
Me di kai ruo šia si ko ro na vi ru so 
ban gai ir dir ba ki tu re ži mu
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kio li go ni nei pir ma jai 
ša ly je ati da rius karš čia vi mo 
kli ni ką į ją plūs ta pa cien tai. 
Me di kai ruo šia si blo giau siam 
sce na ri jui ir pra de da dirb ti 
ypa tin gu re ži mu.

Anks čiau ne te ko
Kaip jau ra šė me praė ju sia me 

„San ta kos“ nu me ry je, nuo ket vir ta-
die nio mū sų ra jo no li go ni nė je pra-
dė jo veik ti karš čia vi mo kli ni ka. Per 
pir mą sias dvi die nas bu vo iš tir ta 13 
li go nių, ku riems pa si reiš kė į ko ro na-
vi ru so požymius pa na šūs simp to mai. 
Pir ma die niui šei mos gy dy to jai taip 
pat re gist ra vo pa cien tus.

Abi die nas karš čia vi mo kli ni ko je 
dir bu si gy dy to ja Eri ka Ta ma liū nai tė 
sa kė, kad me di kai per si skirs tė dar bus 
ir ren gia si ar tė jan čiai ko ro na vi ru so 
kri zei, kai teks dirb ti ypa tin gu rit mu. 
To dėl jai šiuo me tu te ko iš Priė mi mo-
skubiosios pagalbos sky riaus ve dė jos 
tap ti pir mą ja karš čia vi mo kli ni kos gy-
dy to ja ir drau ge su slau gy to ja Ze na Grėb liū-
nie ne priim ti pa cien tus, ku riems pa si reiš kė 
ko ro na vi ru sui bū din gi simp to mai.

Me di kė pa sa ko jo, jog nie ka da gy ve ni-
me ne bu vo tu rė ju si pa na šios pra kti kos 
ir dė vė ju si to kį su dė tin gą kos tiu mą, ku rį 
anks čiau yra te kę ma ty ti ne bent va do vė-
liuo se. Ap si vilk ti ap sau gi nį kos tiu mą trun-
ka apie pu sę va lan dos. Ren gian tis me di-
kams pa de da ko le gos.

Pa siu vo žmo nės
Pa gal griež tai reg la men tuo tą tvar ką ren-

gi ma sis pra si de da nuo ko jų, ku rios apau na-
mos antbačiais, medikų vadinamais „ba chi-
lais“, vė liau ren gia mas cha la tas, prijuostė, 
ran kų ir vei do ap sau gos, ke pu rė. Gy dy to ja 

dė ko jo vil ka viš kie čiams, ku rie at si šau kė į 
jų pra šy mą so cia li nia me tink le ir paau ko jo 
antbačių – karš čia vi mo kli ni kos gy dy to jų 
dar be bū ti no apa vo, ant ku rio au na mi dar 
vieni spe cia lūs ne perš lam pa mi ant ba čiai.

– Ga vo me tik rai la bai gra žių antbačių, pa-
siū tų su tik ra mei le, – vil ka viš kie čių pi lie tiš-
ku mu džiau gė si E. Ta ma liū nai tė. – Vi siems 
juos siu vu siems nuo šir džiai ta ria me ačiū.

Spe cia lų kos tiu mą me di kai pri va lo vil-
kė ti vi są pa mai ną – apie 6 val. Per tą lai ką 
jie ne ga li išei ti iš karš čia vi mo kli ni kos pa-
tal pų, at si ger ti ar pa si nau do ti tua le tu.

Kol dar ne bu vo sun kių pa cien tų, E. Ta-
ma liū nai tė pa sta rą sias die nas va di na tar si 
pra ty bo mis prieš bū si mą pi ką. Vis dėl to 
įtam pos yra, ir sma giau sia ži nia, ku rios vi-

suo met ne kant riai lau kia ma, – nei gia mas 
CO VID-19 tyrimo re zul ta tas. Iki pir ma die-
nio vi sų ligoninėje dėl CO VID-19 tir tų pa-
cien tų ėmi niai bu vo nei gia mi.

