
Il gai lauk tas ma mog ra fas 
jau pra dė jo dirb ti

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ra jo no mo te rų il gai lauk tu diag-
nos ti kos apa ra tu praeitą ant-
ra die nį at lik ti pir mie ji ty ri mai. 
Pa cien tės atlikti ma mog ra fi ją 
ra šo si į ei lę jau ki tam mė ne siui.

Lau kė se niai
Il gai lau kę, kol jų įgy tam ma mog ra fui 

bus at lik tos vi sos pa tik ros ir įgy tos li cen ci-
jos, pa ga liau Vilkaviškio ligoninės me di kai 
džiū gau ja pra dė ję juo dirb ti. Per pir mą die-
ną bu vo iš tir ta 10 mo te rų. Tirtis jos bu vo už-
si ra šiu sios iš anks to ir ne kant riai lau kė, kol 
bus pa kvies tos.

Su pa cien tė mis tie sio giai bend ra vu sios 

ra dio lo gi jos tech no lo gės Da na Mi lin ke vi čie-
nė ir Ing ri da Ule vi čie nė sa kė, kad mo te rys 
džiau gė si jau kia, stre so ne ke lian čia ma mog-
ra fi jų ka bi ne to ap lin ka, o ypač tuo, jog ty ri-
mą ga li ma at lik ti sa vo je li go ni nė je, ne rei kia 
vyk ti į Kau ną ar Ma ri jam po lę.

Iš „San ta kos“ pus la pių su ži no ju sios, 
kad Vil ka viš kio li go ni nė įsi gi jo ma mog ra-
fą, mo te rys nuo lat skam bin da vo ir klau si-
nė da vo, ka da pa ga liau jis pra dės dirb ti. To-
dėl su lau ku sios kvie ti mo re gist ruo tis la bai 
nu džiu go. Sau sio mė ne sį at lik ti ty ri mą vie-
tų jau ne bė ra, ta čiau pa cien tės re gist ruo ja-
mos va sa riui.

Ver ti na vaiz dus
Pir mą ją die ną su ma mog ra fu dir bu-

sioms me di kėms tal ki nęs me di ci ni nę įran-
gą ga mi nan čios fir mos in ži nie rius pa dė jo 

spręs ti tech no lo gėms iš ki lu sius klau si mus.
Su ma mog ra fu dir ban čių ra dio lo gi jos 

tech no lo gių dar bas neap si ri bo ja vien myg tu-
ko pa spau di mu. Pir miau sia jos tu ri su rink ti 
pa cien tės anam ne zę bei in for ma ci ją, su si-
ju sią su krū ti mis: ar pa cien tei bu vo da ry ta 
ope ra ci jų, tai ky tas ki toks gy dy mas, taip pat 
su žy mė ti odos pa ki ti mus, ap ga mus ar kt., 
nes tai ma mog ra fi jos vaiz duo se ga lė tų bū ti 
įver tin ta kaip au di nio pa ki ti mas. Tech no lo-
gės pa cien tei tu ri paaiš kin ti, kaip elg tis at lie-
kant ty ri mą, taip pat su ves ti vi sus pa cien tės 
duo me nis į pul tą, ske nuo ti krū tis ir gau tus 
vaiz dus per siųs ti gy dy to jui ra dio lo gui.

Ma mog ra fas ske nuo ja krū tis dviem 
kryp ti mis. Ty ri mas vyks ta vos ke lias se kun-
des, tad gau na ma mi ni ma li ra dio lo gi nė ap-
švi ta.
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Radiologijos technologė Dana Milinkevičienė valdo naujausią Vilkaviškio ligoni-
nės diagnostikos aparatą  – mamografą. Autorės nuotr.
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Penk ta die nį sa vi val dy bių ta ry-
bų rin ki muo se da ly vau jan čių 
15 par ti jų at sto vai bur tų bū du 
pa si skirs tė rin ki mų nu me rius.

Pir ma sis nu me ris ati te ko par ti jai „Tvar ka 
ir tei sin gu mas“, Lie tu vos vals tie čių ir ža-
lių jų są jun ga iš trau kė 2-ą nu me rį, Lie tu vos 
so cial de mok ra tų par ti ja – 4-ą, Lie tu vos ža-
lių jų par ti ja – 5-ą, Tė vy nės są jun ga-Lie tu-
vos krikš čio nys de mok ra tai – 6-ą, Lie tu vos 
lais vės są jun ga (li be ra lai) – 7-ą, Lie tu vos so-
cial de mok ra tų dar bo par ti ja – 8-ą, Lie tu vos 
Res pub li kos li be ra lų są jū dis – 10-ą, Dar bo 
par ti ja – 12-ą, po li ti nė par ti ja Ru sų al jan sas 
– 13-ą, Lie tu vos krikš čio niš ko sios de mok ra-
ti jos par ti ja – 16-ą, Lie tu vos len kų rin ki mų 

ak ci ja-Krikš čio niš kų šei mų są jun ga – 17-ą, 
Lie tu vos cent ro par ti ja – 18-ą, po li ti nė par-
ti ja „Jau no ji Lie tu va“ – 21-ą, Lie tu vių tau ti-
nin kų ir res pub li ko nų są jun ga – 22-ą.

Rin ki mų ko mi te tai konk re čius nu me-
rius iš jiems re zer vuo tų trau kė sa vi val dy-
bė se. Mū sų ra jo ne sa vi val dos rin ki muo se 
da ly vaus vie nas vi suo me ni nis rin ki mų ko-
mi te tas – „Nau jas star tas“. Jam ati te ko 3-ias 
nu me ris.

Rin ki mų nu me ris nu lems, ko kia ei le par-
ti jos bei vi suo me ni nio rin ki mų ko mi te to 
kan di da tų są ra šas bus įra šo mas į rin ki mų 
biu le te nį ir Vy riau sio sios rin ki mų ko mi si-
jos lei džia mus kan di da tų są ra šų in for ma ci-
nius lei di nius, pla ka tus.

Pri min si me, kad Vil ka viš kio ra jo ne dėl 
25 Sa vi val dy bės ta ry bos na rių vie tų ko vo 

3 d. var žy sis še šios po li ti nės jė gos: Lie tu-
vos vals tie čių ir ža lių jų są jun ga (Nr. 2), 
vi suo me ni nis rin ki mų ko mi te tas „Nau jas 
star tas“ (Nr. 3), Lie tu vos so cial de mok ra tų 
par ti ja (Nr. 4), Tė vy nės są jun ga-Lie tu vos 
krikš čio nys de mok ra tai (Nr. 6), Lie tu vos 
Res pub li kos li be ra lų są jū dis (Nr. 10) ir Dar-
bo par ti ja (Nr. 12).

Kar tu vyk sian čiuo se tie sio gi niuo se me-
ro rin ki muo se Vil ka viš kio ra jo ne ruo šia si 
da ly vau ti ke tu ri pre ten den tai: Sau le nas 
Ažels kas (Tė vy nės są jun ga-Lie tu vos krikš-
čio nys de mok ra tai), Žil vi nas Gel go ta (vi-
suo me ni nis rin ki mų ko mi te tas „Nau jas 
star tas“), Va len ti nas Gra žu lis (Lie tu vos vals-
tie čių ir ža lių jų są jun ga) bei Al gir das Nei-
ber ka (Lie tu vos so cial de mok ra tų par ti ja).

„San ta kos“ inf.

Par ti jos ir vi suo me ni niai rin ki mų ko mi te tai 
pa si da li jo nu me rius
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TRUMPAI

MA LŪ NAS
Net ru kus bus pra dė tas re konst ruo ti 
se na sis Viš ty čio ma lū nas. Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci ja per da vė sta tyb vie tę 
ran go vui UAB „Vil kas ta“ ir praė ju sios 
sa vai tės pa bai go je pra si dė jo pa ruo šia-
mie ji dar bai. Aplink ma lū no te ri to ri ją 
tveriama tvo ra, at vež ti sta ty bi nin kų 
vagonėliai, ne tru kus bus pa sta ty ti pa-
sto liai ir pra dė ta tvar ky ti ma lū no išo-
rė. Iki šių me tų pa bai gos nu ma ty ta 
su tvir tin ti ma lū no konst ruk ci nius ele-
men tus, res tau ruo ti „ke pu rę“ ir sie nas, 
at kur ti spar nus ir vė jų ro žę, res tau ruo-
ti grin dis, lan gus, du ris, che mi zuo ti 
tech no lo gi nę vi daus įran gą ir pa keis ti 
me džio skied rų dan gą.

PRE VEN CI JA
Vi są šią sa vai tę ra jo no ke liuo se vyk do-
mos pre ven ci nės prie mo nės, skir tos 
kont ro liuo ti trans por tų prie mo nių tech-
ni nę būk lę. Di des nis dė me sys ski ria mas 
mo to ri nėms trans por to prie mo nėms ir 
jų prie ka boms, nea ti tin kan čioms tech ni-
nių rei ka la vi mų ir ke lian čioms grės mę 
eis mo sau gu mui. Taip pat ypa tin gas dė-
me sys ski ria mas tech ni nės būk lės pa žei-
di mams, dėl ku rių ga li bū ti pa nai kin tas 
pri va lo mo sios tech ni nės ap žiū ros do ku-
men tų ga lio ji mas.

EPI DE MI JA
Pir ma die nį vi suo me nės svei ka tos spe-
cia lis tai sep ty nių ša lies sa vi val dy bių 
te ri to ri jo se re ko men da vo skelb ti gri-
po epi de mi ją. Ser ga mu mas gri pu ir 
ūmi nė mis vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų 
in fek ci jo mis Vil niaus, Kau no, Prie nų, 
Uk mer gės, Šal či nin kų, Kė dai nių ir Ig-
na li nos sa vi val dy bė se jau ge ro kai vir-
ši jo epi de mi nio ser ga mu mo ro dik lio 
ri bą (100 atv. iš 10 tūkst. gy ven to jų). 
Šis ro dik lis šiek tiek jau vir šy tas ir kai-
my ni nė je Ma ri jam po lė je (106,66) bei 
Ša kiuo se (102,78). Ta čiau mū sų ra jo no 
gy ven to jų ser ga mu mas Ma ri jam po lės 
ap skri ty je iš lie ka ma žiau sias (52,94).

LIE TU VOS VAR DA DIE NIS
Sei mas priė mė At min ti nų die nų įsta-
ty mo pa tai są. Ja nu spręs ta pa pil dy ti 
at min ti nų die nų są ra šą. Ko vo 9-ąją nu-
tar ta pa skelb ti Lie tu vos var do die na. Į 
mi nė tą są ra šą šiuo me tu yra įtrauk tos 
67 die nos.
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NAUJOVĖ

Žem dir bių dė me siui!
Sau sio 25 d. (penk ta die nį), 10 
val., Vil ka viš kio kul tū ros cent-
re (Vy tau to g. 28) į su si ti ki mą su 
ra jo no žmo nė mis at vyks že mės 
ūkio mi nist ras Gied rius Surp lys. 
Su si ti ki me taip pat da ly vaus ir ki ti 
at sa kin gi Že mės ūkio mi nis te ri jos 
bei Na cio na li nės mo kė ji mo agen tū-
ros spe cia lis tai.

Bus ap tar tos Lie tu vos kai mo 
plėt ros 2014–2020 m. pro gra mos 
2019 m. ak tua li jos ir Bend ro sios že-
mės ūkio po li ti kos per spek ty vos po 
2020 m.

Kvie čia me da ly vau ti vi sus že-
mės ūkiu be si do min čius as me nis.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
Že mės ūkio sky riusUžsk. 137

RINKIMAI
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Ai das MA ČIU LAI TIS 
iš Vil ka viš kio:
– Dir bu tur gu je, tad ne dar bin gu mo 

pa žy mė ji mo man nie kas ne duo da. Jei 
su ser gu, lie ku na muo se, nors nu ken čiu 
fi nan siš kai. Šiaip esu už si grū di nęs, var-
to ju daug čes na kų, im bie rų, įvai rių vi ta-
mi nų ir ser gu ga na re tai.

Vil ma GA LI NAI TIE NĖ 
iš Pae že rių k.:
– Net ir sirg da ma daž niau siai ei nu 

į dar bą. Aiš ku, bū na išim čių. Daug sun-
kiau, kai su ser ga vai kai. Ta da jau su vy-
ru ta ria mės, ku riam im ti biu le te nį.

Al gir das PI LY PAS 
iš Ma ri jam po lės:
– Tie są pa sa kius, sir gau jau se niai. 

Pa si reiš kus pir mie siems li gos simp to-
mams, pa pras tai imu gy dy tis liau diš-
kais me to dais, o jei si tua ci ja ne ge rė ja, 
grie biuo si vais tų. Jeigu su si rgčiau rim-
tai, tik rai nei čiau į dar bą, im čiau biu-
le te nį.

Vi li ja STAN KE VI ČIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Esu griež tai nu si sta čiu si prieš 

tuos, ku rie sirg da mi ei na į dar bą ir taip 
už kre čia ki tus. Pa si li go ju si vi suo met lie-
ku na mie. Vi sų pi ni gų vis tiek ne ga li ma 
už dirb ti, tad ge riau ke le tą die nų pa gu lė-
ti lo vo je ir taip pa dė ti tiek sau, tiek ap-
sau go ti ki tus.

Ar tū ras ŽE MAI TAI TIS 
iš Vil ka viš kio:
– Ne dar bin gu mo pa žy mė ji mą imu 

tik iš skir ti niais at ve jais. Kaž ka da jo 
pri rei kė lū žus ran kai, o dėl li gos į dar-
bą nė jau dau giau nei prieš 20 me tų. 
Su sir gęs sten giuo si gy dy tis liau diš kais 
me to dais.

S

S
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S
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Ar sirg da mi ei na te į dar bą?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Slydo į griovius
Penk ta die nį dėl ypa tin gai sun kių eis mo są-
ly gų įvy ko daug ava ri jų.

Apie 4.30 val. po li ci jai pra neš ta, kad ke ly-
je Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai 
grio vy je gu li ap vir tęs au to mo bi lis „Ford 
Tran sit“. Paaiš kė jo, jog ke lio nė ne lai min gai 
bai gė si 46-erių Vil niaus gy ven to jui, ku ris 
vai ruo da mas sli džiu ke liu ne pa si rin ko sau-
gaus grei čio, ne su val dė mik roau to bu so ir 
nu sly do į pa ke lės grio vį.

Per eis mo įvy kį su ža lo tas 40-me tis au to-
mo bi lio ke lei vis. Li go ni nė je jam nu sta ty tas 
de ši nės men tės lū žis. Vy ras iš leis tas gy dy tis 
į na mus.

Apie 18.30 val. gau tas pra ne ši mas, 
kad ke ly je Kuosėnai–Vinkšnupiai–Mar-
giai gu li dar vie nas ap vir tęs au to mo bi lis. 
Nu vy kę į ne lai mės vie tą pa rei gū nai ra do 
ne blai vų (1,78 pro m.) Kal va ri jos sa vi val dy-
bės gy ven to ją. 28-erių vy ras vai ruo da mas 
„Peu geot“ ne pa si rin ko sau gaus va žia vi mo 

grei čio, neat siž vel gė į me teo ro lo gi nes są-
ly gas ir ne su val dęs ma ši nos ap vir to. Per 
eis mo įvy kį žmo nės ne nu ken tė jo, bet ge-
ro kai ap ga din tas au to mo bi lis. Vai ruo to jui 
dėl vi du ti nio gir tu mo gre sia bau džia mo ji 
at sa ko my bė.

Lie jo si smur tas
Po li ci jos pa rei gū nai sa vait ga lį skai čia vo pa-
šal pų mo kė ji mo „pa sek mes“.

Vi są sa vait ga lį po li ci ja va ži nė jo tram-
dy ti smur tau to jų ir gin ti jų au kų. Pir miau-
sia pa gal bos pri rei kė ke tu rias de šimt me tei 
vil ka viš kie tei. Prieš ją smur ta vo me tais vy-
res nis su tuok ti nis. Vy ras su lai ky tas, jam 
nu sta ty tas sun kus (2,88 pro m.) gir tu mas.

Būd vie čių kai me (Pa je vo nio sen.) penk-
ta die nio nak tį leng vai įkau šęs (1,36 pro m.) 
38-erių vy ras kumš čiais auk lė jo dvi gu bai 
gir tes nę (2,78 pro m.) me tais jau nes nę su-
tuok ti nę.

Nak tį į šeš ta die nį, apie 2.30 val., Viš-
ty ty je taip pat mu šė si gir ta po ra. Vi siš kai 
gir tas (2,99 pro m.) 48-erių vy ras smur ta vo 
prieš sep ty ne riais me tais jau nes nę, bet ne 
ką blai ves nę (2,59 pro m.) su gy ven ti nę.

Vir ba ly je ne blai vi (1,66 pro m.) tris de-
šimt me tė taip pat nu ken tė jo nuo gir to (2,26 
pro m.) bend raam žio su gy ven ti nio. Smur-
tau to jas su lai ky tas.

