
Glo bos na mų įdir bis iš gir tas, 
ta čiau įstai gos tu ri ne lik ti
Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Penk ta die nį ra jo ne vie šė jęs 
so cia li nės ap sau gos ir dar bo mi-
nist ras Li nas Ku ku rai tis iš sklai dė 
tur būt pa sku ti nes vil tis, kad po 
2023-ių jų Al vi to šv. Ka zi mie ro 
na muo se ir to liau gy vens glo bos 
rei ka lin gų vai kų šei my nos. Įver ti-
nęs šios įstai gos žmo nių di džiu lį 
įdir bį ir pui kią ma te ria li nę ba zę, 
mi nist ras pa ta rė ap si spręs ti, ku-
rio je so cia li nio dar bo sfe ro je vi sa 
tai bū tų tiks lin giau sia pa nau do ti.

„Nu ta rė, kad vis kas vi sur blo gai“
„Ge riau vie ną kar tą pa ma ty ti, ne gu šim-

tą sy kių iš girs ti“, – kal bė jo sve čią Vil ka viš ky-
je su ti kę ir į Al vi tą ly dė ję po li ti kai. Vi siems 
rū pė jo ga lų ga le iš siaiš kin ti, ko kia yra Al vi-
to šv. Ka zi mie ro na mų per spek ty va ša ly je 
vyks tant ins ti tu ci nės glo bos per tvar kai. 
Apie tai bu vo kal bė ta si 2017 m. pa va sa rį, 
kai mi nist ras L. Ku ku rai tis pir mą syk vie šė-
jo ra jo ne, me ras Al gir das Nei ber ka pri si mi-
nė Sei me vy ku sį po kal bį su SADM va do vu 
ir sa kė „pa ju tęs su si kal bė ji mą“. Ir ra jo no, ir 
VšĮ Al vi to šv. Ka zi mie ro na mų va do vų aiš-
kus no ras – iš sau go ti šią vai kų glo bos įstai-
gą.

Mi nist rui L. Ku ku rai čiui bu vo pa ro dy ti 
už eu ro pi nes lė šas šiuo lai kiš kai įreng ti glo-
bos na mai, dau gy bė nuo trau kų apie jų gy-
ven to jų kas die ny bę bei šven tes. Ir me ras, 
ir VšĮ Al vi to šv. Ka zi mie ro na mams va do-

vau jan tis kun. Vy tau tas Ka jo kas pa sa ko jo 
apie Vo kie ti jo je ma ty tus pa vyz džius, kaip 
sėk min gai ten vei kia glo bos na mai, ku rie 

daug kuo, o svar biau sia – vai kų skai čiu mi, 
tik rai pa na šūs į įstai gą Al vi te.
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Alvito šv. Kazimiero namų direktorius kun. Vytautas Kajokas (centre) merui 
Algirdui Neiberkai (iš kairės), ministrui Linui Kukuraičiui, Savivaldybės adminis-
tracijos direktoriui Vitui Gavėnui ir parlamentarui Kęstučiui Smirnovui akcen-
tavo, kad planuojant  institucinės globos pertvarką neatsižvelgta į konkrečių 
įstaigų specifiką. Ievos ŠLIVINSKIENĖS nuo tr.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Vė juo tas sa vait ga lis pri šau kė bė-
dą. Ga lin gas gū sis nu lau žė vie ną 
iš Pae že rių dva ro so dy bos se no-
jo ąžuo lo ka mie ni nių at ša kų.
Se niau sias mū sų ra jo no ąžuo las prieš tre-
jus me tus bu vo pri pa žin tas vals ty bės sau-
go mu me džiu. Pae že rių dva ro lan ky to jai 
gė rė da vo si 30 m aukš čio, be veik pus sep tin-
to met ro apim ties ga liū nu, tad apie ąžuo lą 
nuo lat su ki nė da vo si žmo nių. Šį šeš ta die nį 
ant suo liu ko par ke, gre ta ąžuo lo, taip pat 
kle gė jo dva ro sve čiai, čia švęs tos krikš ty-
nos. Vi sa lai mė, kad įsi siau tė jus vė jui žmo-
nės iš si skirs tė ir lū žu si vie na sto riau sių, ko-
ne met ro skers mens, me džio at ša kų nie ko 
ne su ža lo jo, nes pa sek mės ga lė jo bū ti pa čios 
liūd niau sios.

Dau giau nei ke tu ris šimt me čius skai-
čiuo jan tis Pae že rių dva ro se no lis iš išo rės 
at ro do veš lus, gy vy bin gas ir ža lias, ta čiau 
jo vi dus jau ge ro kai pa žeis tas pu vi nio. Pas-
kel bus ąžuo lą vals ty bės sau go mu, jo vai ni-
ką pa re ti no ir ša kas tro sais su tvir ti no UAB 

„Ar bo vi ta“ spe cia lis tai. De ja, vi du je išo pė ju-
siam me džiui to ne pa ka ko, juo lab kad ka-

mie nas jau bu vo pra dė jęs plyš ti.
Pir ma die nio ry tą Vil ka viš kio ra jo no Su-

val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ro-mu zie-
jaus di rek to rė Jur gi ta Mo ro zai tė kvie tė si 
ra jo no Sa vi val dy bės eko lo gą, bu vo su si siek-
ta su me dį prieš ke le tą me tų su tvir ti nu sios 
bend ro vės ar bo ris tu, kreip ta si į Vals ty bės 
sau go mų te ri to ri jų tar ny bą. Ar ti miau siu 
me tu bus spren džia ma, ką da ry ti to liau, 
nes bai mi na ma si, jog se na sis ąžuo las ne-
lūž tų dau giau. Ta čiau vi sų pir ma įstaigos 
di rek to rė sa kė be si rū pi nan ti, kad te ri to ri ja 
ap link ąžuo lą bū tų sau giai ap tver ta, o nu lū-
žu si ir par ko da lį už klo ju si me džio at plai ša 
– pa ša lin ta.

Vė jai sa vai tės pa bai go je įvei kė ir dau-
giau me džių. Ug nia ge siai penk ta die nio va-
ka rą Vil ka viš ky je bu vo iš kvies ti pa ša lin ti 
Vy tau to gat vė je, ant va žiuo ja mo sios ke lio 
da lies, nu vir tu sį se ną me dį. Di džiu lį ber žą 
vė jas sa vait ga lį nu lau žė Tei be rių kai me, 
bend ruo me nės na mų kie me. Pa na šių at ve-
jų bu vo ir dau giau.

Tuo tar pu si nop ti kai pra na šau ja, kad ar-
ti miau siu me tu vė jai ne rims. Siau čiant stip-
riam vė jui gel bė to jai ra gi na ne lįs ti po aukš-
tais me džiais, ne sta ty ti po jais au to mo bi lių, 
ne sto vė ti prie di de lių rek la mos sten dų ar 
po elekt ros li ni jo mis.

Stip rus vė jas pa lau žė senąjį Pae že rių dva ro ąžuolą
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PA DĖ KOS PA MAL DOS
Sek ma die nį (rug sė jo 22 d.), 12 val., 
Vil ka viš kio ka ted ro je vyks pa dė kos 
pa mal dos už ly giai prieš me tus Lie tu-
vo je vie šė ju sio po pie žiaus Pran ciš kaus 
vi zi tą ir už išaukš ti ni mus pa ger biant 
Lie tu vą kar di no lo ti tu lu. Pa mal doms 
va do vaus Vil ka viš kio vys ku pi jos vys-
ku pas Ri man tas Nor vi la.

GA LIMA SĖ TI
Že mės ūkio mi nis te ri ja pa kei tė Tie sio gi-
nių iš mo kų tai syk les. Žem dir biai, dek la-
ruo jan tys po sė li nius ir įsė li nius au ga lus 
kaip eko lo gi niu at žvil giu svar bią vie to-
vę, jau da bar, o ne po spalio 15 d., ga li 
vyk dy ti žie mi nių au ga lų sė ją po sė liui 
skir tuo se plo tuo se. Tie sio gi nių iš mo kų 
avan sai šiemet sieks iki 70 pro c., o kai-
mo plėt ros prie mo nių avan sai – net iki 
85 pro c. bend ros pa ra mos su mos.

REN GIA  PO PIE TĘ
Rug sė jo 20 val., 16 val., bu vu sio Sa lo mė-
jos  Nė ries mo kyk los bend ra bu čio sa lė-
je or ga ni za ci ja „Bo čiai“ ren gia po pie tę 
„At sis vei ki nant su va sa ra“. Kvie čia mi 
da ly vau ti „Bo čių“ na riai.

Į „GRY BŲ  ŠVEN TĘ“
Vil ka viš kio ra jo no dia be ti kų drau gi ja 
„In su la“ or ga ni zuo ja eks kur si ją į „Gry-
bų šven tę“ Va rė no je rug sė jo 28 d. Pra-
šoma iki rug sė jo 25 d. re gist ruo tis tel.: 
8 699 47 895, 8 620 21 841.

SAU GO JA
Pra si dė jo ap lin ko sau gos ak ci ja „Me-
džiok lė“, skir ta tau rių jų el nių ir brie-
džių ap sau gai stip rin ti per jų ru ją. 
Akcija truks iki spa lio 15 d. Ap lin ko sau-
gi nin kai tik rins me džiok les ir pir mi nio 
žvė rių ap do ro ji mo aikš te les, stab dys 
įtar ti nas trans por to prie mo nes. Apie 
pa ste bė tus pa žei di mus ga li ma pra neš-
ti skubios pa gal bos te le fo nu 112.
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Kęs tas DID VA LIS iš Klam pu čių k.:
– Ma no au to mo bi liui – 36 me tai, bet 

jis labai prižiūrėtas. Ta čiau aš per me tus 
nu va žiuo ju ne dau giau kaip tūks tan tį 
ki lo met rų. Tai ka žin kas dau giau ter šia 
orą: ar aš, ar tas, ku ris su nau ju au to mo-
bi liu pra su ka šim tus tūks tan čių?

Da lė PAČ KAUS KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Pri ta riu, kad su oro tar ša ko vo ti 

rei kia. Ta čiau esu pen si nin kė ir tik rai 
ne ga lė čiau įsi gy ti nau jo au to mo bi lio. 
Ma niš kis pa ga min tas 1993 me tais, bet 
rie da pui kiai ir man yra la bai pa to gus.

Ha rol das KU DO KAS 
iš Pa ne vė žio:
– Ap mo kes tin ti rei kė tų, kad su ma-

žė tų se nų tar šių au to mo bi lių. Ta čiau 
vi sa da me da lis tu ri dvi pu ses. Pats va ži-
nė ju apy nau ju au to mo bi liu, to dėl man 
ap mo kes ti ni mas ne grės tų. O ma žas pa-
ja mas tu rin tiems žmo nėms mo kes tis 
at si liep tų skau džiai.

Bi ru tė AŠU TAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Pa ti ne vai ruo ju, tad man tai neak-

tua lu. Ta čiau vi si pa pil do mi mo kes čiai 
gy ven to jams yra naš ta. Se ni žmo nės 
nie kaip neįs teng tų nei nau jų au to mo-
bi lių įsi gy ti, nei di de lių mo kes čių mo-
kė ti.

Pau lius KRA KAUS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Ap mo kes tin ti rei kė tų, nes kuo 

se nes nis au to mo bi lis, tuo jis la biau 
ter šia gam tą. Ma ne ir pa tį pa lies tų šis 
mo kes tis, bet tu ri me gal vo ti apie atei-
tį, apie pro gre są.
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Kaip ver ti na te val džios ke ti ni-
mus ap mo kes tin ti se nus au to-
mo bi lius?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Mi rė pa ke liui
Sek ma die nį mi rė į Kau no kli ni kas ga be na-
mas li go nis.

Ke lias die nas Vil ka viš kio li go ni nės Vi-
daus li gų sky riu je gy dy to 73-ejų vy ro svei-
ka ta sa vait ga lį pa blo gė jo, tad me di kai nu-
ta rė li go nį per vež ti į Kau no kli ni kas. Anot 
gy dy to jų, vy ro būk lė tik rai ne bu vo to kia 
sun ki, kad kil tų abe jo nių dėl per ve ži mo 
sau gu mo.

Ta čiau li kus 8 ki lo met rams iki Ma ri-
jam po lės li go nis stai ga pra ra do są mo nę. 
Pa cien tą ly dė ju si me di kė pa ti at li ko gai-
vi ni mo veiks mus, jai pa dė ti bu vo iš siųs ti 
Vil ka viš kio bei Ma ri jam po lės grei to sios 
pa gal bos eki pa žai. Ta čiau vy ro at gai vin ti 
ne pa vy ko. 

Mir ties prie žas čiai nu sta ty ti pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas.

Bai gė si muš ty nė mis
Sa vait ga lį nuo mu šei kų nu ken tė jo du jau-
nuo liai.

Penk ta die nį, apie 14.30 val., sep ty nio-
lik me tis klau su tiš kis mo to cik lu iš mo kyk-
los va žia vo na mo. Vil ka viš ky je, Vie ny bės 
gat vė je, dėl su si da riu sios eis mo si tua ci jos 
tarp jo ir pa žįs ta mo au to mo bi lio vai ruo to-
jo ki lo konf lik tas. Vai ki nai su si žo džia vo, 
neap siė jo ir be ne pa do rių ges tų. Ga liau-
siai ma ši nos vai ruo to jas ne te ko kant ry bės 
ir vie šo je vie to je, ma tant ki tiems as me-

nims, tren kė ne pil na me čiui į vei dą.
Nak tį į sek ma die nį, tuoj po vi dur nak-

čio, Būd vie čių kai me (Pa je vo nio sen.) konf-
lik tas ki lo tarp gi mi nai čių. 28-erių vy ras 
prie na mų val dos ap spar dė de šimt me čiu 
jau nes nį vai ki ną. Po konf lik to smur tau to-
jas spru ko.

Vai ra vo gir tas
Penk ta die nį su lai ky tas ne blai vus vai ruo to-
jas.

Apie 20 val. ke ly je Vilkaviškis–Bartnin-
kai–Aistiškiai su stab dę „Au di A4“ pa tru liai 
įta rė, kad vai ruo to jas ga li bū ti ne blai vus, 
nes nuo jo skli do stip rus al ko ho lio kva pas, 
vy ras el gė si nea dek va čiai. 

Pa tik ri nus al ko tes te riu paaiš kė jo, kad 
To mas Mo le vi čius vai ra vo ne blai vus. Jam 
nu sta ty tas vi du ti nis (1,67 pro m.) gir tu mas. 
Au to mo bi lį pa rei gū nai iš ga be no į sau go ji-
mo aikš te lę.

Ap vo gė se nu tę
Penk ta die nį į po li ci ją krei pė si ap vog ta se-
no lė.

Aš tuo nias de šimt me tė ky bar tie tė pra-
ne šė, kad iš jos so dy bos V. Mont vi los gat-
vė je din go du ben zi ni niai pjūk lai, dvi 
at sar gi nės pjūk lų gran di nės, ben zi ni nė 
žo liap jo vė ir du elekt ri niai kam pi niai šli-
fuok liai.

Mo te ris ne ga li pa sa ky ti, ka da tiks liai 
įvy ko va gys tė, nes mi nė tais daik tais po rą 
mė ne sių nie kas ne si nau do jo. Tik pri rei kus 
vie no iš jų ky bar tie tė ap si žiū rė jo, jog ne bė-
ra ir ki tų įran kių. 

Va gių pa da ry ta ža la – 860 eu rų.

Įk liu vo ant sie nos
Pa sie ny je su Len ki ja pa rei gū nai su lai kė du 
vog tus au to mo bi lius.

Ant ra die nį pa tik rin ti su stab dę į Lie tu-
vą įva žia vu sį au to mo bi lį „Mer ce des Benz 
C180“ vo kiš kais re gist ra ci jos nu me riais pa-
sie nie čiai vai ruo to jo pa pra šė pa teik ti sa vo 
ir trans por to prie mo nės do ku men tus. Šie-
met pa ga min tą mer se de są vai ra vo 36 me tų 
Uk rai nos pi lie tis.

In for ma ci ją apie šį au to mo bi lį duo me-
nų ba zė se tik ri nę pa sie nie čiai nu sta tė, jog 
au to mo bi lio paieš ką tą pa čią die ną jau pa-
skel bė Vo kie ti jos po li ci ja.

Per ap žiū rą uk rai nie čio ran ki nė je pa rei-
gū nai ap ti ko Slo va ki jos pa vyz džio su klas to-
tą vai ruo to jo pa žy mė ji mą. Uk rai nie tis po 
ap klau sos už da ry tas į areš ti nę. „Mer ce des 
Benz“ li ko pa sie nie čių glo bo je.

Tą pa čią die ną pa tik rin ti su stab dę į Lie-
tu vą iš Len ki jos įva žia vu sį 2018 me tais pa-
ga min tą au to mo bi lį „Ma se ra ti Le van te“ pa-
rei gū nai ap žiū rė jo iš sa miau. Nors 46 me tų 
uk rai nie čio vai ruo to jo as mens bei Ita li jo je 
re gist ruo to au to mo bi lio do ku men tai bu vo 
ne prie kaiš tin gi, po vai ruo to jo sos tu ap tik-
tas plas ti ki nis mai še lis su bal tos spal vos 
mil te liais ir tab le tė mis. Pir mi niais duo me ni-
mis, ras tie ji mil te liai yra me tam fe ta mi nas, 
o tab le čių kil mę dar nu sta tys eks per tai.