Pri me na me, kad 18–60 me tų am žiaus 
pa cien tai, ku riems pa si reiš kė ūmiai kvė-
pa vi mo ta kų in fek ci jai bū din gi simp to mai 
(stai ga pra dė jo karš čiuo ti, ko sė ti, pra si dė-
jo du su lys) tu ri kreip tis į sa vo šei mos gy-
dy to ją. Tik šei mos gy dy to jas ga li priim ti 
spren di mą, ar pa cien tą nu kreip ti į karš-
čia vi mo kli ni ką. Jau nes ni nei 18 me tų ir 
vy res ni nei 60 me tų žmo nės pa si reiš kus 
simp to mams tu ri skam bin ti karš to sios li-
ni jos te le fo nu 1808, kad bū tų nu kreip ti į 
rei kia mą gy dy mo įstai gą.
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Prie ligoninės Vaikų ligų skyriaus pastatytas ženklas informuoja, kad toliau eiti 
negalima. Autorės nuotr.
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Ko vo 28 d. mies te ir ar ti miau sio se ap lin ki-
nė se vie to vė se pa tru lia vo Su val ki jos šau-
lių 4-osios rink ti nės Vil ka viš kio P. Ka ru žos 
406-osios kuo pos šau liai Vy tau tas Ka mins-
kas ir My ko las Ka mins kas. Jie dai rė si po 
Vil ka viš kio mies to so dą, J. Ba sa na vi čiaus 
aikš tę, kul tū ros cent ro priei gas, vai kų žai-
di mų aikš te lę prie „Sod ros“, bu vo nu vy kę 
į Pae že rių dva ro par ką, mies to plia žą ir 
ki tas vie tas.

Pat ru lia vi mą su stip ri no Kudirkos Nau-
mies čio 410-osios kuo pos va das An ta nas 
Va ran ko vas ir šau lys Ta das Pleč kai tis.

Sek ma die nį pa tru lia vo šau liai Ka ro lis 
Džer mei ka ir V. Ka mins kas.

Di des nių ka ran ti no rei ka la vi mų pa-

žei di mų sa vait ga lio die no mis nu sta ty ta 
ne bu vo. Pat ru lia vę šau liai įsi ti ki no, kad 
žmo nių žy miai su ma žė ję tiek Vil ka viš kio 
mies te, tiek jo apy lin kė se.

Be je, svei ka tos ap sau gos mi nist ras Au-
re li jus Ve ry ga šeš ta die nio ry tą spau dos 
kon fe ren ci jo je pa si ro dė su LŠS uni for ma 
ir tuo ne vie ną nu ste bi no. 

A. Ve ry ga nuo praei tų me tų yra LŠS 
na rys. Jis pa pra šė, kad šau liai pa dė tų už-
tik rin ti ka ran ti no rei ka la vi mų lai ky mą si 
žmo nių pa mėg to se vie to se.

Ro mual das RA MA NAUS KAS
Vil ka viš kio P. Ka ru žos 406-osios kuo pos 

va das

Šau liai pa de da ko vo je su pan de mi ja
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Že mės ūkio mi nis te ri ja, at-
si žvel gu si į pa skelb tą vals-
ty bės ly gio ekst re ma lią ją 
si tua ci ją, trak to rių tech ni nę 
ap žiū rą (TA) ati dė jo iki ka-
ran ti no pa bai gos.

Nors Trak to rių, sa vaei gių ir že mės ūkio 
ma ši nų bei jų prie ka bų TA tvar ka drau-
džia eksp loa tuo ti trak to rius, ku riems 
neat lik ta TA, ta čiau dėl ka ran ti no pa da-
ry ta išim tis.

Žemės ūkio mi nist ro And riaus Pa lio-
nio įsa ky mu trak to riams, ku riems tech-
ninė apžiūra bai gia ga lio ti po šių me tų 
ko vo 14 d., jos ga lio ji mo lai kas pra tę sia-
mas lai ko tar piui, iki Lie tu vo je ga lios ka-
ran ti no re ži mas ir 2 mėnesiams po jo.