Sučiupo va gį
Penk ta die nį pa rei gū nai su lai kė dėl nu si kal-
ti mų ki tuo se ra jo nuo se ieš ko tą va gi šių.

21-erių vy ras įkliu vo, kai Viš ty ty je įsi-
lau žęs į ne gy ve na mą so dy bą pa vo gė tris 
puo de lius bei ra di jo apa ra tą. Atsk leis ti va-
gys tę pa dė jo tai, kad so dy bos šei mi nin kė, 
73-ejų mo te ris, aiš kiai nu sa kė, kaip at ro dė 
jos puo de liai. Ant vie no bu vo už ra šas „Ma-
ma vi sa da tei si“, ant ki to – „Boss“, o ant 
tre čio – „Nes ca fe“.  

Nus ta ty ta, jog tas pa ts jau nuo lis praė-
jusį pirmadienį bu vo įslin kęs ir į 77-erių 
Rūgš tė nų kai mo (Gra žiš kių sen.) gy ven to-
jos na mus, tik nie ko pa vog ti ne spė jo, nes 
jį ap ti ko šei mi nin kė.

Vy ras po li ci jai ge rai ži no mas. Jis ver tė si 
smul kio mis va gys tė mis, už tai jau yra teis-
tas. Pas ta ruo ju me tu gy ve no Kal va ri jos sa-
vi val dy bė je.
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ĮVYKIAI

Pir mi ne tei si ne pa gal ba 
nau do ja si vis dau giau žmo nių
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jo je jau ne vie nus 
me tus ak ty viai or ga ni zuo ja ma 
ir tei kia ma pir mi nė tei si nė pa gal-
ba gy ven to jams.

Pas lau gos po pu lia rė ja
Šia pa gal ba ga li pa si nau do ti vi si 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 bė je, bei tie gy ven to jai, 
ku rie yra įtrauk ti į gy ve na mo sios vie tos ne-
tu rin čių as me nų ap skai tą prie Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės. Sa vi val dy bė je pir mi-
nė tei si nė pa gal ba tei kia ma efek ty viai, grei-
tai su ren kant in for ma ci ją iš ki tų pa da li nių, 
to dėl spar čiai spren džia mos pa reiš kė jų pro-
ble mos.

Vals ty bės ga ran tuo ja mą tei si nę pa gal bą 
su da ro pir mi nė tei si nė pa gal ba (ne mo ka-
ma tei si nė kon sul ta ci ja) ir ant ri nė tei si nė 
pa gal ba (vals ty bės ga ran tuo ja ma ad vo ka to 
pa gal ba teis mi nia me pro ce se). 

Pa sak vals ty bės ga ran tuo ja mą tei si nę 
pa gal bą tei kian čios Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio sky riaus 
vy riau sio sios spe cia lis tės Jū ra tės Mi se vi čie-
nės, mū sų ra jo no gy ven to jai vis ak ty viau 
nau do ja si šio mis pa slau go mis.

„Pir mi nės tei si nės pa gal bos tei ki mas 
yra vals ty bi nė (per duo ta sa vi val dy bėms) 
funk ci ja. Tai yra įsta ty mo nu sta ty ta tvar ka 
tei kia ma tei si nė in for ma ci ja, tei si nės kon-
sul ta ci jos ir do ku men tų, skir tų vals ty bės ir 
sa vi val dy bių ins ti tu ci joms, iš sky rus pro ce si-
nius do ku men tus, ren gi mas. Be to, ši tei si nė 
pa gal ba api ma pa ta ri mus dėl gin čo spren di-
mo ne teis mo tvar ka, veiks mus dėl tai kaus 
gin čo iš spren di mo, taip pat tai kos su tar ties 
pa ren gi mą“, – apie tei kia mas pa slau gas pa-
sa ko jo J. Mi se vi čie nė.

Ak tua liau sia – ci vi li nė tei sė
Per praė ju sius me tus Sa vi val dy bė je 

vals ty bės ga ran tuo ja ma tei si nė pa gal ba bu-
vo su teik ta 642 pa reiš kė jams. 201 as muo 
krei pė si ant ri nės tei si nės pa gal bos, o 441 
in te re san tui bu vo su teik ta ne mo ka ma tei-
si nė kon sul ta ci ja. Daž niau siai kon sul tuo ta 
iš lai ky mo, sky ry bų, sko lų išieš ko ji mo, vyk-
dy mo pro ce so klau si mais.

Dau giau siai pa reiš kė jų (252) kon sul ta-
vo si dėl ci vi li nės tei sės da ly kų. Daž niau-
siai gy ven to jai krei pė si dėl pa vel dė ji mo ir 

prie vo lių tei sių, daik ti nių san ty kių spren-
di mo, no ta rų ir ant sto lių veik los, dėl fi zi-
nių as me nų ne veiks nu mo tam tik ro je sri-
ty je nu sta ty mo.

Ant ra pa gal daž nu mą sri tis – šei mos tei-
sė. 169 pa reiš kė jai kon sul tuo ti šei mos na rių 
tar pu sa vio iš lai ky mo, tė vys tės nu sta ty mo 
ir pri pa ži ni mo, san tuo kos su da ry mo ir nu-
trau ki mo, su tuok ti nių tur ti nės tei sės ir pa-
rei gų bei ki tais klau si mais.

Kiek ma žiau su lauk ta Vil ka viš kio ra jo-
no gy ven to jų pra šy mų pa tar ti ad mi nist ra-
ci nės ar dar bo tei sės rei ka luo se. Dėl dar bo 
tei sės krei pė si 43 as me nys. Juos daž niau siai 
do mi no dar bo su tar ties nu trau ki mas ar ba 
vyk dy mas.

Ad mi nist ra ci nės tei sės klau si mais krei-

pė si 22 as me nys. Dau ge liu at ve jų žmo-
nėms bu vo ak tua lūs vie šo jo ad mi nist-
ra vi mo su bjek tų priim ti tei sės ak tai, 
bu vo pra šo ma, kad tei sės spe cia lis tas 
juos paaiš kin tų.

Per 2018 me tus ma žai kreip ta si dėl 
so cia li nės pa ra mos, nuo sa vy bės tei sių 
at kū ri mo.

Kon sul tuo ja tik aki vaiz džiai
Esa ma at ve jų, kai vals ty bės ga ran tuo ja-

ma tei si nė pa gal ba ne tei kia ma. 
Pa sak J. Mi se vi čie nės, daž niau siai taip 

bū na, kai pa reiš kė jo rei ka la vi mai aki vaiz-
džiai ne pag rįs ti, in te re san tui bū tent tuo 
klau si mu jau bu vo su teik ta vals ty bės ga-
ran tuo ja ma tei si nė pa gal ba ar ba yra aki-
vaiz du, kad as muo kon sul ta ci ją ga li gau ti 
ne si nau do da mas Vals ty bės ga ran tuo ja mos 
tei si nės pa gal bos įsta ty mo nu sta ty ta pir mi-
ne tei si ne pa gal ba.

Spe cia lis tė taip pat at krei pia dė me sį, 
kad pir mi nė tei si nė pa gal ba ne tei kia ma te-
le fo nu ir elekt ro ni niu pa štu.

Nukelta į 4 p.]

Pa sak Ju ri di nio sky riaus vy riau sio sios spe cia lis tės Jū ra tės Mi se vi čie nės, Sa vi-
val dy bė je tei kiant pir mi nę tei si nę pa gal bą rei ka lin ga in for ma ci ja su ren ka ma 
ne del siant, to dėl pa reiš kė jų pro ble mos spren džia mos spar čiai. Au to rės nuo tr.

S

Dažniausiai konsultuota 
išlaikymo, skyrybų, 
skolų išieškojimo, vykdymo 
proceso klausimais.
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Bū si mo se miesto poil sio zo no se ke ti na ma 
pa lik ti svei kus ir gra žius me džius
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Žel di niais ak ty viai be si rū pi-
nan tys vil ka viš kie čiai tu rė tų 
su klus ti: sau sio pa bai go je Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė je 
bus pri sta ty ti iš sa miai at lik tos 
di de lės da lies mies to žel di nių 
in ven to ri za ci jos re zul ta tai.

Prieš pro jek tuo jant erd ves
Ža lu ma žmo nėms vi suo met rū pė jo, 

tad pa ma čius pjau na mą me dį daž nam 
su skaus ta šir dį.

Dar ru de nį „San ta ko je“ bu vo me ra-
šę, kaip ke le tas Vilkaviškio gy ven to jų 
su ne ri mo, pa ma tę mies to so de oran ži-
niais da žais pa žy mė tus me džius. In ter-
ne ti nė je erd vė je ki lo dis ku si jos, ko dėl 
me džius ren gia ma si pjau ti, ko dėl tiek 
daug ir kt.

Dau ge lis vil ka viš kie čių jau skai tė 
ar gir dė jo, kad šiuo me tu vi sa me mies-
te ren gia ma ke le tas pro jek tų, ku riais 
bus pra plės tos, at nau jin tos ar nau jai 
įreng tos vie šo sios erd vės. Bus nu ties ti 
nau ji ta kai, pa da ry tos poil sio zo nos, 
žai di mų aikš te lės, ki ti inf rast ruk tū ros 
ele men tai.

Kaip paaiš ki no Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos vyr. spe cia lis tas 
eko lo gas Da rius Bu ni kis, tais at ve jais, kai 
skly puo se, ku riuo se ren gia mi nau ji pro jek-
tai, au ga žel di niai, pir miau siai rei kia įver-
tin ti jų būk lę.

Tad ir šį kart priim tas spren di mas pir-
miau sia (at ski rai nuo ren gia mų pro jek tų) 
įver tin ti mi nė tuo se skly puo se esan čių žel-

di nių būk lę ir pa reng ti jų su tvar ky mo pro-
jek tą. Dėl to ru de nį bu vo at lik ta me džių 
in ven to ri za ci ja sep ty niuo se skly puo se, 
be si jun gian čiuo se į tris te ri to ri jas: mies to 
so dą, Šei me nos pau piu ve dan čią at kar pą 
nuo Vy tau to g. iki Nep rik lau so my bės g. 
bei par ką ap link kul tū ros cent rą.

Me džius in ven to ri za vo, jų būk lę įver ti-
no ir pro jek tą pa ren gė UAB „Žel dy nų vi zi-
ja“.

At vers ver tin gus me džius
In ven to ri zuo jant žel di nius bu vo nu-

sta to ma kiek vie no jų rū šis, de ko ra ty vi nė 
for ma, aukš tis, skers muo, sa ni ta ri nė būk-
lė. Su žy mė ti me džiai, ku rie yra ne svei ki, 
nu ro dy tos rei ka lin gos tvar ky mo prie mo-
nės: ku rį me dį rei kia ša lin ti, ku rį pa tar ti na 
at jau nin ti, ge nė ti ar at so din ti, nu ma ty ta, 
ku rie žel di niai tu ri bū ti pjau na mi dėl sa vo 
būk lės, o ku rie – pro jek to tiks lais.

– Mies to so de, ku ris daug me tų bu-
vo pri pa žin tas miš ku, nie kas jo kios 
veik los ne vyk dė, me džiai pa tys au go, lū-
žo, nie kas jų nei pri žiū rė jo, nei ge nė jo. 
Ka dan gi da bar vi sos šios te ri to ri jos bus 
pri tai ky tos vi suo me nės po rei kiams, jo-
se tu ri lik ti svei ki, gra žūs, pu vi nio ne pa-
žeis ti me džiai, ku rie ne kel tų pa vo jaus. 
Nu ma ty ta pa ša lin ti ir kai ku riuos in va-
zi nius me džius, pa vyz džiui, ne ma žai 
mies to so de pri žė lu sių bal ta žie džių 
ro bi ni jų. Ta čiau net ir kai ku rie in va-
zi niai au ga lai, jei gu jie gra žūs, ne ke lia 
pa vo jaus ir neužs tel bia ver tin ges nių 
me džių, pjau na mi ne bus. Ki ta ver tus, 
ga li bū ti pa ša lin ti ir svei ki nein va zi-
niai žel di niai, ku rie už go žia ver tin gą 
me dį. Pa vyz džiui, mies to so de au gan tis 
mūsų krašte retas spygliuotis – po cū gė 
yra vie nas di džiau sių vi so je Lie tu vo je, 
ta čiau jam gra žiai ve šė ti truk do ša lia 
ke ro jan ti lie pa. Rei kia at ver ti vie tą tam 
me džiui, ku ris yra ver tin ges nis, – pa sa-
ko jo D. Bu ni kis.

Ne se niai į Sa vi val dy bę bu vo už su ku-
si vie na Vil ka viš kio gy ven to ja, ku ri su-
sier zi no pa ma čiu si prie kul tū ros cent ro 
pa žy mė tas tuo pas.

– Tuo pos ap skri tai pa skelb tos ne-
sau go ti no mis. Mes tik rai ne si ruo šia me 
vi sų jų kirs ti, bet to je vie to je, dėl ku rios 

nuo gąs ta vo vil ka viš kie tė, yra priau gę daug 
gra žių kle vų, ku rie nu stelb ti, per se nas tuo-
pas ne ga li aug ti ir klai po si į šo nus. Šios tuo-
pos jau pa sie ku sios bran dos am žių ir kuo 
to liau, tuo la biau kels pa vo jų, lūš. Tad jas 
nu ma ty ta au ko ti ir at ver ti erd vę kle vams, 
ku rie yra ver tin ges ni ir atei ty je, tu rė da mi 
vie tos ve šė ti, tik rai pa puoš te ri to ri ją, – kal-
bė jo eko lo gas.

Nukelta į 4 p.]

Tvarkant Vilkaviškio miesto sodą ruošiamasi pašalinti nemažai senų, pavojų keliančių, 
invazinių ar vertingesnius medžius stelbiančių želdinių. Au to rės nuo tr.

S

Su si kau pė šir dy ir iš min tis, ir pa ty ri mas,
Ir nuei tų die nų gra ži rim tis.
Tai, kas praė jo, kas jau bu vo, –
Kaip krai tis, do va na ar ba lem tis.
Tad bū si mie ji me tai te gul bū na
Praė ju sių bran dus ir il gas tę si nys.

Juo zą Vi tą SNAP KAUS KĄ,
gy ve nan tį Ber ži nių kai me,

gra žaus ju bi lie jaus pro ga 
svei ki na

žmo na ir duk ros su šei mo mis.
Užsk. 187

My li mą ma mą ir mo čiu tę
Sta se lę ZIG MAN TIE NĘ,
gy ve nan čią Vil ka viš ky je,

svei ki na me gra žaus 
ju bi lie jaus pro ga
ir lin ki me daug gra žių aki mir kų kas die ny bė-
je, įdo mių veik lų ir nau jų ke lio nių. Lin ki me, 
kad vi sa da ly dė tų ener gi ja ir svei ka ta bei 
šyp se na pla ti pla ti, o gy ve ni mo ta kas bū tų 
il gas ir švie sus.

Duk ra Vai da ir sū nus Re mi gi jus 
su šei mo mis

Užsk. 178

SVEIKINAME

Pen kios Marijampolės regiono sa vi val dy-
bės lan ky to jams pa teiks il gai bran din tą 
idė ją, ku ri vir to jas su vie ni ju siu Su val ki-
jos rin ko da ros pro jek tu. Bend ra me Su-
val ki jos sten de Kaz lų Rū dos, Kal va ri jos, 
Ma ri jam po lės, Vil ka viš kio ra jo no ir Ša-
kių ra jo no sa vi val dy bes su sies ke tu rių 
žmo gaus gy ve ni mo eta pų ke lio nė.

Pa sak Vil ka viš kio TVIC di rek to riaus Vi-
to Gir daus ko, kiek vie nas kraš tas su sie tas 
su tam tik ru žmo gaus gy ve ni mo eta pu. Vil-
ka viš kis šio je ke lio nė je skir tas pro duk ty-
vaus am žiaus žmo nėms, va di na mie siems 
vi du ti nio am žiaus jau nuo liams, su kū ru-
siems šei mą ir ke liau jan tiems pa žin ti gam-
tos bei is to ri jos gro žy bių.