Uk rai nie tis po ap klau sos bu vo už da-
ry tas į areš ti nę. Ry to jaus die ną „Ma se ra ti 
Le van te“ vai ruo to jui bu vo pa teik ti nau ji 
įta ri mai. Mat dar kar tą pa tik ri nę duo me nų 
ba zes pa sie nie čiai ra do įra šą, jog šios ma ši-
nos pa si ges ta Ita li jo je.

Pa sie nie čiai aiš ki na si abie jų įvy kių ap-
lin ky bes.

ĮVYKIAI

Glo bos na mų įdir bis iš gir tas, 
ta čiau įstai gos tu ri ne lik ti

Atkelta iš 1 p.

„Jei ma ty tu me, kad šei mos tvar ko si pa čios, 
iš glo bos na mų už da ry mo ne da ry tu me bė-
dos. Ta čiau tiek vi so je Lie tu vo je, tiek Vil-
ka viš kio ra jo ne iš tė vų pai ma ma tiek pat 
vai kų, kaip ir iki re for mos. Vie no vai ko iš-
lai ky mas pas mus at siei na pi giau ne gu šei-
my ni niuo se na muo se. Mums gai la 20-ies 
me tų dar bo, mes ga li me ir no ri me pa dė ti 
vals ty bei. Ki tas da ly kas – to kioms re for-
moms dar ne prib ren du si vi suo me nė. Re-
for muo da mi mes ne ma to me pa čių vai kų. 
O juk svar biau sia, jog per re for mas pa ma-
ty tu me žmo gų, – kal bė jo kun. V. Ka jo kas. 
– Dau gy bė ka ta li kiš kų vai kų glo bos na mų, 
ku rie kū rė si maž daug prieš 20 me tų, jau 
anks čiau už si da rė, nes „ne pa ve ža“ re for-
mų. Kai mū sų ša lis pla na vo ins ti tu ci nės 
glo bos per tvar ką, su pla kė į vie ną krū vą 
tuos vals ty bi nius vai kų na mus, kur gy ve na 
ko ne du šim tai vai kų, taip pat ma žus pri va-
čius ir nu ta rė, kad vis kas vi sur blo gai.“

 Siū lo keis ti veik lą
Mi nist rui L. Ku ku rai čiui ne bu vo leng-

va pa sa ky ti, ko ga li ti kė tis VšĮ Al vi to šv. 
Ka zi mie ro na mai po 2023 m. gruo džio 31 
d. Jis pri mi nė, jog ins ti tu ci nės glo bos per-
tvar kos re for mos vi sų svar biau sias tiks-
las – kad vai kas lik tų šei mo je, kad iš jos 
ne bū tų paim tas. Sie kiant ši to stip ri na ma 
dau gy bė pa gal bos šei mai inst ru men tų. Ir 
tik ta da, jei gu nė jie ne pa dė tų, tik pa sku-
ti niu at ve ju, vai kas bū tų ap gy ven din tas 
šei my ni niuo se na muo se bend ruo me nė-
je. To kiuo se mak si ma liai ga lė tų gy ven ti 
8 vai kai.

„Glo bos na mai, ku riuo se gy ve na iki 40 
vai kų, tu rė tų nu nyk ti. Kal bu apie neiš ven-
gia my bę. Ana lo giš kas per tvar kos pro ce-
sas vyks ta vi so je Eu ro po je – ir Vi du rio, ir 
Va ka rų. Ma ži šei my ni niai na mai bend ruo-
me nė je – pa vyz dys, į kur mes ei na me, yra 

] ir Vo kie ti jo je, – tei gė mi nist ras. – Ta čiau 
leis ti jums iš si vaikš čio ti bū tų nu si kal ti-
mas. Jū sų so cia li nį įdir bį dir bant su vai-
kais bū ti na iš sau go ti, nu kreip ti ten, kur 
jūs – Baž ny čia, dar buo to jai, spe cia lis tai 
– ga lė tu mė te pri si dė ti. Tu ri te pra dė ti žiū-
rė ti, ką ki ta ga lė tu mė te da ry ti. So cia li nė je 
sfe ro je si tua ci ja kei čia si la bai grei tai. Ko 
ge ro, atei ty je pa ts ver tin giau sias mū sų vi-
sų ge bė ji mas bus ge bė ji mas keis tis.“

Įvar di jo įvai rias pro ble mas
Vil ka viš kie čiams pa li kęs rim tų „na mų 

dar bų“, į mi nis te ri ją L. Ku ku rai tis tu rė jo 
par vež ti ne trum pą są ra šą spręs ti nų klau-
si mų. Pas ka tin tos me ro A. Nei ber kos („Ma-
žiau džiaug tis, nau do tis pro ga pa klaus ti“, 
– ra gi no jis), pro ble mas iš sa kė so cia li nė je 
sri ty je dir ban čios spe cia lis tės. So cia li nės 
pa ra mos sky riaus ve dė ja Si mo na Bi kai tė 
ak cen ta vo di de lį ir nuo lat au gan tį pa gal-
bos na muo se po rei kį, la bai di de lį psi cho-
so cia li nės pa gal bos po rei kį ir spe cia lis tų, 
ku rie ga lė tų ją teik ti, trū ku mą. Kal bė ta 
apie il gė jan čias suau gu sių jų ei les ap si gy-
ven ti Gud kai mio glo bos na muo se (lau kia 
14 as me nų), Did vy žių so cia li nės glo bos 
na muo se (6 žmo nės lau kia jau me tus, tuoj 
pri si dės dar 3).

Įpa rei go ta ko lek ty vo, Vil ka viš kio so-
cia li nės pa gal bos cent ro di rek to rė Ri ta 
Mic ku vie nė ak cen ta vo ma žų at ly gi ni mų 
pro ble mą. Taip pat ji pa brė žė tar ny bi nių 
trans por to prie mo nių sty gių, per ne lyg di-
de lį at ve jo va dy bi nin kų dar bo krū vį.

„Žmo nės pyks ta dėl nuo la ti nių ei lių 
gau ti tech ni nės pa gal bos prie mo nių, nes 
at sa kin go je įstai go je stip riai vė luo ja vie-
šie ji pir ki mai. Nuo ge gu žės mė ne sio ei lė je 
lau kia 11 as me nų. Rug sė jo mė nuo, o dar 
neį vy kę šių me tų vie šie ji pir ki mai. Pa vyz-
džiui, spe cia lių lo vų jau nu pir ko me, ta čiau 
trūks ta čiu ži nių. Ką pa sa ky ti klien tui?“ 
– klau sė R. Mic ku vie nė. Vis dėl to šis klau si-
mas ne li ko gry nai re to ri nis. „Jei tech ni nės 
pa gal bos prie mo nių įsi gi ji mo rei ka lai pe-
rei tų į Sa vi val dy bės ran kas, su si tvar ky tu-
me ge riau“, – mi nist rui siū lė A. Nei ber ka.

Ga li my bių ne ly gy bė
Bu vo pa lies tos skur do ir ne ly gy bės 

pro ble mos vi so je ša ly je. „Pen si nin kų skur-
das au ga, o vai kų ma žė ja. Ta čiau ma žė ja 
tik mo ne ta ri nis skur das, o di džiu lė ga li-
my bių ne ly gy bė, ku rios vai ko pi ni gais 
neiš ly gin si me, iš lie ka, – ak cen ta vo L. Ku-
ku rai tis. – Vil niu je per 90 pro c. vai kų ei na 
į dar že lius, re gio nuo se – apie 17 pro c. Pa-
vyz džiui, sos ti nė je pri va taus dar že lio spe-
cia lis tai su vai ku „iš vaikš čio ja“ 3–4 me tus, 
dar iki mo kyk los pa ža di na jo ge bė ji mus, 
jė gas. Tai gi to kias są ly gas tu rin tys sep tyn-
me čiai vil nie čiai ir re gio nuo se au gan tys 
dar že lių ne lan kę vai kai yra ypač ne ly gio-
se star to po zi ci jo se. Ty ri mai ro do, jog kai 
vai kui jau sep ty ne ri, to kio skir tu mo vals-
ty bės jė go mis su ma žin ti pra ktiš kai ne beį-
ma no ma. O kur dar ne vie no da ug dy mo 
ko ky bė mo kyk lo se...“

Mi nist ras šiek tiek ap ta rė pla ną ne mo-
ka mai mai tin ti pra di nių kla sių mo ki nius. 
„Ki tą met tu rė tu me tu rė ti pi ni gų pir mo-
kams ir prieš mo kyk li nu kams, ku rie gru-
pes lan ko mo kyk lo se“, – sa kė L. Ku ku rai-
tis.

SADM va do vas taip pat bu vo už su kęs 
į Užim tu mo tar ny bą, bend ra vo su ra jo ne 
dir ban čiais vai ko tei sių ap sau gos spe cia lis-
tais, Al vi te ap žiū rė jo sta to mą baž ny čią.

Ateityje pats 
vertingiausias 
mūsų visų gebėjimas 
bus gebėjimas keistis.
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Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės 
keliauja į paežerės konteinerius

Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Vi są mė ne sį ka me ro mis fil muo-
jant kon tei ne rių sto vė ji mo vie tą 
pae že rė je už fik suo ta de šimt 
pa žei di mo at ve jų. De ja, di džiau-
sius ter šė jus „pri kirp ti“ nė ra taip 
pa pras ta.

Pa dau gė jo at lie kų
Ne kar tą esa me ra šę apie tai, jog įvai rio-

se vie to se, kur žmo nės mėgs ta ne le ga liai 
su vež ti sa vo at lie kas, ža da ma įtai sy ti fil ma-
vi mo ka me ras.

Ma ri jam po lės ap skri ties at lie kų tvar-
ky mo cent ro (MAATC ) nu pirk tos ka me ros 
akis vi są mė ne sį ste bė jo, kas vyks ta vie nos 
Viš ty čio sto vyk la vie tės au to mo bi lių sto vė ji-
mo aikš te lė je.

– Nuo va sa ros pra džios prie eže ro esan-
čio se kon tei ne rių aikš te lė se la bai pa di dė jo 
at lie kų kie kiai. Šiukš lės iš ten iš ve ža mos 
kas dvi sa vai tes, bet jų su si kaup da vo tiek, 
kad ap link kon tei ne rius ėmė da ry tis šiukš-
ly nai. Pa si ta rę su MAATC nu spren dė me 
ka me rą įtai sy ti prie vie nos iš pa grin di nių 
sto vyk la vie čių, – pa sa ko jo Vil ka viš kio ra jo-

no sa vi val dy bės vyr. spe cia lis tas eko lo gas 
Da rius Bu ni kis.

Per žiū rė jus per mė ne sį nu fil muo tus 
vaiz dus, su skai čiuo ta de šimt pa žei di mų. 
Ži no ma, bu vo fik suo ja mi ne va sa ro to jai, 
ku riems poil siau jant su si da ran čioms at lie-
koms kon tei ne riai ir yra skir ti, bet tie, kas 
at vež da vo šiukš lių pil nas prie ka bas, mai šų 
pri kimš tas au to mo bi lių ba ga ži nes.

Sto vi poil sia vie tė je
– Vi si ka me rų už fik suo ti pa žei dė jai 

bu vo nu sta ty ti, iš kvies ti į Sa vi val dy bę. Aš-
tuo ni iš jų jau at vy ko ir yra nu baus ti ad-
mi nist ra ci nė mis bau do mis. Li ku sie ji du 
at ve jai sun kes ni: abu kar tus (pra džio je ir 
ga le mė ne sio) ne ma ži at lie kų kie kiai, po 
3–4 m³, at vež ti tuo pa čiu au to mo bi liu, ku-
ris yra įre gist ruo tas jau bank ru ta vu sios 
įmo nės var du. Jis nuo lat sto vi „Vik to ri jos“ 
poil sia vie tės te ri to ri jo je, tą pa tvir ti no ir 
ten dir ban tys žmo nės, ir vie ti niai gy ven to-
jai. Man į ją nu va žia vus, automobilis taip 
pat ten sto vė jo, – kal bė jo D. Bu ni kis.

Nors, anot eko lo go, vi si fak tai ro do, jog 
at lie kos mi nė tu au to mo bi liu at vež tos iš 
poil sia vie tės te ri to ri jos, ta čiau tai įro dy ti 
ne leng va. Mat šio je vie to je su si py nu sios 
net ke lios įmo nės: vie nai pri klau so že mė, 

ki tai – tur tas, o veik lą vyk do dar ki ta, pa-
sau gos su tar tį su da riu si, bend ro vė. Kai ku-
rioms jų se niai pa skelb tas bank ro tas. Su 
vi so mis šio mis įmo nė mis su si jęs vie nas ir 
tas pa ts vers li nin kas nei gia, kad at lie kas į 
aikš te lę ve žan tis au to mo bi lis pri klau so jo 
bend ro vei ir, be abe jo, kad šiukš lės bu vo 
ve ža mos bū tent iš poil sia vie tės te ri to ri jos.

– Dar buo to jai ap skri tai tei gia, jog veik la 
ten ne vyk do ma, nors ap si lan kius vi zua liai 
ma ty ti, kad poil siau to jai lan ko si, ka vi nė 
vei kia. Ga vo me net kvi tus iš žmo nių, ku rie 
su si mo kė ję už ap gy ven di ni mą. Tai gi veik la 
vyks ta, ir at lie kų dėl to tu ri su si da ry ti di de li 
kie kiai, bet už juos nie kas ne mo ka, – kal bė-
jo D. Bu ni kis.

Va do vau ja si re gist ru
Ši si tua ci ja iš ties pa si ro dė keis ta. Pui kiai 

ži no me, jog mo kes tį už at lie kas mo ka vi si, 
net ato kiau siuo se ra jo no kam pe liuo se įsi-
kū rę žmo nės. Mo kė ti rei ka lau ja ma net už 
pa vel dė tą se ną ba kū žę, ku rio je nie kas ne gy-
ve na ir at lie kų, sa vai me su pran ta ma, ne su-
si kau pia. Ta čiau di džiu lė je te ri to ri jo je, kur 
poil siau ja žmo nės, tei kia mos mai ti ni mo pa-
slau gos, už at lie kas nie kas ne mo ka.

Pa si ro do, iš šios te ri to ri jos at lie kos ne-
su ren ka mos ir mo kes tis nei ma mas, nes 

MAATC spe cia lis tai, nu sta ty da mi mo kes-
čius, va do vau ja si Ne kil no ja mo jo tur to re-
gist rų iš ra šais.

– Pa gal Ne kil no ja mo jo tur to re gist rų 
duomenis tur tas to je te ri to ri jo je pri klau so 
bank ru ta vu sioms įmo nėms. Bank ro to ad-
mi nist ra to rius pa reiš kė, kad veik la bus ne-
vyk do ma, at lie kų ne bus, tad ir su tar tis su 
to mis įmo nė mis ne bu vo su da ry ta, – tei gė 
MAATC Klien tų ap tar na vi mo sky riaus va do-
vas Sau lius Ši mo nė lis.

Pa sak S. Ši mo nė lio, anks čiau at lie kų su-
rin ki mo iš šios te ri to ri jos pa slau ga bu vo 
tei kia ma ir jos iš ve ža mos, bet po ei li nės 
bank ro to by los su tar tis at nau jin ta ne bu-
vo.

– Jei ten vyks ta veik la, jei tei kia mos 
mai ti ni mo pa slau gos, ky la klau si mas, ar 
jos yra le ga lios. Juk Vals ty bi nė mais to ir ve-
te ri na ri jos tar ny ba, leis da ma vers tis to kia 
veik la, tu ri ma ty ti su tar tį su mū sų cent ru 
dėl mais to at lie kų, miš rių ko mu na li nių 
at lie kų su tvar ky mo, o tos su tar ties, kaip 
su pra to te, nė ra. Pa si kar to siu, kad mes va-
do vau ja mės Ne kil no ja mo jo tur to re gist ru, 
o jis ten kaž ko dėl ne tvar ko mas, tai gi nu sta-
ty ti sa vi nin ką ar vyk do mą veik lą la bai su-
dė tin ga, – kal bė jo S. Ši mo nė lis.

Nukelta į 4 p.]

Šis automobilis, priklausantis bankrutavusiai įmonei, po pilną priekabą atliekų 
per mėnesį į paežerę atvežė net du kartus.
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Gy ve ni mas kaip upė bė ga:
Čia žy di so dai, čia ru dens šal na.
Te gul šian dien Jums žy di vi sos gė lės,
Te gul šir dy gy ve na ši lu ma!

Mie lą Ma ri ją MA KAC KIE NĘ,
gy ve nan čią Pūs ta pė džių kai me,

90-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na
Ja nius ir Onu tė Ar ba tai čiai su sū nu mis 

Ro lan du ir Eval du bei jų šei mo mis.
Užsk. 2703

SVEIKINAME

Ket vir ta die nį ra jo no Sa vi val dy-
bę pa sie kė il gai lauk ta ži nia – 
Vil ka viš kio spor to sa lės sta-
ty bai šiais me tais pa pil do mai 
skir ta 150 tūkst. eu rų.
Pa pil do mas fi nan sa vi mas spor to sa-
lei Vie ny bės gat vė je skir tas Švie ti mo, 
moks lo ir spor to mi nis te ri jai per skirs-
čius ki tų ša lies sa vi val dy bių ne pa nau-
do tas lė šas. 