At idė ta trak to rių 
tech ni nė ap žiū ra

Šau liai Vy tau tas Ka mins kas (iš kai rės), An ta nas Va ran ko vas ir My ko las Ka-
mins kas pa tru lia vo Vil ka viš ky je ir jo apy lin kė se. Ta do PLEČ KAI ČIO nuo tr.
S

Šeš ta die nį Vil ka viš ky je ir jo apy lin kė se pa tru lia vo Lie tu vos šau lių 
są jun gos (LŠS) na riai. Jie ste bė jo, ar gy ven to jai lai ko si ka ran ti no 
re ži mo.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ 
dėl ka ran ti no kvie čia ra jo no 
gy ven to jus at si sa ky ti po pie-
ri nio mo kė ji mo pra ne ši mo 
va rian to ir už si sa ky ti jį elekt-
ro ni niu pa štu.
Tam tie siog rei kia kreip tis el. pa štu abo-
nentai@vilkvand.lt ir nu ro dy ti abo nen-
to ko dą ir elekt ro ni nio pa što ad re są, 
ku riuo pa gei dau ja gau ti mo kė ji mo pra-
ne ši mą (są skai tą). Sąs kai tų siun ti mo 
elekt ro ni niu pa štu pa slau ga – ne mo ka-
ma.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ at krei-
pia dė me sį, kad, ne pai sant ša ly je pa-
skelb to ka ran ti no, mū sų ra jo ne nė ra 
pa keis ta at si skai ty mo už ge ria mo jo 
van dens tie ki mo ir nuo tė kų tvar ky mo 
pa slau gas tvar ka. Var to to jai pri va lo pra-
neš ti ge ria mo jo van dens tie kė jui ap skai-
tos prie tai sų rod me nis bei lai ku ap mo-
kė ti są skai tą.

„San ta kos“ inf.

Sąs kai tą siūlo 
elektroniniu pa štu
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Ug nė GLINS KAI TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Nors šiuo me tu bun dan čio pa va-

sa rio džiaugs mą tem do ki ti, ne la bai 
links mi, įvy kiai, vis dėl to šį pa va sa rį 
pa si tin ku su po zi ty vio mis min ti mis ir 
ti kiu, kad vi sas ne gan das iš sklai dys be-
si sklei džian tys pum pu rai, šil ti sau lės 
spin du liai ir čiul ban tys paukš čiai.

Gy tis GI BA VI ČIUS 
iš Vir ba lio:
– Kaip nie ka da, esu ne ga ty viai nu si-

tei kęs. Tu rė jau di de lių pla nų, ta čiau dėl 
su si klos čiu sios si tua ci jos Lie tu vo je ir 
vi sa me pa sau ly je esu pri vers tas die nas 
nuo bo džiai leis ti na muo se.

Mar ty nas KAI LIUS 
iš Čyč kų kai mo:
– Su ga din ti ma no ge rą nuo tai ką nė-

ra taip pa pras ta. Net ir pa skel bus ša ly je 
ekst re ma lią pa dė tį dėl ko ro na vi ru so, aš 
iš lie ku po zi ty vus. Il gai lauk tą pa va sa rį 
pa si tin ku su dar bin ga nuo tai ka.

And rius RI MA VI ČIUS 
iš Vil ka viš kio:
– Ma no min tys – la bai pa pras tos. 

Daug ne gal vo ju apie pa va sa rį, juk tai 
tik ei li nis me tų lai ko pa si kei ti mas. Gy-
ve nu šia die na, džiau giuo si kas die niais 
įvy kiais ir esu tuo pa ten kin tas.

Re nol da SKIN KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Iš gir dus to kį klau si mą, pir ma į 

gal vą atė ju si min tis – ka ran ti nas. Šiuo 
me tu tu riu daug lais vo lai ko, sau lė 
kvie čia į lau ką, ta čiau ten ka sė dė ti na-
muo se. Na, bet svar biau sia, kad vi si 
ar ti mie ji svei ki, ir ti ki mės, jog vis kas 
grei tai baig sis.

S

S

S

S

S

Su ko kio mis min ti mis 
gyvenate šį pa va sa rį?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Ko ro na vi ru so gniauž tuo se 

at si dū rę vers li nin kai ieš ko išei čių
To ma BIRŠ TO NĖ

Dėl ka ran ti no la biau siai nu ken čia 
tu riz mo, ke lio nių, ap gy ven di ni-
mo, mai ti ni mo ir gro žio pa slau gų 
vers lai. Ne išim tis – ir ati tin ka-
muo se sek to riuo se dir ban tys 
mū sų ra jo no vers li nin kai.

