22, 
24–27)

At si tik ti nai su si pa ži nęs su 
Char ki vo po li ci jos Eko no mi-
nių nu si kal ti mų sky riaus 
vir ši nin ku Ge na di ju mi 
Baš ki ro vu įsi pra šiau, kad 
nu vež tų į pa fron tė je esan-
tį Char ki vo mik ro ra jo ną 
Sal tiv ką.

Bom bar da vi mas žmo nes 
iš gi nė iš na mų
Ge na di jus pra si ta rė, kad ten tu-

ri bu tą, į ku rį mie go ti grįž ta re tai, 
nes daž niau siai nu snūs ta dar be ar 
pas ko le gas. Po li ci nin kai ka ro me tu 
dir ba iš ti są pa rą, be to, jų būs ti nė 
yra su sprog din ta, tad ren ka si į vis 
ki tą vie tą, kad Ru si jos ra ke tos nau-
jos va da vie tės vėl ne susp rog din tų.

Sal tiv kos mik ro ra jo nas yra pa ts 
di džiau sias ir nau jau sias mie ga ma-
sis ra jo nas Char ki ve. Iki ka ro čia 
gy ve no apie pu sę mi li jo no žmo nių. 
Ra jo nas iš si dės tęs šiau ri nė je mies-
to da ly je, nu to lu sio je 25 km nuo Ru-
si jos sie nos, to dėl jau pa čią pir mą 
ka ro die ną ag re so riai Saltivką ėmė 
in ten sy viai bom bar duo ti.

Ki lo siau bin ga pa ni ka. Tie žmo-
nės, ku rie tu rė jo nuo sa vas ma ši nas, vi su 
grei čiu su šei mo mis iš skuo dė kuo to liau. 
Jau ni ir svei ki ėmė bėg ti į mies to cent rą, 
se nes ni, bet dar tu rin tys jė gų, trau kė slėp-
tis į met ro po že mius, ku rie grei tai bu vo 
per pil dy ti. 12–24 aukš tų na mai po ke lių 
bom bar da vi mo pa rų ap griu vo, su ski li nė-
jo, li ko be lan gų ir du rų, be šil dy mo, van-
dens ir elekt ros.

Kai ku riuo se na muo se, ne pai sant vi sų 
pa vo jų, li ko gy ven ti po ke le tą se no lių, taip 
pat žmo nės, turin tys li go nių, ar šiaip už si-
spy rė liai, ku rie mais tą ga mi na si lau ke ant 
lau žo ir gy ve na pus ba džiu, nes hu ma ni ta-
ri nė pa gal ba pa sie kia re tai.

Gy ve ni mas rū sy je
Dar blo ges nė je pa dė ty je li ko tie as me-

nys, ku rie ne su gė jo pa bėg ti iš na mų, at si-
dū ru sių su si šau dy mų epi cent re. Vie no iš 
to kių na mų rū sy je jau mė ne sį gy ve na aš-
tuo nio li ka žmo nių, čia su si spie tu sių iš ke-
lių ap lin ki nių dau giaaukš čių. Kar tu jiems 
drą siau, kar tu ga li pa gel bė ti vie ni ki tiems, 

pa drą sin ti. Gy ven to jai pa sa ko jo, jog rū sy je 
šal ta ir drėg na, jog mie ga ap si vil kę ke lio li-
ka rū bų, o su si šil dy ti ei na į sau lu tę ar ba 
prie lau žo.

Ta čiau į lau ką žmo nės ga li išei ti tik ta-
da, kai ap rims ta bom bar da vi mai. Mū sų 
at vy ki mo iš va ka rė se bom bar da vi mai esą 
bu vę to kie in ten sy vūs, jog at ro dė, kad de-
ga vi sas dan gus.

Tą ry tą ir gi esą bom bar da vo be per sto-
jo, bet žmo nės bu vo to kie al ka ni, jog ne bo-
da mi ske veld rų pa vo jaus nu spren dė vir ti 
ant lau žo sriu bą. Pak lau sus ko kią, at sa kė, 
jog pa va di ni mo pa sa ky ti ne ga li, nes į ją su-
me ta vi sas lie ka nas, ko kias tik tu ri.

Nu si lei dus ap žiū rė ti jų būs tą kū nu 
nuė jo šiur pu liai: žmo nės rū sy je gy ve na be 
van dens, be elekt ros, be tua le to, šil dy mo... 
To kio mis są ly go mis jie su ge bė jo iš tver ti 
šal čius, kai temperatūra nak ti mis nu kris-
da vo iki mi nus dvi de šim ties. Vie no je rū sio 
pa tal po je gu lė jo neį ga li mer gai tė, jau vi są 
mė ne sį ne ma čiu si dienos švie sos, o ki to je 
– sun kiai ko sin ti mo te ris, ku riai čia įka lin-

ti as me nys už sa kė vais tų, bet 
jų ne su lau kia.

„Nu si bo do. Mes jau esa me 
prie iš se ki mo ri bos. Jei gu jūs iš 
Lie tu vos, iš NA TO ša lies, pa sa-
ky kit, ka da ši tos kan čios baig-
sis?“ – klau sė ne vil ties iš kan-
kin ti žmo nės.

Ne me la vau, ne pa sa kiau 
nie ko guo džian čio, tik nu lei-

dęs akis su šnibž dė jau, kad ne ži nau.

Gy vi li ko me tik per plau ką
Iš vy ka į Sal tiv ką mū sų tri ju lei ga lė jo 

baig tis tra giš kai. Tą die ną G. Baš ki ro vas į 
Sal tiv ką ve žė ten gy ve nan tį sa vo vai kys tės 
drau gą Igo rį, o kar tu vyk ti pa siū lė ir man.

Ar tė jant prie Sal tiv kos pa ke lė je ma tė si 
vis dau giau ap griu vu sių na mų. Šiaip jau 
to kie vaiz dai čia nie ko ne bes te bi na, nes 
apie pen kio li ka pro cen tų gy ve na mų jų na-
mų mies te yra su sprog din ta. Ta čiau Sal tiv-
ko je ap griu vu sių na mų itin daug, o iš vie-
no ki to dar rū ko dū mai, nes ra ke tos į juos 
pa tai kė praeitą nak tį.

Ka dan gi bom bar da vi mų pus va lan dį 
ne si gir dė jo, G. Baš ki ro vas nu spren dė su ri zi-
kuo ti ir nu vež ti ma ne į šiau ri nę Sal tiv ką, už 
ku rios ir pra si de da fron to li ni ja.