Tai gi dar bai ne sus tos – iki me tų pa-
bai gos ti ki ma si su tvar ky ti pa sta to išo-
rę: at lik ti sie nų ap dai lą, su dė ti lan gus, 
du ris, kad vė liau, žie mą, sta ty bi nin kai 
ga lė tų dirb ti vi du je.

Sa lės re konst ruk ci jos dar bus at lie-
ka UAB „Sta ty bos rit mas“ iš Ma ri jam po-
lės. Ran go vas sėk min gai įsi sa vi no anks-
čiau sta ty bai skir tus 720 tūkst. eu rų.

„San ta kos inf.

Spor to sa lės re konst ruk ci jos dar bai ne sus tos – 
gau tas pa pil do mas fi nan sa vi mas

Iki me tų pa bai gos ti ki ma si su tvar ky ti pa sta to išo rę. Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.S

Prie bendrųjų konteinerių atvežama ir padangų, statybinių šiukšlių bei kitokio 
šlamšto, turinčio keliauti į didžiųjų gabaritų atliekų aikšteles.
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„Santaką“ 
redakcijoje galite 
užsiprenumeruoti nuo 
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(8 342) 20 805, 8 650 13 988.
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Vys ku pas A. Po niš kai tis: leng vai iš pro tė ti 
dėl krep ši nio – nor ma lu
Ki ni jo je vy ku sio Pa sau lio vy rų 
krep ši nio čem pio na to die no mis 
in ter ne to dien raš tis Ber nar di nai.lt 
iš spaus di no in ter viu su Vil niaus 
ar ki vys ku pi jos vys ku pu aug zi lia-
ru Arū nu Po niš kai čiu, ku ris yra 
pa žįs ta mas mū sų kraš to žmo-
nėms, nes ki lęs iš Vil ka viš kio.

Žur na lis tas Si mo nas Ben džius 
su vys ku pu kal bė jo si apie krep ši-
nio gro žį, šio žai di mo są sa jas su 
krikš čio niš ko mis vertybėmis ir 
apie tai, ko dėl vys ku pui svar bu 
ne tik mels tis, bet ir spor tuo ti. 
Siū lo me šį in ter viu pa skai ty ti ir 
„San ta kos“ skai ty to jams.
Krep ši nį su gal vo jęs krikš čio nis pres bi te ri-
o nas Ja me sas Nais mit has var gu ar nu ma-
nė, jog kai ku rioms tau toms (tarp jų – ir lie-
tu viams) ku ria bū si mą „ant rą ją re li gi ją“. 
Nors šis ter mi nas ga li at ro dy ti nu val kio-
tas, krep ši nio pa na šu mų į kul tą pas mus 
ne ma žai: prieš svar bias rung ty nes „lai-
kom kumš čius“ ir tar tum mal das ar bur-
ta žo džius be riam pa lai kan čius šūks nius 
(o var žo vams siun čiam už kei ki mus – „neį-
mesk“); taik les nę ran ką tu rin čius krep-
ši nin kus va di nam „krep ši nio die vais“, o 
ne ti kė tai pa siek tą per ga lę – „ste buk lu“; 
va do vai sa vo dar buo to jus prieš rung ty nes 
pa lei džia na mo ar bent jau ne trik do „šven-
to“ lai ko prie ek ra nų.

„Ką tik nu grio vė vie ną lie tu vį. Be rods, 
But ke vi čių“, – ko men tuo ja Vil niaus vys ku-
pas aug zi lia ras Arū nas PO NIŠ KAI TIS, kai 
su juo te le fo nu pa si tiks li nu ke le tą de ta lių 
dėl in ter viu.

– Vys ku pe Arū nai, esa te iš tų, ku rie 
ne tik ste bi te čem pio na tą per te le vi zo-
rių, bet ir pa ts kar tais pa mė to te į krep šį.

– Taip, krep ši nis man pa tin ka nuo vai-
kys tės. Lie tu vo je nė ra taip pa pras ta ne su-
si do mė ti šia spor to ša ka. Pats nie ka da tuo 
rim tai neuž sii mi nė jau, ta čiau mo kyk lo je 
žais da vau su bend rak la siais, vė liau – se mi-
na ri jo je lais va lai kiu. Tie siog dėl poil sio ir 
ma lo nu mo.

– Kai vyks ta fut bo lo čem pio na tai, ka-
ta li kai da li ja si po pie žiaus eme ri to Be ne-
dik to XVI min ti mis apie fut bo lo svar bą. 
Tad da bar – duok lė krep ši niui: Jū sų ma-

ny mu, kuo ši spor to ša ka to kia gra ži, įdo-
mi?

– Krep ši nis man gra žus tuo, kaip jis at-
si sklei džia aikš te lė je: tak ti niai spren di mai, 
ko man di nis žai di mas, kū ry bin gu mas, in tui-
ci ja, taik lu mas, grei tis, iš tver mė, drą sa, ryž-
tas, ko vin gu mas... Vi sa da lin kiu sa vo pa lai-
ko mai ko man dai per ga lės, bet man taip pat 
gra žu ir tai, kad rung ty nių baig tis ne vi sa da 
nu spė ja ma: gra žu, ka da lai mi ir silp nes nė 
ko man da, ku ri ne nu lei džia ran kų, pa ro do 
dau giau ryž to, so li da ru mo. Pa tin ka, kai ko-
vo ja ma iki ga lo, iš lai ko ma pa gar ba var žo-
vams ir ko man dos drau gams – taip pat ir 
tiems, ku riems tą die ną pra sčiau se ka si. Ver-
ti nu ge bė ji mą žais ti taip, kad at si skleis tų 
kiek vie no žai dė jo ge riau sios sa vy bės. Taip 
pat ir ge bė ji mą žais ti ko man do je, gal vo jant 
pir miau sia ne apie as me ni nius ro dik lius, 
bet apie bend rą re zul ta tą.

Vis pri si me nu, kad už gra žaus žai di mo 
ir per ga lių yra dau gy bė žiū ro vams ne ma to-
mo dar bo tre ni ruo tė se. Ne tik pa čių žai dė jų, 
bet ir vi so ko man dos per so na lo. Tai ne vien 
tech ni kos šli fa vi mas, bet ir cha rak te rio, as-
me ny bės ug dy mas. Taip pat ir žiū ro vų ug-
dy mas. Juk jie yra „pa pil do mas žai dė jas“.

– Žiū ro vų ug dy mas? La bai įdo mu.
– Ug dy tis ga li ma įvai riai. Pa vyz džiui, 

mo ky tis pra lai mė ti. Kai yra per ga lė – tai, 
sa vai me aiš ku, sma gu. Bet kai pra lai mi me 
– ug do mės su pra ti mą, kad tai nė ra pa sau-
lio pa bai ga. Juk ten, ki to je pa sau lio pu sė je, 
žmo nės ir gi džiau gia si, var žo vai taip pat no-
ri lai mė ti, sten gia si dėl to. Jie taip pat tu ri 
sa vo ger bė jų, ar ti mų jų, bi čiu lių. Tai su pras-
da mas kaž kiek pa si džiau gi ki to džiaugs mu. 
Aiš ku, tai jau ki toks džiaugs mas, bet ma-
nau, kad taip pat svei kas.

Be to, po pra lai mė ji mų mo kai si, kad 
žmo gus nė ra kom piu te ris ar ro bo tas, ku ris 
vi są laik vei kia vie no dai už tik rin tai. Vis ko 
bū na. Kaip sa kė „Žal gi ry je“ žai dęs gar sus 
krep ši nin kas Mar kas Po po vi čius, krep ši ny-
je bū na ir pa ki li mų, ir nuo smu kių. Mo kai si, 
kad po ne sėk mės rei kia pa kil ti, ei ti į prie kį, 
to liau steng tis.

Na, ir svar bu ug dy tis, kad ta sir ga lių vie-
ny bė, iš reiš kia ma skan duo tė mis, dai no mis, 
ne že min tų var žo vų.

– Ar yra krep ši nin kas, ku rio žai di mas 
Jums la biau siai pa tin ka?

– Aiš ku, vi sa da pa lai kau Lie tu vos rink-
ti nę – iš pa trio ti nių mo ty vų. Kal bant apie 

žai dė jus... Vai kys tė je la bai įsi mi nė žal gi rie-
tis Vi tol das Ma sals kis dėl sa vo ka muo lio 
val dy mo tech ni kos. Iš Vil niaus „Sta ty bos“ 
– Jo nas Kaz laus kas su sa vo taik liais me ti-
mais. Bet čia iš se nų lai kų. Da bar ti nia me 
krep ši ny je – ne ži nau, gal koks Ar tū ras Mi-
lak nis (juo kia si)...

– Mi lak nis?! Ko dėl?
– Kad yra nag las, kaip kaž ka da pa reiš-

kė jo tre ne ris. Iš vers čiau – drą sus. Ir kad 
jau čia si hu mo ro jaus mas bei kaž ko kios 
su val kie tiš kos prie gai dės bal se. Pri me na 
ma no se sers vy ro bal są...

Man šiaip pa tin ka žai dė jai, ku rie karš-
tai ko vo ja aikš te lė je, bet kar tu iš lai ko hu-
mo ro jaus mą, mo ka pa si juok ti iš sa vęs ir 
ne dra ma ti zuo ja da ly kų. Ku rie my li krep-
ši nį, bet tu ri gy ve ni mą ir už aikš tės ri bų 
– šei mą, ku riai yra iš ti ki mi.

– Jū sų pa mi nė tas Mar kas Po po vi čius 
tur būt yra iš to kių? Aikš te lė je – žvė ris, 
bet, kiek te ko gy vai su juo pa bend rau ti, 
– gi lus žmo gus.

– Man la bai įstri go, kai jo pa klau sė: 
„Kas tau yra svar biau – krep ši nis ar šei-
ma?“, Po po vi čius at sa kė: „Aiš ku, kad šei-
ma.“

– O ko kios Jums la biau siai įsi min ti-
nos rung ty nės?

– Na, tai žan ro kla si ka – „Žal gi ris“ prieš 
CSKA.

– Žiū rė da vo te?
– Tai aiš ku! Ne pa mirš ta ma. Vie nas 

ypač įsi mi niau, kai pa sku ti nė mis se kun dė-
mis CSKA žai dė jas Alek sand ras Vol ko vas 
iš ly gi no re zul ta tą tri taš kiu – to kiu be vil tiš-
ku me ti mu per gy nė jo ran kas. Bu vo liūd na 
– at ro dė, per ga lė iš sly do iš ran kų. Bet per 
pra tę si mą „Žal gi ris“ vis ką su tvar kė taip, 
kad CSKA dau giau vi sai taš kų ne pel nė.

Dar pa mi nė siu 2000 me tų Sid nė jaus 
olim pi nes žai dy nes, kai lie tu viai vos ne nu-
ga lė jo JAV. Emo ciš kai bu vo toks wow!

Aš pa čių rung ty nių ne ma čiau, stu di ja-
vau Ro mo je. Tais lai kais dar ne bu vo to kio 
stip raus in ter ne to, ne taip jau se niai bu vo-
me pra dė ję juo nau do tis. 

Kaž ku ria me kam ba ry je sė dė jo me ir 
per kom piu te rį žiū rė jom tik skai čius: kiek 
li ko lai ko ir koks re zul ta tas. Pa bai go je ma-
to me – lie tu viai at si lie ka dviem taš kais, ir 
rung ty nės bai gia si. 

Pas kui skai tau rung ty nių ap žval gą: 
„Ja si ke vi čius pra me tė pa sku ti nį tri taš kį“. 
Va di na si, tu rė jo rea lų šan są lai mėt! Fan-
tas ti ka!..
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Pasak vyskupo Arūno Poniškaičio, sporto poveikis primena, kad ir kitose, dar 
svarbesnėse, gyvenimo srityse reikia pastovumo, ištvermės, ištikimybės, 
ypač tuose darbuose, kurie nenuveikiami greitai, kurių vaisiai ne iš karto pasi-
rodo. Ber nar di nai.lt ar chy vo  nuotr.
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KI TU KAM PU

Atkelta iš 3 p.

Į kvie ti mą ne rea ga vo
MAATC at sto vas pri pa ži no ma nan tis, 

jog at lie kos iš šios te ri to ri jos pa ten ka į bend-
ro nau do ji mo at lie kų kon tei ne rius, už tai 
ne mo kant jo kių mo kes čių.

– Taip bū ti ne tu rė tų, dėl to ir ste bi me 
si tua ci ją, sta tė me fil ma vi mo ka me ras. O 
spren di mus dėl At lie kų tvar ky mo tai syk-
lių pa žei di mų tu ri priim ti Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja, nes mums to kie įga lio ji-
mai ne su teik ti, – tei gė S. Ši mo nė lis.

Tuo tar pu Sa vi val dy bės at sto vas D. 
Bu ni kis sa kė mi nė tą vers li nin ką kvie tę-
sis re gist ruo tu laiš ku, bet jo kios reak ci jos 
kol kas ne su lau kęs. Vis dėl to eko lo gas įsi-
ti ki nęs, kad ir MAATC tu rė tų va do vau tis 
ne vien do ku men tais, ku rie, kaip aki vaiz-
džiai ma to me šiuo at ve ju, nea ti tin ka tik ro-
vės, bet ir rea lia si tua ci ja.

– Ži no ma, su gau dy ti sun ku, kai vie ną 

] bank ru ta vu sią įmo nę pa kei čia ki ta, ku ri ir 
vėl bank ru tuo ja. Ta čiau už ten ka nu va žiuo-
ti į vie tą, kad įsi ti kin tum, jog veik la ten vyks-
ta. Tie są sa kant, ji net ir ne bu vo nu trū ku si, 
– kal bė jo D. Bu ni kis.

Jo ži nio mis, MAATC elekt ro ni niu pa štu 
jau iš siun tu si čia veik lą vyk dan čiai įmo nei 
su tar tį ir pa si bai gus nu ma ty tam ter mi nui 
mo kes tis už at lie kas bus skai čiuo ja mas pa-
gal stan dar ti nes są ly gas.

Pri dur si me, kad ki ti ter šė jai, ku rie į Viš-
ty čio poil sia vie tę ve žė mai šus at lie kų ir me-
tė į bend ro jo nau do ji mo kon tei ne rius ar ba 
pa li ko ša lia jų, yra pri va tūs as me nys. Dau-
ge lis pae že rė je tu ri so dy bas, jas tvar ko, re-
mon tuo ja. At lie kos vie niems ne tel pa į kon-
tei ne rius, ki ti ap skri tai tei gė jų ne tu rin tys.

Vi si šie žmo nės nu baus ti ad mi nist ra ci-
ne tvar ka. Be bau dos pa leis ti ne ža da ma ir 
di džiau sius at lie kų kie kius „nie kie no“ au to-
mo bi liu at ve žu sio pa žei dė jo – tik aki vaiz du, 
kad šiuo at ve ju taip pa pras ta ne bus.

Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės 
keliauja į paežerės konteinerius

Užsk. 2719
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Ne su ta ri mai dėl įva žia vi mo įstri go 
am bi ci jų sū ku ry je
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio li go ni nės pu sė je 
esan ti Šei me nos upe lio pa-
kran tės te ri to ri ja atei ty je ga li 
lik ti ne tvar ky ta. Pag rin di nė to 
prie žas tis – ją pri žiū rin tys UAB 
Vil ka viš kio ko mu na li nio ūkio 
dar bi nin kai ne tu ri kaip ten 
pa tek ti.

Ne si lai kė su si ta ri mo
Iki šiol mi nė ta te ri to ri ja bu vo pri-

žiū ri ma, žo lė ke lis kar tus per me tus 
šie nau jama, o į šią vie tą Vil ka viš kio ko-
mu na li nio ūkio sun kias vo rė tech ni ka 
įva žiuo da vo ne var žo mai. Pak lau si te, 
kas pa si kei tė da bar? At sa ky mas – pa-
pras tas. Į šią Šei me nos upe lio pa kran tę 
ga li ma pa tek ti vos per du įva žia vi mus. 
De ja, vi sai ne se niai ko mu na li nin kams 
bu vo už draus ta nau do tis jais abiem. Iš 
da lies dėl to jie pa tys ir kal ti.

Į re dak ci ją krei pė si Vil ka viš kio bai-
ke rių klu bo va do vas Ra mū nas Ka šins-
kas. Jis pa sa ko jo, jog ko mu na li nio ūkio 
at sto vai sa vi va liau ja jo va do vau ja mos 
or ga ni za ci jos būs ti nės te ri to ri jo je. Vie-
nas iš įva žia vi mų į mi nė tą pa kran tę 
bū tent ir drie kia si per Nep rik lau so my bės 
gat vė je esan tį bai ke rių club house‘ą. R. Ka-
šins kas sa kė vi sai ne prieš ta rau jan tis, kad 
už mies to tvar ką at sa kin gi dar buo to jai va-
ži nė tų per pri va čią te ri to ri ją, ta čiau šiuos 
kal ti no su si ta ri mų ne si lai ky mu.