Vil ka viš kio kraš tas „Ad ven tu re“ bus 
pri sta to mas kaip vie to vė, ste bi nan ti gam-
tos ir kul tū ros der me. TVIC spe cia lis tai 
Vil ka viš kį įvar di ja ma žuo ju Pa ry žiu mi 
ir ža da ke liau to jus pa vi lio ti kraš to is to-
ri jos pa slap ti mis, pa kvies ti at ras ti Na po-
leo no pėd sa kus ir is to ri nius žy dų kul tū-
ros ta kus. Ne pa mirš tas Su val ki jos per lu 
va di na mas Pae že rių dva ras, kur lau kia 

už bu rian tis le do skulp tū rų ir ug nies 
spin de sys, skam būs mu zi kos fes ti va lių 
akor dai, sū du vių ama ti nin kų šur mu lys. 
Vil ka viš kie čiai ke liau to jus vi lios į gi lių 
ka va kve pian čią Jo no Ba sa na vi čiaus 
gim ti nę ir 30-me tį šie met šven čian tį Lie-
tu vos tau ti nio at gi mi mo ąžuo ly ną. Bus 
iš rek la muo tas uni ka lus dau giau nei 600 
eks po na tų tu rin tis plak tu kų mu zie jus De-
gu čių kai me, ža da ma at skleis ti pa slap čių 
po Ky bar tų ge le žin ke lio sto ti mi esan čiuo-
se po že miuo se. Tu ris tus tu rė tų pa trauk ti 
edu ka ci nė ke lio nė į Gi žus – lie pų kai mą. 
Gam tos mė gė jus tu riz mo spe cia lis tai 
kvies pa si gro žė ti kal vo to sios Su val ki jos 
kraš tu ir įspū din go mis Viš ty čio eže ro pa-
kran tė mis.

Šei moms su ma žais vai kais re ko men-
duo ja mos kryp tys – Kal va ri ja ir Kaz lų Rū-
da. Šios sa vi val dy bės iš si ski ria miš kuo se 
ku ria mo mis rek rea ci nė mis zo no mis, 
kraš to vaiz džio draus ti niais. Kaz lų Rū do-
je ga li ma ap lan ky ti aukš čiau sią miš ko 
vie tą, pa žin ti nį miš ko ta ką su vir vių par-
ku, o Kal va ri jos sa vi val dy bė je lan ky to jų 

lau kia zoo par kas, kur ma žie ji ga li pir mą 
kar tą pa jo di nė ti po niu, pa ma ty ti eg zo ti-
nių gy vū nų. Vy res nie siems tu rė tų bū ti 
įdo mi is to ri nė Mo lo to vo li ni ja, pro ga ste-
bė ti mo tok ro so var žy bas.

Įs pū din gu spal vų, švie sos ir van dens 
žais mo spek tak liu nak ti mis virs tan ti Ma-
ri jam po lė kviečia įsi my lė jė lius, no rin-
čius jau kiai ir ro man tiš kai pra leis ti lai ką. 
Mies tas, ku ria me šim ta me tė kul tū ra su si-
jun gia su mo der niu me nu, trau kia uni ka-
liais me ni nin kų dar bais, vi lio ja pa si da ry-
ti as me nu kę lie tu viš ka ja me Ma ja my je.

Kai my nai ša kie čiai kvies sen jo rus ir 
pri si sta tys kaip skam bio mis dai no mis 
ap dai nuo tas, sal džiau sio mis mė ly nių uo-
go mis nu sags ty tas, ty ro mis upė mis sro-
ve nan tis, gar džiais val giais vi lio jan tis, 
darbš čių ran kų puo se lė ja mas, di džius 
lai kus iki pat šian dien me nan tis kraš tas. 
Ša kiai – tai at vi ros di di kų dva rų du rys 
ir šimt me čius puo se lė ja mos tra di ci jos, 
tau ti nio pa vel do gar du my nus ke pan tys, 
spau džian tys ir bran di nan tys ūkiai, tūks-
tan čiais ger vių stul bi nan tys ir di din gais 
vaiz dais už bu rian tys gam tos draus ti niai, 
ka ri lio no var pais skam ban tys mies tai ir 
fes ti va liais ai din tys mies te liai.

Nukelta į 12 p.]

Vil ka viš kie čiai ruo šia si į turizmo pa ro dą 
„Ad ven tur 2019“
Sau sio 25–27 d. pa ro do je „Ad ven tur 2019“ Vil ka viš kio tu riz mo 
ir vers lo in for ma ci jos cent ras (TVIC) pri si sta tys kar tu su ko le go-
mis iš Su val ki jos re gio no.

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info
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Pa de da pa ra šy ti pra šy mus
Ra jo no gy ven to jai ga li kreip tis ir dėl 

ant ri nės tei si nės pa gal bos: do ku men tų ren-
gi mo, gy ny bos ir at sto va vi mo by lo se, įskai-
tant vyk dy mo pro ce są, at sto va vi mo išanks-
ti nio gin čo spren di me ne teis mo at ve ju ir 
ki tais at ve jais.

„Vals ty bės ga ran tuo ja ma ad vo ka to 
pa gal ba teis mi nia me pro ce se yra ant ri nė 
tei si nė pa gal ba. Ma no pa rei ga – pa dė ti in-
te re san tui už pil dy ti pra šy mą pa skir ti ne-
mo ka mą ad vo ka tą ar pra šy mą pa deng ti 
teis mo iš lai das“, – pri me na J. Mi se vi čie nė.

Ant ri nę tei si nę pa gal bą Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bės gy ven to jams or ga ni zuo-
ja Vals ty bės ga ran tuo ja mos tei si nės pa gal-

] bos tar ny bos Kau no sky rius.
Ju ri di nio sky riaus vy riau sio ji spe cia lis-

tė J. Mi se vi čie nė ak cen tuo ja, kad kiek vie-
nas žmo gus tu ri tei sę pa si rink ti ad vo ka-
tą. Jei as muo, ku riam tei kia ma vals ty bės 
ga ran tuo ja ma tei si nė pa gal ba, pa si rink ti 
ne pa gei dau ja, ad vo ka tą konk re čio je by lo-
je jam pa ski ria Vals ty bės ga ran tuo ja mos 
tei si nės pa gal bos tar ny ba. Ski riant ad vo-
ka tą pir miau sia at si žvel gia ma į tai, kur 
vyks teis mo pro ce sas, nes nuo lat pa slau-
gas tei kian čių ad vo ka tų yra vi so je Lie tu-
vo je. Jei gu as muo vis dėl to nu spren džia 
pa ts rink tis ad vo ka tą, jis ga li kreip tis į bet 
ku rį Lie tu vo je pa slau gas tei kian tį ad vo ka-
tą. To kiu at ve ju mi nė tai tar ny bai bū ti na 
pa teik ti as mens ir jo pa si rink to ad vo ka-
to su da ry tą su tar tį dėl pa slau gų tei ki mo 

konk re čio je by lo je.
Šiuo me tu Vals ty bės ga ran tuo ja mos 

tei si nės pa gal bos tar ny ba yra su da riu si su-
tar tis su 57 ad vo ka tais, ku rie nuo lat tei kia 
pa slau gas vals ty bės ga ran tuo ja mą tei si nę 
pa gal bą ga vu siems žmo nėms, taip pat su 
be veik 500 ad vo ka tų, ku rie vals ty bės ga ran-
tuo ja mą ant ri nę tei si nę pa gal bą tei kia pri-
rei kus. Vi sų jų są ra šą ga li ma ras ti in ter ne to 
sve tai nė je http://vilnius.tei si ne pa gal ba.lt.

Vals ty bės ga ran tuo ja ma tei si nė pa gal ba 
yra ne mo ka ma ir fi nan suo ja ma iš vals ty-
bės biu dže to.

Pa pil do mą in for ma ci ją apie vals ty bės 
ga ran tuo ja mą tei si nę pa gal bą ga li ma ras ti 
in ter ne to sve tai nė je www.tei si ne pa gal ba.lt.

Ie va ŠLI VINS KIE NĖ

Pir mi ne tei si ne pa gal ba nau do ja si vis dau giau žmo nių

Studija „Šo kan tys ba te liai“ 
at šo ko su kak tį
Vil ka viš kio kul tū ros cent-
re bu vo su reng ta di de lė 
šo kių stu di jos „Šo kan tys 
ba te liai“ pen ke rių me tų 
veik los su kak ties šven tė.
Sce no je vie nas po ki to pa si ro dė 
dau giau nei 100 įvai raus am-
žiaus šo kė jų. Jiems bu vo tik rai 
ge ra ma ty ti sau sa kim šą sa lę. 
Dau gy bė žiū ro vų at vy ko pa lai ky-
ti šo kė jų ir kar tu su jais at švęs ti 
stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ gim-
ta die nį.

Ge riau sius ir gra žiau sius šo-
kius žiū ro vams do va no jo ma žo-
sios ba le ri nos, kul tū ros cent ro 
di džio jo je sce no je šo ko pa šė lę 
nykš tu kai ir net snie go se niai, 
pui kio sios prin ce sės, ko lek ty vų 
„No ri ja“ ir „No ri ja mm“ mer gi-
nos, dai nų ir šo kių an samb lio 
„Siaus ti nis“ jau nu čių ir mer gai-
čių šo kių gru pės bei „Zum bos“ 
gru pės ener gin go sios mo te rys.

Ko lek ty vų va do vės Vi li jos Ja ku baus kės 
iš mo ky ti įvai raus am žiaus šo kė jai ju de siu 
reiš kė šil tus jaus mus, ge riau sias emo ci-
jas.

Su sa vo šo kė jais sce no je ne kar tą pa si-
ro dė ir šo kių stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ 
va do vė V. Ja ku baus kė.

Po pro gra mos į sce ną ko pė sve čiai, no-

rin tys pa svei kin ti šo kių stu di ją su pir ma 
rim ta su kak ti mi.

„Šo kių mo ky to ja Vi li ja – tik ras po zi ty vu-
mo ir ener gi jos pa vyz dys mums vi siems!“ 
– pe da go gės meist riš ku mą ak cen ta vo Sei-
mo na rys Kęs tu tis Smir no vas, pa si džiau gęs 
pui kiu di džiu lio vil ka viš kie čių su si do mė ji-
mo su lau ku siu ren gi niu.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-

mi nist ra ci jos var du cho reog ra fei V. Ja ku-
baus kei pa dė ko ta už vi suo me nei do va no-
tą pui kią šven tę, už pa ruoš tus įspū din gus 
pa si ro dy mus.

„Šo kan čių ba te lių“ va do vei lin kė ta 
ne pra ras ti kū ry bi nio po lė kio, ne pris tig ti 
ener gi jos ir dar de šimt me čius džiu gin ti 
žiū ro vus.

„San ta kos“ inf.

Su sa vo šo kė jais sce no je ne kar tą pa si ro dė ir šo kių stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ va do vė 
Vilija Ja ku baus kė (centre). Ie vos ŠLI VINS KIE NĖS nuotr.  
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Vos pu sė – ge ros būk lės
Vi so se mi nė to se te ri to ri jo se in ven to ri-

zuo ta 2444 vnt. me džių ir me džiak rū mių 
bei 34 vnt. stam bes nių bei svar bes nių krū-
mų.

Iš vi so in ven to ri zuo tuo se plo tuo se iden-
ti fi kuo tos 58 rū šys ir for mos su me dė ju sių 
au ga lų. Vy rau ja la puo čiai – jie su da ro per 
90 pro c. nuo vi sų in ven to ri zuo tų me džių 
kie kio. La biau siai čia pa pli tu sios ma ža la-
pės lie pos ir pa pras tie ji kle vai, kiek ma žiau 
pa pras tų jų eg lių.

Tik be veik pu sės, t. y. apie 48 pro c., in-
ven to ri zuo tų me džių būk lė yra ge ra, apie 8 
pro c. blo ga, 6 pro c. la bai blo ga. Už fik suo ti 
ir 37 sau suo liai. Iš vi sų tri jų zo nų siū lo ma 
iš kirs ti apie 35,6 pro c. esa mų me džių.

] Ta čiau ne vi si pa žy mė ti me džiai bus ša li-
na mi. Kaip tvir ti no eko lo gas, pa reng tu pro-
jek tu bus va do vau ja ma si, bet kiek vie nas 
me dis bus dar kar tą ap žiū rė tas, at ski rai 
įver tin tas ir tik ta da priim tas spren di mas.

Siū lo įreng ti sten dus
Dau giau siai me džių in ven to ri zuo ta 

mies to so de, ar ba ki taip ta riant – Vil ka viš-
kio par ke, ku ris bu vo įkur tas 1928 m. Lie-
tu vos ne prik lau so my bės atgavimo 10-me-
čio pro ga. Jį ka dai se puo šė ne tai syk lin gas 
ber žų, ma ža la pių lie pų bei kaš to nų alė jų 
tink las. Bu vo eg lių, ka zo ki nių ka da gių, eu-
ro pi nių mau me džių, po pier žie vis ber žas, 
di džia la pių lie pų, bal ta žie džių ro bi ni jų, 
daug at ski rai au gan čių ber žų, kle vų, tuo pų, 
uo sių. 1986 m. par kas pa skelb tas vie ti nės 
reikš mės gam tos pa mink lu.

Pro jek tą ren gę dend ro lo gai, su tvar kius 
ir at nau ji nus mies to so dą, prie pa grin di nių 
įė ji mų siū lo pa sta ty ti in for ma ci nius sten-
dus su te ri to ri jos sche ma, ta kų tink lu, suo-
liu kų bei įdo mes nių me džių lo ka li za ci jos 
vie to mis.

Vi suo se par kuo se gre ta ta kų siū lo ma 
pa sta ty ti in for ma ci nių len te lių su au ga lų 
pa va di ni mais ir trum pa nuo tai kin ga in for-
ma ci ja apie juos.

Ap tars su gy ven to jais
Tai gi pro jek tas pa reng tas. Vi si mies to 

me džių li ki mu be si do min tys vil ka viš kie čiai 
pla čiau apie jį ga li su ži no ti sau sio 31 die ną, 
16 val., at vy kę į ra jo no Sa vi val dy bės sa lę. 
Čia vyks vie šas Mies to, Šei me nos bei kul tū-
ros cent ro par kų žel di nių in ven to ri za ci jos 
ir tvar ky mo pro jek to pri sta ty mas.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos in ter ne to tink la la py je www.
vil ka vis kis.lt pa skelb ta de ta li su pro jek tu 
su si ju si in for ma ci ja: yra aiš ki na ma sis raš-
tas, brė ži niai, me džių ap ra šai, prie mo nės, 
ko kių siū lo ma im tis. 

Su si pa ži nę su šia me džia ga ir at vy kę į 
su si ti ki mą su UAB „Žel dy nų vi zi ja“ at sto vu 
ga lė si te pa teik ti klau si mų, su ži no ti, koks 
me dis ir ko dėl bū tent taip bu vo įver tin tas. 
Pro jek tą pri sta tys šios sri ties spe cia lis tas, 
VDU Žemės ūkio akademijos Miš kų ir eko-
lo gi jos fa kul te to dės ty to jas, žel di nių bei 
žel dy nų in ven to ri za vi mo pra di nin kas Lie-
tu vo je Ju lius Bač kai tis.

In ven to ri zuo to je te ri to ri jo je au gan čių 
žel di nių tvar ky mo pro jek tą nu ma ty ta įgy-
ven din ti per tre jus me tus – iki 2021-ųjų.

Bū si mo se miesto poil sio zo no se ke ti na ma pa lik ti 
svei kus ir gra žius me džius

In for muo ti, nu si ša lin ti, ne da-
ly vau ti. Ar tė jant sa vi val dos 
rin ki mams, Vy riau sio ji tar ny-
bi nės eti kos ko mi si ja (VTEK) 
pa tei kė at nau jin tų re ko men da-
ci jų, kaip šį skaid ru mo prin ci-
pą sa vo veik lo je įgy ven din ti 
me rams ir sa vi val dy bių ta ry-
bų na riams. 

VTEK pa tvir ti no at nau jin tą re zo liu ci ją, 
ku rio je, api bend ri nu si an ti ko rup ci nes 
pra kti kas, de ta li za vo, kaip, ka da ir kam 
vie tos val džios at sto vai tu rė tų teik ti 
nu si ša li ni mus, jei ky la in te re sų konf lik-
tas.

Priim to je re zo liu ci jo je VTEK ap ta ria 
iš skir ti nius at ve jus, kai me rui ga li tek ti 
priim ti in te re sų konf lik tą ke lian čius 
tvar ko mo jo po bū džio spren di mus tarp 
sa vi val dy bės ta ry bos po sė džių. Tuo met 
re ko men duo ja ma raš tu nu si ša lin ti sa-
vi val dy bės ta ry bai, o ati tin ka mus klau-
si mus spręs ti me ro pa va duo to jui ar ba 
ki tam įga lio tam as me niui.

Re zo liu ci jo je VTEK pa brė žia ir fi zi-
nio as mens nu si ša li ni mo, t. y. išė ji mo iš 
pa tal pos, ku rio je spren džia mas klau si-
mas, svar bą. Ši pa rei ga as me niui ga lio-
ja ir tuo met, kai svars to ma, ar priim ti 
jo pa reikš tą nu si ša li ni mą.

Sa vi val dos po li ti kų nu si ša li ni-
mai ga li bū ti ne prii ma mi tik esant 
išim ti nėms ap lin ky bėms ir pa tei kus 
mo ty vus. 2016 m. VTEK pa tvir ti no 
kri te ri jus, ku riais re mian tis ga li ma 
ne priim ti vals ty bi nė je tar ny bo je dir-
ban čio as mens pa teik to nu si ša li ni mo. 
Nep riim ti nu si ša li ni mai tu ri bū ti skel-
bia mi sa vi val dy bių in ter ne to tink la la-
piuo se ir pa tei kia mi VTEK.