Ten va žiuo jant stai ga ša lia pa si gir do 
ke li drioks te lė ji mai, prie ky je ma tėme 
kaž ką di de lio de gan čio, o de ši nė je pu sė-
je pa ste bė jo me ant dau giaaukš čio na mo 
rūks tan čius dū mus. Įta ręs, kad ga li bū ti 

ne ge rai, G. Baš ki ro vas nu spren dė spruk-
ti at gal ir stai ga pa su ko ma ši ną de ši nėn į 
mies to cent rą. Už ko kių ke tu rias de šim ties 
met rų iš kart spro go vie na bom ba, o vi sai 
ar ti, gal už de šim ties met rų, nu kri to dar 
vie na. Lai mei, ši ne spro go.

Ge na di jus vė liau paaiš ki no, jog ne spro-
gu sios bom bos daž niau siai pa lie ka maž-
daug met ro gy lio ir met ro plo čio duo bę as-
fal te. Jei gu ji bū tų pa tai kiu si į ma ši ną, vi si 
trys bū tu me žu vę.

Po li ci nin kas pra si ta rė, jog per šį ka rą iš-
gy ve no ne vie ną pa vo jin gą si tua ci ją, ta čiau 
pir mą kar tą bu vo taip ar ti mir ties Jis pa reiš-
kė, jog nuo šiol švęs du gim ta die nius.

G. Baš ki ro vas spė jo, jog ru sų ka riai ga-
li mai spe cia liai mus ap šau dė, nes va žia vo-
me dži pu, pa na šiu į tarnybinį po li ci jos au-
to mo bi lį.

Po li ci nin kas dar pra si ta rė, jog pra si dė-
jus ka rui dvi sa vai tes ne ga lė jo už mig ti nuo 
bom bar da vi mų gar sų, o da bar jau šiaip ne 
taip už mig da vo. Po šio įvy kio vy ras sa kė 
vėl ne be ga lėsiąs nak ti mis mie go ti iš gir dęs 
bom bar da vi mus.

At sis vei kin da mas G. Baš ki ro vui pa sa-
kiau, kad jis ta po ma no bro liu. Li ki mo bro-
liu. Jis pa kar to jo ma no žo džius ir mudu stip-
riai ap si ka bi no me. Nuei da mas pa ste bė jau 
po li ci ni nko aky se aša ras. Ne daug, o ma no 
vi sos akys ap si py lė aša ro mis.

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Char ki vo

(Bus dau giau)

Atkelta iš 6 p.

Pasak dr. Norberto Černiausko, tai su ža di-
na smal su mą ir leng viau įsi me na mi konk-
re taus laik me čio įvy kiai. Kaip pa vyz dį 
pa tei kė sa vo as me ni nį su si do mė ji mą fut-
bo lu, kai pa sa ko jant apie jį ga li ma at skleis-
ti to me to pa sau lio is to ri jos svar biau sius 
fak tus. Taip pat pa re ko men da vo, ko kias 
kny gas bū tų ver ta pa skai ty ti, kad is to ri ja 
tap tų aiš kes nė. Tai įvai rūs die no raš čiai, at-
si mi ni mai ir is to ri niai ro ma nai. Paat vi ra-
vo, kad jam ypač pa tin ka A. Ny kos-Ni liū no 
die no raš čiai.

Po dis ku si jos mo ki niai džiau gė si, jog „su-
ži no jo da ly kų, ku rių ne pa sa ko ja mo kyk lo je 
ir na muo se, įgi jo ži nių, pra plė tė sa vo aki ra-
tį“, „su si pa ži no su žmo gu mi, ku ris tik rai iš-
ma no sa vo da ly ką“, „su ži no jo apie uni ver si-
te tų ga li my bes, įga vo dau giau mo ty va ci jos 
mo ky tis is to ri jos“, su vo kė, „kad ne ga li ma 
nu ver tin ti Lie tu vos“, jiems pa ti ko, kad vis-
kas vy ko gy vai.

Bib lio te ko je jau buvo surengtos dis ku-

] si jos „Jau no žmo gaus bū tis pan de mi jos 
kon teks te“ su VDU So cia li nio dar bo ka ted-
ros doc. Jo rū ne Vyš niaus ky te-Rim kie ne, 
„Pas vars ty mai bal su: ar esu ge ras skai ty to-
jas?“ su li te ra tū ro lo ge, kny gų ap žval gi nin-
ke Jū ra te Čerš ku te, „Ar ga li me gy ven ti be 
kul tū ros?“ su ates tuo ta įvaiz džio kū ri mo 
kon sul tan te ir inst ruk to re, lek to re, pa ta-
rė ja sti liaus, eti ke to bend ra vi mo klau si-
mais Al vy da Ja si lio ny te. Su vil ka viš kie te, 
kraš to pa trio te, Vil ka viš kio šiau rie tiš ko 
ėji mo klu bo va do ve Ir ma Mau rie ne dis ku-
ta vo me te ma „Jau no žmo gaus san ty kis su 
praei ti mi“.

Esu įsi ti ki nu si, kad kal ban tis, dis ku-
tuo jant ir mo kan tis iš ki tų jau ni mui tik rai 
tam pa leng viau priim ti sa vus spren di mus 
su si da riu sio se si tua ci jo se. Mo ki niai mo ko-
si nu ga lė ti vie šo jo kal bė ji mo bai mę, spręs-
ti pro ble mas, gi liau pa žin ti juos su pan tį 
pa sau lį ir ga li my bes.

Joa li ta AR BA ČIAUS KIE NĖ
Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos 

bib lio te kos ve dė ja

Gim na zi jo je dis ku ta vo me su is to ri ku

Be bū ti niau sių pa to gu mų li kę žmo nės mais tą ver da 
ant lau žo.

S

Au to mo bi lį į pa fron tę vai ra vęs Ge na di jus Baš ki ro vas, Char ki vo po li-
ci jos Eko no mi nių nu si kal ti mų sky riaus va do vas, ta po li ki mo bro liu.
 Au to riaus nuo tr.

S

Pa mi nė ti „Lie tu vos Ka ta li kų 
Baž ny čios Kro ni kos“ lei dy bos 
50-me tį į Ky bar tų mies to bib-
lio te ką su si rin ko bū re lis „Sau-
lės“ pro gim na zi jos 5–7 kla sių 
moks lei vių ir mo ky to jų.

„Kro ni ka“ nea be jo ti nai yra svar bus re zis-
ten ci nis veiks mas Lie tu vo je, o Ky bar tų 
Eu cha ris ti nio Iš ga ny to jo pa ra pi jos kle bo-
ni ja – vie ta, ku rio je itin ak ty viai sklei dė si 
ši veik la.