„Dau giau nei prieš me tus va žiuo da ma 
per mū sų kie mą ko mu na li nio ūkio sun-
kias vo rė tech ni ka tie sio gi ne žo džio pra-
sme iš ma lė vi są pie vu tę, ku rią mes nuo lat 
pri žiū ri me. Ta da pa skam bi nau bend ro vės 
di rek to riui Va len ti nui Gra žu liui, jis man da-
giai at si pra šė, pa ža dė jo, jog dau giau tai ne-
pa si kar tos. Mes tu ri me pa si sta tę už kar dą, 
sau gan tį nuo pa ša li nių įva žia vi mo. Tą kart 
ko mu na li nin kams net bu vo me da vę rak-
tus, kad šie, rei ka lui esant, at si ra kin tų spy-
ną ir ga lė tų įva žiuo ti ten, kur jiems rei kia. 
Vė liau tą už kar dą kaž kas bu vo iš ver tęs, 
tad mes pa kei tė me spy ną, o se na sis rak tas 
ta po be ver čiu“, – pa sa ko jo R. Ka šins kas.

Jis pri si mi nė, jog po ku rio lai ko V. Gra-
žu lis į jį dar kar tą krei pė si, kad bai ke riai 
vėl leis tų pa si nau do ti per jų te ri to ri ją be-
si drie kian čiu įva žia vi mu. Šį kart Ra mū nas 
iš kė lė tam tik rų są ly gų.

„Pa sa kiau, jog nei aš, nei ki ti ne no ri, 
kad trak to riai va ži nė tų po mū sų pie vu tę 

ir taip ją ga din tų. Pa siū liau da lį jos nu kas-
ti, at si vež ti žvy ro, už pil ti jį skal da ir taip 
pa si da ry ti ke lių met rų ke liu ką. Tuo met V. 
Gra žu lis pa ža dė jo, jog grei tu lai ku taip ir 
pa da rys, ta čiau pa pra šė dar pa sku ti nį kar-
tą leis ti įva žiuo ti į te ri to ri ją. Aiš ku, aš tam 
ne prieš ta ra vau“, – pri si mi nė pa šne ko vas.

Vis dėl to mi nė to ke lių met rų ke liu ko 
ko mu na li nin kai ne pa si da rė iki šiol, o pa-
sta ruo ju me tu į Šei me nos upe lio pa kran tę 
pa tek da vo pro ki tą įva žia vi mą, esan tį Vil ka-
viš kio li go ni nės te ri to ri jo je. Taip jie va ži nė-
jo iki šio ru dens...

Iš var tė ir pa li ko
Rug sė jo pra džio je ko mu na li nin kams 

vėl pri rei kė pjau ti žo lę. Pa si nau do ję tuo, 
jog bai ke rių te ri to ri ją sau gan tis už kar das 
bu vo pa lik tas neuž ra kin tas, dar bi nin kai 
pro jį pa te ko į rei kia mą vie tą. Po jų „vi zi to“ 
bu vo pa lik tos aki vaiz džios žy mės: iš var ty ti 
au to mo bi lių ir mo to cik lų sto vė ji mo aikš te-
lę juo sian tys ak me nys, o pie ve lė je įspaus-
tos trak to riaus pa dan gų žy mės. Kad tai ko-
mu na li nin kų dar bas, R. Ka šins kas pa ma tė 
per žiū rė jęs ša lia bai ke rių klu bo esan čios 
vaiz do ka me ros įra šą.

„Tur būt nė vie nas ne no rė tu me, jog sve-

ti mi šei mi nin kau tų mū sų kie me, atei tų ir 
išei tų, ka da pa no rė ję. Taip ir mes ne no ri-
me, kad kaž kas be mū sų ži nios va ži nė tų po 
mū sų teritoriją ir dar ga din tų mū sų tur tą. 
Tik rai su pran ta me, jog ko mu na li nin kams 
kaž kaip rei kia pa tek ti į jų pri žiū ri mą pa-
krantę, ir ne ža da me to draus ti, ta čiau no ri-
me, kad jie lai ky tų si su si ta ri mų. Kaž ka da 
UAB „Vil kas ta“ dar buo to jai taip pat bu vo 
pra šę pa si nau do ti mū sų te ri to ri ja. Dirb da-
mi jie pa da rė ne ma žai ža los mū sų pie vu tei 
bei aikš te lei, ta čiau bai gus dar bus vis kas 
bu vo su tvar ky ta: pie ve lė at sė ta, aikš te lė je 
pri pil ta nau jos skal dos“, – pa sa ko jo bai ke-
rių klu bo va das.

Nep riim ti nos są ly gos
Vil ka viš kio ko mu na li nio ūkio di rek-

to rius V. Gra žu lis ne nei gė, jog jo va do-
vau ja mi dar bi nin kai ru dens pra džio je į 
Šei me nos upe lio pa kran tę įva žia vo per 
bai ke riams pri klau san tį skly pą, ta čiau ti ki-
no, kad jo kios ža los jiems ne pa da rė. Va do-
vo tei gi mu, iš va žiuo da mi ko mu na li nin kai 
vis ką su tvar kė ir te ri to ri ją pa li ko to kią, 
ko kią ra do.

„Kaž ka da iš tik rų jų kal bė jau su Ra mū-
nu ir iš gir dau jo rei ka la vi mus, ką mums 

rei kė tų pa da ry ti, kad ga lė tu me nuo lat 
va ži nė ti per bai ke rių te ri to ri ją. Tą kart 
vis ką tik iš klau siau, ta čiau nie ko ne ža-
dė jau, nes pa siū ly tos są ly gos mums 
bu vo ne priim ti nos. Ko dėl už Sa vi val-
dy bės lė šas tu rė tu me pa da ry ti ke liu ką 
pri va čia me skly pe? Vė liau pa vy ko su 
li go ni nės va do vu Li nu Bla žai čiu su si tar-
ti, jog į pau pį ga lė tu me pa tek ti per šios 
įstai gos te ri to ri ją. Kol li go ni nės ap lin-
ka bu vo tvar ko ma, per ją va ži nė jo me 
ne var žo mi, ta čiau ne se niai su lau kė me 
drau di mo tai da ry ti“, – pa sa ko jo V. Gra-
žu lis.

Jis svars tė, kad li go ni nės te ri to ri ja, 
kaip ir Šei me nos upe lio pa kran tė, yra 
Sa vi val dy bės tur tas, to dėl vy lė si, jog pro-
ble mą kaip nors pa vyks iš spręs ti. Tie sa, 
ko mu na li nio ūkio di rek to rius pa brė žė, 
kad tai tu rė tų bū ti ne jo va do vau ja mos 
įstai gos, o Vil ka viš kio se niū ni jos rū pes-
tis. Pau pio pa kran tės prie žiū ra pri klau-
so bū tent mies to se niū ni jai, ku ri ko mu-
na li nin kus tik sam do at lik ti dar bus.

Ža da su tai ky ti
Vil ka viš kio se niū nas Re mi gi jus Ku-

raus kas pa tvir ti no, jog ši pro ble ma jam 
ge rai ži no ma ir da ran tis vis ką, mė gin-
da mas ją iš spręs ti. Tie sa, mies to šei mi-
nin kas pri si pa ži no, kad si tua ci ja – ne iš 
leng vų jų, mat vi sos pu sės tu ri sa vų ar gu-

men tų ir sa vų am bi ci jų.
„Tai tu rė tų bū ti bend ras vi sų rei ka las. 

Sup ran tu, jog su si tvar kiu si sa vo te ri to ri-
ją li go ni nės va do vy bė da bar ne no ri, kad 
per ją va ži nė tų sun kio ji tech ni ka. Dėl to 
pir miau sia ban dau su tai ky ti bai ke rius su 
ko mu na li nin kais. Džiu gi na bai ke rių po zi ci-
ja, jog jie nė ra lin kę draus ti nau do tis sa vo 
skly pu. Vi siš kai su pran tu ir pa tei si nu jų 
po zi ci ją bei ke lia mas są ly gas. Taip pat gal-
vo ju, kad jei vi so to rei kė tų pa tiems ko mu-
na li nin kams, o ne mums, jie į šią si tua ci ją 
pa žiū rė tų tik rai lanks čiau. Toks bend ro vės 
at sto vų po žiū ris man šiek tiek ne pa tin ka. 
Juk už at lik tus dar bus ji gau na pi ni gus. Ko-
mu na li nis ūkis taip pat tu rė tų bū ti suin te-
re suo tas vis ką grei čiau iš spręs ti, o ne tik 
mes“, – kal bė jo mies to se niū nas.

Jis tei gė, kad abie jų pu sių ne su ta ri mai 
dar nė ra to kie įsi se nė ję ir pa sie kę kri ti nę 
ri bą, to dėl vy lė si, jog vie no kiu ar ki to kiu bū-
du pa vyks ras ti komp ro mi są.

„Šie met gal jau ne rei kės pjau ti žo lės, tad 
lai ko iš spręs ti šią pro ble mą dar tu ri me. Bet 
ko kiu at ve ju ne pa lik si me to li ki mo va liai ir 
nea be jo ju, kad Šei me nos upe lio pa kran tė ir 
to liau bus tvar ko ma pa gal po rei kius“, – sa-
kė R. Ku raus kas.

Po pa sku ti nio ko mu na li nin kų ap si lan ky mo Vil ka viš kio bai ke rių klu bo te ri to ri jo je bu vo 
iš var ty ti ak me nys, pie ve lė je pa lik tos trak to riaus pa dan gų žy mės. Au to riaus nuo tr.

S
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Pa reiš kė jams at ly gi na ma iki 90 pro c., bet 
ne dau giau kaip 900 eurų vie nam pa reiš-
kė jui bio lo gi nio sau gu mo rei ka la vi mų įgy-
ven di ni mui už tik rin ti rei ka lin gų prie mo-
nių įsi gi ji mo iš lai dų. 

Tin ka mos fi nan suo ti yra iš lai dos, pa tir-
tos nuo 2018 m. spa lio 16 d. iki pa raiš kos 
pa tei ki mo die nos.

Pa gal bai iš vi so skir ta 264 tūkst. eu rų.
Pa ra ma tei kia ma pa reiš kė jams, ku rie 

nuo praei tų me tų spa lio 16 d. iki pa raiš kos 
pa tei ki mo die nos šiais me tais lai kė nuo 1 
iki 100 kiau lių, su ženk lin tų ir re gist ruo tų 

Ūki nių gy vū nų re gist re, įsi gi jo bio lo gi nio 
sau gu mo rei ka la vi mų įgy ven di ni mui už-
tik rin ti rei ka lin gų prie mo nių ir su da rė 
są ly gas Vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos 
tar ny bos at sto vams at lik ti ūki nių gy vū nų 
lai ky mo vie tos pa tik ri ni mą.

No rin tys gau ti pa ra mą kiau lių lai ky to-
jai ne tu ri bū ti ga vę pa gal bos pa gal šią prie-
mo nę 2018 me tais, taip pat ne tei sė tos ES 
pa gal bos.

Jei lė šų po rei kis pa gal pa teik tas pa raiš-
kas vir šys pa gal bai skir tas lė šas, kiek vie-
nam pa gal bos ga vė jui ap skai čiuo ta pa gal-

bos su ma bus ma ži na ma pro por cin gai 
trūks ta mų lė šų kie kiui, ta čiau ne dau giau 
nei 40 pro c.

Pa raiš kų priė mi mo lai ko tar piu pa reiš-
kė jai pra šo mi kreip tis į Sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci ją pa gal fi zi nio as mens gy ve na mą-
ją vie tą ar ba ju ri di nio as mens bu vei nės 
ad re są. 

Kar tu su už pil dy ta pa raiš ka rei kia pa-
teik ti as mens ta pa ty bės pa tvir ti ni mo do-
ku men tą, o ju ri di nių as me nų įga lio tam 
as me niui – ir at sto va vi mo pa grin dą pa-
grin džian tį do ku men tą bei bio lo gi nio sau-
gu mo rei ka la vi mų įgy ven di ni mui už tik rin-
ti rei ka lin gų prie mo nių įsi gi ji mo įro dy mo 
do ku men tų ori gi na lus ar ba pa tvir tin tas 
jų ko pi jas.

Že mės ūkio mi nis te ri ja dėl af ri ki nio 
kiau lių ma ro pli ti mo ke lia mos grės mės 

kiau li nin kys tės sek to riui nuo lat ieš ko ga li-
my bių šios li gos pli ti mui stab dy ti. Dėl to 
nu ma to ma ir to liau skir ti vals ty bės pa ra-
mą kiau lių au gin to jams, ku rie ve te ri na ri-
jos gy dy to jo nu ro dy mu pa sker dė kiau les 
ar ba pa tys at si sa kė jų au gi ni mo ir įsi pa rei-
go jo nu sta ty tą lai ką kiau lių neau gin ti.

Kiau lių lai ky to jai taip pat tu rės ga li my-
bę įsi gy ti ki tų ūki nių gy vū nų vie to je pa-
skers tų kiau lių ar ba įsi gy ti bet ko kių ūki-
nių gy vū nų, iš sky rus kiau les. To kiu at ve ju 
bus at ly gi na ma iki 90 pro c., bet ne dau-
giau kaip 2 tūkst. eu rų vie nam pa reiš kė jui 
įsi gi ji mo iš lai dų per ket ve rius me tus.

Kvie ti mas teik ti pa raiš kas pa gal šias 
dvi prie mo nes bus pa skelb tas jau ar ti-
miau siu me tu.

Že mės ūkio mi nis te ri jos inf.

Vals ty bės pa ra ma kiau lių lai ky to jams
Kiau lių lai ky to jai kvie čia mi teik ti pa raiš kas gau ti de mi ni mis pa gal-
bą bio lo gi nio sau gu mo prie mo nių įsi gi ji mo iš lai doms kom pen suo-
ti. Pa raiš kos ir ki ti pri va lo mi pa teik ti do ku men tai sa vi val dy bė se 
prii ma mi iki spa lio 18 d.

ŽEMĖS ŪKIS
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Dvi ra čių spor tas išug dė ko vo to jo cha rak te rį
And rius GRY GE LAI TIS

Prieš še še rius me tus „San-
ta kos“ laik raš ty je per skai-
ty tas kvie ti mas at vyk ti į 
dvi ra čių spor to sto vyk lą 
pa kei tė vil ka viš kie čio 
Rim vy do Alek sos gy ve ni-
mą. Šian dien jis – vie nas 
per spek ty viau sių sa vo 
am žiaus dvi ra ti nin kų vi so je 
ša ly je.

Sun ki pra džia
Var gu ar net pa pra šy tas Rim vy-

das ga lė tų su skai čiuo ti na muo se tu-
ri mas tau res ir me da lius, iš ko vo tus 
mi nant dvi ra čio pe da lus. Vis dėl to 
pri rei kė net ke le rių me tų sun kaus 
dar bo, už si spy ri mo ir ryž to, kad 
sėk mė vil ka viš kie čiui pa ga liau nu-
si šyp so tų. Nors spor tuo ti R. Alek sa 
pra dė jo dar 2013-ai siais, ta čiau pir-
mą jį me da lį jam pa vy ko iš ko vo ti tik 
po po ros me tų Vil ka viš ky je vy ku sio-
se dvi ra čių kro so var žy bo se.

„Tre ni ruo tes ėmiau lan ky ti šeš-
to je kla sė je. Iš pra džių ma ma „San-
ta kos“ laik raš ty je per skai tė skel bi-
mą, ku ria me bu vo ra šo ma, jog vi si 
no rin tie ji kvie čia mi į dvie jų sa vai-
čių dvi ra ti nin kų sto vyk lą. Kaip tik 
tuo me tu ieš ko jau sau tin ka mos 
spor to ša kos, tad nu spren džiau 
pa ban dy ti. Sto vyk lo je mo kė mės daug tech-
ni nių niuan sų, ar ti mai su si bi čiu lia vau 
tiek su tre ne riais, tiek su kai ku riais ki tais 
da ly viais, tad nuo ru dens jau re gu lia riai 
pra dė jau lan ky ti tre ni ruo tes“, – pri si mi nė 
Rim vy das.

Jis tei gė, kad iš pra džių bu vo la bai sun-
ku, ne kar tą ki lo no ras vis ką mes ti. Vis dėl-
to tre ne rių Ar tū ro ir Vil mos Že mai tai čių 
ra gi ni mai, pa gal ba bei su teik ta mo ty va ci ja 
pri ver tė jau ną vai ki ną ap si spręs ti spor tuo ti 
to liau. Kai ma žiau nei po pus me čio Rim vy-
das su ki tais vil ka viš kie čiais dvi ra ti nin kais 

iš vy ko į sto vyk lą Is pa ni jo je, jis jau ži no jo, 
jog šio spor to tik rai ne mes.