Vals ty bės po li ti kų bei ki tų vals ty bi-
nė je tar ny bo je dir ban čių as me nų pa-
rei gą nu si ša lin ti įtvir ti na Vie šų jų ir pri-
va čių in te re sų de ri ni mo vals ty bi nė je 
tar ny bo je įsta ty mas. Ši pa rei ga ky la iš 
drau di mo da ly vau ti ren giant, svars tant 
ar prii mant in te re sų konf lik tą ke lian-
čius spren di mus.

Vy riau sio sios tar ny bi nės eti kos 
ko mi si jos inf.

VTEK re ko men da ci jos 
po li ti kams

Skelbimai į „Santaką“ 
ir „Reklamos gidą“ 
priimami ir Kybartuose, 
Vištyčio g. 40, „Senukų“ 
prekybos centre, II aukšte.

APLINKA

GIMTADIENIS



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

2019 m. sausio 22 d.5

„Ra di jo lai do je kal bė jęs Pa gal bos on-
ko lo gi niams li go niams aso cia ci jos 
(PO LA) pre zi den tas Ša rū nas Nar bu-
tas įkvė pė man no rą tap ti sa va no riu 
jų ini cia ty vo je“, – sa vo feis bu ko pa sky-
ro je pa skel bė kun. R. Balt ru šai tis. Šiuo 
me tu dva si nin kas tar nau ja Aly taus 
Šv. Ka zi mie ro pa ra pi jo je, ta čiau yra 
pa si ry žęs pa gal iš ga les pa dė ti ir ki to se 
vie to vė se gy ve nan tiems žmo nėms.

Kun. R. Balt ru šai tis kvie čia on ko-
lo gi nė mis li go mis ser gan čius žmo nes 
ar jų ar ti muo sius – vi sus, ku rie no rė tų 
pa pra šy ti mal dos už li go nį, kad žmo-
gus sveik tų ir ge bė tų ra miai priim ti vi-
sa, kas jo lau kia, pa ra šy ti elekt ro ni nio 
pa što ad re su kunigas@pola.lt. Laiš ke 
rei kė tų pa ra šy ti ser gan čio jo var dą, 

am žių, su konk re tin ti in for ma ci ją apie 
li gą (pvz., plau čių vė žys).

„Kiek vie ną pir mą mė ne sio penk-
ta die nį, 11 val., Aly taus Šv. Ka zi mie ro 
baž ny čio je bus au ko ja mos šv. Mi šios 
už vė žiu ser gan čius žmo nes, taip pat 
už ser gan čiuo sius mel siuo si sa vo kas-
die nė je mal do je“, – įsi pa rei go ja kun. 
R. Balt ru šai tis. 

PO LA veik los įkvėp tas dva si nin-
kas kvie čia ir drą si na: „Gal laiš ke žmo-
gus no rės iš sa ky ti sa vo min tis, klaus ti, 
dis ku tuo ti. Ga li ma da ry ti ir tai.“

Kad ku ni gas ga lė tų tin ka mai rea-
guo ti į vi sų min tis, į tal ką ad mi nist-
ruo ti elekt ro ni nį pa štą jis pa si telks 
sie lo va dos pa gal bi nin ką.

„San ta kos“ inf.

Au kos mi šias už on ko lo gi nius li go nius

Kunigas Rytis Baltrušaitis įsipareigoja 
melstis už onkologinius ligonius.

Asmeninio albumo nuotr.

S

Ku ni gas Ry tis Balt ru šai tis, da liai mū sų ra jo no gy ven to jų 
pa žįs ta mas kaip bu vęs Ke tur va la kių pa ra pi jos kle bo nas, o 
iš ti ki miems „San ta kos“ skai ty to jams – kaip dva si nin kas, 
ku rio reng tas ti kė ji mo ug dy mo pa mo kė les ku rį lai ką spaus-
di no laik raš tis, ima si pa dė ti on ko lo gi niams li go niams.

Prieš še še rius me tus pa lai do jau sa vo 
my li miau sią žmo gų – ma mą. Ji sir go 
sun kia on ko lo gi ne li ga. Pri si me nu, kaip 
sil po, ken tė bai sius skaus mus, o aš nie-
ko ne ga lė jau pa dė ti, kol jos gy vy bė vie-
ną nak tį už ge so.

Nors pra bė go daug me tų, kas kart, 
kai grįž tu iš Ang li jos į gim tuo sius na-
mus, prieš akis iš ky la švie sus ma mos 
at vaiz das ir skau dūs pri si mi ni mai apie 
jos li gą.

Šį kart grį žu si ap lan ky ti gim ti nės 
su ži no jau, jog Vil ka viš ky je įkur ta on-
ko lo gi nių li go nių aso cia ci ja „Vil tis“, 
vie ni jan ti vė žiu ser gan čius žmo nes. Jos 
įkū rė jas – vil ka viš kie tis Ka zys Ba gu šis. 
Esu be ga lo dė kin ga šiam žmo gui, kad 
jis ėmė si to kios ini cia ty vos. Sa vo ma my-
tės at mi ni mui į šios aso cia ci jos ban ko 
są skai tą iš kart per ve džiau pi ni gų. Ža du 
šią kil nių tiks lų sie kian čią or ga ni za ci ją 
ir to liau rem ti.

Kvie čiu vi sus kraš tie čius pri si dė ti 
prie šio tau raus tiks lo ir paau ko ti pi ni-
gų li go nių ge ro vei. Aso cia ci ja tu ri pa ra-
mos ga vė jo sta tu są, jos ban ko są skai tos 
Nr. 285010400014000795.

Vio le ta KLI MA VI ČIE NĖ

Kvie čiu pri si dė ti

Gies mi nin kams lin kė jo „neuž kas ti“ ta len tų
Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Sek ma die nį, po vi du die nio pa mal-
dų ka ted ro je, gies mė mis su skam-
bo Vil ka viš kio pa ra pi jos sa lė: 
įvy ko Vil ka viš kio de ka na to moks-
lei vių gies mių kon kur so „Can ta te 
Do mi no can ti cum no vum „ („Gie-
do ki te Vieš pa čiui nau ją gies mę“) 
lau rea tų kon cer tas.

So lis tai ir ko lek ty vai, ver ti pa si ro dy ti šia me 
ren gi ny je, bu vo at rink ti praei to gruo džio 
pra džio je per per klau sos tu rą Pil viš kių, 
Ky bar tų ir Vil ka viš kio zo no se. Sau sio 20-
ąją pa si ro dy ti lau rea tų kon cer te pa kvies ti 
25 at li kė jai: so lis tai, vo ka li niai an samb liai, 
cho rai.

Ren gi nys pra si dė jo per pil dy to je sa lė je 
– atė ju sių jų pa lai ky ti sa vo vai ką, anū ką, se-
su tę ar bro lį ne trū ko.

Iš syk po pir mo jo pa si ro dy mo – Sū da vos 
pa grin di nės mo kyk los ket vir to kės so lis tės 
Er nes tos Vit kaus kai tės pa gie do tos eu cha ris-
ti nės gies mės „Jo var dą aukš tin kim“ Vil ka-
viš kio de ka nas pre la tas Vy tau tas Gus tai tis 
sto jo pa drą sin ti jau nų jų gies mi nin kų, kad 
šie jaus tų si lais vai, „nes šian dien čia jau ne 
kon kur sas“.

De ka nui, ku rio pa stan go mis nuo 1995–
1996 moks lo me tų ne nut rūk ta bu vu sio ti-
ky bos mo ky to jo Jo no Le bet ke vi čiaus su ma-
ny to kon kur so tra di ci ja, rū pi, kad gies mių 
at li kė jai ir klau sy to jai ug dy tų si re li gi nės 
mu zi kos me no bei kū ry bos po rei kį, puo se-
lė tų ir plės tų krikš čio niš ko gie do ji mo tra di-
ci jas, kad bend ruo me nė, lau rea tų ar ti mie ji 
pa si gė rė tų vai kų bei juos ruo šu sių mu zi kos 
pe da go gų ge bė ji mais, įvai ria pu siu gies mių 
re per tua ru.

Kon cer te nu skam bė ję re li gi nės mu zi kos 
kū ri niai ta po aki vaiz džiau siu pa vyz džiu, 
jog no rė da mas šlo vin ti Vieš pa tį gies me sau 
tin ka mą kū ri nį su ras ir gim na zis tas, ir pe-
da go go už ran kos ve da mas iki mo kyk li nu-
kas. Mie la bu vo klau sy tis vieno jau niau sių 
iš lau rea tų – Gra žiš kių gim na zi jos miš raus 
an samb lio, ku ria me gie do jo 3–6 me tų vai-
ku čiai, at lik tos gies me lės „An ge lo spar nas“, 
Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos abi tu rien-
tės Eg lės Pu ši nai ty tės nuo šir džiai pa gie do tų 
lie tu vių au to rių gies mių. Ma lo niai nu ste bi-
no Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi jos vai ki nų 
gru pė, pa ro džiu si, kad gi ta ros, būg nai ir 
gies mės de ra kuo pui kiau siai.

Sa vaip įdo mūs bu vo vi si so lis tai, an-
samb liai ar cho rai. Pa ra pi jos sa lė je gie do jo 
apie po rą šim tų Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės švie ti mo įstai gų ug dy ti nių, kon kur-
sui juos ruo šė be maž dvi de šim tys mu zi kos 
pe da go gų. Lau rea tų ti tu lą pel nė ir kvie ti mą 
kon cer tuo ti ga vo jau mi nė tų ug dy mo įstai-
gų, taip pat Pa je vo nio, Pae že rių, Vir ba lio, 
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nių 
mo kyk lų, Ky bar tų kul tū ros cent ro vai kų po-
pcho ro „Spin du lys“, Ky bar tų „Sau lės“ pro-
gim na zi jos, Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los 
bei šios įstai gos Ky bar tų sky riaus, vai kų lop-
še lių-dar že lių „Bu ra ti nas“ ir „Eg lu tė“, Vil ka-
viš kio pra di nės mo kyk los, Al vi to, Bart nin kų 
J. Ba sa na vi čiaus mo kyk lų-dau gia funk cių 
cent rų, Gra žiš kių, Ky bar tų Kris ti jo no Do ne-
lai čio gim na zi jų ug dy ti niai.

Kiek vie nam gies mi nin kui bu vo įteik tas 
Vil ka viš kio de ka na to moks lei vių gies mių 
kon kur so „Can ta te Do mi no can ti cum no-
vum“ lau rea to dip lo mas, kiek vie nas ga vo 
po sal džią do va ną. Mu zi kos pe da go gams 
2018–2019 moks lo me tų gies mių kon kur są 

pri mins de ka no pre la to V. Gus tai čio pa dė-
kos raš tai, ku riuo se jis, kaip kon kur so ver ti-
ni mo ko mi si jos pir mi nin kas, įra šė prie sa ką: 
„Ne si liau ki te sė ję gro žio sėk lą Lie tu vos vai-
kų šir dy se.“ Vi si, kas iki pa bai gos iš klau sė 
po ros va lan dų kon cer tą, iš jo iš si ne šė stip rų 
bend ros gies mės „Kris tus Jė zus – ma no vil-
tis“, skir tos po pie žiaus Pran ciš kaus vi zi tui 
Lie tu vo je, įspū dį.

Iš ly dė da mas lau rea tų kon cer to da ly-
vius de ka nas už įdė tą dar bą dė ko jo mo ky to-
jams ir vai kams, už jiems su da ry tas są ly gas 
– švie ti mo įstai gų va do vams, už kas ant ri 
me tai Vil ka viš kio de ka na te ren gia mo re li-
gi nių gies mių kon kur so idė jos pa lai ky mą 
– ra jo no val džiai, ku riai ren gi ny je at sto va-
vo Sa vi val dy bės me ras Al gir das Nei ber ka. 
Gies mi nin kus de ka nas V. Gus tai tis iš ly dė jo 
pa lin kė jęs „neuž kas ti“ sa vo ta len tų: „Tu ri te 
tai, kas gal būt at ro do sa vai me su pran ta ma. 
Jums da vė bal sus – juos ne vi si tu ri. Jūs ma-
to te, skai to te na tas. Yra tų, ku rie ne ma to, 
ku rie ne skai to. Už tai, kas jums duo ta, do va-
no ta, rei kia dė ko ti.“

Dekanas prelatas Vytautas Gustaitis visus koncerto dalyvius pakvietė popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje skirti 
bendrą giesmę. Au to rės nuo tr.
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Vilkaviškio pradinės mokyklos tre-
čiokė Urtė Virbickaitė ir mokytoja 
Violeta Bieliūnienė po pasirodymo 
stojo prie fotosienelės.

S
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Puslapį vaikams ir jaunimui re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Laisvalaikiu rūpi bazė, senovė ir miškai
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nės mo kyk los sep tin to je 
kla sė je be si mo kan tis Ti tas Moc-
ke vi čius iš sa vo bend raam žių 
iš si ski ria bran da bei uni ka liais po-
mė giais. Net ir jo kla sės va do vė 
An ge lė Fe ren cie nė pri pa žįs ta, jog 
to kių kaip Ti tas – vie ne tai.

Sun kiai pri ta po
Į Vil ka viš kį iš Ma ri jam po lės Ti tas at si-

kraus tė maž daug prieš po rą me tų, kai pra-
dė jo lan ky ti penk tą kla sę. Iš pra džių ber niu-
ko bend rak la siai sun kiai priė mė nau jo ką, 
er zin da vo va din da mi jį „moks liu ku“. Vis 
dėl to lai kui bė gant si tua ci ja pradėjo keis tis 
ir ber niu kas su si ra do ne ma žai nau jų drau-
gų. La biau siai bend raam žius do mino neįp-
ras ti Ti to po mė giai.

„Vis kas ėmė keis tis, kai jiems pra dė jau 
pa sa ko ti apie slap tą ba zę, ku rią su drau gu 
įkū rė me Vil ka viš ky je esan čia me ne di de lia-
me miš ke ly je. Ten pa si sta tė me ap žval gos 
bokš tą ir na me lį. Tai – sa vo tiš ka mū sų žai-
di mų aikš te lė. Jo je mes ku ria me lau žus, 
ke pa me bul ves ar la ši nius“, – pa sa ko jo T. 
Moc ke vi čius.

Kar tą žai di mai su ug ni mi vai kams ga lė-
jo baig tis ga na skau džiai: kaž kas iš kom pa-
ni jos ne ty čia pa de gė va di na mo jo je ba zė je 
sto vin tį na me lį. Vė liau ber niu kai dar ban dė 
jį res tau ruo ti, ta čiau ne sėk min gai. Na me lį 
te ko nu griau ti, o vie to je jo iš ki lo dar ge res-
nis, dar di des nis sta ti nys su lo va ir ne tgi 
kros ni mi vi du je.

„Ir aš esu su lau ku si kvie ti mo ap si lan-
ky ti šio je ba zė je. Kol kas to dar ne pa da-
riau, bet ka da nors tik rai ten nuei siu“, 
– šyp so jo si Ti to lie tu vių kal bos mo ky to ja 
A. Fe ren cie nė.

Ei na į žy gius
Vos pra dė jęs mo ky tis Vil ka viš ky je, T. 

Moc ke vi čius įsto jo į Sa lo mė jos Nė ries pa-
grin di nė je mo kyk lo je vei kian tį jau nų jų 
šau lių bū re lį. Ber niu kas ti ki no, jog nuo ma-
žens šei mo je jam bu vo skie pi ja ma mei lė ir 
pa gar ba Tė vy nei. Sep tin to ko pro se ne lis bu-
vo par ti za nas, ne ma žai jo ar ti mų jų ka dai-

se bu vo iš trem ti į Si bi rą, o grį žę pri si dė jo 
prie ko vų už lais vę. Vie nas gi mi nai tis apie 
tai yra iš lei dęs pri si mi ni mų kny gą.

Bū da mas jau nuo ju šau liu, Ti tas ne tik 
da ly vau ja šio bū re lio veik lo je, bet ir čia įgy-
tą pa tir tį pri tai ko gy ve ni me. Pa vyz džiui, pa-
siė męs šau lių že mė la pį ber niu kas kar tais 
su ke liais drau gais ei na į žy gius. Per to kią 
iš vy ką vai kai nu ke liau ja nuo 12 iki 20 ki lo-
met rų.

„Ei na me miš kais, rąs tais ke lia mės per 
upe lius, iš šal ti nių ge ria me van de nį, ka rei-
viš ka me ka ti liu ke ver da me ar ba tą. Žy giai 
neap siei na be nuo ty kių. Kar tą mus už klu-
po smar kus lie tus. Su drau gu pa ma tė me 
me džio to jų na me lį ir nu spren dė me ja me 
pa si slėp ti. Pa si ro do, ta me na me ly je bu vo 
šir šių liz das ir vie nas vabzdys įgė lė drau gui 
į akies vo ką. Lai mei, rim tų pa sek mių tą kart 
pa vy ko iš veng ti“, – pa sa ko jo sep tin to kas.