Pa sa ko ji mus apie to me to įvy kius 
iš gir do me iš vie nos pa grin di nių „Lie tu-
vos Ka ta li kų Baž ny čios Kro ni kos“ bend-
ra dar bių, Eu cha ris ti nio Jė zaus se se rų 
kong re ga ci jos na rės, Lais vės pre mi jos 
lau rea tės Ber na de tos Ma liš kai tės. Ji 
pa pa sa ko jo apie sun ku mus, pa vo jus ir 
nuo ty kius slap ta ren kant me džia gą, re-
da guo jant ir pla ti nant, ga be nant į JAV 

so viet me čiu, 1972–1988 m., po grin dy je 
leis tą „Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios kro-
ni ką“.

Ji taip pat pri sta tė nau ją kny gą „Kro-
ni ka. Slap tos kny gos is to ri ja“. Tai iliust-
ruo tas pa sa ko ji mas vi sai šei mai apie 
„Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios Kro ni ką“, 
jos lei dė jus, pla tin to jus, apie tik rus he ro-
jus – žmo nes, ku rie anuomet ėmėsi labai 
rizikingos veiklos, o dabar gy ve na tarp 
mū sų.

Su si ti ki mas su vieš nia praė jo ne tik 
klau san tis įdo mių, jau di nan čių, kar tais 
net juo kin gų nu ti ki mų ir is to ri jų apie to 
me to įvy kius. Vai kai pa tys ga lė jo at lik ti 
kai ku rias kny go je pa teik tas už duo tis.

Auš ra KO KANS KIE NĖ
Kybartų miesto filialo bibliotekininkė

Mo ki niai iš gir do apie „Kro ni ką“

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 
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Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) – 
 (8 342) 20 800, 8 699 46 962. 

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  8 685 69 150.
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ (verslas, kultūra)  8 694 56 657.
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  8 681 70 680.
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)  8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)                     (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

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

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.

Tiražas – 3950 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

56 57 52 27 33 63 8 65 4 38 51 69 6 50 47 68 31 59 
34 28 7 46 11 13 23 53 45 39 70 30 43 19 55 3 16 60 
24 15 18 5 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 73 67 54 
58 41 20 61 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 013*534, 009*669, 011*555  – 
pakvietimas į TV studiją; 0273804, 0275646, 
0308585 – automobilis „VW T-cross“; 0360918 – 
automobilis „BMW 318 i“; 031*902 – 500 Eur; 014*968, 
029*741 – ausinės „Redmi Buds 3“;  019*727, 029*481 
– duonkepė „Tefal PF2101“; 0307665 – elektrinis 
paspirtukas „Xiaomi“; 019*977, 025*744, 031*899, 
025*769, 019*125 – elektrinis virdulys „Tefal Loft“; 
030*852 – gruzdintuvė „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“; 
0236283, 0270979, 0098116, 0081241, 0241806 – 
išmanusis televizorius „Xiaomi Mi“; 0279531 – 
„Kamado“ keraminė kepsninė; 011*465, 032*954 – 
kavos aparatas „Master Coffee“; 012*938, 005*049, 
006*502, 016*676, 011*108 – kokteilinė „Zyle“; 
032*871 , 029*069 – langų valytuvas „Kärcher WV 2 
Plus“; 022*600, 018*033, 013*401, 022*889, 034*415 
– nešiojamoji kolonėlė „JBL GO3“; 0039552, 0172613, 
0265218, 0295705, 0019247 – pretendentas į butą 
Palangoje; 0297330, 0082129, 0238180, 0116657, 
0123303 – robotas-siurblys „Xiaomi Mi“; 0165686, 
0257482, 0264629, 0020660, 0329755 – telefonas 
„Samsung Galaxy A12 32G“.

Laimėjimai: visa lentelė – 1 000 000 Eur, paguodos 
prizas 2 x 1 000 Eur, įstrižainės – 23 Eur, eilutė – 4 Eur, 
keturi kampai – 4 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1357. 
Data: 2022-04-10.

Iki ba lan džio 21 d., 13 val., pro gra mo je 
„Erasmus+“ da ly vau jan čio se ša ly se gy ve-
nan tys jau nuo liai ga li re gist ruo tis ir pre-
ten duo ti į vie ną iš 35 tūkst. ne mo ka mų 
ke lio nės bi lie tų. Iš vi so bus iš da ly ta 70 
tūkst. ke lio nės bi lie tų: 35 tūkst. po šiuo 
metu pa skelb to re gist ra ci jos eta po ir dar 
35 tūkst. po spa lio mė ne sį nu ma ty to re-
gist ra ci jos eta po.

2003 m. lie pos 1 d. – 2004 m. bir že lio 
30 d. gi mę ir at ran kos vik to ri ną įvei kę 
už si re gist ra vu sie ji 2022 m. lie pos 1 d. 
– 2023 m. bir že lio 30 d. ga lės iki 30 die nų 
ke liau ti po Eu ro pą. Tie, kam aš tuo nio li ka 
metų su kaks ant rą me tų pus me tį, ga lės 
re gist ruo tis spa lio mė ne sio eta pe.

No rė da mi už si re gist ruo ti, kri te ri jus 

ati tin kan tys kan di da tai tu ri at sa ky ti į vik-
to ri nos klau si mus (su ke liais at sa ky mų 
va rian tais) apie Eu ro pos Są jun gą ir jau ni-
mui skir tas ES ini cia ty vas. Pa pil do ma me 
klau si me kan di da tai kvie čia mi spė ti, kiek 
per šį eta pą už si re gist ruos ant ra die nį gi-
mu sių jau nuo lių. Kuo spė ji mas ar čiau tei-
sin go at sa ky mo, tuo dau giau taš kų gaus 
kan di da tas. Tai pa dės Eu ro pos Ko mi si jai 
su da ry ti kan di da tų ei lės są ra šą.

Ke lio nės bi lie tai kan di da tams bus ski-
ria mi pa gal jų ei lę są ra še, kol bus iš da ly ti 
vi si bi lie tai.

Ga vu sie ji ke lio nės bi lie tą taip pat 
gaus „Dis co ve rEU“ nuo lai dų kor te lę. Ji 
su teiks tei sę į dau giau kaip 40 tūkst. nuo-
lai dų nau do tis vie šuo ju trans por tu, lan-

ky tis kul tū ros ob jek tuo se ar ren gi niuo se, 
už si sa ky ti nak vy nę, no rint pa val gy ti, da-
ly vau ti spor to ren gi niuo se ar nau do tis 
ki to mis pa slau go mis vi so se da ly vau jan-
čio se ša ly se.