Ver ti na mas ko man dos drau gų
R. Alek sa per ke le rius me tus be si tę sian-

čią kar je rą yra iš ko vo jęs dau gy bę įvai rios 
pra bos me da lių tiek var žy bo se Lie tu vo je, 
tiek ir už sie ny je. Ne pai sant to, kad jis nuo lat 
bū na tarp pir mų jų dvi ra ti nin kų, kir tu sių fi-
ni šo li ni ją, vai ki nas ne re tai siek ti ge res nių 
re zul ta tų pa de da ir ko man dos drau gams. 
Šie, kaip ir tre ne riai, gi ria Rim vy dą už jo at-
si da vi mą, ne sa va nau diš ku mą ir di džiu lį pa-

siau ko ji mą dėl ko man dos sėk mės. 
Pa vyz džių, kai aš tuo nio lik me tis 
pa dė jo ki tiems, ga li ma ras ti tik rai 
ne vie ną. Tar ki me, praė ju siais me-
tais jis su Lie tu vos rink ti ne bu vo 
iš vy kęs į dau gia die nes lenk ty nes 
Len ki jo je. Vie na me iš eta pų spro-
go ki to rink ti nės na rio dvi ra čio 
pa dan ga ir šį te ko sku biai keis ti. 
Rei ka lin gas dvi ra tis ne bu vo tin-
ka mai pa ruoš tas, tad R. Alek sa pa-
siū lė jais ap si keis ti.

„Tuo met ko man dos drau gas 
bend ro je įskai to je užė mė ga na aukš tą vie-
tą, ta čiau jei jis bū tų fi ni ša vęs bū da mas že-
mo je po zi ci jo je, dėl to bū tų nu ken tė ju si vi sa 
eki pa. Bū tų keis ta, jei sa ky čiau, kad aš ne no-
riu lai mė ti, ta čiau jei per tre ni ruo tes ar var-
žy bas ma tau, jog ma no ko man dos drau gai 
yra stip res ni už ma ne, vi sa da steng siuo si 
jiems pa dė ti“, – kal bė jo vai ki nas.

Pa žin tys už tra sos
Nors pa ts Rim vy das sa vo idea lu dvi ra-

čių spor te lai ko ki tą vil ka viš kie tį Ei man tą 
Gu diš kį, ta čiau da ly vau da mas lenk ty nė se 

jis su si pa žįs ta ir su ki tais ne ma žiau gar siais 
grei čio mė gė jais. Pa vyz džiui, vi sai ne se niai, 
rugp jū čio pa bai go je, Vil niu je vy ku sia me 
ve lo ma ra to ne R. Alek sa lai mė jo tre čią ją vie-
tą, o ap do va no ji mą jam įtei kė vi so je ša ly je 
ži no mas au to mo bi lių spor to at sto vas Be ne-
dik tas Va na gas. Su juo vai ki nui te ko šiek 
tiek pa bend rau ti ir pa si bai gus šven ti nei ce-
re mo ni jai.

Ne ma žes nį įspū dį Rim vy dui pa li ko su-
si ti ki mas su be ne gar siau siu šių die nų Lie-
tu vos dvi ra ti nin ku Ra mū nu Na var daus ku. 
2015 m. Pa sau lio plen to dvi ra čių čem pio-
na te JAV jis iš ko vo jo bron zos me da lį, o į šio 
spor ti nin ko su ti ki mą oro uos te vy ko ir jau-
na sis vil ka viš kie tis su ke liais bi čiu liais.

„Bu vo me pa si da rę Ra mū ną svei ki nan tį 
pla ka tą, dė ko jo me čempionato prizinin-
kui už per ga lę, spau dė me ran ką, šiek tiek 
šne ku čia vo mės. Vė liau prie jo priė jo bū rys 
žur na lis tų ir pra dė jo im ti in ter viu. Kol Ra-
mū nas at sa ki nė jo į klau si mus, aš vi są lai-
ką sto vė jau gre ta. Vė liau kar tu su R. Na var-
daus ku per te le vi zi ją ma čiau ir sa ve. Vi sa 
tai la bai įsi mi nė“, – juo kė si pa šne ko vas.

Nukelta į 9 p.]

„Lietuvos plento taurės“ varžybose Rimvydas (priekyje) vilki baltus 
lyderio marškinėlius.

S

Kiek daugiau nei prieš mėnesį Rimvydas Aleksa ap-
dovanojimą atsiėmė iš visoje šalyje žinomo automo-
bilių sporto atstovo Benedikto Vanago rankų.

S

Prieš be veik me tus šį pro jek tą su ma nė 
pa tys moks lei viai – Vil niaus li cė jaus gim-
na zis tai. Pag rin di nis jo tiks las – su teik ti 
ga li my bę kiek vie nam moks lei viui ne mo-
ka mai siek ti aukš tes nių re zul ta tų mo-
kan tis, ne prik lau so mai nuo jo so cia li nės 
pa dė ties, fi nan si nių ga li my bių ar tu ri mų 
pa sie ki mų. Di džiau sias or ga ni za ci jos iš-
skir ti nu mas – tai jau nie ji „mo ky to jai“.

Sek ma die niais pa dė ti 5–8 kla sių mo-
ki niams su si ren kan tys sa va no riai gim na-
zis tai įgau na daug pa tir ties: jie to bu li na 
bend ra vi mo įgū džius ir at ran da ry šį su 
jau nes niais, įgy ja pa tir ties mo ky da mi 
ki tus ir taip iš ban do sa ve mo ky to jo vaid-
me ny je. Sa va no riai da ly viams tam pa 
pa vyz džiais, at ne ša įvai ro vės į įpras tą 
mo ky mą si, pa ro do, jog pa gal bą ga li ma 
gau ti ne bū ti nai iš ge riau sių ko re pe ti to-
rių, o tie siog iš pa dė ti pa si ruo šu sių gim-
na zis tų.

Pir mo jo se zo no pa bai go je į šią or ga-
ni za ci ją bu vo įsi trau kę pen ki mies tai: Vil-

nius, Kau nas, 
Ma ri jam po lė, 

Šiau liai ir Jo na va. Nuo šių moks lo me tų 
Vil ka viš kio mies to moks lei viai taip pat 
ga lės tap ti šios or ga ni za ci jos da li mi, nes 
ji ple čia si ir čia.

Pir ma sis už siė mi mas vyks lapk ri čio 
24 d. Kvie čia me vi sus, no rin čius kar tu pa-
si mo ky ti ar ba sa va no riau ti, re gist ruo tis 
mū sų in ter ne to pus la py je www.kar tu tik-
rai ga li me.lt. Už siė mi mai, kaip jau mi nė-
jo me, vyks sek ma die niais, ir moks lei viai 
tuo met bus kon sul tuo ja mi jiems iš ki lu-
siais klau si mais.

Or ga ni za ci ja ga ran tuo ja, kad tai pui-
ki ga li my bė pa si mo ky ti iš pa na šaus am-
žiaus moks lei vių ir tuo pa čiu me tu links-
mai pra leis ti lai ką.

Lau kia me vi sų mo ty vuo tų ir su si do-
mė ju sių moks lei vių. Pri si jun ki te!

Eve ni ka MEKŠ RAI TY TĖ
„Kar tu tik rai ga li me“ pro gra mos 

Vil ka viš kio mies te va do vė

Moks lei vius kvie čia pro gra ma 
„Kar tu tik rai ga li me“
2018 me tų lapk ri čio mė ne sį įkur ta ne pel no 
sie kian ti or ga ni za ci ja „Kar tu tik rai ga li me“ jau 
nuo šių moks lo me tų moks lei viams siū lo ga li-
my bę to bu lin ti sa vo mo ky mo si bei mo ky mo 
įgū džius ir Vil ka viš ky je.

Iki spa lio 10 die no s Vals ty bi nis 
stu di jų fon das priima pra šy mus 
so cia li nei sti pen di jai 2019 m. ru-
dens se mest rą gau ti.

Lie tu vos ir Lie tu vo 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 nu sta ty ta tvar ka nu-
sta ty tą 45 pro cen tų 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 nu sta ty ta 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) 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“.

Vals ty bi nio stu di jų fon do inf.

Prii ma pra šy mus dėl so cia li nių sti pen dijų

„Pa gal bos vai kams li ni jos“, mi-
nin čios dešimtme tį, kon sul tan tai 
at sa kė į 76 tūkst. vai kų ir suau-
gu sių jų skam bu čių, į dau giau nei 
1000 elekt ro ni nių laiš kų.
Vai kai dau giau sia pra ne ša apie pa ti ria mą 
smur tą šei mo je ir pa ty čias ug dy mo įstai go-
je, su dė tin gus san ty kius su šei mos na riais. 
Suau gu sie ji krei pia si dėl smur to prieš vai-
kus at ve jų. Kon sul tan tai pa ta ria, nuo ko 
pra dė ti spren džiant pro ble mas, pa si da li ja 
spe cia lis tų kon tak tais, pa lai ko emo ciš kai.

Te le fo no nu me riu 116 111 pir mie ji at-
si lie pia VšĮ „Vai kų li ni jos“ kon sul tan tai. Jei 

pri rei kia ki tų ins ti tu ci jų pa gal bos, skam bi-
nan tie ji, jiems su ti kus, su jun gia mi su „Pa-
gal bos vai kams li ni ja“. 

Į šia tar ny bą taip pat ga li ma kreip tis el. 
p. info@pagalbavaikams.lt bei skyrybos@
pagalbavaikams.lt, ga li ma bend rau ti su 
kon sul tan tu tie sio giai per li ni jos in ter ne to 
sve tai nę www.pa gal ba vai kams.lt. Jo je taip 
pat pa tei kia mi fi zi nio ir sek sua li nio smur-
to, pa ty čių, al ko ho lio var to ji mo ir pri klau-
so my bės nuo nar ko ti kų, nėš tu mo bei su dė-
tin gų šei mos san ty kių po žy miai, siū lo mi 
bū dai, ku rie pa dė tų pa čiam vai kui ir (ar) 
jo tė vams spręs ti pro ble mas, ieš ko ti, kas 
pa dė tų.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

At sa kė į 76 tūks tan čius skam bu čių
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Vil ka viš kie čius ligonius jau ni me di kai 
kon sul tuos ir ope ruos
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kio me di kų 
gre tas pa pil dė du jau ni 
spe cia lis tai. Uro lo gas ir 
chi rur gas į dar bą li go ni-
nė je va ži nė ja iš Kau no. 
Gy dy to jai sėk min gai 
plu ša ne tik Kon sul ta ci-
nė je po lik li ni ko je, bet ir 
ope ra ci nė se.

Re gio nas pa žįs ta mas
Nors jau nie ji spe cia lis tai 

mū sų ra jo no li go ni nė je dar 
žen gia pir muo sius žings nius, 
vyr. gy dy to jas Li nas Bla žai tis 
jau spė jo pa si džiaug ti, kad kau-
nie čiai me di kai pui kiai įsi lie jo 
į ko lek ty vą, o pir mie ji pa cien tų 
įspū džiai – pa tys ge riau si. Li go-
ni nės va do vas pri si pa ži no, jog 
nuo lat dai ro si Lie tu vos svei ka-
tos moks lų uni ver si te tą be bai-
gian čių re zi den tų, mat vy res-
nia jai me di kų kar tai pra dė jus 
ei ti už tar nau to poil sio ki lo bū-
ti ny bė ją pa keis ti.

Ta čiau ne pa slap tis, kad dau-
ge lis jau nų žmo nių sa vo atei tį 
sie ja su di džiai siais ša lies mies-
tais, tad no rin čių dirb ti re gio-
nuo se ras ti vis sun kiau.

Nau ja sis Vil ka viš kio li go ni-
nės chi rur gas Vai do tas Bo gu še vi čius, nors 
pa ts yra kau nie tis, sa kė vi sai ne si kra tęs re-
gio no. Su val ki ja jam – ar ti ma ir pa žįs ta ma, 
mat dar be si mo ky da mas re zi den tū ro je jau-

nas me di kas vyk da vo į bu dė ji mus Ša kių li-
go ni nė je. Ka dan gi Vai do to žmo na – jur bar-
kiš kė, ap lin ki nis re gio nas jam pa žįs ta mas 
gan se niai.

Va ži nė ja kas dien
Be baig da mas re zi den tū ros stu di jas V. 

Bo gu še vi čius iš anks to dai rė si dar bo, tad 
pa ts va ži nė jo po li go ni nes ir do mė jo si, ko-
kias są ly gas jos siū lo. Paš ne ko vas sa kė rin-
kę sis li go ni nes 100 km at stu mu nuo Kau no, 
mat kol žmo na dar stu di juo ja chi rur gi ją, 
jau na šei ma ap si sto ju si bū tent Kau ne.

Su si pa ži nęs su dau ge lio li go ni nių siū lo-
mo mis są ly go mis, Vai do tas už su ko ir į Vil-
ka viš kį, nes su mū sų ra jo no li go ni nės vyr. 
gy dy to ju jau bu vo kal bė jęs anks čiau. Pa-
bend ra vęs su va do vais bei per so na lu, jau-

nas chi rur gas nu ta rė lik ti Vil ka viš-
kio li go ni nė je. Tad da bar kas dien 
va ži nė ja iš Kau no ir dar buo ja si ne 
tik li go ni nės Kon sul ta ci nia me bei 
Trau ma to lo gi jos-or to pe di jos ir chi-
rur gi jos sky riuo se, bet ir prii ma pa-
cien tus Vil ka viš kio pir mi nės svei-
ka tos prie žiū ros cent re. Ke lio nės 
iš lai das va ži nė jan tiems me di kams 
pa den gia ra jo no Sa vi val dy bė.

Ski ria dau giau lai ko
Mė ne sį Vil ka viš ky je pa dir bė-

jęs me di kas sa kė jau su si pa ži nęs 
su per so na lu, yra pa ten kin tas dar-
bo są ly go mis ir dirb ti čia jam la bai 
sma gu. Nors iš pra džių kil da vo 
daug su li go ni nės dar bo or ga ni za-
vi mu su si ju sių klau si mų, da bar 
jau vis kas kur kas aiš kiau. Be to, 
vy res nie ji ko le gos ge ra no riš kai pa-
ta ria, pa de da, iš jų il ga me tės pa tir-
ties ga li ma pa si sem ti ži nių.

V. Ba gu še vi čius džiau gia si tuo, 
kad ma žes nė je li go ni nė je nė ra kli-
ni ko se įpras to „kon ve je rio“, kai 
per va lan dą rei kia priim ti ke lias 
de šim tis pa cien tų. Čia li go niams 

gy dy to jas ga lįs skir ti daug dau giau lai ko.
Jau nas chi rur gas įsi ti ki nęs, jog dau ge-

liui me di kų bū tų pra var tu pa dir bė ti ir pir-
mo je, ir ant ro je svei ka tos prie žiū ros įstai gų 
gran dy je. Mat pa ts kon sul ta vęs li go nius ži-
nai jų pro ble mas, tad vė liau ga li skir ti gy dy-
mą ir ope ruo ti.

V. Bo gu še vi čius ga li at lik ti ir at vi ro pjū-
vio, ir la pa ros ko pi nes ope ra ci jas, daž nai 
asis tuo ja ko le goms chi rur gams. Anot jo, chi-
rur gi jo je – tar si spor te: nuo lat tu ri „tre ni ruo-
ti“ ran kas. Jei neo pe ruo si, kris re zul ta tai.
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Urologas Giedrius Juodelis ligoninės Konsulta-
ciniame skyriuje pacientų laukia  antradieniais.

S

Chirurgas Vaidotas Boguševičius dirba ir 
Vilkaviškio ligoninėje, ir poliklinikoje.

Autorės nuotr.

S

Sū du vos mė gė jų teat rų 
fes ti va lis „At ža ly nas“ sa vo 
ger bė jus į Jo no Ba sa na-
vi čiaus gim ti nę šį ru de nį 
su kvie tė jau 15-ąjį kar tą. 
So dy bos klo ji mas vos tal pi-
no žiū ro vus, su si rin ku sius 
pa ma ty ti teat ro ko lek ty vų, 
at vy ku sių iš įvai rių Lie tu-
vos re gio nų.
Trum pam ati trūk ti nuo kas die nių 
dar bų, pa si džiaug ti spek tak liais 
bei sau lė tu ru de niu į Ba sa na vi čy-
nę su si rin ko gau sus bū rys klo ji mo 
teat ro ger bė jų. Juos sce no je džiu gi-
no pen ki mė gė jų ko lek ty vai, at vy-
kę iš Sū du vos, Dzū ki jos ir Že mai-
ti jos re gio nų. Ren gi nį tra di ciš kai 
vai ni ka vo pro fe sio na lių ak to rių su-
vai din tas spek tak lis. Šių me tų fes ti-
va ly je vy ra vo ko me di jos žan ras, o 
ak to riai sce no je šmaikš čiau ar rim-
čiau dau giau siai gvil de no vy rų bei 
mo te rų tar pu sa vio san ty kius.

Ren gi nį pra dė jo, jam va do va vo 
ir žiū ro vus links mi no Vil ka viš kio kul tū ros 
cent ro mė gė jų teat ro „Gluos nė“ ak to rės 
Jū ra tė Dru nie nė ir Re gi na Juo dai tie nė. Pir-
muo sius į sce ną jos pa kvie tė Ma ri jam po lės 
sa vi val dy bės Va la vi čių kai mo teat ro mė gė-
jus, „At ža ly ne“ de biu ta vu sius su pje se „Nis-
ka vuo rės mo te rys“ (rež. Dai va Kram pie nė), 
pa sta ty ta pa gal suo mių ra šy to jos H. Wuo li-
jo ki ro ma ną. Jaut rus, gy ve ni miš kas rea li jas 

at spin din tis spek tak lis žiū ro vų ne pa li ko 
abe jin gų. Bū tent šis pa sta ty mas bu vo no mi-
nuo tas kaip ge riau sias šių me tų fes ti va lio 
spek tak lis, o mo ti na, ku rią su vai di no Al do-
na Slan čiaus kie nė, pri pa žin ta ge riau siai 
per teik tu mo te riš ku per so na žu.