Do mi si is to ri ja
T. Moc ke vi čiui moks lai se ka si la bai ge-

rai. La biau siai jam pa tin ka is to ri ja. Su ja 
su si jęs ir dar vie nas jau no jo vil ka viš kie čio 

po mė gis: ber niu kas ga mi na įvai rius dar be-
lius iš me džio ir me ta lo. Daž niau siai Ti to 
dir bi niuo se at si spin di is to ri nės te mos.

„Kai bu vau vi sai ma žas ber niu kas, man 
mo čiu tė pa sa ko jo la bai daug is to ri jų iš sa vo 
vai kys tės. Jos man at sto da vo pa sa kas. Gal-
būt dėl to iki šiol do miuo si is to ri niais įvy-
kiais“, – svars tė pa šne ko vas.

Ti tas ma žus dar be lius daž niau siai ga mi-
na vie šė da mas pas mo čiu tę Ma ri jam po lės 
sa vi val dy bė je esan čiame Šuns kų kaime. 
Įp ras tai jis konst ruo ja te mi nius dir bi nius. 
Pa vyz džiui, kai ėmė do mė tis ark liais, pa-
da rė vi są žir gy ną, o štai šie met ber niu kas 
su konst ra vo se no vės lie tu vių kai mą su so-
dy bo mis, tau tie čių nau do tais kas die ni niais 
dar bo įran kiais ir kt. Tarp Ti to pa ga min tų 
daik tų – ark lio tem pia mas ve ži mas, luo tas, 
skir tas pluk dy ti šie ną, ožys, ku ris se no vės 
lie tu viams pra ver tė pjau nant mal kas, lo-
vos, in dai, ki bi rai ir kt. Idė ja vi sa tai pa ga-
min ti ber niu kui ki lo tuo met, kai jis per skai-
tė kny gą „Lie tu vio so dy ba“. Bū tent iš jos 
Ti tas su ži no jo, kaip at ro dė au ten tiš ki se no-
vės tau tie čių nau do ti įran kiai.

Iš vy dę ber niu ko pa ga min tą se no vės lie-
tu vių kai mą, kai ku rie ap lin ki niai kar tais 
mė gi na trauk ti vai ką per dan tį, jog pa mir-
šęs na mams įtai sy ti ka mi nus. To kiais at ve-
jais sep tin to kas jiems at ker ta, kad tai ne na-
mas, o dū mi nė pir kia.

„Pas mo čiu tę yra la bai daug is to ri nių 
kny gų, ku rias mėgs tu skai ty ti. Bū tent iš jų ir 
se miuo si idė jų dar be liams. Ne ma žai iš li kę 
ir se no vi nių daik tų – net ne ži nau, ko kie bū-
tų tiks lūs jų lie tu viš ki pa va di ni mai. Ta čiau 
ži nau, kaip pa ti mo čiu tė juos va di na. O jos 
na muo se yra „grum dė“, li žė, kū jis, ko čė las, 
„vy tuš kos“ ir daug ki tų se no vi nių įran kių. 
Esu pa ga mi nęs vi sų jų su ma žin tas ko pi jas. 
Apsk ri tai, pa na šius dar be lius da rau nuo 
pat ma žens. Aiš ku, ne vis kas iš li kę iki šių 
die nų. Anks čiau pas mo čiu tę vis at skris da-
vo kuo sa, tai ji daug dar be lių tie siog iš vo gė. 
Rei kia pri pa žin ti, kad ir pa ts jų ne ma žai iš-
mė čiau“, – šyp so jo si ber niu kas.

Da lį sa vo ga mi nių T. Moc ke vi čius ne se-
niai pa do va no jo mo kyk los mu zie jui. Pa sak 
ber niu ko, čia jie bus sau ges ni ir il giau iš-
liks.

Sva jo nė – nuo sa vas miš kas
Daž niau siai Ti tas sa vo dar be lius da ro 

su se ne lio įran kiais. Tie sa, pa ts vai kas tei-
gia, jog pa grin di niai iš jų yra pei lis ir plak-
tu kas. Ber niu kas pui kiai ži no, ką iš ko kio 
me džio ga li ma pa da ry ti.

Sep tin to kas iš bend raam žių iš si ski ria 
ir ki tais po mė giais. Jis la bai my li gam tą ir 
sten gia si jo je pra leis ti kuo dau giau lai ko. T. 
Moc ke vi čius ne tik mėgs ta va ži nė ti po miš-
kus dvi ra čiu, bet ir ten uo gau ti ar gry bau ti, 
su mo čiu te rink ti įvai rias ša ke les.

„Užau gęs no rė čiau įsi gy ti da lį Šuns kų 
miš ko te ri to ri jos. Su šia vie to ve su si ję daug 
gra žių pri si mi ni mų“, – šyp so jo si pa šne ko-
vas.

Ber niu ko kla sės va do vė tei gė, kad jis 
– iš skir ti nis vai kas. To kių auk lė ti nių pa si-
tai ko itin re tai, o jų pa vy dė ti ga li vi si mo-
ky to jai.

„Ti tas la bai ge rai jau čia ap lin ki nių 
nuo tai kas, emo ci jas, ži no, ka da jiems bū-
na ge ra, o ka da šie dėl kaž ko krem ta si. Jis 
su pran ta ne by lią kal bą. Ber niu kas ge ba 
pa rink ti pa čius tin ka miau sius žo džius, 
mo ka pra lauž ti bendravimo le dus“, – apie 
empatišką paauglį kal bė jo mokytoja A. Fe-
ren cie nė.

Dažniausiai Tito Mockevičiaus dirbiniuose atsispindi istorinės temos.
Au to riaus nuo tr.

S

Ky bar tų „Sau lės“ pro gim na zi jo je 
me tų pa bai ga kas kart tam pa ka-
lė di nių ren gi nių, kū ry bi nių dirb-
tu vių ir ge ru mo lai ku. Mo ki niai 
puo šia kla ses, mo kyk los erd ves, 
sten gia si da ry ti ge rus dar bus.

Prieš di džią sias žie mos šven tes pro gim na-
zi jos ko ri do riuo se tvy ro jo vi lio jan tis ke pi-
nių kva pas: mo ki niai bei mo ky to jai ke pė, 
puo šė ka lė di nius me duo lius ir vė liau jais 
vai ši no vie ni ki tus.

„Sau lės“ pro gim na zi jos pe da go gai bei 
ug dy ti niai kar tu su Ky bar tų K. Do ne lai čio 
gim na zi jos at sto vais vel da mi vil ną pri da-
rė spal vo tų obuo liu kų. Šie rank dar biai, 
šil tas ir jau kus gro žis, žmo nėms bu vo da-
li ja mi Ky bar tų baž ny čio je vy ku sia me ad-
ven to va ka re.

Tra di ci nis ren gi nys, su bu rian tis Ky bar-
tų „Sau lės“ pro gim na zi jos bend ruo me nę, 
– de vin tus me tus vy ku si ak ci ja „Ge ru mo 
an ge lai“. Mo ki niai ga mi no an ge liu kus ir 
šven ti nius svei ki ni mus. 

Ke ra mi kos bū re lio na riai nu ste bi no 
ori gi na liais ka lė di niais sim bo liais. Vi-
sas mo ki nių ir pe da go gų su kur tas gro žis 
prieš pat Ka lė das su šil dė Ky bar tų įstai gų 

dar buo to jų, ky bar tie čių, mies to sve čių 
ran kas bei šir dis.

Į Gud kai mio glo bos na mus ve žė me ne 
tik do va nė les. Sy kiu vy ko 5–8 kla sių mo ki-
nių an samb lis, ku ris sa vo dai no mis su kū-

rė šven ti nę nuo tai ką, pra džiu gi no įstai gos 
gy ven to jus.

Ing ri da LIN KE VI ČIE NĖ
Ky bar tų „Sau lės“ pro gim na zi jos so cia li nė 

pe da go gė

Savo rankomis kū rė me ir da li jo me gro žį

„Sau lės“ pro gim na zi jos mo ki niai Gud kai mio glo bos na mų gy ven to jams pa do-
va no jo šven ti nę pro gra mą. Ag nės NA CE VI ČIE NĖS nuo tr.

S

– Mor ka ar ba gy vy bė! – šau kia zui kis 
se niui be sme ge niui gra sin da mas plau-
kų džio vin tu vu.

 
Dy ku mo je ežys su si tin ka kup ra nu ga rį 
ir klau sia:
– Čia pas jus plik le dis?
– Ne, o ką?
– Tai ku rių ga lų vi sur smė lio pri bars-
ty ta?!

 
Su si tin ka dvi srai gės, vie na iš jų be 
kiau to.
– Kur ta vo kiau tas?
– Aš pa bė gau iš na mų...

 
– Ko kių gy vū nų gru pei pri klau so aki-
niuo to ji kob ra? – klau sia mo ky to ja.
– Tik riau siai trum pa re gių, – at sa ko 
Pet riu kas.

 
– Ar ži nai, kiek man kai nuo ja ta vo 
moks lai?!
 – Ži nau, to dėl ir sten giuo si kuo ma-
žiau mo ky tis.

 
– Kaip pra si de da stu den tiš ko om le to 
re cep tas?
– Pa sis ko lin ti tris kiau ši nius.

SU ŠYP SE NA
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Bart nin kų me dų val gė ka ra liai, 
ma gist rai ir im pe ra to riai
„Ant kal ne lio, tarp dvie jų 
klo nių, dau gy bės me džių 
ap sup tos bal tuo jan čios 
dva ro tro bos. Už jų – du 
vė jo ma lū nai ir aukš ti bal ti 
baž ny čios bokš tai. Bart-
nin kų kai mas yra vie nas 
se niau sių Sū da vi jos kai mų. 
Bart nin kie čiai sa vo bi tes 
„bar ty se“ lai ky da vę“, – taip 
apie Bart nin kus sa vo kny-
go je at si lie pia Jo nas Ba sa-
na vi čius.
Se no jo je spau do je Bart nin kai api bū-
di na mi, kaip pa pras tas nuo bo dus 
„Kap si jos baž nyt kie mis“. Ta čiau 
der lin gos Sū da vi jos ly gu mos praei-
ty je su kro vė tur tus ne vie nam gy-
ven to jui. Pa ra pi ja bu vo lai ko ma tur-
tin giau sia, o jų kle bo nus apy lin kių 
ku ni gai va din da vo vieš pa čiais. Vis 
dėl to se no vė je nė vie na vie to vė tiek 
ne nu ken tė jo nuo ma ro, ba do, bau-
džia vos, kaip nu ti ko Bart nin kams.

Tei gia ma, kad Vy tau to Di džio jo 
lai kais vie to vė pri klau sė ku ni gaikš-
čio iž dui ir mo kė jo jam duok lę. 
Tuo lai ku žmo nės ver tė si išim ti nai 
tik bi ti nin kys te, o me du mi mo kė jo 
mo kes čius. Ošian čių am ži nų gi rių 
tan ku my ne, me džių dre vė se, glū-
dė jo sū du vių va di na mie ji bar čiai (avi liai). 
Bart nin kų me dų ži no jo Len ki jos ka ra liai, 
Kry žiuo čių or di no ma gist rai ir Vo kie ti jos 
im pe ra to riai. Šiam mies te liui pri klau sė 
šim tai ap lin ki nių kai mų. Lie tu vos di džių jų 
ku ni gaikš čių lai kais Ma ri jam po lės, Kal va ri-
jos, Ku dir kos Nau mies čio kai me liai bu vo 

Bart nin kų po nų įta ko je.
1772 me tais ita lų iš leis ta me že mė la py-

je Bart nin kai mi ni mi kaip itin svar bi vie-
to vė. Mies te lio val dy to jais bu vo gar sio ji 
Rad vi lų gi mi nė, ku ni gaikš tis Vin cen tas 
Pu zi nas ir pa pras tų vals tie čių žiau riuo ju 
va di na mas ka ra liaus rū mų iž di nin kas An-

ta nas Ty zen hau zas. Jo val dy mo lai-
ko tar piu iš ki lo Bart nin kų dva ras. 
Ša lia bu vo pa sta ty ti ge le žies, ak so-
mo, ge lum bės fab ri kai. Vals tie čiai 
ark lių tem pia mais ve ži mais me dų 
ir grū dus vež da vo par duo ti į Gum-
bi nę. Bart nin kai ta po tik ru vers lo 
ir ad mi nist ra ci jos cent ru.

Ta čiau iš bau džiau nin kų bu-
vo ati mi nė ja mos že mės. Lie tu viai 
bu vo prie var ta va ro mi dirb ti į 
fab ri kus ir lau kus. A. Ty zen hau zo 
vieš pa ta vi mo me tu daž nai bu vo 
ga li ma iš girs ti apie mir ti nai rykš tė-
mis nu plak tą vals tie tį. Bau džia vą 
dva re pa pras ti žmo nės įvar dy da vo 
kaip pra ga rą.

Įsi gi jęs daug prie šų A. Ty zen-
hau zas nu spren dė Bart nin kuo se 
pa sta ty ti baž ny čią. Ta čiau ne ti kė tai 
jam mi rus baž ny čia dar il gai sto vė-
jo be lu bų ir sto go. Jau mi nė tas Vin-
cen tas Pu zi nas 1790 me tais už bai gė 
sta ty bas. Bu vo įsteig ta Bart nin kų 
pa ra pi ja. Praė jo dau giau nei du šim-
tai me tų, o mies te ly je stūk san tys 
baž ny čios griu vė siai ir da bar tar si 
liu di ja rū mų iž di nin ko neuž baig tus 
dar bus.

1676 me tais pir mą kar tą Bart-
nin kus ap lan kė ma ras. Jam iš pa-
skos se kė ba das. Per pen kis dva rus 

iš 16 kai mų bu vo li kę vos 24 žmo nės. Lau-
kai vir to iš ti sais dir vo nais. Po in ten sy vaus 
lenk me čio 1835 m. ca ras Bart nin kų dva rą 
pa do va no jo ge ne ro lui Nos tit zui. Šis per me-
tus iš Bart nin kų dva ro gau da vo 19 tūkst. 
auk si nų pel no. 

Nukelta į 9 p.]

Bart nin kų baž ny čia apie 1930–1940 me tus.S

ĮDO MIO JI 
IS TO RI JA

Atkelta iš 1 p.

Ma mog ra fo nuo trau kų vaiz dus ypač di de-
lės raiš kos mo ni to riuo se ste bi gy dy to jai 
ra dio lo gai. Kad bū tų iš veng ta klai dų, kiek-
vie ną ty ri mą ver ti na du spe cia lis tai. Jei jų 
nuo mo nės iš si ski ria, ma mog ra fi jos vaiz dus 
ver ti na ir tre čias ra dio lo gas.

Bū tent tiek li go ni nės ra dio lo gų išė jo 
spe cia lius kur sus, kad ga lė tų skai ty ti ma-
mog ra fi jas ir ver tin ti tai, ką ma to ek ra ne. 
Ma mog ra fi jas ver ti na gy dy to jai ra dio lo gai 
Dei vi das Ka šins kas, Auš ra Sa ka la vi čie nė 
bei Ra dio lo gi jos sky riaus ve dė ja Dia na Bar-
čai tie nė.

 Ti ria mas po rei kis
Pir mą sias ma mog ra fi jas ver ti nu si sky-

riaus ve dė ja D. Bar čai tie nė sa kė, kad jai 
šis dar bas bu vęs la bai įdo mus, rei ka lau-
jan tis di de lio ati du mo. Tie sa, ma mog ra fi-
jo je rei kia ver tin ti tik ke tu ris vaiz dus, o 
kom piu te ri nė je to mog ra fi jo je jų bū na ke-
lis kart dau giau.

Kol kas ma mog ra fu ty ri mai at lie ka mi 
dvi die nas per sa vai tę. Nuo la ti nio gra fi ko 

dar nė ra: jis tai ko mas prie 
šį ty ri mą at lie kan čių spe-
cia lis tų dar bo gra fi ko. 
Dar tik aiš ki na ma si, 

] koks bus šio ty ri mo po rei kis, kiek pa cien-
čių per die ną bus ga li ma priim ti. Pa vyz-
džiui, kai my ni nė je Ma ri jam po lė je per 
me tus vi du ti niš kai at lie ka ma apie 3 tūkst. 
ma mog ra fi jų.

Ty ri mas su pa si ren gi mu už trun ka apie 
10 mi nu čių, ta čiau pra džio je, kol su nau ju 
dar bo rit mu ap si pras tech no lo gės, kiek vie-
nai pa cien tei ski ria mas pus va lan dis.