Plė to da mos ini cia ty vos „Dis co ve rEU“ 
mo ky mo si as pek tą, „Erasmus+“ na cio na li-
nės agen tū ros pa dės reng ti in for ma ci nius 
ir ki to kius su si ti ki mus, kad jau nuo liai ga-
lė tų pa si ruoš ti ke lio nei ir gau ti bend raam-
žių pa ta ri mų. 

Šiais su si ti ki mais „Dis co ve rEU“ sie kia 
ska tin ti dis ku si jas tva ru mo, kul tū ros, eu-
ro pi nės ta pa ty bės ir ki tais klau si mais. 

Su ne ga lią ar svei ka tos pro ble mų 
tu rin čiais da ly viais ga lės kar tu vyk ti ly-
din tys as me nys. Be den gia mų ke lio nės 
iš lai dų, taip pat tei kia ma pa pil do ma in di-
vi dua li pa gal ba.

Ini cia ty vą „Dis co ve rEU“ EK pra dė jo 
įgy ven din ti 2018 m. bir že lio mėn.

„San ta kos“ inf.

70 tūkst. bi lie tų 18-me čių 
ke lio nėms po Eu ro pą trau ki niais
Eu ro pos Ko mi si ja (EK) pra de da pir mą jį šių me tų re gist ra ci jos 
eta pą pa gal „Dis co ve rEU“ – ini cia ty vą, ku ri 18-me čiams su tei kia 
ga li my bę leis tis į ke lio nę po Eu ro pą. EK ska ti na ke liau ti tva riai, 
nau do jan tis ge le žin ke lių trans por tu.

Dovanoja 
šuniukus ir 
kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, 
www.mgma.lt

TRUMPAI

VA LY MO ĮREN GI NIAI
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci ja kvie čia gy ven to jus, 2021–2022 m. 
įsi ren gu sius bui ti nių nuo te kų va ly mo įren-
gi nius, kreip tis dėl da li nio kom pen sa vi mo. 
Pa raiš kas ga li teik ti pa sta tų sa vi nin kai (fi zi-
niai as me nys), dek la ra vę gy ve na mą ją vie tą 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės te ri to ri jo je 
ir įren gę bui ty je su si da ran čių nuo te kų va ly-
mo įren gi nius ten, kur nė ra ir atei nan čius 
tre jus me tus ne pla nuo ja ma įreng ti nuo te-
kų tvar ky mo inf rast ruk tū ros. Dėl pa raiš kų 
tei ki mo ga li ma tei rau tis tel. 8 686 31 709, 
el. p. li na.bakiene@vilkaviskis.lt, dau giau in-
for ma ci jos pa teik ta www.vil ka vis kis.lt.

PO LI GO NAS
Rea guo jant į Ru si jos ka ri nę ag re si ją prieš 
Uk rai ną ir dėl to ky lan čią grės mę Lie tu vos 
na cio na li niam sau gu mui, spar ti na mas 
Rūd nin kų ka ri nio po li go no at kū ri mas. 
Vy riau sy bė pri ta rė Kraš to ap sau gos mi nis-
te ri jos teik tam Lie tu vos ka riuo me nės Rūd-
nin kų ka ri nio po li go no įsta ty mo pro jek tui. 
Juo siū lo ma šio ob jek to įkū ri mą pri pa žin ti 
ypa tin gos vals ty bi nės svar bos pro jek tu. Sei-
mui pri ta rus pir mie ji ka riai į po li go ną ga-
lė tų įženg ti jau ge gu žę. Po li go no atkū ri mas 
su trum pė tų nuo 5 me tų iki 6 mė ne sių.

]

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

Tvarkingą naudotą dviratį su 
pavaromis galiniame rate.
Tel. 8 625 67 369. 741

Lietus ratlankius R15 su 
naudotomis vasarinėmis 
padangomis HANKOOK (nuo 
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286. 2098

Vasarines padangas 185/70 R14.
Tel. 8 670 49 964. 778

Tujas (vakarines, gyvatvorėms 
(karpomas, kolonines, 
„Smaragd“), pušis, pocūges, 
riešutmedžius, lazdynus 
(raudonlapius) ir kitus 
dekoratyvinius augalus 
Marijampolėje. 
Tel. 8 610 98 306. 722

16 mėn. telyčią (sėklinta pieninių 
veisle).
Tel. 8 685 61 245. 775

Mėsinę kiaulę (virš 200 kg). Gali 
papjauti ir išmėsinėti.
Tel. 8 652 29 497. 776

Paukščių kurjeris prekiaus vakci-
nuotomis vištomis ir mėsiniais 
viščiukais. Balandžio 15 d. (penk-
tadienį) prekiaus S. Ludavičiaus 
ūkyje, Nemunaityje, ant kraiko 
augintomis 3–6 mėn. rudomis, 
raibomis, juodomis, baltomis, 
pilkomis vakcinuotomis 
dedeklėmis vištaitėmis, 
lesalais. Į namus atveža 
nemokamai (minimalus kiekis 
– 5 paukščiai). Sekmadieniais 
prekiaus Kalvarijos turguje. 
Priima užsakymus AB „Vilniaus 
paukštyno“ vienadieniams 
mėsiniams ir paaugintiems 
viščiukams įsigyti. 
Tel.: 8 623 04 888, 
        8 612 75 682. 782

Vištaitės, viščiukai! Parduoda 
4–5,5 mėn. raibas vištaites. 
Priima užsakymus UAB 
„Rumšiškių paukštyno“ 3 sav. 
viščiukams įsigyti. 
Tel. 8 685 78 204. 777

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,60 Eur už 
kg perkant dvi puseles). Puselės 
sveria 50–60 kg. Pateikia kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviška. 
Atveža nemokamai.
Tel. 8 607 12 690. 124

Pigiai – maistines ir sėklines bul-
ves 'Laura'. Tel. 8 685 41 509. 483

Įvairias žolių sėklas ir jų mišinius.
Tel. 8 676 45 441. 543

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

Pupas.
Tel. 8 687 57 187. 750

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, bulvia-
sodes, kaupikus, bulviakases ir jų 
transporterius, trąšų barstytu-
vus, įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples-šakes ritiniams krauti, 
rankines daržovių sėjamąsias, 
kaupikus, bulvių varinėtuvus, bulvių 
šutintuvus, elektrinius piemenis 
gyvuliams ganyti, kuoliukus, laidą, 
izoliatorius, įvairias atsargines dalis 
lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187. 206

Purkštuvą OP-200 (2 m³ talpos, 
20 m sijos, rankinis išlankstymas, 
siurblys 3 kamerų, 900 Eur).
Tel. 8 613 22 043. 778

Traktorius MTZ-80 ir T-40, 
sėjamąją SPU (6 m), 3 korpusų 
vartomąjį plūgą, 18 a sodo sklypą 
bendrijoje „Ratas“.
Tel. 8 650 61 668. 779

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

PARDUODA

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

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

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

Užsk. 137

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

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

Užsk. 666

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
 Tel. 8 640 27 022. 