Ant rie ji į sce ną žen gė Laz di jų kul tū ros 
cent ro Dumb lio lais va lai kio sa lės mė gė jų 
teat ro „Sek ly čia“ ak to riai. Jie su vai di no 

ko me di ją pa gal Ed mun do Un tu lio pje sę 
„Neįp ras ta do va na“ (rež. Da ly tė Uz di lie-
nė). Pa sa ko ji mas apie bu vu sios mė gė jų 
teat ro ak to rės ypa tin gą gar baus ju bi lie-
jaus su kak ties pa mi nė ji mą, ku ria me ap-
stu ku rio ziš kų bei ko miš kų si tua ci jų, su-
kė lė tik rą juo ko ban gą, ypač kai sce no je 
pa si ro dy da vo su kak tu vi nin kės kai my nas 
Apo li na ras...

Vi tos Gvaz dai tie nės va do vau ja mas Ma-
ri jam po lės kul tū ros cent ro Liud vi na vo 
sky riaus mė gė jų teat ras „Ža lias so das“ šie-
met taip pat rin ko si ko me di jos žan rą. Fes-
ti va ly je sve čiai su vai di no žais min gą spek-
tak lį pa gal Ka zį Sa ją „Ech tie vy rai, ech 
tos mo te rys!“ Vy rų ir mo te rų san ty kiai, jų 
mei lės ir ne mei lės, pa slap tys ir pa gud ra vi-
mai, daug juo ko ir spal vų – to kie šį kart bu-
vo liud vi na vie čiai.

Nukelta į 12 p.]

Teat rų fes ti va ly je vy ra vo ko me di jos žan ras

Pilviškiečių suvaidintos komedijos „Skylė kelnėse“ veiksmas vyko ne įprastoje 
erdvėje, o sodybos kieme.

S

PAŽINTIS

Ren gi nio or ga ni za to riai dė ko ja vi-
siems, ku rie to kį va sa riš kai šil tą 
šeš ta die nį ati dė jo bul via ka sį ir at-
vy ko į Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės 
klo ji mą pa si džiaug ti fes ti va liu.

Nuo šir džiai ta ria me ačiū vi-
siems Sū du vos mė gė jų teat rų fes ti-
va lio da ly viams, taip pat rė mė jams: 
UAB „Pro vin ci jos mė sa“ va do vui 
Ro kui Nau jo kai čiui, gro žio sa lo nui 
„Ga bi ja“, bi ti nin kui Kęs tu čiui Sau-
kai čiui, Ka ralk rės lio ke pyk lė lei, 
ūki nin kui Ri man tui Bra zai čiui, 
Ele nai Zo ru bie nei, UAB „Vil kau ja“ 
di rek to riui Li nui Du bic kui, UAB 
Vil ka viš kio ko mu na li nio ūkio di rek-
to riui Va len ti nui Gra žu liui, Bart nin-
kų bend ruo me nei „Ais ta“, De gu čių 
kai mo bend ruo me nei, Vil ka viš kio 
kraš to laik raš čiui „San ta ka“, Ma ri-
jam po lės ap skri ties laik raš čiui „Su-
val kie tis“, VšĮ „Mū sų sa vai tė“.

Užsk. 2717

PADĖKA

Mažesnėje ligoninėje nėra 
klinikose įprasto „konvejerio“, 
kai per valandą reikia priimti 
kelias dešimtis  pacientų.
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Vilkaviškio šaulių vaidmuo krašto 
istorijoje
Tę si nys. Pra džia Nr. 72

Vi suo me ni nė veik la
Šau lių są jun gos Vil ka viš-

kio rink ti nės veik la bu vo pla-
ti ir įvai ria pu sė. Be ka ri nių 
veiks mų, rink ti nės šau liai or-
ga ni za vo kul tū ri nę ir spor ti nę 
veik lą. Jau 1921 m. bir že lio 26 
d. bu vo su reng ta pir mo ji spor-
to šven tė. Vei kė de šimt spor to 
klu bų, kuo pos tu rė jo dū dų or-
kest rus, bu vo ke tu ri cho rai. 
Gau ses ni bū riai išlaikė sa vo 
kny gy nus. Bu vo or ga ni zuo ja-
mi įvai rūs kul tū ri niai ren gi-
niai, ge gu ži nės. Dau gu ma kuo-
pų ir bū rių tu rė jo sa vo Šau lių 
na mus.

Vi sas ak ty viau sias vi suo-
me ni nis gy ve ni mas mies te su-
ko si ap link šau lių kuo pą. Vil-
ka viš kio bū ry je 1936 me tais 
tar na vo 163 šau liai. Or ga ni za-
ci jos leis ta me žur na le „Tri mi-
tas“ nu ro do ma, kad aukš tą jį moks lą bai gu-
sių bu vo 29, pra džios mo kyk lą – 76 na riai. 
Į šau lių gre tas daž niau siai sto da vo mies to 
in te li gen tai. Bū ry je bu vo 48 vals ty bės tar-
nau to jai, 21 ūkio dar bi nin kas, 16 pri va čių 
įstai gų dar buo to jų. Taip pat mo ky to jai, siu-
vė jai, sta liai, kur piai, na mų šei mi nin kės, 
kal viai. Pab rė žia ma, kad rink ti nės šau liai 
nau do jo 34 ra di jo im tu vus, 8 te le fo nus, 4 

mo to cik lus, 2 au to mo bi lius, 36 dvi ra čius, 7 
ark lius.

Vil ka viš kie čiai su bū rė pen kio li kos na-
rių dū dų or kest rą. 1928 me tais įstei gė tris-
de šim ties as me nų cho rą. Bu vo ku ria mi 
mė gė jiš ki spek tak liai. Atas kai to je apie bū-
rio veik lą ra šo ma, jog „1935 me tais suor ga-
ni zuo ta įspū din ga van dens spor to šven tė 
Pae že rių eže re ir Jo ni nių iš va ka rė se ge-

gu ži nė Osi jos miš ke su vai di-
ni mais ir lau žu“. Vals ty bi nių 
šven čių me tu šau liai mies to 
gat vė mis žy giuo da vo kar tu 
su ulo nais, IV ar ti le ri jos pul-
ko ka rei viais, ug nia ge siais, 
jau na lie tu viais, gim na zis tais.

Kar tais Vil ka viš ky je nak-
ti mis ra mų mie gą iš blaš ky da-
vo kau kian čios si re nos. Taip 
bu vo tik ri na mas šau lių ir 
ka rei vių bud ru mas. Kiek vie-

nais me tais vyk da vo bend ros Ma-
ri jam po lės ir Vil ka viš kio šau lių 
pra ty bos, ma nev rai. Ma si nia me 
su si bū ri me da ly vau da vo šau liai 
dvi ra ti nin kai, pės ti nin kai, rai te-
liai, gur guo lės, sa ni ta rai. Ka ro lau-
ko vir tu ve nau do tis bu vo ap mo ky-
tos šau lės mo te rys. Ma ri jam po lės 
rink ti nė pul da vo, o Vil ka viš kio 
– gin da vo si. Kar tais ap mo ky mai 
tęs da vo si iki ry to.

Per šven tes ka rei vi nių sta dio ne var žy-
da vo si Ky bar tų „Svei ka tos“ ir Vil ka viš kio 
šau lių „Sū da vi jos“ fut bo lo klu bai. Vil ka viš-
kio rink ti nė tu rė jo tris stip rias ko man das. 
Ta čiau le gen di nė Ky bar tų „Svei ka ta“ bu vo 
ne pra len kia ma. Kiek vie nais me tais ji iš ko-
vo da vo Šau lių są jun gos meis te rio tau rę.

Šven čių me tu vi są die ną tęs da vo si 
„mankš ty nės“. Po pu lia riau sios rung tys 
bu vo pa tru lio 5 km žy gis, gra na tos „svie-

di mas“, šau dy mas į bu te lius. Nu ga lė to jus 
ap do va no da vo ki še ni niais laik ro džiais, 
me džia ga uni for mai, me ta li nė mis pa pi ro-
si nė mis, vy čio ba rel je fais, kny go mis.

Vil ka viš kio dva ro kie me vyk da vo ge gu-
ži nės. Mi nė ji mus reng da vo ir ge le žin ke lio 
sto ties sa lė je. Sto ties vir ši nin kas M. Da ni se-
vi čius, vilkėdamas šau lio uni for mą, priim-
da vo sve čius ir sa ky da vo kal bas. 

Nukelta į 9 p.]

Vil ka viš kie čiai šau liai bu vo su bū rę sa vo dū dų or kest rą.S

Vil ka viš kio ge le žin ke lio sto ties sa lė je į ren-
ginius rink da vo si ir šau liai, ku riuos priimda-
vo ir pa svei kin da vo sto ties viršininkas 
M. Da ni se vi čius.

S

Spalio 5 d. Vilkaviškio Petro 
Karužos 406-osios kuopos 
šauliai švęs organizacijos įkūrimo 
100 metų jubiliejų. Šventinis 
minėjimas vyks Vilkaviškio 
parapijos salėje, pradžia – 11 val.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Atkelta iš 7 p.

Pa dė jo re ko men da ci jos
Dar tik tre čia sa vai tė Vil ka viš-

kio li go ni nė je dir ban tis uro lo gas 
Gied rius Juo de lis sa kė, kad jo, prie-
šin gai nei ko le gos chi rur go, L. Bla-
žai tis neieš ko jo. Jau nas spe cia lis-
tas pa ts su si ra do li go ni nės va do vo 
kon tak tus ir pa si siū lė.

– At si tik ti nai pie ta vau su ko le-
go mis, anks čiau dir bu siais Vil ka-
viš kio li go ni nė je, ir iš jų iš gir dau 
daug ge rų at si lie pi mų. Aš tuo me-
tu sa vo dar bo gra fi ke tu rė jau šiek 
tiek lais vo lai ko, tad nu ta riau iš-
ban dy ti sa ve ra jo no li go ni nė je. Kai 
pa skam bi nęs L. Bla žai čiui pa si tei-
ra vau, ar jiems ne rei kė tų uro lo go, 
iš gir dau klau si mą: „Iš kur jūs tai ži-
not?“ – pir mą pa žin tį su li go ni nės 
va do vu pri si mi nė G. Juo de lis.

Di džią ją sa vai tės da lį Kau no 
kli ni kų Uro lo gi jos kli ni ko je dir-
ban tis jau nas gy dy to jas pa ts dės-
to stu den tams Lie tu vos svei ka tos 
moks lų uni ver si te te. Nors pašne-
kovas pri si pa žįs ta, kad me di ci na 
yra sun ki, fi ziš kai ir emo ciš kai 

] se ki nan ti pro fe si ja, tad var giai ją 
rink tų si ant rą kar tą, vis dėl to pats 
ke ti na to liau gi lin tis į uro lo gi ją 
– ki tais me tais tęs ti dok to ran tū ros 
stu di jas.

Pro vin ci jos fe no me nas
Uro lo gi ją gy dy to jas įvar di ja 

kaip la bai pla čią ir ino va ty vią sri tį. 
Mat me di ci nai spar čiai to bu lė jant 
uro lo gams į pa gal bą atei na daug 
nau jų me di ka men tų, chi rur gi nės 
tech ni kos. Pa sak G. Juo de lio, vi si 
vy rai – tru pu tį vai kai, tad tu rė ti 
nau jų inst ru men tų ir su jais at lik ti 
kaž ką nau jo – vi sa da la bai sma gu.

Į Vil ka viš kį nau ja sis uro lo gas 
at vyks ta kar tą per sa vai tę – ant-
ra die niais. Ki to mis die no mis uro-
lo gi nius li go nius prii ma vi siems 
pa žįs ta mas gy dy to jas Ro mual das 
Svei ka ta. At vy kęs jau nas ko le ga pa-
leng vi no il ga me čio gy dy to jo dar bo 
krū vį.

G. Juo de lis sa kė, jog ge ri ko le gų 
at si lie pi mai apie Vil ka viš kio li go ni-
nę pa si tvir ti no.

– Čia yra ma žo mies to ir ma žos 
li go ni nės fe no me nas, kai vis kas 

vyks ta grei tai. Jei gy dy to jui pri rei-
kė ko kių nors dar bo prie mo nių, 
iš spręs ti kaž ko kią pro ble mą – ji 
spren džia ma iš kart. Uni ver si te ti-
nė se li go ni nė se šis pro ce sas vyks ta 
daug il giau, – re gio ni nių gy dy mo 
įstai gų pri va lu mus dės tė G. Juo de-
lis.

Steng sis su de rin ti
Jau nas uro lo gas juo ka vo, jog 

dak ta ras tu ri bū ti ar čiau žmo nių. 
Dėl to, kad vil ka viš kie čiams ne-
rei kė tų vyk ti į Kau ną, gy dy to jas 
ope ra ci jas, ku rias lei džia li go ni-
nės ga li my bės, at lie ka vie to je. Jei 
pri rei kia tre ti nio ly gio pa slau gos, 
pa cien tas siun čia mas į Kau no kli-
ni kas.

G. Juo de lis jau ki tais me tais ke-
ti na pra dė ti dok to ran tū ros stu di-
jas, ta čiau Vil ka viš ky je jis ža da pa-
dir bė ti il giau. Nors nie kas ne ga li 
pa sa ky ti, kur jau ną žmo gų li ki mas 
nu ves po pen ke rių ar de šim ties 
me tų, kau nie tis uro lo gas įsi ti ki nęs, 
jog bent jau kol kas jam pa vyks su-
de rin ti vi sas veik las ir sėk min gai 
gy dy ti vil ka viš kie čius.

Vil ka viš kie čius ligonius jau ni me di kai 
kon sul tuos ir ope ruos

Užsk. 2718
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TELELOTO Lošimas Nr. 1223. 
Data: 2019-09-15.

Dvi ra čių spor tas išug dė 
ko vo to jo cha rak te rį

Atkelta iš 6 p.

Ly de ris tarp bend raam žių
R. Alek sa da ly vau ja įvai rio se 

dvi ra čių lenk ty nė se, ta čiau jam 
pa čiam sma giau sia min ti plen ti-
nio dvi ra čio pe da lus. Kaip tik šiuo 
me tu vyks ta „Lie tu vos plen to tau-
rės“ var žy bos, o kiek vie na me jų 
eta pe vai ki nas nu mi na dau giau 
nei 100 km dis tan ci ją. Rug sė jo 
pa bai go je vyks pa sku ti nis šių var-
žy bų eta pas, ku ria me Rim vy das 
star tuos su bal tais marš ki nė liais. 
Ši pri vi le gi ja su tei kia ma tik jo se 
ly de riau jan čiam sa vo am žiaus 
gru pės spor ti nin kui.

„Šie met dar da ly vau ju jau nių 
var žy bo se, o jau ki tais me tais 
spor tuo siu kar tu su suau gu siai-
siais. Kol kas sun ku pa sa ky ti, 
kaip man sek sis atei ty je, bet bent 
me tus dar tik rai lenk ty niau siu. 
Kaip tik tu riu nau ją dvi ra tį, tad 

] no ri si tin ka mai iš ban dy ti jo ga li-
my bes“, – šyp so jo si pa šne ko vas.

Sun kiau sia, anot jo, var žy tis 
tre ko tra so je. Tuo met per vie ną 
die ną ne re tai ten ka da ly vau ti net 
aš tuo nio se skir tin go se rung ty se, 
tad tai var gi na ne tik fi ziš kai, bet 
ir psi cho lo giš kai. Aiš ku, da ly va vi-
mas tre ko lenk ty nė se daž niau siai 
ne blo gai pa pil do Rim vy do tro fė-
jų ko lek ci ją. Pa vyz džiui, vien iš 
pa sku ti nių to kių var žy bų jis grį-
žo su pen kiais me da liais.

Sun ku, bet ver ta
Šiuo me tu R. Alek sa yra Vil ka-

viš kio „Auš ros“ gim na zi jos abitu-
rientas. Anot jo, moks lams spor-
tas ne truk do, nes no rint ga li ma 
vis ką su de rin ti. Vai ki nas džiau-
gė si ir pe da go gų su pra tin gu mu, 
ku rie ži no da mi, kad jis iš vyks į 
sto vyk lą ar lenk ty nes, ne re tai iš 
anks to pa ruo šia įvai rias už duo tis, 

kon sul tuo ja in di vi dua liai, su da ro 
pa lan kų at si skai ty mų gra fi ką.

Pa bai gęs gim na zi ją vil ka viš-
kie tis no rė tų stu di juo ti lėk tu vų 
pi lo ta vi mą. Jei šis su ma ny mas 
ne pa vyk tų, tuo met Rim vy das ke-
ti na rink tis in ži ne ri jos stu di jas.