Ra dio lo gi jos tech no lo gė D. Mi lin ke vi čie-
nė, dir ban ti ir su ki ta ra dio lo gi ne įran ga, sa-
kė anks čiau net ne ma niu si, jog ka da nors 
teks dirb ti su ma mog ra fu, tad va do vams pa-
siū lius vyk ti į kur sus la bai abe jo ju si. Ta čiau 
bai gu si spe cia lius moks lus ir įgi ju si kva li fi-
ka ci ją, ji šį dar bą pra dė jo ver tin ti vi siš kai 
ki taip, nes dirb ti su šiuo aparatu la bai įdo-
mu. Net ru kus mo ky tis dirb ti su ma mog ra fu 
vyks dar ke lios tech no lo gės.

Bū ti nas siun ti mas
Ma mog ra fi jos at lie ka mos mo te rims, 

ku rioms šis ty ri mas pri klau so pa gal krū-
ties vė žio anks ty vo sios diag nos ti kos pro-
gra mą, taip pat toms, ku rioms įta ria ma 
krū ties pa to lo gi ja. Pa gal pro gra mą ne mo-
ka mai ti ria mos 50–70 me tų pa cien tės. Ty ri-
mas at lie ka mas kar tą per 2 me tus ir ap mo-
ka mas iš Pri va lo mo jo svei ka tos drau di mo 
fon do. No rin čios iš si tir ti mo te rys pri va lo 

tu rė ti šei mos gy dy to jo siun ti mą ir re gist-
ruo tis li go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus 
re gist ra tū ro je.

Jei pa cien tė ne prik lau so am žiaus gru-
pei, ku rią api ma anks ty vos diag nos ti kos 
pro gra ma, ta čiau pa gei dau ja iš si tir ti, už ty-
ri mą rei kės su mo kė ti apie 40 eu rų. Ka dan gi 
ma mog ra fi ja, kaip ir ki ti ra dio lo gi niai ty ri-
mai, su si ju si su ra dia ci ne ap švi ta, šei mos gy-
dy to jo siun ti mas bū ti nas bet ko kiu at ve ju.

Li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis ma-
no, jog tir tis ma mog ra fu at vyks ne vien 
mū sų, bet ir kai my ni nių ra jo nų mo te rys. 
Nors ma mog ra fą tu ri ir Ma ri jam po lės li go-
ni nė, vil ka viš kie čių me di kų įsi gy tas ja po nų 
fir mos „Fu ji“ ga min tas apa ra tas yra nau jes-
nės kar tos. 200 tūkst. eu rų kai na vęs skait-
me ni nis ma mog ra fas pa si žy mi ma ža ra dio-
lo gi ne ap švi ta ir di de le erd vi ne raiš ka, net 
treč da liu di des ne nei kai my ni nio ra jo no 
diag nos ti kos apa ra to.

Sirgs ma žiau
Iš vi so ša ly je yra 38 ma mog ra fai, iš ku-

rių tik treč da lis skait me ni niai. Per nai Lie-
tu vo je at lik ta 106 tūkst. ma mog ra fi jų. Ta-
čiau šis skai čius bū tų kur kas di des nis, jei 
pa cien tės la biau rū pin tų si sa vo svei ka ta 
ir pa si nau do tų siū lo mo mis vė žio pre ven-
ci jos pro gra mo mis. Kas met mū sų ša ly je 
diag no zuo ja ma apie 1500 nau jų krū ties 
vė žio at ve jų.

Kad daug mo te rų ne pa si nau do ja krū-
ties vė žio pre ven ci jos pro gra ma ir neiš si-
ti ria krū tų, ko ge ro, le mia ir tai, jog dau gu-
ma ša lies ma mog ra fų yra di džių jų mies tų 
li go ni nė se, į ku rias nu vyk ti ne taip jau pa-
pras ta.

Me di kų sta tis ti ka ro do, kad vil ka viš-
kie tės gan at sa kin gos ir pre ven ci nė je krū-
ties vė žio pro gra mo je da ly vau ja apie 80 
pro c. mo te rų. Tad ga li ma pro gno zuo ti, jog 
da bar, kai ma mog ra fas yra sa vo je li go ni-
nė je, krū tis pa si tik rins vi sos į pro gra mą 
įtrauk tos mo te rys. O tai leis diag no zuo ti 
li gas kuo anks ty ves nė se sta di jo se ir jas iš-
gy dy ti. 

Me di kų su rink ta sta tis ti ka ro do, kad vė-
žį diag no za vus pir mo je sta di jo je 
mo ters iš gy ve ni mo ti ki my bė 
sie kia 95–100 pro c., ant ro je – 
70–90 pro c., tre čio je – 50 pro c.

Il gai lauk tas ma mog ra fas jau pra dė jo dirb ti
Iš viso šalyje yra 38 
mamografai, kuriais 
per metus atliekama 
apie 100 tūkst. tyrimų.

TRUMPAI

KAI MY NŲ RY ŠIAI
Ša kių ra jo no sa vi val dy bė je lan kė si Sa-
kart ve lo vals ty bės Du še čio sa vi val dy-
bės de le ga ci ja. Mū sų kai my nai pa si ra-
šė bend ra dar bia vi mo tarp Sa kart ve lo 
Res pub li kos Du še čio mu ni ci pa li te to ir 
Ša kių ra jo no sa vi val dy bės su si ta ri mą. 
Jis ofi cia liai at vė rė drau gys tės ir bend-
ra dar bia vi mo ga li my bes tarp įstai gų, 
vers lo, ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų 
bei pa vie nių žmo nių at ski rų ini cia ty vų. 
Su tar ties pa si ra šy mo ce re mo ni ja vi suo-
me nei bu vo tie sio giai trans liuo ja ma in-
ter ne tu.

PA RA MA
No rin tieji pa rem ti on ko lo gi nė mis li go-
mis ser gan čius vai kus „Ma xi mos“ tink-
lo „XXX“ for ma to par duo tu vė se ga lės 
įsi gy ti spe cia lius marš ki nė lius su Lie-
tu vos vy rų krep ši nio rink ti nės žai dė-
jų at vaiz dais. To kia ga li my bė at si ra do 
pre ky bos tink lui pra dė jus bend ra dar-
biau ti su Ri man to Kau kė no pa ra mos 
gru pe, ku ri sie kia pa dė ti on ko lo gi nė-
mis li go mis ser gan tiems vai kams bei 
jų tė ve liams. Marš ki nė liai iš leis ti su 
krep ši nin kų Min dau go Kuz mins ko, Jo-
no Va lan čiū no bei pa ties R. Kau kė no 
at vaiz dais.

PIL KA SPAL VA
VĮ „Re git ra“ at li ko praė ju sių me tų Lie tu-
vos leng vų jų au to mo bi lių par ko ten den-
ci jų ap žval gą. 2018 m. pir mą kar tą įre-
gist ruo ja mų nau jų au to mo bi lių kie kis 
au go penk ta da liu, o tik elekt ra va ro mų 
au to mo bi lių skai čius ne tru kus pa sieks 
1000. Taip pat pa ste bė ta, jog per nai net 
apie 40 pro c. už re gist ruo tų au to mo bi-
lių bu vo pil kos (si dab ri nės) spal vos. 
Ant ro je vie to je pa gal po pu lia ru mą yra 
juo da spal va, o tre čio je – mė ly na. Į po-
pu lia riau sių spal vų pen ke tu ką patenka 
ir bal ta bei rau do na. Lie tu viai ma žiau 
lin kę rink tis ryš kios spal vos ma ši nas. 
Per nai ma žiau siai re gist ruo ta gel to nų, 
oran ži nių ir vio le ti nių leng vų jų au to-
mo bi lių.

]

]

]
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Ar tė jant le mia moms ko voms 
fa vo ri tai per ga lių neatiduoda
And rius GRY GE LAI TIS

Į pa bai gą ar tė ja pir ma-
sis Vil ka viš kio ra jo no 
krep ši nio pir me ny bių 
„San ta kos“ laik raš čio tau-
rėms lai mė ti eta pas. Jau 
ki tą sa vait ga lį ga lu ti nai 
paaiš kės, ku rios eki pos 
var žy sis aukš čiau sio je, o 
ku rios – B ly go je.

Vie nin te lis ne ti kė tu mas. Sa-
vait ga lį įvy ko pen ki su si ti ki mai, 
ku riuo se už fik suo tas tik vie nas 
kiek ne ti kė tas re zul ta tas. Žais-
da mi še šie se „Bruk li no“ krep ši-
nin kai ga na leng vai 97:84 įvei kė 
prieš rung ty nes fa vo ri tais va din-
tus „Ku dir kos Nau mies čio“ krep-
ši nin kus. 

„Bruk li ną“ į per ga lę ve dė 
pui kiai žai dę Lu kas Ma tu lai tis 
bei Jo ris Juš kaus kas. Abu kar tu 
jie pel nė 66 taš kus ir pa tai kė net 
11 tri taš kių iš 15.

Pir mas pra lai mė ji mas. Ko-
vo je dėl įskai ti nio aukš čiau sios 
ly gos taš ko su si ti ko iki šiol be 
pra lai mė ji mų žen gę „Gra žiš kiai“ bei šie-
met itin pa jė gią su dė tį su rin kęs „Ti ta nas“. 
Su si ti ki mą ga na už tik rin tai 78:62 lai mė jo 
pa sta rosios eki pos at sto vai. 

Ver ta pa mi nė ti, kad gra žiš kie čiai per 
rung ty nes at li ko vos pen kis re zul ta ty vius 
per da vi mus, o 33 taš kus pel nęs jų ko man-
dos na rys Man tas Šmi gels kas at li ko tik 
kiek ma žiau nei pu sę eki pos me ti mų – 33 
iš 77.

Svar bus lai mė ji mas. Itin svar bią per-
ga lę ko vo je dėl pa te ki mo į aukš čiau sią ją 
ly gą iš ko vo jo „Kark li niai“, 87:64 įvei kę 
„Pil viš kius“. Pas ta ro sios eki pos spor ti nin-
kai pa ty rė jau ant rą pra lai mė ji mą iš ei lės, 
nors se zo ną bu vo pra dė ję ke tu rio mis per-
ga lė mis.

Be gai les čio. Da bar ti niai pir me ny bių 
čem pio nai „Dub le riai“ įti ki na mai 106:67 
su triuš ki no „Vie ny bę“, o į aukš čiau sią ją 
ly gą nu si tai kęs „Au tok lu bas“ 91:54 įvei kė 
šia me se zo ne pir mo sios per ga lės vis dar 
lau kian čius „Auk so ra go“ žai dė jus.

Re zul ta ty viau sias. Tarp vi sų pir me-

ny bė se žai džian čių krep ši nin kų sa vait-
ga lį re zul ta ty viau siai rung ty nia vo jau 
mi nė tas L. Ma tu lai tis. Jis ne tik pel nė 36 
taš kus, bet ir at ko vo jo net 23 at šo ku sius 
ka muo lius.

Dvi gu bi dub liai. Be L. Matulaičio, šio-
je ka te go ri jo je pa si žy mė jo dar 7 spor ti nin-
kai. Tai pa da rė „Dub le rių“ žai dė jas Lu kas 
Da mu šis (29 tšk., 10 re zul ta ty vių per da vi-
mų), „Ti ta no“ aukš taū gis Klau di jus Vols kis 
(22 tšk., 12 atk. kam.), „Au tok lu bo“ gy nė jas 
Ta das Žal kaus kas (22 tšk., 10 atk. kam.), 
„Auk so ra go“ na rys Min dau gas Ži lins kas 
(16 tšk., 11 atk. kam.), „Gra žiš kių“ spor ti-
nin kas Lai mu tis Stoč kus (13 tšk., 12 atk. 
kam.) bei „Ku dir kos Nau mies čio“ due tas 
Er vi nas Stau gai tis (17 tšk., 12 atk. kam.) ir 
Ba lys Bra zaus kas (14 tšk., 10 atk. kam.).

Disk va li fi ka ci ja. Nors „Bruk li no“ ko-
man da sa vait ga lį ir šven tė kiek ne ti kė tą 
per ga lę, ta čiau šios eki pos gy nė jui Jus tui 
Va sai čiui šis su si ti ki mas pa liks ne pa čius 
ma lo niau sius pri si mi ni mus. 

Dar tre čia ja me rungtynių kė li ny je Jus-

tas iš pra džių bu vo nu baus tas ne spor ti ne 
pra žan ga, o vė liau ga vo ir dvi tech ni nes 
nuo bau das. Spor ti nin kas ne del siant bu vo 
pa pra šy tas pa lik ti eki pos at sar gi nių žai dė-
jų suo le lį. 

J. Va sai tis ne tik tu rės su mo kė ti pi ni gi-
nę bau dą, bet ir bus pri vers tas pra leis ti ar-
ti miau sias sa vo ko man dos rung ty nes.

Sta tis ti ka. De ta lią vi sų rung ty nių sta-
tis ti ką, pir me ny bių tvar ka raš tį ir ki tą su 
var žy bo mis su si ju sią in for ma ci ją ga li ma 
ras ti „San ta kos“ laik raš čio in ter ne to sve-
tai nė je www.san ta ka.in fo.

Tvar ka raš tis
Šeš ta die nį Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė-

ries pa grin di nės mo kyk los spor to sa lė je 
11 val. su si kaus „Ku dir kos Nau mies tis“ ir 
„Kark li niai“, 12.45 val. – „ŽŪK“ ir „Pil viš-
kiai“ , o 14.30 val. – „Gud kai mis“ ir „Bruk-
li nas“.

Sek ma die nį, 11 val., „Gra žiš kiai“ stos į 
ko vą su „Vi kom pa“, o 12.45 val. „Auk so ra-
gas“ rung sis su „Vie ny be“.

Dvi ko vo je su „Gra žiš kių“ krep ši nin kais „Ti ta no“ žai dė jui Lu kui Mar čiu lio niui (su ka muo liu) 
ne daug trū ko iki tri gu bo dub lio. Jis pel nė 15 taš kų, at ko vo jo 8 ka muo lius ir at li ko 9 re zul-
ta ty vius per da vi mus. Au to riaus nuo tr.

S

43-io sio se Ky bar tų mies to krep-
ši nio pir me ny bė se An ta no Ža ko 
at mi ni mo tau rei lai mė ti su žais ti 
pir mie ji su si ti ki mai.

Į aikš te lę pir mo sios iš bė go „Ro be dos“ ir 
„Mat lau kio“ ko man dos. Pas ta ro ji eki pa, 
su stip ri nu si sa vo gre tas ke le tu pa ty ru-
sių žai dė jų, rung ty nes pra dė jo ak ty viai 
ir po pir mo jo kė li nio pir ma vo 23:15. Vis 
dėl to „Ro be da“ ne nu lei do ran kų. Tu rė da-
ma tik še šis žai dė jus, ji ro dė ko vin gu mo 
pa vyz dį ir pel ny tai laimė jo 85:61. Nu ga lė-
to jams 32 taš kus pel nė A. Ryc kis, 24 tšk. 
pri dė jo G. Je go ro vas. „Mat lau kio“ krep ši-

nin kas R. Ma čiu lai tis pel nė 17 tšk.
Ant ro se rung ty nė se per nykš čiai pir-

me ny bių čem pio nai „Gud kai mio“ krep ši-
nin kai ne pa li ko jo kių vil čių var žy bų de-
biu tan tams „Tū zo“ krep ši nin kams ir juos 
įvei kė re zul ta tu 103:52. V. Tar naus kas 
nu ga lė to jams su rin ko 20 tšk., pra lai mė ju-
sie siems S. Pa vel či kas pel nė 15 tšk., D. Va-
lai tis – 12 tšk. 

„Tū zo“ eki pa 101:54 skau džiai pra-
lai mė jo ir šeš ta die nį, žais da ma su „Si-
med va“. Šios gre to se re zul ta ty viai žai dė 
M. Vai čiū nas (20 tšk.) ir M. Žiu rins kas 
(16 tšk.). „Tū zo“ ko man do je re zul ta ty viai 
ko vo jo S. Pa vel či kas ir D. Va lai tis, pel nę 
ati tin ka mai po 26 ir 14 taš kų.

Pas ku ti nė se sa vait ga lio rung ty nė se 
„Mat lau kys“ vėl neat lai kė įtam pos ir 
tik pa sku ti nė mis rung ty nių mi nu tė mis 
62:75 nu si lei do „Mė gė jams“. Pra lai mė ju-
sių jų neiš gel bė jo net 33 E. Rū ko pel ny ti 
taš kai. Lai mė to jams E. Rač kaus kas su rin-
ko 22 tšk., G. Ri mas pri dė jo 14 tšk.

Atei nan tį penk ta die nį, sau sio 25 d., 
18.15 val., pir me ny bių rung ty nes žais „Mė-
gė jai“ ir „Si med va“, 19.45 val. – „Gud kai-
mis“ ir „Ro be da“.

Sek ma die nį, sau sio 27 d., 11 val., su-
si tiks „Ro be da“ ir „Mė gė jai“, 12.30 val. 
– „Mat lau kys“ ir „Si med va“.

Juo zas MU RI NAS
Pir me ny bių vyr. tei sė jas

Pra si dė jo tradicinės Ky bar tų mies to 
krep ši nio pir me ny bėsSep tin tą per ga lę iš ei lės Lie tu-

vos re gio nų krep ši nio ly go je 
iš ko vo jo Vil ka viš kio krep ši nio 
klu bas „Per las“. 