Užsk. 3311

» Ekologiški bešviniai vokiško 
   profilio  BRUGMANN langai. 
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
   garažo vartai bei jų automatika. 
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys. 
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

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

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 
Užsk. 7

Užsk. 664

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

Gauta nauja siunta!

Be akmenų 
priemaišų – 

pilnai sudega!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 667

Užsk. 713

 
 UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

JUODELIAI KVIEČIA!
Viena didžiausių ir 

moderniausių medienos 
perdirbimo įmonių 

UAB „Juodeliai“ kviečia 
prisijungti prie komandos
gamybos darbuotojus 
(700–800 Eur „į rankas“),

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

kiemo darbininkus 
rąstams apipjaustyti  

(800 Eur „į rankas“, 
darbo laikas 8–17 val.).

Darbo pasiūlymus turime:
Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, 

Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.,
Akmenynų gamykloje, Liepų g. 

20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.,
Marijampolės gamykloje, 

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

Kelionė autobusu į darbą arba 
kuro išlaidų kompensavimas 

(yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos 

darbo priemonės!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!

Draudimas nuo traumų!
Neturi patirties? Mums nesvarbu. 

Kartu augti smagiau!
Skambink tel. 8 600 00 515  
ir gauk Tau tinkamą pasiūly-
mą arba siųsk CV 
el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 756

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

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

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

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
Užsk. 446

Ba lan džio 27 d., 14 val., Pa-
je vo nio bend ruo me nės na-
muo se vyks Pa je vo nio kai-
mo bend ruo me nės „Je vo nio 
vers mė“ na rių ata skai ti nis 
su si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. Pir mi nin ko ata skai ta.
2. Fi nan si nin ko ata skai ta.
Kvie čia ak ty viai da ly vau ti.

Užsk. 772

Skel bia ma ju ri di nių as me nų, tei kian čių as me ni nės 
hi gie nos pas lau gas so cia li nę ats kir tį pa ti rian tiems 

as me nims, at ran ka
As me ni nės hi gie nos pa slau gos bus tei kia mos Vil ka viš kio ra jo no 

sa vi val dy bės gy ven to jams, ku rių būs tas yra be pa to gu mų, ir as me-
nims, ne tu rin tiems nuo la ti nės gy ve na mo sios vie tos, sie kiant už tik-
rin ti mi ni ma lių as mens hi gie nos po rei kių ten ki ni mą.

Pa raiš kas ga li teik ti Lie tu vos Res pub li kos įsta ty mų nu sta ty ta 
tvar ka re gist ruo ti ju ri di niai as me nys (vie šo sios įstai gos, biu dže ti nės 
įstai gos ir ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos), vei kian tys Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bė je.

At ran ko je da ly vau jan čių ju ri di nių as me nų stei gi mo do ku men-
tuo se pri va lo bū ti nu ro dy tas veik los tiks las, su si jęs su so cia li nių pa-
slau gų tei ki mu ar ki ta so cia li nio po bū džio veik la. Ju ri di nių as me nų 
tei kia mos so cia li nės pa slau gos pri va lo bū ti tei kia mos va do vau jan tis 
LR tei sės ak tų nu sta ty ta tvar ka.

Pa raiš ka at ran kai tu ri bū ti už pil dy ta pateikiant Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos di rek to riaus įsa ky mu pa tvir tin tą for mą.

Pa raiš kas teik ti kviečiama iki ba lan džio 29 d., 15.45 val.
Pa raiš kos for mą ir at ran kos ap ra šą ga li ma ras ti Sa vi val dy bės in-

ter ne to sve tai nė je www.vil ka vis kis.lt ar ba krei pian tis į Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos So cia li nės pa ra mos sky riaus vy-
res nią ją spe cia lis tę Ja ni ną Sa ba liaus kie nę tel. (8 342) 60 097, el. p. ja-
ni na.sabaliauskiene@vilkaviskis.lt. Užsk. 773

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info

PIRKITE VIŠTAITES! PIRKITE VIŠTAITES! PIRKITE VIŠTAITES!
Balandžio 15 d. (penktadienį) pre kiau s M. Steponavičiaus ūkio 
(Kaišiadorių r., Žąsliai) jaunomis 5 mėn. rudomis olandiškomis, 
dominantų veislės juodomis, rudomis, raibomis, pilkomis, 
baltomis ir leghornų veislės vakcinuotomis dedeklėmis 
vištaitėmis (prekiaus paukštyno kainomis), pašarais. Vilkaviškyje 
– 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Giedriuose – 8.30 
val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., 
Teiberiuose – 9.10 val., Sūdavoje – 9.25 val., Žyniuose – 9.30 val.,  Slabaduose 
– 9.40 val., Karaliuose – 10 val., Alksnėnuose – 10.15 val., Opšrūtuose – 10.30 
val., Pilviškiuose – 10.45 val., Ramoniškiuose – 11 val., Paežeriuose – 11.15 
val., Gižuose – 11.30 val., Keturvalakiuose – 11.45 val., Karkliniuose – 12 val., 
Bačkiškiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 
val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., 
Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje 
– 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., 
Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val. Tel. 8 611 51 770, Alvitas 
(prekyba vietoje 17–20 val.). Kalvarijos turguje neprekiauja. Užsk.  780
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UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel.: 8 646 81 037, 
        8 612 34 503. 763

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

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

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

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės.
Tel. 8 639 28 653. 781

Išsinuomotų ar pirktų žemės 
ūkio paskirties žemės Kybartų, 
Virbalio, Pajevonio, Alvito, 
Šeimenos, Bartninkų ar 
aplinkinėse seniūnijose. Už nuomą 
mokės iš anksto. 
Tel. 8 685 09 194. 729

Dengia stogus su savo ir 
užsakovo medžiagomis. Atlieka 
visus skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 295

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 696

Sutvarko bei restauruoja 
kapavietes, lieja pamatus, kloja 
trinkeles, dengia plokštėmis, 
prekiauja dekoratyvine skalda ir 
paminklais. 
Tel. 8 691 65 201. 695

Valo apžėlusius žemės ūkio 
paskirties sklypus (už didesnius 
sklypus primoka gera kaina). 
Išpjauna ir išveža. Teikia kirtimo ir 
tvarkymo paslaugas.
Tel. 8 681 94 630. 488

Metalinių tvorų ir metalinių tvora-
lenčių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 625 35 828. 269