„Gal būt ga li pa si ro dy ti keis ta, 
ta čiau to mis die no mis, kai ne bū-
na var žy bų ar tre ni ruo čių, aš 
imu il gė tis dvi ra čio. Daž nai ant 
jo sė du tie siog sa vo ma lo nu mui. 
Apsk ri tai, la bai džiau giuo si, jog 
dvi ra čiai at si ra do ma no gy ve ni-
me. Jie pa dė jo išug dy ti ko vo to jo 
cha rak te rį. Juk mi nant pe da lus 
daž nai ką nors ima skau dė ti, 
bū na aki mir kų, kai at ro do, kad 
dau giau ne pa jė giu, ta čiau per il-
gą lai ką iš mo kau ken tė ti ir nie ko 
ne bi jo ti. Tai tik rai ne pa ti leng-
viau sia spor to rū šis, ta čiau kiek-
vie nam pa tar čiau ją iš ban dy ti“, 
– sa kė R. Alek sa.
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Atkelta iš 8 p.

Me ti niai su si rin ki mai vyk da vo 
vers li nin ko, au to mo bi lių, au to bu-
sų dirb tu vės ir ga ra žo sa vi nin ko 
Kons tan to Mel ni ko sa lė je, Pre zi-
den to An ta no Sme to nos alė jo je. 
Vil ka viš kio še rių, sal dai nių, me ta-
lo fab ri kai, ūki nin kai šau liams au-
ko da vo gink lų ir šaud me nų.

 Aš tun to jo bū rio veik la pa ska-
ti no vil ka viš kie čius di džiuo tis sa-
vo mies tu ir tė vy ne. Į ne prik lau-
so my bės ko vas įsi trau kė ne tik 
sa va no riai, bet ir vie ti niai šau liai. 
Ap ri mus mū šiams, aš tun ta sis bū-
rys bu vo sau gu mo ga ran tas ci vi-
liams ir pa gal ba mies to po li ci jai.

 Rink ti nės lik vi da ci ja
Vil ka viš kio ap skri ties ka ri nis 

vir ši nin kas pul ki nin kas lei te nan-
tas K. V. Mi cha laus kas 1940 m. pa si-
ra šė įsa ky mą „8 Vil ka viš kio šau lių 
rink ti nės lik vi da ci jai Nr. 31. Vil ka-
viš kis, 1940 m. rugp jū čio 30 d.“, ku-
ria me sa ko ma: „Že miau iš var din-
tus 8 Vil ka viš kio šau lių rink ti nės 
da li nius skai ty ti lik vi duo tais nuo 
š. m. rugp jū čio mėn. 15 die nos.“ 
To liau iš var di ja mos 7 kuo pos, 22 
bū riai, 1 rink ti nės rė mė jų bū rys, 
4 gim na zi jų moks lei vių bū riai bei 
9 mo te rų bū rių pa va di ni mai. Taip 
pat šiuo įsa ky mu bu vo lik vi duo ta 
ir 10 spor to klu bų, ku rie tu rė jo 
skam bius lie tu viš kus, tau tiš kus 
pa va di ni mus. Ki ta me raš te ka ri-
nis vir ši nin kas pa tei kė Vil ka viš kio 
rink ti nės da li nių, ku rie įne šė pi ni-
gus į Kraš to ap sau gos mi nis te ri jos 
ka są, są ra šą. Kon fis kuo ta 29 926 
li tai 33 cen tai.

Vil ka viš kio rink ti nė Šau lių na-
mų ne tu rė jo, glau dė si 9-o pės ti nin-
kų pul ko ka rei vi nė se. Lė šos tam 
tiks lui bu vo ren ka mos, bet sva jo-
nė tu rė ti sa vo pa sto gę dėl oku pa ci-
jos li ko neį gy ven din ta. Nors 
dar ne pa vy ko su ras ti pa kan-
ka mai ži nių apie at ski rų bū-
rių var di nę su dė tį, gink luo-

] tę, ma te ria li nę ba zę bei veik lą, bet 
ga li ma su si da ry ti vaiz dą iš raš tų, 
ku riuo se var to ja mi žo džiai „per-
duo ta glo bo ti“, „pa ves ta sau go ti“ 
Ko mu nis ti nio jau ni mo są jun gai, 
Lie tu vos ko mu nis tų par ti jai, Vil ka-
viš kio mies to bur mist rui ir ki toms 
or ga ni za ci joms.

Iš kon fis kuo tų mu zi kos inst ru-
men tų ga li ma teig ti, jog ne ma žai 
bū rių tu rė jo dū dų or kest rus, pa gal 
nu sa vin tą spor ti nį in ven to rių su ži-
no ti apie spor to ša kas, pa gal pa-
imtus ar tis tų rū bus ir de ko ra ci jas 
– apie sta ty tus vai di ni mus. Jei gu 
bu vo kon fis kuo ta 14 bal nų, ku rių 
ver tė 420 li tų, tai ga li ma teig ti, kad 
rink ti nė je būta ir rai te lių. Kai ku-
rie kon fis kuo ti daik tai, kaip bū rių, 
kuo pų vė lia vos, tau ti nės vė lia vos 
ir vė lia vė lės, pa trio ti nės kny gos, 
bu vo iš kar to su nai kin tos.

Trem tis
1941 m. bir že lio 14 d. šau liai 

(oku pan tų aki mis – di džiau si nu si-
kal tė liai, nes la biau siai my lė jo tė-
vy nę) kar tu su ki tais pa trio tais bu-
vo su grūs ti į va go nus Vil ka viš kio 
ir Pil viš kių ge le žin ke lio sto ty se ir 
iš vež ti į Si bi rą.

Iš tė vy nės bu vo iš trem ti 8-osios 
šau lių rink ti nės va dai: pul ki nin-
kas lei te nan tas Vin cas Ma tu lio nis, 
pul ki nin kas lei te nan tas Kleo pas 
Vy tau tas Mi cha laus kas, pa va duo to-
jas Vla das Ta ra so nis, Gi žų bū rio va-
das Vin cas Ba čins kas, Bar ti nin kų 
– Bro nius Ru dze vi čius, Did vy žių 
– Ka zys Mi čiu lis, Ky bar tų kuo pos 
va das Jo nas Auš ro ta ir kt.

To mas SU ŠINS KAS
Vil ka viš kio P. Ka ru žos 

406-osios kuo pos šau lių bū rio 
sky riaus va do pa va duo to jas
Ro mual das RA MA NAUS KAS
Vil ka viš kio P. Ka ru žos šau lių 

406-osios kuo pos va das

Vilkaviškio šaulių 
vaidmuo krašto istorijoje

Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 962

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 
dienų matysite ir „Santakos“ interneto 
Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 

dienų matysite ir „Santakos“ interneto 
Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 

svetainės pagrindiniame puslapyje. 
dienų matysite ir „Santakos“ interneto 

svetainės pagrindiniame puslapyje. 
dienų matysite ir „Santakos“ interneto 

www.santaka.info

Užsk. 2545

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 

tie sio giai 
per ka 

Tel. 8 635 07 197, 
Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

Užsk. 2131

Užsk. 2298

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

 ♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“, 

kuro bazės teritorijoje). 
Tel. 8 615 25 562. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis (prie buvusio 

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

IŠSIMOKĖTINAI
RAVILK

A

DA

AAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

Viš tos, viš tai tės! Viš tos, viš tai tės! Viš tos, viš tai tės!
Rugsėjo 19 d. (ket vir ta die nį) pre kiau s Kai šia do rių rajono paukš ty no 10 mėn. 
vak ci nuo to mis ru do mis ge rai kiau ši nius de dan čio mis viš to mis ir 4–6 mė n. 
įvai rių spal vų viš tai tė mis. Priimami užsakymai vištaitėms įsigyti (tel. 8 699 
26 517). Pre kiau s le sa lais. 
Pilviškiuose – 8 val., Stirnėnuose – 8.15 val., Sūdavoje – 8.30 val., Žyniuose – 
8.40 val., Slabaduose – 8.50 val., Daržininkuose – 9.05 val., Žaliojoje – 9.10 val., 
Klausučiuose – 9.20 val., Giedriuose – 9.30 val., Vilkaviškyje – 9.50 val., Opšrūtuose 
– 10.10 val., Paežeriuose – 10.20 val., Ramoniškiuose – 10.35 val., Gižuose – 10.55 
val., Keturvalakiuose – 11.10 val., Karkliniuose – 11.25 val., Bačkiškiuose – 11.45 
val., Lakštučiuose – 12.05 val., Geisteriškiuose – 12.15 val., Bartninkuose – 12.25 
val., Piliakalniuose – 12.45 val., Gražiškiuose – 13 val., Užbaliuose – 13.10 val., 
Klampučiuose – 13.20 val., Pajevonyje – 13.40 val., Vištytyje – 14 val., Girėnuose – 
14.15 val., Matlaukyje – 14.25 val., Kybartuose (prie turgaus) – 14.35 val., Virbalyje 
– 14.45 val., Gudkaimyje – 15 val.  Tel. 8 699 26 517.  Užsk. 2338

VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS!
Rugsėjo 20 d. (penkta die nį) pre kiau s 5–6 mėn. rudomis olandiškomis 
juodomis, raibomis baltomis (leghornų veislės) dedeklėmis vištaitėmis, 10 
mėn. dedančiomis kiaušinius rudomis, olandiškomis dedklėmis vištomis 
(3 Eur), lesalais: 
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose 
– 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., 
Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje 
– 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 
val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., 
Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., 
Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., 
Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., 
Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje 
– 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., 
Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val.
 Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 2706

Jeigu tave domina fotografavimas arba susižavėjai filmavimu, 
tuomet kviečiu ateiti į Vilkaviškio VJC foto- ir videostudiją, kuri yra 
Vilkaviškio kultūros centre, 7 kab.

Prašymai priimami iki rugsėjo 20 d. antradieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais, nuo 15 val. (mokinių amžius – nuo 12 iki 18 metų).

Čia susipažinsite su fotografijos ir filmavimo pagrindais, aparatūra, 
kadro kompozicija. Turėsite galimybę fotografuoti ir filmuoti su 
dronu, nustebindami kitus savo gebėjimais.

Išmoksite tinkamai panaudoti šviesos šaltinius, 
optiką, dirbdami kompiuteriu išplėsite įvairiausias 
kūrybines galimybes.

Mes galime ir turime kuo nustebinti vieni kitus!

Užsk. 2647

Rug sė jo 25 d., 11 val., bus 
at lie ka mi že mės skly po (ka-
dast ri nis Nr. 3940/0002:61), 
esan čio Vil ka viš kio r. sav., Ky-
bar tų sen., Ky bei kių k., ka dast-
ri niai ma ta vi mai.

Kvie čia gre ti mo že-
mės skly po (ka dast ri nis Nr. 
3940/0002:62) sa vi nin ką ar 
pa vel dė to ją (bu vęs sa vi nin kas 
Min dau gas Jus ti nas Gliau bi-
cas) da ly vau ti ma ta vi muo se. 
Apie sa vo neat vy ki mą pra šo-
ma in for muo ti li kus ne ma žiau 
kaip dviem die noms iki nu ro-
dy tos ma ta vi mo da tos ad re su: 
UAB Vil ka viš kio ar chi tek tū ros 
biu ras, J. Ba sa na vi čiaus a. 11-
205, Vil ka viš kis, ar ba tel.: (8 
342) 51 197, 8 612 09 123, el. p. 
v.sevcenka@gmail.com, ma ti-
nin kas Vir gi ni jus Šev čen ka.

 Užsk. 2707

Užsk. 2683

Užsk. 2564

Užsk. 2679

Informacija ir registracija tel. (8 342) 20 525, el. p. info@vilkaviskisinfo.lt

,
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Vyriškis susipažintų su tvarkinga 
dirbančia moterimi iki 65 m., kuri 
sutiktų nugyventi kartu likusį 
gyvenimą mieste.
Tel. 8 636 63 187. 2714

 

Įmonei UAB „Provincijos mėsa“ 
reikalinga (-as) plovėja (-as), 
valytoja (-as).
Tel. 8 639 59 092. 2667

Ūkininkui reikalingas pagalbinin-
kas. 
Tel. 8 699 30 308. 2704

Valymo įmonė siūlo darbą švaros 
specialistui. Pobūdis – langų, 
fasadų plovimas, cheminis baldų 
valymas bei kiti spec. darbai. 
Tel. 8 610 22 533. 2698

Reikalingi vairuotojai dirbti 
su tentinėmis-užuolaidinėmis 
puspriekabėmis. Darbas 
Lietuvoje.
Tel. 8 611 52 006. 2713

Mergina ieško darbo.
Tel.: 8 602 84 913, 
8 606 79 567. 2665

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

Dažo tinkuotų, medinių namų 
fasadus ir stogus. 
Tel. 8 631 91 211. 2605

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

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,4 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 2556

Remontuoja kaminus, skardina, 
atlieka įvairius dažymo darbus.
Tel. 8 636 56 618. 2214

Dovanoja pernykštes bulves 
pašarui.
Tel. 8 662 23 849. 2697

Dovanoja kilimą (2x3 m).
Tel. 8 679 67 265. 2712

4,23 ha žemės ūkio paskirties 
žemės Pašeimenių k.
Tel. 8 681 91 767. 2690

3,78 ha žemės sklypą Egliniškių I 
k. (registro Nr. 44/145247).
Tel. 8 614 63 252. 2695

Tvarkingą, prižiūrėtą namą 
Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis 
pastatas, visi inžineriniai tinklai, 
šildymas kietuoju kuru, 7 a 
sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia 
mokykla ir vaikų darželis, 10 000 
Eur). 
Tel.: 8 616 72 266, 
8 656 58 234. 2692

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

Šiaudapjovę („akselinę“) su 
vienfaziu vokišku varikliu, 5 durų 
didelę medinę spintą, 4 vasarines 
padangas 185/70 R14.
Tel. 8 670 49 964. 255

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

2,8 m noraginę grūdų sėjamąją 
NORDSTEN (550 Eur).
Tel. 8 630 93 471. 2711

Prikabinamą mėšlo krautuvą, 
kratytuvą, lėkštines akėčias, 
plūgą, kultivatorių, presą, 
keltuvą. 
Tel. 8 644 24 372. 2696

Tentų išpardavimas! Yra įvairių 
matmenų (3x6 m, 4x8 m, 
15x6 m, 12x20 m). Naudojama 
priekaboms, trąšoms, grūdams, 
malkoms, kombainams, 
pavėsinėms, stoginėms uždengti. 
Naujų tentų gamyba. 
www.tentukas.lt
Tel. 8 650 55 556. 2620

1000 l talpos plastikinį konteinerį 
(vandeniui, kurui) ir didmaišius 
grūdams. Atveža.
Tel. 8 620 51 489. 2710

 Medžio apdirbimo stakles 
„Eglutė“, vokišką dviratį, 
suvirinimo aparatą (savadarbis), 
didelius medinius langus, medines 
lauko duris.
Tel. 8 687 15 403. 2715

3 karves, 1 metų telyčią.
Tel. 8 658 34 094 (Virbalis). 2694

Paršelius.
Tel.: 8 681 14 732, 
8 630 48 430. 2651

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, didelius 
mėsinius galvijus. Moka 6 ir 21 
proc. PVM priedus. Atsiskaito iš 
karto. Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551. 374

Gero, lieso įmitimo galvijus bei 
arklius – mėsos perdirbimo 
įmonių kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 2554

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

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

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

Parduoda švariai išvalytus 
žieminius kviečius, kvietrugius, 
rugius, miežius, daugiamečių 
žolių sėklas. Beicuoja. Atvyksta į 
namus. 
Tel. 8 636 35 726. 2416

Parduoda dalimis ŠKODA OCTAVIA 
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW 
GOLF IV TDI (1999 m.), VW PASSAT 
B5, B5+ (1998–2005 m.), VW 
PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l), 
VW TOURAN (2006 m.), VW 
GOLF V (2006 m.), AUDI A4 (1997 
m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003 
m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2 
l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), 
AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), 
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l), 
OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2 
l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW 
SHARAN (1997–2005 m., 1,9 l), 
FORD GALAXY (1997–2005 m.), 
VW BORA (1,9 l), VW PASSAT B4 
(1994 m., 1,9 l). Perka automobilius 
ardyti. 
Tel. 8 657 39 339. 2555

Jaunas ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemės Vilkaviškio r. 
(mokės iki 200 Eur už ha).
Tel. 8 656 90 353. 2602

Spaudžia sultis. Pasterizuoja, 
pilsto į 3–5 l pakuotes su 
integruotu kraneliu. Kreiptis 
adresu: Kybeikių k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 75 441. 2531

Paršelius.
Tel. 8 615 83 268. 2563

6 savaičių paršelius Virbalyje.
Tel. 8 671 03 192. 2691

Paršelius.
Tel. 8 618 83 274. 2710

Statybinę medieną: 15x15 cm; 
12x12 cm; 12x6 cm; 10x10 cm; 
10x5 cm (dviejų pjovimų – 150 Eur 
už m³, vieno pjovimo – 80–110 
Eur už m³). 
Tel. 8 613 71 277. 2594

Įvairiais kiekiais plautą žvyrą, 
akmens skaldą, žvirgždą. Atveža. 
Tel. 8 616 43 809. 2652

Akcija sausoms kapotoms įvairių 
rūšių malkoms, alksninėms 
atraižoms (galima atvežti pakais). 
Tel. 8 636 71 878. 2657

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

Įvairias malkas kaladėmis ir 
sukapotas. Atveža. 
Tel. 8 607 29 041. 1189

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

Pigiai – sausas skaldytas įvairių 
rūšių malkas, stambias supjautas 
atraižas. Veža ir pakais. Atveža 
nemokamai.
Tel. 8 681 94 630. 2658

Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų 
grūdus, bulves. Yra pigių bulvių, 
tinkančių maistui ir pašarui. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 2058

Tujų sodinukus.
Tel. 8 618 89 030. 2693

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046. 2354

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 2560

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

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

PERKA DARBAS

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame laidojimo paslaugų įmonės „Netektis“ 
kolektyvui, giesmininkams, kaimynams, bendradarbiams, 
draugams, giminėms ir visiems artimiesiems, užjautusiems 
skaudžią valandą bei padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą mamą-močiutę-prosenelę Uršulę ALAVOČIENĘ.
Dukros ir sūnūs su šeimomis 2700

Mirtis užpučia gyvenimo liepsną, bet neužgesina žmogaus atminimo.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems ir užjautusiems 

sunkią valandą laidojant Lelitą ŠVABOVIČIENĘ.
Vaikai ir artimieji 2701

Už pagalbą, paguodą ir buvimą šalia sunkią mums valandą 
dėkojame artimiesiems, giminaičiams, draugams, kaimynams, 
bendradarbiams ir visiems pažįstamiems, užjautusiems ir 
padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą žmoną-
mamytę-močiutę Zitą ČIAUČIONIENĘ.
Vyras, dukra ir sūnus su šeimomis 2702

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

PARDUODA
Negrįžtamai išeina artimieji, ir niekad nesutiksi jų gyvenimo 
kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, pabūt su tais, 
kurių susigrąžinti negali...
Dėl Zitos ČIAUČIONIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius.
Bendradarbiai 2699

Po ilgos kelionės tebūna poilsis ramus...
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Paplauskienę, Irmantą Paplauską 
bei jų artimuosius, į amžinybę išlydėjusius mylimą mamytę-
močiutę.
Ramoniškių kaimo bendruomenė 2705

Lemties lėmimu gyvenimo verpstės siūlas nutrūksta, 
skaudžiu aidu atsiliepdamas gyvųjų širdyse...
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Milišauskienę dėl vyro mirties.
Bendruomenė „Virbalio vartai“ 2708

Išeiname po vieną mes visi per skausmą, ašaras į amžinąją 
būtį.
Dėl mylimos sesers Teresės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Petrą Gibaitį, jo šeimą bei artimuosius ir liūdime kartu.