Šį syk mū siš kiai na muo se ga na už tik rin tai 
94:68 nu ga lė jo vie ną iš stip riau sių po gru-
pio ko man dų Prie nų KKSC. Re zul ta ty viau-
siai vil ka viš kie čių gre to se žai dė 18 tšk. 
įme tęs Ar mi nas Šau lys, o nau din giau siai 
– 21 nau din gu mo ba lą su rin kęs Vik to ras 
Mer ke vi čius.

Po šios per ga lės „Per las“ ir to liau iš lie-
ka pir mo je sa vo gru pės len te lės vie to je. Ki-
tą su si ti ki mą mū siš kiai jau šį penk ta die nį, 
20 val., žais Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nės mo kyk los spor to sa lė je su Vil-
niaus eki pa „Ry tas-2“.

„San ta kos“ inf.

„Per lo“ sėkmė

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

Vals ty bi nis stu di jų fon das 
iki va sa rio 20 d. prii ma pra-
šy mus so cia li nei sti pen di jai 
šių me tų pa va sa rio se mest rą 
gau ti.
Lie tu vos ir mū sų ša ly je vei kian čių 
už sie nio aukš tų jų mo kyk lų fi lia lų stu-
den tai, pre ten duo jan tys į 123,50 Eur 
pa ra mą, tu ri ati tik ti vie ną iš šių kri te-
ri jų:

bū ti iš ne pa si tu rin čių šei mų ar vie-
ni gy ve nan tys as me nys, tu rin tys 
tei sę gau ti ar ba gau nan tys so cia li-
nę pa šal pą pa gal Lie tu vos Res pub-
li kos pi ni gi nės so cia li nės pa ra mos 
ne pa si tu rin tiems gy ven to jams įsta-
ty mą;

tu rė ti tei sės ak tų reglamentuota 
tvar ka nu sta ty tą 45 pro c. ar ma žes-
nį dar bin gu mo ly gį ar ba sun kų ar 
vi du ti nį neį ga lu mo ly gį;

bū ti ne vy res ni kaip 25 me tų ir 
jiems iki pil na me tys tės įsta ty mų 
apibrėžta tvar ka bu vo nu sta ty ta glo-
ba (rū py ba) ar ba jų tė vai (tu rė tas 
vie nin te lis iš tė vų) yra mi rę.

Pra šy mai tei kia mi elekt ro ni niu bū-
du Sti pen di jų ir fi nan si nės pa ra mos in-
for ma ci nė je sis te mo je „Pa ra ma“.

„San ta kos“ inf.

s

s

s

Jau ga li te kreip tis dėl 
so cia li nių sti pen di jų

Vi daus rei ka lų mi nist ras Ei mu tis 
Mi siū nas pa si ra šė įsa ky mą, ku riuo 
pa skir tas fi nan sa vi mas Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
įgy ven di na mam pro jek tui „Vi suo me ni-
nės pa skir ties pa sta to ir vie šų jų erd vių 
su tvar ky mas Ky bar tuo se, pri tai kant 
juos bend ruo me nės po rei kiams“.

Įgy ven di nant pro jek tą pla nuo ja-
ma Viš ty čio gat vė je įreng ti jau ni mo 
par ką, at lik ti Ky bar tų kul tū ros cent-
ro vi daus pa tal pų re mon tą, su tvar ky-
ti te ri to ri ją, esan čią J. Ba sa na vi čiaus 
g. 17, įren giant vie šą jį tua le tą, at lik ti 
Eit kū nų bei Ta ry bų gat vių re mon to 
dar bus ir su tvar ky ti au to mo bi lių sto-
vė ji mo aikš te lę, esan čią Č. Dar vi no g. 
3A.

Pro jek tui įgy ven din ti skir ta 1 044 
783 Eur. Di džio ji da lis – ES biu dže to lė-
šos. Apie 85 tūkst. Eur pri si dės ra jo no 
Sa vi val dy bė.

Sky rė lė šų Ky bar tų 
vie šo sioms erd vėms 
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 
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Atsakymai. Vertikaliai: Kvepėti. Gale. Indelis. Vabalas. Šilokas. Sina. Katos. Nėr. Apėsti. Aga. Das. 
Netoli. Daug. Gimei. Ona. Lavina. Nebus. Sėslė. Ėsk.
Horizontaliai: Paieška. Pienas. Vienoks. Ogis. Katilinė. Privati. Imas. Saso. Sardinė. Ignas. Linaduobė. 
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01**781, 00**325, 01**290, 00**983, 00**454, 01**585, 
05**360 – 100 EUR piniginis prizas; 037*646, 001*229, 
048*411 – 1000 EUR piniginis prizas; 0421423 – 20 000 
EUR piniginis prizas; 01**179, 04**338, 02**740, 00**403, 
01**367, 01**177 – 200 EUR piniginis prizas; 0205696, 
0324863, 0368909, 0376984, 0515051, 0593442, 
0299604, 0624024, 0505066, 0424824, 005*406, 
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prizas; 00**787, 00**601, 06**037, 029*956, 013*834, 
038*688, 031*470, 037*767, 024*499 – 300 EUR piniginis 
prizas; 0628073, 0576998, 0129456, 0668642, 0358453, 
0245103, 0353137, 0304937 – 3000 EUR piniginis prizas; 
060*991, 052*372, 020*276, 033*358, 028*956, 012*677, 
049*144, 010*568, 042*170 – 500 EUR piniginis prizas; 
0392532, 0089105, 0163370 – 5000 EUR piniginis prizas.
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eilutė – 2,50 Eur, keturi kampai – 1 Eur.
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Atkelta iš 7 p.

Se no je spau do je mi ni mas ir žiau-
rus Nos tit zo „aka mo nas“ (eko no-
mas) len kas Mieš kovs kis. Jis plak-
da vo kai mie čius, rei ka lauda vo 
sa vo pir mo sios nak ties tei sės. Pab-
rė žia ma, kad gra žes nes mer ge les 
vež da vęs sa vo po nui į Pe ter bur gą.

Ne ma žiau rū pes čio lie tu viams 
su kel da vo len kų ku ni gai. At vež tą 
krikš ty ti kū di kį baž ny čios met ri-
kų kny go se už ra šy da vo len kiš ka 
pa var de. Tė vams įsa ky da vo taip 
ir va din ti. Pa moks lus skai ty da vo 
tik len kiš kai, o lie tu vių kal bą va-
din da vo mu ži kų žo džiu. Dau ge lis 
mies te lio gy ven to jų jau ne mo kė jo 
lie tu viš kai nei skai ty ti, nei ra šy ti, 
o len kiš kai taip pat ne sup ra to. To-
kiu bū du bu vo nai ki na ma tau ti nė 
ta pa ty bė.

Daug gra žių le gen dų yra iš li kę 
apie XIX a. Bart nin kuo se ku ni gu 
pa skir tą Jo ną Bur du lį. Lie tu vy bės 
apaš ta lu žmo nių va din tas ku ni gas 
pir ma sis mi šias pra dė jo lai ky ti lie-
tu vių kal ba. Jis bu vo mu ži kų už ta-
rė jas ir glo bė jas. Ne tur tin gie siems 
vi sas pa slau gas su teik da vo vel tui: 
„Ne bi jo ki te, po mir ties jums ne-
bus blo giau. Pa są į dan gų aš jums 
duo siu už dy ką.“

J. Bur du lis sa vo lė šo mis pa-
sta tė nau jus baž ny čios bokš tus, 
krikš ti jo Jo ną Ba sa na vi čių. Ku ni-
go tes ta men te nu ro dy ta: vi są tur-
tą par duo ti iš var žy ty nių, pel ną 
ati duo ti baž ny čiai. Ta čiau vi sas 
jo tur tas bu vo 17 rub lių skry nu-
tė je po lo va. Žmo nės, no rė da mi 
tu rė ti my li mo ku ni go daik tų, 
var žy ty nė se su rin ko 500 rub lių. 
Į lai do tu ves at vy ko mi nios gedin-
čiųjų, tarp jų – evan ge li kai, žy dai. 

] Ku ni gas J. Bur du lis pa lai do tas se-
no sios baž ny čios šven to riu je.

Sme to ni nė je spau do je daž nai 
bu vo mi ni mas 16 km il gio vieš ke-
lis tarp Vil ka viš kio ir Bart nin kų. 
Ke lias va din tas neiš va žiuo ja mu, 
nes pa va sa rį ir ru de nį žmo nės tap-
da vo at skir ti nuo mies to. O ju dė ji-
mas link Vil ka viš kio bu vo in ten sy-
vus. Gy ven to jai krei pė si į val džią 
rei ka lau da mi plen to. Už tai pa si ža-
dė jo mo kė ti dvi gu bus mo kes čius 
už že mę. Tik po to kių mies te lė nų 
pa ža dų plen tas bu vo nu ties tas.

In ten sy vus ju dė ji mas per Bart-
nin kus ve ži mais, dvi ra čiais, vie nu 
ki tu au to mo bi liu iš li ko vi są tar pu-
ka rio lai ko tar pį. Mies te lis bu vo 
va di na mas kryž ke le pen kių ke lių 
su si kir ti me. Iš čia bu vo ga li ma pa-
tek ti į Kal va ri ją, Liu ba vą, Pa je vo-
nį, Gra žiš kius, Vil ka viš kį.

Bart nin kuo se bu vo ke tu rios 
pri va čios krau tu vės, koo pe ra ty-
vas „Žie das“. Mies te lis tu rė jo sa-
vo vais ti nę, gy dy to ją, ve te ri na rą, 
aku še rę. Jo cent re bu vo įsi kū rę 
du res to ra nai. Pab rė žia ma, kad 
jie ge rai ver tė si, nes bart nin kie-
čiai mėg da vo iš ger ti. Ta čiau me-
la si nės deg ti nės mė gė jus vie ti nis 
po li ci jos vir ši nin kas Žit ke vi čius 
griež tai baus da vo. Jo mar kai vyk-
da vo kar tą per mė ne sį. Laiš kai at-
ke liau da vo į vie ti nį pa što punk tą. 
Bu vo sta to mi kuk lūs, bet gra žūs 
nau ji na mai. Pab rė žia ma, kad 
Bart nin kai stip riai pra len kė ki tus 
vals čiaus mies te lius.

To mas SU ŠINS KAS
Muziejininkas

Bart nin kų me dų val gė ka ra liai, 
ma gist rai ir im pe ra to riai

9

Pas kel bė praei tų me tų 
de mog ra fi nius ro dik lius

Jų skai čius per 2018 m. su ma žė jo 
14,9 tūkst. (0,5 pro c.), o per 2017 
m. – 39 tūkst. (1,4 pro c.).

Per nai pa grin di nę gy ven to jų 
su ma žė ji mo da lį (78 pro c.) nu lė-
mė na tū ra li kai ta. Mi rė 11,6 tūkst. 
žmo nių dau giau, ne gu gi mė. 2018 
m. gi mė 1,7 pro c. ma žiau kū di kių 
ne gu 2017 m.

Li ku sią gy ven to jų su ma žė ji-
mo da lį (22 pro c.) su da rė nei gia-
ma tarp tau ti nė mig ra ci ja. Per 

2018-uo sius 3,3 tūkst. dau giau 
žmo nių emig ra vo į už sie nį, ne gu 
imig ra vo į Lie tu vą.

Pa ly gin ti su 2017 m., per nai 
iš Lie tu vos emig ra vo 33 pro c. ma-
žiau nuo la ti nių ša lies gy ven to jų.

Praei tais me tais dau giau sia 
emig ran tų iš vy ko į Jung ti nę Ka-
ra lys tę, ant ra pa gal pa trauk lu mą 
yra Vo kie ti ja, pa skui – Nor ve gi ja, 
Ai ri ja.

Imig ran tų skai čius, pa ly gin ti 

su už praei tais me tais, pa di dė jo 
1,4 kar to. 2018-ai siais į Lie tu vą 
imig ra vo 28,9 tūkst. žmo nių.

57 pro c. vi sų imig ran tų – į tė-
vy nę grį žę gy ven ti Lie tu vos Res-
pub li kos pi lie čiai. 2017 m. to kių 
žmo nių bu vo ma žiau.

Per nai į ša lį imig ra vo 21 
pro c. dau giau už sie nie čių ne gu 
2017 m. Be veik pu sė imig ra vu-
sių už sie nie čių bu vo Uk rai nos 
pi lie čiai, 26 pro c. imig ran tų – Bal-
ta ru si jos, 6 pro c. – Ru si jos pi lie-
čiai. Skai čius as me nų, per nai į 
Lie tu vą imig ra vu sių iš iš var dy tų 
vals ty bių, pa ly gin ti su 2017 m., 
pa di dė jo.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Lie tu vos sta tis ti kos de par ta men tas, rem da ma sis 
išanks ti niais duo me ni mis, pra ne šė, kad šių me tų 
sau sio 1 d. ša ly je gy ve no 2 mln. 794 tūkst. nuo la ti-
nių gy ven to jų.

Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Dovanoja šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 34

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 135

Kęstučio g. 8-11, 
Vilkaviškyje.

Tel. 8 616 88 881.

Vi sus gy ven to jus kvie čia me į 
ne mo ka mą se mi na rą 

„Šiuo lai ki niai dan tų 
imp lan ta ci jos ir pro te za vi mo 

me to dai“.
Bū ti na išanks ti nė re gist ra ci ja 

tel. 8 616 88 881.

Se mi na ras vyks va sa rio 12 d., 
17.30 val., Vil ka viš kio 

kul tū ros cent re. 
Se mi na ro da ly viams 

  bus tai ko mos ypatingos 
  nuo lai dos.

Užsk. 1

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

Atvežame nemokamai. 
Visos anglys ir briketai 

laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, 

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172. Užsk. 2801

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

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

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

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis

Ger
a 

kain
a 

Užsk. 38

Užsk. 5981

Užsk. 179

Užsk. 180

Užsk. 176
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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

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 612 34 503. 220

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ supirkimo kainomis. 
Tel. 8 613 79 515. 876

UAB „Suvalkijos veršeliai“ brangiai 
– pienu girdomus mėsinius 
juodmargius, belgų mėlynuosius 
buliukus ir telyčaites. Moka 6 ir 21 
proc. PVM priedus. Atsiskaito iš 
karto. Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551. 374

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpus (kaina nuo 1,4 Eur už 
1 m²). Tel. 8 675 77 323. 32

Kasa, valo tvenkinius, daro 
pylimus, šlaitus, lygina, tvarko 
teritorijas. Išnuomoja techniką. 
Tel. 8 640 50 090. 3942

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis@gmail.
com. Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 192

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. Tel. 8 680 27 027. 4369

Parduoda dalimis 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. 6299

Atlieka vidus apdailos darbus 
(dažo, tapetuoja, kloja grindis ir 
kita). Tel. 8 685 40 773. 188

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490. 2838

Dovanoja juodą haskį.
Tel. 8 652 49 362. 189

Reikalinga moteris periodiškai 
pagyventi ir prižiūrėti pagyve-
nusią porą kaime, Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 34 429. 190

Reikalingos darbuotojos lankstyti 
dėvėtus drabužius supirktuvėje 
Anglijoje. Atlyginimas 
kassavaitinis (240 svarų). 
Apgyvendina.
Tel. +370 639 17 477. 191

54 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. 
Tel. 8 644 78 412. 16

Medienos prekybos įmonė Kazlų 
Rūdoje ieško buhalterio.
Tel. 8 686 39 404. 162

Vilkaviškyje reikalingas 
darbuotojas ardyti automobilius, 
pjaustyti metalą dujomis. 
Tel. 8 616 43 809. 193

Siūlo darbą vairuotojams, turin-
tiems  C kategorijos pažymėjimą. 
Važiuojama į Vokietiją mėnesiui. 
Tel. 8 698 78 733. 161

Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. Tel. 8 610 45 504. 1044

Geromis kainomis kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines 
stambias atraižas pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 699 40 234. 1042

Pigiai – sausas suskaldytas 
beržines, alksnines 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

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55 355. 644

Brangiai – miškus (brandžius,  
jaunuolynus, malkinius), 
žemę, apaugusią krūmais arba  
medžiais. 
Tel. 8 641 55 554. 60

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 2327

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

Įvairius automobilius. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. Tel. 8 650 28 930. 3991

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. 7763

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

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

Gero, lieso įmitimo ir traumuotus 
galvijus bei arklius – mėsos 
perdirbimo įmonių kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 12

2 kambarių tvarkingą butą pato-
gioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 
50 m²). Tel. 8 685 69 145. 3533