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

Veža žvyrą, smėlį, akmenukus, 
skaldą, malkas, durpių briketus iš 
Ežerėlio durpyno ir kitus krovinius 
iki 8 tonų. Tel. 8 650 31 062. 27

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, skaldelę, grūdus ir kt. 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 212

Transporto paslaugos (veža 
žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį), 
paruošia kiemus kloti trinkeles, 
įveda kanalizaciją,  vandentiekį, 
drenažą, tvarko sodybas.
Tel. 8 604 37 811. 725

Visoje apskrityje veža žvyrą, 
smėlį, skaldą (iki 25 t), paruošia 
pagrindus trinkelėms kloti, atlieka 
kasimo darbus, kasa tvenkinius, 
atlieka griovimo darbus, išveža 
atliekas, gruntą.
Tel. 8 683 84 660. 699

60 metų moteris susipažintų su 
vyriškiu, norinčiu gyventi kaime.
Tel. 8 640 06 170. 759

Atlieka stogų dengimo darbus, 
remontą, visus skardinimo 
darbus už prieinamą kainą! 
Tel. 8 672 68 917. 660

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

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

Elektros įrenginių ir instaliacijos 
montavimo darbai. Sutartys 
su įmonėmis dėl elektros 
įrenginių techninės priežiūros 
ir aptarnavimo. Techninės 
dokumentacijos paruošimas ir 
rangovo akto pateikimas ESO. 
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt. 34

Vejos aeravimas. Aplinkos 
tvarkymas. Traktoriuku, 
žoliapjove, rankine žoliapjove 
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna 
nelygius šlaitus, griovius. Pjauna 
medžius. Atlieka vienkartinę ir 
nuolatinę teritorijų priežiūrą. 
Tel.: 8 608 34 414, 
        8 696 39 354. 632

Parduoda garstyčių, ridikų, 
daugiamečių žolių sėklas, 
išvalytus vasarinius miežius, 
kviečius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, žirnius, pelėžirnius, 
vikius, belukštes avižas. Beicuoja, 
valo grūdus. Atvyksta į namus.
Tel. 8 630 94 069. 208

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

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

2838

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, 
kapaviečių restauravimo darbai. 
Tel. 8 639 93 545. 286

Nekilnojamąjį turtą (butus, 
namus, sodybas, žemės sklypus, 
miškus). Tel. 8 608 20 080. 1559

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

Sendaikčius, ženkliukus, papuoša-
lus, radijo imtuvus, fotoaparatus, 
nuotraukas, karo atributiką, 
laikrodžius, monetas, ragus, 
čirvinių blynų keptuves, kita. 
Atvyksta. Tel. 8 671 04 381. 687

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

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

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

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

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Sutvarko reikiamus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616. 1613

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 630 64 004. 1615

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

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

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181. 36

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
(iki 2,20 Eur už kg), telyčias 
(iki 1,90 Eur už kg), karves (iki 
1,70 Eur už kg), galvijus auginti 
(150–400 kg, iki 2 Eur už kg). 
Moka PVM priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
        8 611 22 874. 50

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

Įvairias malkas (nuo 33 Eur už 
erdm). Gali sukapoti.
Tel. 8 659 52 203. 367

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

Stambias ir smulkias atraižas 
pakais, skaldytas beržines ir 
alksnines malkas, pjuvenas did-
maišiais, statybinę medieną. 
Greitai pristato. Tel.: 8 652 14 613,         
8 671 98 262. 685

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

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

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

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

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

Skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias ir smulkias 
atraižas pakais, pjuvenas kūrenti, 
įvairią statybinę medieną. Pristato 
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,        
8 646 61 001. 684

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

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. Tel. 8 681 94 630. 341

SIŪLO DARBĄ

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

PERKA

ĮVAIRŪS

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Bet 
kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Venslauskienę dėl brolio mirties.
Balandai, Bronė Kijauskienė, Stasė Grinkevičienė, Klasaičiai 787

Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir vėl užgesti. Tokia 
žemiška būtis – savo artimųjų netekti.
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Kasulaitienę dėl mylimos sesers 
Marytės mirties.
Karalių kaimo bendruomenė 785

UŽJAUČIAME

PARDUODA

Sodybų priežiūra ir aplinkos 
tvarkymas. Kerpa ir žemina tujas, 
pjauna žolę, atlieka kitus darbus.
Tel. 8 637 33 271. 783

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

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

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

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

1381

Statybos darbai (stogai, mūras, 
vidaus apdaila bei smulkūs namų 
ūkio bei remonto darbai).
Tel. 8 690 61 666. 760

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir elektros 
sistemas, virina pusautomačiu 
suvirinimo aparatu (virina ir 
aliuminį). Atvyksta. 
Tel. 8 682 92 203. 764

Vilkaviškyje atiduoda statybinį 
laužą (išdaužytas betonas).
Tel. 8 616 26 688. 784

Ūkyje reikalingas pagalbinis dar-
buotojas. 
Tel. 8 699 09 488. 567

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas automobilvežio 
vairuotojas  dirbti Europoje.
Tel. 8 699 43 301. 639

Marijampolės savivaldybės 
Dovinės žemės ūkio bendrovė 
ieško veterinarijos gydytojo. 
Atlyginimas 2 000–2 600 Eur.
Tel. 8 615 39 486. 702

UAB „MAVISTA“ reikalingi 
santechnikai, vėdinimo sistemų 
montuotojai, vamzdynų 
suvirintojai elektra ir / arba 
dujomis. Atlyginimas 1 100–2 200 
Eur. Kreiptis darbo dienomis, 8–17 
val. Tel.: (8 343) 73 868, 8 685 
21 286. 706

Ba lan džio 20 d., 18 val., Stir niš kių kai mo bend ruo me nės na muo-
se kvie čia mas vi suo ti nis na rių su si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. 2021 me tų fi nan si nės ata skai tos tvir ti ni mas.
2. 2021 me tų veik los ata skai tos tvir ti ni mas.
3. Ei na mie ji klau si mai.
Su si rin ki mui neį vy kus pa kar to ti nis su si rin ki mas vyks ba lan džio 

25 d., 18 val.
Bus ren ka mas na rio mo kes tis. Na rių da ly va vi mas bū ti nas.

Užsk. 786
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Orai šil tė ja

Ga vau nuo ko ar iš ko?
Kai no ri ma pa sa ky ti, kad gau na ma tie sio-
giai, var to ja ma prie links nio iš ir kil mi nin ko 
konst ruk ci ja: do va ną ga vau iš bro lio. Kai 
tu ri ma ome ny je, kad gau na ma per tar pi nin-
kus, – prie links nio nuo ir kil mi nin ko konst-
ruk ci ja: do va ną ga vau nuo bro lio.