Su lau kė pra šy mų
Per ka ran ti ną dirb ti ne ga lin tys kir-

pė jai ir ki ti gro žio spe cia lis tai dau ge liu 
at ve jų tu ri su kti gal vas, kaip iš gy ven ti, su-
mo kė ti pa tal pų nuo mos mo kes tį, ir ti ki si 
dau giau aiš ku mo iš vals ty bės dėl to, ko kių 
pa ra mos prie mo nių bus im ta si.

Ta čiau gro žio sa lo no „Lie pa“ sa vi nin-
kė Edi ta Be ner tie nė vi siš kai ne liū di dėl 
ka ran ti no. Mo te ris džiau gia si, kad pa ga-
liau dau giau lai ko ga li skir ti sa vo šei mos 
na riams, tvar ky ti ap lin ką, kny goms ir ki-
tiems po mė giams.

„Ka dan gi esu op ti mis tė, ma nęs šian die-
nė si tua ci ja ne gąs di na. San tau pų tu riu, 
mais tui ir mo kes čiams su si mo kė ti tik rai 
už teks. Pas te bė jau, kad iš lai dų labai su-
ma žė jo. Mies te ne vyks ta jo kie ren gi niai, 
de ga lų su nau do ja me žy miai ma žiau, nes 
nie kur ne va žiuo ja me“, – kal bė jo E. Be ner-
tie nė.

Vilkaviškyje dirbanti Edi ta sa kė, kad 
nors ir gy ve na ka ran ti no re ži mu, bet dar-
bo ne pa mirš ta. Ži nių se mia si iš se mi na rų, 
ku riuos in ter ne tu ve da Kir pė jų ir gro žio 
spe cia lis tų aso cia ci jos na rės. Pa sak vil ka-
viš kie tės, aso cia ci jos pir mi nin kė kolegėms 
daž nai pri me na, kad šiuo metu priim ti 
klien tus na muo se yra drau džia ma.

Plau kų sti lis tė ne slė pė, kad yra su lau-
ku si klien čių, pra šiu sių ap kirp ti ir nu da žy-
ti plau kus, skam bu čių.

Pa si bai gus ka ran ti nui E. Be ner tie nė ke-
ti na lai ky tis pa pil do mų sau gu mo prie mo-
nių. Klien tų ji pra šys de zin fe kuo ti ran kas, 
dė vė ti ap sau gi nes kau kes, daž niau vė dins 
pa tal pas.

Gel bė ja in ter ne ti nė pre ky ba
Gė lė mis pre kiau jan čios vers li nin kės 

ma no, kad šį pa va sa rį jų pa ja mos bus žy-
miai men kes nės.

Šiuo me tu vi si kios kai Vilkaviškio gė-
lių tur ge ly je už da ry ti. Gė lė mis bei jų kom-
po zi ci jo mis pre kiau jan ti gė li nin kė In ga 
Ka naps kie nė sa kė, kad šiuo me tu dau giau 
už sa ky mų su lau kia in ter ne tu, nes tu ri su-
si kū ru si pa sky rą feis bu ke. Ji pa ste bė jo, 
kad po pu lia rė ja mui lo bei dirb ti nių gė lių 
kom po zi ci jos, pa si tai ko at ve jų, kai už sa ko-
vai no ri gy vų gė lių puokš čių. Pa sak vers-

li nin kės, žmo nės la bai su pra tin gi ir ne-
reiš kia pre ten zi jų dėl ma žo asor ti men to, 
prie šin gai – džiau gia si, jog šiuo me tu ga li 
įsi gy ti gy vų gė lių.

„Da bar flo ris tai tu ri ras ti ori gi na lių idė-
jų, pa nau do ti įvai rių gam ti nių me džia gų, 
nes pre kių už sa ky mai pra ktiš kai ne vyks-
ta, o pir kė jams pri va lo me pa siū ly ti kaž ką 
ori gi na laus“, – kal bė jo gė li nin kė In ga. Pa-
sak jos, šiuo me tu sun ku priim ti įvai rius 
už sa ky mus, nes kan ki na ne ži no my bė. 
Gė li nin kai ne gau na pre kių, nes su griež tin-
tos įve ži mo į ša lį są ly gos, ir nie kas ne ži no, 
kaip il gai tai tę sis.