FORD GALAXY (1999 m., 
1,9 l, 81 kW, dyzelis, TA iki 
2020 m. vasario mėn., gera 
komplektacija), CITROEN XSARA 
PICASSO (2001 m., 2 l, 66 kW, 
dyzelis, TA iki 2019 m. kovo 
mėn.), VW PASSAT (1997 m., 1,8 
l, 92 kW, benzinas, TA iki 2019 
m. spalio mėn.), MITSUBISHI 
CARISMA (1997 m., 1,6 l, 73 kW, 
benzinas, TA iki 2019 m. birželio 
mėn.). Tel.: 8 656 10 316, 
8 673 35 954. 74

Įvairių markių javų kombainus 
(2,2–4 m pjaunamosios, 
3500–12 000 Eur), traktorių 
MTZ-82 (1978 m., 5500 Eur), 
2–4 korpusų plūgus, sraigtinius 
grūdų transporterius, trąšų 
barstytuvus, šienapjoves.
Tel.: 8 601 33 882,
8 614 29 787. 154

Medų. Gali pristatyti į namus.
Tel. 8 620 85 872. 182

Melasą, rankinę žolės sėjamąją, 
maišų siuvimo mašinas, siūlus, 
pakabinamas svarstykles, 
sveriančias iki 3 t, grūdų 
malūnus, traiškytuvus, burokų 
trintuves, pieno separatorius, 
sviestmušes, melžimo aparatus, 
bulviasodes, vagotuvus, 
šienapjoves, benzininius šakų 
smulkintuvus, didmaišius, 
hidraulinius vežimėlius padėklams 
vežti, vienfazius suvirinimo 
elektra aparatus, suvirinimo 
aparatus KEMP, ventiliatorius, 
plastikines 200–1000 l talpyklas, 
daugiamečių žolių sėklas. 
Pristato. Tel. 8 658 97 372. 183

Kiaulę skersti.
Tel. 8 698 49 409. 184

Tris ekologiškai užaugintas 
kiaules, 2 t kviečių.
Tel. 8 686 41 684. 185

UAB „Vilkdara“ – medžio 
granules, medžio, durpių briketus, 
anglių granules, anglis (fasuotas 
po 25 kg ir palaidas). 
Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487. 1390

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
suskaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir nesupjautas 
atraižas (pakais) bei smulkias 
atraižas prakurams (sausos). 
Nuolatiniams klientams taikomos 
nuolaidos. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 683 08 661, 
8 612 63 938. 2397

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280. 1043

SIŪLO DARBĄ

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

IEŠKO DARBO

ĮVAIRŪS

PERKA

PARDUODA

Sustojo laikas ir širdis pavargo, į pašalį atidėta ligų našta.
Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko ir laimina visus tylia 
malda.
Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Valaitienę ir jos šeimą į amžinybę 
išėjus mylimam tėveliui-seneliui-proseneliui.
Suvalkų kaimo pieno statytojai ir vedėja 194

Nebeišgirsit mylimo tėvelio balso, tik atminty paliks jo 
žodžiai ištarti. Užgeso mielos akys, nusviro darbščios 
rankos, paliko sielvartas širdy...
Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Valaitienę ir jos šeimą dėl mylimo 
tėvelio-senelio-prosenelio mirties.
Ilgūnai, Rožai, Jerešiūnai, Mickevičienė, Navickai 195

Negeski niekada, maža šviesa žvakelės, nei kapuose, 
nei mūsų širdyse. Žmogaus gyvenimas – tiktai užgesusi 
žvaigždelė, palikus lengvą pėdsaką šios žemės kelyje.
Dėl Jono PROTASEVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionio žmoną Marytę, vaikus ir anūkus.
I. ir J. Judickai, E. ir J. Judickai, Neringos ir Viktoro šeima, 
E. ir V.  Stakvilevičiai 196

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus 
mirtis, nors maža dalele teužpildo mūsų užuojautos 
žodžiai.
Dėl ilgametės Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos narės 
Aldonos Magdalenos PRAKURAITIENĖS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionės artimuosius.
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos taryba 
ir Pajevonio grupės nariai 197

Dėl Lilijos KLIUČNIKIENĖS mirties sunkią netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnų Gintarą, jo šeimą bei 
artimuosius.
Lauko gatvės 28-o namo II laiptinės gyventojai 198

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Mirtis skaudi, tačiau ji bejėgė prieš gero ir mylimo žmogaus 
atminimą...

Nuoširdžiai dėkojame Alvito parapijos klebonui Vytautui 
Kajokui, Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro kolektyvui, moki-
niams ir jų tėveliams, laidojimo paslaugų įmonės „Kaspinas“ 
darbuotojams, o ypač Vaidui Bagvilai, kaimynams, giminėms, 
draugams, bičiuliams, Čyčkų kaimo gyventojams, giesmininkėms, 
visiems visiems už širdingą rūpestį, nuoširdžią užuojautą, 
paramą, buvimą šalia palydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą 
vyrą-tėtį-uošvį ALBINĄ BAČINSKĄ.

Niekas nesuartina žmonių taip, kaip sunkią valandą parodytas 
dėmesys ir pagalba. Jautėme didžiulį visų palaikymą. Jūsų prisilie-
timas prie skaudžios netekties sumažino mūsų skausmą ir neviltį. 
Dar kartą Jums ačiū.
Žmona Levutė, duktė Ingrida su vyru 199

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mylimą vyrą-tėvelį-
senelį Bronislovą SIRUTĮ.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, buvusiems 
bendradarbiams, draugams, Bartninkų parapijos klebonui 
Alvydui Dvareckui, Bartninkų seniūnei Violetai Raulinaitienei, 
laidojimo paslaugų įmonės „Kaspinas“ kolektyvui ir visiems 
kitiems už išsakytus užuojautos žodžius, gėlių žiedus bei 
materialinę paramą.
Žmona ir dukros su šeimomis

200

Niekas nesuartina žmonių taip stipriai, kaip sunkią valandą 
parodytas dėmesys ir pagalba. 

Nuoširdžiai dėkojame Pajevonio parapijos klebonui Audriui 
Kurapkai, giesmininkams, giminėms, kaimynams, draugams, 
vaikų draugams – visiems visiems už širdingą rūpestį, paramą, 
buvimą šalia palydint į paskutinę kelionę mums brangų žmogų – 
vyrą-tėtį-uošvį-tėtuką Joną PROTASEVIČIŲ.
Žmona, sūnūs ir dukra su šeimomis 201

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10Užsk. 181



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

„Ka ri lio nas“ ar „ka ril jo nas“?
Nė vie nas ra šy bos va rian tas ne lai ky ti nas 
klai da.

„Tarp tau ti nių žo džių žo dy ne“ šis žo dis 
ra šo mas be j – ka ri lio nas (pranc. ca ril lon): 
1. tar pu sa vy je su de rin tų įv. dy džio var pų 
komp lek tas, tu rin tis au to ma ti nį skam bi ni mo 
me cha niz mą; kai ku rių ka ri lio nų var pai mu-
ša mi ran ko mis plak tu kais; 2. var pų mu zi ka.

Ta čiau Kal bos ko mi si jos po sė dy je ap svars-
čius nu tar ta, kad tais at ve jais, kai ori gi na lo 
for mo je i ei na po prie bal sės ir ta ria mas 
jo tas, ga li bū ti ra šo ma rai dė j: ka ril jo nas 
(kaip šam pin jo nas, pa vil jo nas).

KALBOS PATARIMAI

ORAI -7 /  -13

Sausio 22 d. 
Anastazija, Asta, Aušrius, Nastazija, 
Nastė, Vincas, Vincenta, Vincentas

Sausio 23 d. 
Algimantas, Galigedė, Galimantas, 
Gundė, Ildefonsas, Raimundas, Ramojus

Sausio 24 d. 
Artūras, Felicija, Galvilas, Galvilė, 
Guntilda, Mažvydas, Šarūnas, Vilgaudas

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Va sa rio 9 d., šeš ta die nį, Vil ka viš kio mo-
te rų in for ma ci jos ir pa gal bos cent ras 
or ga ni zuo ja ke lio nę į stin tų šven tę Pa-
lan go je. Bus ga li ma ste bė ti mau dy nes 
le di nė je jū ro je. Vi si no rin tie ji ma lo niai 
pra leis ti die ną kvie čia mi re gist ruo tis 
tel. 8 656 22 886.
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro II aukš to 
fo jė eks po nuo ja ma dai li nin ko Juo zo 
Pranc ke vi čiaus ta py bos dar bų pa ro da 
„Do va na že mie čiams“. Šis pa va di ni mas 
pa rink tas no rint pa sa ky ti, kad kū rė jas 
yra mū sų kraš tie tis – jis ki lęs iš Moc ka-
bū džių kai mo.

Vir ba ly je
Va sa rio 15 d., 13 val., mies to kul tū ros 
na muo se vyks Vir ba lio pa grin di nės mo-
kyk los ren gia mas Vals ty bės at kū ri mo 
die nos mi nė ji mas-kon cer tas „Die vas da-
vė mums bran gią do va ną“.
Va sa rio 16 d., 13 val., baž ny čio je bus au-
ko ja mos šv. Mi šios. Po pa mal dų, 14 val., 
pra si dės kla si ki nės mu zi kos kon cer tas. 
Ja me da ly vaus Si mo na Zba raus kai tė 
(for te pi jo nas), Ju li ja Ka ra liū nai tė (sop-
ra nas), Vik to ri ja Smai ly tė (ar fa). Vir ba-
lie čiai vi sus ma lo niai kvie čia į ne mo ka-
mus šven ti nius ren gi nius.

s

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Šian dien ne gau siai pa snigs tik vie to mis. 
Nes tip rus vė jas pūs iš pie tų, piet ry čių. Ter-
mo met rai įdie no jus fik suos 2–7 laips nių 
šal tu ką.

Tre čia die nį dau gės pra gied ru lių, žy-
mes nio snie go jau ne nu ma to ma. Vė jas 
kryp ties ne keis, iš liks ne stip rus. Nak tį 
oras at šals iki 7–13 laips nių šal čio, die ną 
lai ky sis 3–8 laips nių šal tu kas.

Ket vir ta die nį taip pat ne snigs, dan gus 
gied rės, bet šals smar kiau, ry tą ter mo met-
rai ro dys 10–15 laips nių šal tį. Vė jas su ksis 
iš ry tų, bet iš liks ne stip rus. Die ną šal tis at-
lėgs iki 4–9 laips nių.

Viduržiemis nepašykštėjo sniego.
 Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Vandenis (01 20–02 18)

Pilnatis iki sausio 27 d.

08:27
16:35
08:08

Visiems įstaigos gy ven to jams – 
po po rą šiltų ko ji nių

„Jau ant rą kar tą aš čia taip su-
gal vo jau. Prieš ku rį lai ką bu vau 
pri mez gu si ko ji nių, bet tą syk vi-
siems gy ven to jams neuž te ko. Šį 
kar tą nu mez giau tiek po rų, kiek 
glo bos na muo se gy ve na žmo nių, 
– sep ty nias de šimt pen kias, – sa-
kė R. Mil čiū nie nė.

Megz ti ko ji nes mo te ris pra-
dė jo praei tą va sa rą. Siū lų ir pa ti 
pir ko, ir pil viš kie tė duk ra at ve-
žė. Ka dan gi 77-erių R. Mil čiū nie-
nė jau ne dir ba, lais va lai kio jai 
lie ka dau giau, tad vis už mes da-
ma akį į te le vi zo rių mez gė tol, 
kol pri mez gė vi są kal ną spal vin-
gų ko ji nių.

„Aną die ną pe rė jau per kam-
ba rius – vos ne kas ant ras gy ven-
to jas do va no to mis ko ji nė mis ap-
sia vęs sė di, – sma giai pa sa ko jo 

Gud kai mio glo bos na mų So cia-
li nio dar bo pa da li nio va do vė In-
ga Kuš ly tė. – Mū sų žmo nės vi sa-
da džiau gia si vis kuo, kiek vie na 
smulk me na. Ži no ma, kad ir ši tos 
ran kų dar bo do va nos šal tuo ju 
me tų lai ku juos la bai nu džiu gi-
no.“

Sma gu ir pa čiai R. Mil čiū nie-
nei. Mo te ris su lau kė Gud kai mio 
glo bos na mų di rek to riaus Ri mo 
Mu ri no pa dė kos žo džių, džiau-
gia si, jog kaip ga lė da ma pa si rū pi-
no silp nes niais už sa ve, sy kiu ir 
pa ti at si pa lai da vo.

„Megz ti man sma gu. Už si-
mirš tu, mez gi mas ner vus ra mi-
na, – gu viai kal bė jo ky bar tie tė. 
– Da bar rei kia su gal vo ti, kam ir 
ką dar ga lė čiau nu megz ti.“

„San ta kos“ inf.
Kiek vie na ko ji nių po ra – vis ki to kia, ta čiau vi sos jos 
nu megz tos iš ge ros va lios. In gos KUŠ LY TĖS nuo tr.

S

Ky bar tie tės Ra mu tės Mil čiū nie nės do va na Gud kai-
mio glo bos na mams vos ne vos til po į du di de lius 
mai šus. Darbš ti mo te ris nu mez gė sep ty nias de šimt 
pen kias po ras sto rų šil tų ko ji nių įstai gos gy ven to-
jams.

Atkelta iš 3 p.

Ke tu rių gy ve ni mo eta pų ke lio nės su-
ma ny to jai lan ky to jus kvies nu si fo tog-
ra fuo ti sten de, ku ris pri mins fo tos tu di-
ją, su si pa žin ti su pen kių sa vi val dy bių 
pa reng tu Su val ki jos įdo miau sių vie tų 
že mė la piu. Jis bus pla ti na mas ne tik re-
gio no sa vi val dy bė se ir tri juo se tu riz mo 
in for ma ci jos cent ruo se, bet ir vi so je Lie-
tu vo je esan čio se par duo tu vė se „Ža lia 
sto te lė“ bei „Ole rex“ de ga li nė se. Pir ma-
sis jo ti ra žas – dau giau nei 25 tūkst. eg-

] zemp lio rių. Atei ty je že mė la piu bus ga li-
ma nau do tis vir tua lio je erd vė je.

Vi sas įdo my bes su val kie čiai pri sta-
tys sau sio 25 d., 16–16.45 val., „Li tex-
po“ kon fe ren ci jų sa lė je 3.2 (II aukš tas, 
įė ji mas iš 3 sa lės eks po zi ci jos) bei Su-
val ki jos sten de Nr. 3.50, tre čio jo je sa-
lė je.

„San ta kos“ inf.

Vil ka viš kie čiai ruo šia si į turizmo 
pa ro dą „Ad ven tur 2019“

Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Atkelta iš 2 p.

Ve žė kont ra ban dą
Ket vir ta die nį Ky bar tuo se su kont ra ban-
da su lai ky tas Ru si jos pi lie tis

Apie 14 val. į Ky bar tų ke lio po stą iš 
Ka li ning ra do sri ties su vil ki ku „Vol vo“ 
at rie dė jęs Ru si jos pi lie tis dek la ra vo 
tran zi tu per Lie tu vą į Sankt Pe ter bur-
go sri tį ve žan tis 7 to nas me ta li nių skar-
di nių. Ta čiau ma ši ną ap žiū rė ję mui ti-
nin kai at krei pė dė me sį į sto res nes nei 
įpras ta au to mo bi lio bei jo prie ka bos 
ten tą pri lai kan čias len tas.

Pa tik ri nus rent ge no kont ro lės 

]

sis te ma pa ro dė, kad „Vol vo“ vil ki ko 
len to se įreng tos slėp tu vės. Jo se ras ta 
dau giau nei 4 tūkst. pa ke lių bal ta ru-
siš kų ci ga re čių „NZ Gold“ ir „Fest“. 
Bend ra ci ga re čių ver tė – be veik 13 
tūkst. eu rų.

Paaiš kė jo, kad vil ki ko vai ruo to jas 
kar tą jau bu vo įkliu vęs dėl ne le ga lių ci-
ga re čių tik ne Ky bar tuo se, bet Vil niaus 
ra jo ne. Prieš pu sant rų me tų mui ti nės 
kri mi na lis tai Vai do tų gy ven vie tė je ap-
ti ko kont ra ban di nių rū ka lų san dė lį, o 
tarp tri jų tuo met su lai ky tų juos iš vil-
ki ko kro vu sių vy rų vie nas bu vo da bar 
Ky bar tuo se įkliu vęs ru sas. Tik ta da ci-
ga re tės bu vo slėp tos ne va tran zi tu ga-
ben tų ma ka ro nų dė žė se.

Ru si jos pi lie tis su lai ky tas ir teis mo 
spren di mu suim tas 2 mė ne siams.

ĮVYKIAI

GERUMAS

Jei gu no ri te 
skai ty ti „San ta ką“, bet 
ne tu ri te lai ko ir ga li my bių 
už si pre nu me ruo ti, 
re dak ci jos dar buo to jas 
ga li at vyk ti į na mus 
ir laik raš tį už sa ky ti.

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.

 
Skam bin ki te tel. (8 342) 20 805 
ar ba 8 650 13 988.

Jei gu no ri te 
„San ta ką“, bet 

ne tu ri te lai ko ir ga li my bių 
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