KALBOS PATARIMAI

ORAI 11 /  0

Balandžio 12-oji – 
Tarptautinė aviacijos ir 
kosmonautikos diena

DIENOS

Balandžio 12 d. 
Alfredas, Galkanta, Galkantas, 
Galmantas, Galmantė, Julius, Jūratė, 
Preibutas, Preigilas, Preigilė, Zenonas

Balandžio 13 d. 
Algaudė, Ida, Idalija, Iduna, Liaugedas, 
Liaugintas, Martynas, Mindaugas

Balandžio 14 d. 
Justina, Justinas, Vaišvydas, Vaišvydė, 
Vaiva, Valerijonas, Visvaldas

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien bus gied ra, tik pro tar piais sau lęuž-
stos vie nas ki tas ne sto ras de be sė lis. Pūs ne-
smar kus va ka rų, šiau rės va ka rų vė jas. Tem-
pe ra tū ra kils iki 9–11 laips nių ši lu mos.

Ne lis ir ry toj, vė jas vi sai nu si lps, o tem-
pe ra tū ra kils: nak tį dar lai ky sis 0–1 laips nis 
šal čio, bet die ną su šils iki 10–13 laips nių ši-
lu mos.

Ket vir ta die nį vie to mis trum pai ir ne-
gau siai pa lis. Stip rės va ka ri nių kryp čių 
vė jas. Tem pe ra tū ra nak tį bus 0–5 laips niai 
ši lu mos, o die ną ža da su šil ti iki 12–15 laips-
nių.

Sako, sapnuoti žibuokles – geras 
ženklas, bet matyti ir gėrėtis jomis 
– dar geriau. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Avinas (03 21–04 20)

Priešpilnis iki balandžio 14 d.

06:27
20:14
13:47

Šiau di niš kių bend ruo me nės 
vai kų die nos cent ras (VDC) 
„Iš girs ki me kai mo vai ką“ 
yra šio kai mo kul tū ros ži di-
nys. Ieš ko da mi pra smin gos 
ir mo ty vuo jan čios veik los 
ja me su si bu ria iš mo kyk lų 
su grį žę vai kai.
Ba lan džio 2-ąją VDC lan ky to jai, jų tė-
ve liai kar tu su dar buo to jo mis lan kė si 
Drus ki nin kų van dens par ke.

Mums bu vo la bai sma gu va žiuo-
ti su UAB „Kaut ra“ vai ruo to ju Ro mu 
Pra nai čiu, ku ris tik rai at sa kin gai 
ir rū pes tin gai dir ba sa vo dar bą. Su 
šiuo vai ruo to ju ke lio nės vi sa da yra 
sau gios, to kia bu vo ir pa sta ro ji.

Drus ki nin kų van dens par ke pri si-
mi nė me sau gaus el ge sio van de ny je 
tai syk les, vai kai links mai mankš ti-
no si, spor ta vo. Van duo – to bu la ap-
lin ka, ku rio je ga li ma ak ty viai ju dė ti 
ir stip rin ti rau me nis. Vai kai no riai 
de monst ra vo ge bė ji mus ju dė ti van de ny je, 
pa ty rė daug tei gia mų emo ci jų.

Iš vy ka bu vo be ga lo sma gi, įspū din ga 
ir ne pa mirš ta ma. Vai kai įvei kė van dens 
bai mę ir pa si nė rė į pra mo gas. Šo ki nė jo 

per ban gas, plau kio jo sek les niuo se ba sei-
nuo se, vy res nie ji iš ban dė vi sas nu si lei di-
mo į van de nį tra sas, turš kė si gi les niuo se 
ba sei nuo se, pa ty rė pir čių tei kia mus ma-
lo nu mus, džiau gė si įvai raus stip ru mo 

sro vė mis ir ma sa žais. Džiu gu, kad van-
dens pra mo gos vai kams pa ti ko, lai kas 
pra bė go ne pas te bi mai.

Ane ta ČI ŽAUS KIE NĖ
Vai kų die nos cent ro pe da go gė

Vai kai mė ga vo si van dens par ko 
ma lo nu mais

Iš vy ka į Drus ki nin kų van dens par ką šiau di niš kie čiams bu vo sma gi, sau gi ir įspū-
din ga. Au to rės nuo tr.

S

IŠVYKA

Atkelta iš 5 p.

„Aiš ku, ne vis kas nuo mū sų pri klau so. 
Ne ma ža ūki nin ko sėk mės da lis – gam tos 
ran ko se. Pa vyz džiui, per nai bu vau pa sė-
jęs 25 ha pu pų. Jos užau go iki 80 cen ti-
met rų aukš čio, tu rė jo daug ankš čių. Pag-
rįs tai ti kė jau si ge ro der liaus. De ja, ke lios 
kait rios va sa ros die nos vis ką ap ver tė 
aukš tyn ko jo mis. Pu pos iš džiū vo, ant stie-
bų li ko vos po ke le tą ankš čių“, – pri si mi-
nė Linas Ai du ko nis.

Ne pai sant vis ko, dėl au gan čių kai nų 
vy ras ne bu vo lin kęs per ne lyg pa ni kuo-
ti. Anot jo, ūki nin kai, nors ir su si ver žę 
dir žus, tik rai iš gy vens. Svar biau sia, Ky-
bar tų se niū ni jos gy ven to jo tei gi mu, kad 
grei čiau pa si baig tų ka ras Uk rai no je, o ka-
ri niai veiks mai ne per si kel tų į ki tų ša lių 
te ri to ri jas.

] Ne ma žiau nei au gan čios trą šų kai nos 
ūki nin kus ne ra mi no ir dy ze li no kai nos. 
L. Ai du ko nis pa si džiau gė, kad ke le tą to-
nų de ga lų spė jo nu si pirk ti šiek tiek pi-
giau, nei šiuo me tu pra šo ma de ga li nė se. 
Vis dėl to, vy ro tei gi mu, įsi gy to kie kio už-
teks neil gai.

Nes ku ba su da ry ti sutarčių
Di džią ją da lį sa vo val dų ūki nin kai tra-

di ciš kai už sė ja žie mi nė mis kul tū ro mis, 
va sa ri nėms pa lik da mi tik ga na ma žus 
plo tus. Pa vyz džiui, praė ju siais me tais Vil-
ka viš kio ra jo ne žie mi niais ja vais bei rap-
sais bu vo už sė ta be veik 51 tūkst. ha, tuo 
tar pu va sa ri nės kul tū ros užė mė tik 11,5 
tūkst. ha. Dar kiek dau giau nei 3 tūkst. 
ha ra jo no lau kų bu vo už sė ta ankš ti niais 
au ga lais. Pa na šūs skai čiai tu rė tų bū ti ir 
šie met.