Z. Denutienė, E. ir R. Katkauskai, K. Didvalis, D. Galinienė 2716

UŽJAUČIAME
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Ru duo įsi tvir ti na

Ar tai syk lin gas pa sa ky mas 
„rei ka lin gas pa gal bos“?
Taip, tai syk lin gas, būd var dis „rei ka lin gas“ 
val do ob jek to kil mi nin ką. Pvz.: Se nas neį ga-
lus žmo gus rei ka lin gas pa gal bos.

KALBOS PATARIMAI

IŠ
M
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S Gyvenime nėra kursų 
pradedantiesiems: kiekvienas 
iš karto gauna sunkiausius 
uždavinius. 

Raineris Marija RILKĖ

Rugsėjo 17 d. 
Hildegarda, Pranas, Pranė, Singailas, 
Singailė, Sintautas, Sintautė

Rugsėjo 18 d. 
Galmantė, Minbartas, Minė, Mingailas, 
Mingailė, Stefa, Stefanija

Rugsėjo 19 d. 
Arnulfas, Giedrė, Girvinas, Vytė, 
Vilhelmina, Vilė

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien be veik vi sur pa lis, va ka rų vė jas 
vėl įsi siau tės iki 15–20 m/s, gin da mas šal tes-
nį orą. Ter mo met rai įdie no jus ro dys 12–16 
laips nių.

Šil ta ap ran ga pra vers ir tre čia die nį. 
Nak tį vy raus trum pi lie tūs, die ną pa lis 
gau siau. Pūs žvar bus šiau rės va ka rų vė jas. 
Tem pe ra tū ra nak tį pa že mės iki 4–9 laips-
nių, die ną su grįš 11–16 laips nių ši lu ma.

Ket vir ta die nį de be sų sluoks nis plo nės, 
o tem pe ra tū ra spar čiai kris. Nak tį ji svy-
ruos tarp 2–7, die ną – tarp 11–15 laips nių 
ši lu mos. Daug kur pro tar piais pa lis, ūžaus 
apy smar kis šiau rės va ka rų vė jas.

Apynojuose bręsta apynio spurgai. 
Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Mergelė (08 23–09 22)

Pilnatis iki rugsėjo 20 d.

06:52
19:34
12:42

Vys ku pas A. Po niš kai tis: leng vai 
iš pro tė ti dėl krep ši nio – nor ma lu

Atkelta iš 4 p.

– Tur būt pa me nat ki tą – 2004 me tų 
Eu ro ly gos at krin ta mų jų – dra mą, kai 
Kau no „Žal gi ris“ žai dė prieš Tel Avi-
vo „Mac ca bi“? De ric kas Shar pas ta da 
smei gė tą ne lem tą tri taš kį ir iš plė šė 
pra tę si mą...

– ...ir „Žal gi ris“ pra lai mė jo lai mė tas 
rung ty nes? Taip, kur ten ne pri si min si... 
Bu vo la bai liūd na.

– Ko dėl pri si mi niau tą dvi ko vą? Ša-
rū nas Ja si ke vi čius sa vo au to biog ra fi jo-
je pa sa ko ja, kad po to ne svei ko Shar po 
tri taš kio jis pir mą kart gy ve ni me pa gal-
vo jo, jog gal būt yra kaž ko kia Aukš tes nė 
Jėga… Jis ta da žai dė „Mac ca bi“ ko man-
do je. Na, o „Žal gi rio“ fa nai po tų rung ty-
nių tur būt nu spren dė, kad Die vo nė ra... 
Žo džiu, ar įma no ma krep ši nio žai di mą 
„pri ves ti“ prie teo lo gi nių da ly kų?

– Ne si no rė tų Die vo la bai trauk ti į to-
kius da ly kus. Aš pa ts tie siog pa lai kau sa vo 
ko man dą, ir tiek. Ši ta in ten ci ja pi lig ri mys-
čių neat lie ku (juo kia si). Ta čiau taip, krep-
ši ny je sa vi tu bū du rea li zuo ja si įvai rūs 
da ly kai, ku rie svar būs ir ki to se gy ve ni mo 
sri ty se. Taip pat ir Baž ny čios bend ruo me-
nė je. Juk į es mi nį gy ve ni mo tiks lą – iš ga-
ny mą – Die vas mus ve da ne pa vie niui, 
be jo kio tar pu sa vio ry šio, bet kaip tau tą, 
bend ruo me nę, ko man dą.

– Ki ta ver tus, ar mes, lie tu viai, adek-
va čiai el gia mės, kai mel džia mės, kad 
lai mė tų mū siš kiai, ko ne gar bi na me 
krep ši nin kus, leng vai ei nam iš pro to?

– Esu įsi ti ki nęs, kad gar bin ti de ra vien 
Die vą. Vi sa ki ta, kad ir ką pa sta ty tu me į 
Jo vie tą, tam pa sta bu. Net jei tai ne bū tų iš 
es mės blo gi da ly kai – to kia nuo sta ta pa že-
mi na me ir juos, ir sa ve. To dėl Die vui ne nu-

] ro di nė ju, ku ri ko man da tu rė tų lai mė ti. Tie-
siog pa lai kau sa viš kius, o jei jie gar bin gai 
pra lai mi – ne da rau iš to tra ge di jos. Var žo-
vai taip pat tu ri tei sę lai mė ti, o jų sir ga liai 
– džiaug tis. Pa ga liau, kaip ir mi nė jau, ir iš 
pra lai mė ji mų yra ko pa si mo ky ti.

Tai toks tru pu tį „fi lo so fi nis“ po žiū ris. 
Ki tas da ly kas yra emo ci jos. Aud rin gai pa-
lai ky ti sa vo ko man dą ir švęs ti per ga lę, 
leng vai išei nant iš pro to, ma nau, nė ra blo-
gai – jei tik pa skui neuž mirš ta me lai ku pa-
rei ti. Ži no ma, ne pa tei si nu smur to, pa ty čių 
nei krep ši nio aikš te lė je, nei už jos ri bų.

– Bet gal yra tei sin ga, pa vyz džiui, 
mels tis už tai, kad lai mė tų skur di vals ty-
bė (to kia kaip Fi li pi nai)? Tiems sun kiai 
gy ve nan tiems žmo nėms krep ši nin kų 
per ga lės įkvėp tų vil ties.

– Jei gu yra toks mo ty vas, kad ma žiau 
lai min gi žmo nės pa tir tų džiaugs mo, – ko-
dėl gi ne? Ne ma tau kaž ko blo go. Čia gal 
toks dau giau lin kė ji mas tiems žmo nėms. 
Ki ta ver tus, gal bent kai ka da tur tin ges-
niems klu bams yra svei kiau pa tir ti ir 
pra lai mė ji mą, kad ne pa si jus tų vis ką ga lin-
čiais die vais?

– Jus kal bi nu neat si tik ti nai: kiek ži-
nau, esa te ne tik krep ši nio sir ga lius, bet 
ir pa ts gan ak ty viai spor tuo ja te: vil nie-
čiai kar tais pa va ka rė mis ga li Jus pa ma-
ty ti dė vin tį ne su ta ną, bet bė gi mo ap ran-
gą. Ar tai ste bi na praei vius? Su lau kia te 
ko kių reak ci jų?

– To kia me di des nia me mies te kaip 
Vil nius nė ra la bai di de lio smal su mo. Žmo-
nės gy ve na sa vo gy ve ni mą, ei na sa vo rei-
ka lais, vaikš to tu ris tai... O aš tie siog bė gu. 
Džiaug siuo si, kad taip pa vyks ta – ne prit-
rauk ti di de lio dė me sio.

– O ko dėl spor tuo ja te?
– Kai vie nu me tu aki vaiz džiai su pra-

tau, jog ne su be stu bu ris, bu vau pri vers tas 
da ry ti mankš tą, kad ga lė čiau vi su žings-
niu vaikš čio ti, ko ji nes už si mau ti, al to rių 
pa si len kęs pa bu čiuo ti Mi šių pra džio je ir 
pa bai go je. Sup ra tau, jog rei kia, kad kū nas 
gau tų tai, kas jam pri klau so. La bai ele men-
ta ru.

O leng vu bė gi mu ma ne už krė tė drau-
gai. Pa do va no jo bė gi mo ba te lius, pa kvie tė 
pa bė gio ti Bel mon to par ke vie ną va sa ros 
pa va ka rę. Sa kė – bus sma gu. Ir bu vo.

Kai ga liu, tru pu tė lį leng vai pa bė gio ju 
ne dėl ko kio spor ti nio re zul ta to, bet dėl to, 
kad ta da gal va ir vi sas kū nas ge riau dir ba. 
Kar tais sma gu bėg ti drau ge su ki tais. Ber-
nar di nų pa ra pi jos bė gi kai nie ka da ne pa-
lie ka pa sku ti nio. Ro dos, ju di pa leng va, bet 
pa skui pa ma tai, kad nu bė gai ir leng viau, 
ir to liau, ir ne tgi grei čiau.

To kia leng va mankš ta ir jos ge ras po-
vei kis pri me na, kad ir ki to se, dar svar bes-
nė se, gy ve ni mo sri ty se rei kia pa sto vu mo, 
iš tver mės, iš ti ki my bės. Pa vyz džiui, kas die-
nė je mal do je, Die vo žo džio ap mąs ty me. 
Taip pat dar buo se. Ypač tuo se, ku rie ne nu-
vei kia mi grei tai, ku rių vai siai ne iš kar to 
pa si ro do. Svar bu da ry ti tai, kas rei kia, ju-
dė ti pir myn, kad ir pa leng vė le – dė ko jant 
Die vui ir žmo nėms už kiek vie ną die ną, 
kiek vie ną įveik tą eta pą. Tai va, nors ne su 
nei spor ti nin kas, nei bė gi kas, kar tais tru-
pu tį pa ris no ju, gi liau pa kvė puo ju ir maž-
daug taip pa gal vo ju apie spor tą...

Si mo nas BEN DŽIUS 
(Ber nar di nai.lt)
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Tik rą siau tu lį ir ge ros ener gi jos 
pliūps nį į „At ža ly no“ sce ną šie met 
at ve žė ir Skirs ne mu nės mė gė jų teat-
ras. Skirs ne mu nie čiai su vai di no 
ko me di ją pa gal Ba lio Sruo gos pje sę 
„Do bi lė lis pen kia la pis“ (rež. Bi ru tė 
Šnei de rie nė). Šmaikš tūs sen ber nių 
ban dy mai už ka riau ti pa ne lės Ro žės 
šir dį ne vie ną pri ver tė ir juo ko aša rą 
nu brauk ti. O iki so ties pri si kva to ję 
žiū ro vai nu spren dė, jog Skirs ne mu-
nės teat ro ak to riui Jo nui Ta mo šai-
čiui, su vai di nu siam po ną Ge le žė lę, 
bū tų įteik tas pri zas už ge riau sią vy-
ro vaid me nį.

Ir mos Puo džiu kai tie nės va do-
vau ja mas Pil viš kių mė gė jų teat ro 
„Ba jor ga lis“ ko lek ty vas so dy bos kie-
me su vai di no ko me di ją pa gal Vid-
man to El miš kio pje sę „Sky lė kel nė-
se“. Ne ti kė ta staig me na žiū ro vams 
ta po ne tik neįp ras to je erd vė je vyks-
tan tis spek tak lio veiks mas, bet ir 
ak to rių pa si va ži nė ji mai se no vi niu 
au to mo bi liu...

Nuo la ti niai fes ti va lio sve čiai ži-
no, jog „At ža ly nas“ ža vus ne vien 
tik spek tak liais. Čia at vy kus bu vo 
ga li ma ap si lan ky ti ir ama ti nin kų 
bei tau to dai li nin kų jo mar ke, pa ra-
gau ti „Vir ba lio var tų“ bend ruo me nės 
ke pa mų bul vi nių bly nų ir Ka ralk rės lio 
ke pyk lė lės sal du my nų. Per il gą sias per-
trau kas nuo suo lų pa ki lu sius žiū ro vus 
val so žings niu pa si suk ti kvie tė Al vi to kai-
mo ka pe la „Šir vin ta“, ku riai va do vau ja 
Li nas Pen kai tis.

]

Kad lai kas ren gi ny je nie kam ne prailg-
tų ir ge ros nuo tai kos ne trūk tų, pa si sten gė 
ir pa tys Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės dar-
buo to jai: jie įren gė lau ko žai di mų erd vę 
bei ru de niš kai ryš kų fes ti va lio fo to kam-
pe lį. Mu zie ji nin kai taip pat vi sus kvie tė 
pa si gro žė ti dar mė ne sį so dy bo je veik sian-

čia tarp tau ti ne tra di ci nės puo di nin-
kys tės pa ro da „Puo dų tur gus“. Kas 
tą dien no rė jo dau giau ra my bės, 
ga lė jo pa si vaikš čio ti po gi les jau 
bars tan tį Lie tu vos tau ti nio at gi mi-
mo ąžuo ly ną, ap žiū rė ti mu zie jaus 
eks po zi ci jas, pa si pil džiu sias nau jais 
eks po na tais.

„At ža ly no“ fes ti va lis iš lai kė il-
ga me tę tra di ci ją, kai pa sku ti nie ji 
klo ji me vai di na pro fe sio na lūs ak to-
riai. Jau pra dė jus tem ti vi si rin ko si 
ste bė ti spek tak lio „Šimt me čio mo-
te rys“. Ak to rės Ne rin ga Bu lo tai tė ir 
Jur ga Kal vai ty tė įkū ni jo le gen di nes 
mū sų ša lies mo te ris: Gab rie lę Pet ke-
vi čai tę-Bi tę, Že mai tę, So fi ją Sme to-
nie nę, Jad vy gą Tū be lie nę. Sub ti liai 
kur da mos jų pa veiks lus, ak to rės 
iš ra din gai ke lia vo šių mo te rų gy-
ve ni mo is to ri jo mis, at skleis da mos 
su dė tin gų li ki mų pe ri pe ti jas, pa si-
telk da mos at kur tus to lai ko tar pio 
ap da rus per tei kė šių as me ny bių vi-
di nį bei išo ri nį gro žį ir kiek vie nam 
iš mū sų lei do ge riau su pras ti Lie tu-
vos mo te rų lais vė ji mo is to ri ją. Spek-
tak lį pa pil dė uni ka lūs ar chy vi niai 
is to ri niai kad rai, ku riuo se žiū ro vai 
ga lė jo at pa žin ti iš ki lias mo te ris, da-
riu sias įta ką ša lies is to ri jos bei kul-
tū ros rai dai.

Ag nė BRA ZAI TIE NĖ
Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės 

vy res nio ji mu zie ji nin kė

Teat rų fes ti va ly je vy ra vo ko me di jos žan ras

Geriausio moteriško vaidmens atlikėjai Al-
donai Slančiauskienei (Marijampolės savival-
dybės Valavičių kaimo mėgėjų teatras) prizą 
įteikė Jono Basanavičiaus gimtinės vedėja 
Rūta Vasiliauskienė.
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Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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