Di džio ji da lis ūki nin kų šių me tų pa va-
sa ri nę sė ją jau yra pa bai gę. Vie ni tai pa da-
rė pa sta ro sio mis die no mis, o ki ti – vos tik 
nu tir pus snie gui ir šiek tiek pra džiū vus 
lau kams. Pa vyz džiui, Gedas Su bat kis va sa-
ri nius ja vus pa sė jo be veik prieš mė ne sį.

„Va sa ri niais kvie čiais ža du už sė ti 
maž daug 8 ha. Da lis ma no lau kų – ne me-
lio ruo ti, tad įva žiuo ti į juos vis dar ga na 
sun ku. Lauk siu, kol la biau pra džius“, 
– tei gė Egidijus Sa daus kas.

Jis, kaip ir ki ti pa šne ko vai, šie met ne-
ža da sku bė ti su da ri nė ti išanks ti nių su tar-
čių. Ūki nin kai svars tė, kad kol kas yra 
per ne lyg daug ne ži no my bės. La biau siai 
jie bai mi no si, jog ne nu tik tų taip, kaip 
praė ju siais me tais, kuo met dėl pri siim tų 
įsi pa rei go ji mų žem dir biai sa vo užau gin-
tą pro duk ci ją tu rė jo par duo ti pi giau, nei 
tuo me tu bu vo rin kos kai na.

Išau gu sios kai nos kei čia ūki nin ka vi mo įpro čius

Atkelta iš 7 p.

Tur tin giau sia ES vals ty bė šiuo me tu yra 
Liuk sem bur gas, ku rio me ti nis BVP sie-
kia net 266 pro c. vi so bend ri jos vi dur kio. 
Lie tu vių mėgs ta mo je Ai ri jo je šis skai čius 
taip pat la bai aukš tas – 211 pro c. Be je, 
2020 m. pa sau ly je pra si dė jus pan de mi jai 
Ai ri ja bu vo vie nin te lė ES ša lis, ku rio je 
eko no mi ka au go. Įdo mu tai, kad Lie tu va 
pastarajame są ra še užė mė ant rą ją vie tą. 
Pas mus eko no mi ka smu ko ma žiau siai iš 
vi sų ES na rių – vos 0,9 pro c. Is pa ni jo je šie 
ro dik liai kri to 11 pro c., Ita li jo je – 9 pro c., 
o Grai ki jo je – 8 pro c.

At ly gi ni mai mū sų ša ly je nuo 2008 m. 
iki 2017 m. pa ki lo maž daug 40 pro c. ir jie 
to liau di dė ja.

„Daž nai skun džia mės au gan čio mis 
kai no mis, ta čiau taip at si tin ka, kai au ga 
pa klau sa. Ki taip ta riant, kai nos ky la dėl 
to, kad žmo nės ge riau gy ve na ir ga li iš-
leis ti dau giau sa vų bei pa si sko lin tų pi ni-
gų. Pas kai čiuo ta, kad šian dien vi du ti nį 
at ly gi ni mą gau nan tis lie tu vis už sa vo al-

] gą ga li nu si pirk ti dau giau siai pre kių ar 
pa slau gų nei bet ka da anks čiau. Aiš ku, 
ne ga li ma pa neig ti, kad inf lia ci ją le mia ir 
to kie veiks niai kaip ka ras, kon ku ren ci jos 
sto ka ar pa sau li nių ža lia vų ir pre kių pa-
bran gi mas, ta čiau vis tiek tai la biau siai 
su si ję su išau gu siu var to ji mu“, – kal bė jo 
pro f. Mindaugas Jurkynas.

Lie tu viai – eu roop ti mis tai
Pa gal įvai rias per nai at lik tas „Eu ro ba-

ro met ro“ ap klau sas, net 65 pro c. lie tu vių 
ES aso ci juo ja si su lais ve ke liau ti, stu di juo-
ti bei dirb ti. Tik 31 pro c. ša lies gy ven to jų 
ma no, kad Lie tu vai bū tų nau din giau ne-
prik lau sy ti bend ri jai, ta čiau net 66 pro c. 
žmo nių nea be jo ja na rys tės nau da.

Lie tu viai pa kan ka mai pa si ti ki ES ins ti-
tu ci jo mis: Eu ro pos Par la men tu, Eu ro pos 
Ko mi si ja bei Eu ro pos Va do vų Ta ry ba. 
Švie sia ES atei ti mi ti ki 71 pro c. tau tie-
čių, o ir to liau au gan čią bend ri jos eko no-
mi ką re gi dar dau giau žmo nių – net 80 
pro c. Šiuo at žvil giu lie tu viai – di džiau si 
op ti mis tai vi so je bend ri jo je. Tuo tar pu 

di džiau si skep ti kai – ita lai. Vos 29 pro c. 
šios ša lies gy ven to jų ma no, kad ES eko no-
mi ka ir to liau augs.

Mū sų vals ty bė tu ri rea lią ga lią spren-
džiant vi sus bend ri jos klau si mus. Nors 
Lie tu vos pi lie čiai su da ro vos 0,7 pro c. vi-
sų ES pi lie čių, o mū sų BVP – tik apie 0,15 
pro c. bend ro ES BVP (pvz., Vo kie ti jos BVP 
– 25 pro c. vi sos bend ri jos BVP), ta čiau ES 
ta ry bo je Lie tu va tu ri apie 2 pro c. bal sų, o 
lie tu vių Eu ro pos Par la men te yra apie 1,5 
pro c. Apsk ri tai, tarp ES ins ti tu ci jo se dir-
ban čių žmo nių tau tie čiai su da ro be veik 
4 pro c.

„Gal tai ir ne di de li skai čiai, ta čiau, 
kaip ma ža ša lis, tu ri me dau giau ga li my-
bių. Bū da mi bend ri jos na riais gau na me 
di džiu lę nau dą. Vien per 2007–2020 m. 
Lie tu va su lau kė dau giau nei 14 mlrd. eu-
rų pa ra mos. Apsk ri tai, ši na rys tė mums 
už tik ri na dau gy bę lais vių. Vis gi svar biau-
sias ES sie kis – tai ka. ES bu vo ku ria ma 
kaip bend ruo me nė, ku rios na rės ne su ta-
ri mus spren džia per dip lo ma ti ją, ta ri mą-
si ir de ry bas“, – tei gė pro f. M. Jur ky nas.

Sta tis ti ka at sklei džia aki vaiz džią ES nau dą Lie tu vai
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