Pa sak vil ka viš kie tės, smul kie siems vers-
li nin kams iš lik ti rin ko je šiuo me tu yra la bai 
sun ku, nes juos nu stel bia di die ji pre ky bos 
cent rai. Juo se ga li ma ras ti ne tik mais to, ki-
tų bū ti nų pre kių, bet ir di džiu lį gė lių asor-
ti men tą.

„Di die ji pre ky bos cent rai pre kiau ja 
vis kuo, nes ne tu ri ap ri bo ji mų, o mums ap-
ri bo ji mai yra tai ko mi, to dėl smul kie ji vers-
li nin kai nu ken tės la biau siai“, – tei gė I. Ka-
naps kie nė.

UAB „Vil kas tos prekyba“ ko mer ci jos 
di rek to rius Va le ri jus Gliau bi cas sa kė, 
kad fi nan si niai sun ku mai juos už klu po 
nuo pat ka ran ti no pra džios. Par duo tu vės 
va do vai tu rė jo ieš ko ti spren di mo, ku ris 

bū tų priim ti nas pir kė jams. Bend ro vė nu-
spren dė pre kiau ti in ter ne tu, vis dėl to už-
sa ky mų la bai su ma žė jo.

„Sun ku spė lio ti, kiek lai ko taip pre kiau-
si me. Vi si pre ky bi nin kai yra to kio je pa dė-
ty je, to dėl si tua ci ja šiuo me tu nė ra džiu gi-
nan ti“, – tei gė V. Gliau bi cas.

Mais tas iš si neš ti
Dėl veik los ap ri bo ji mų per ka ran ti ną 

žmo nės iš ka vi nių mais tą ga li tik iš si neš ti. 
Ka vi nės „Pe ga sas“ sa vi nin kė Tei su tė Čia-
pie nė sa kė, kad už sa ky mų su lau kia ke lis 
kar tus ma žiau nei prieš ka ran ti ną. Ka vi-
nės dar buo to jos kiek vie ną die ną sten gia si 
klien tus nu džiu gin ti įvai riu pie tų me niu.

„Tu ri me įvai rių pro duk tų, jų esa me už-
si sa kę ke liems mė ne siams, to dėl dar buo to-
jos ga mi na ir sten gia si kaskart pagaminti 
kažką naujo. Žmo nės, ku rie pla na vo ves tu-
ves švęs ti mū sų ka vi nė je, jau pra de da at-
šauk ti už sa ky mus, nes bi jo, kad ka ran ti nas 
dar il gai tę sis“, – kal bė jo vers li nin kė.

Pa sak T. Čia pie nės, ko ro na vi ru sas su-
jau kė daug vers lo pla nų. Ka vi nė je tu rė jo 
bū ti at lik tas re mon tas, bet dar bai su sto jo. 
Mo te ris spė lio jo, kad kai pa si baigs ka ran-
ti nas, žmo nės vengs su si bū ri mų ka vi nė se 
ar ba ruo se, vis dar bi jo da mi užsikrėsti.
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Kai ku rios mai ti ni mo įstai gos tę sia veik lą ir tei kia mais to iš si neš ti. 
Autorės nuotr.  
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Tvar kin ga pa što dė žu tė tu ri bū ti san da ri, 
ra ki na ma, aiš kiai ir su pran ta mai su nu me-
ruo ta. Jei gu tai įmo nės, įstai gos ar or ga ni za-
ci jos dė žu tė, pa va di ni mas tu ri bū ti leng vai 
įskai to mas. 

Taip pat svar bu, kad pa što dė žu tės bū-
tų įreng tos leng vai priei na mo se vie to se: 
dau gia bu čiuo se na muo se – kiek vie no je 
laip ti nė je ne aukš čiau kaip ant ra me na mo 
aukš te; in di vi dua liuo se na muo se – prie įė-

ji mo į gy ve na mą ją te ri to ri ją ar ba ant gre ta 
gat vės esan čių na mų sie nų, tvo rų, sto ve lių; 
so di nin kų bend ri jo se – prie pa grin di nių 
įva žia vi mų į so di nin kų bend ri ją; įmo nė se, 
įstai go se ar organizacijose – prie pa grin di-
nio įė ji mo į pa sta tą.

Vi si šie rei ka la vi mai nu ma ty ti Lie tu vos 
Res pub li kos pa što įsta ty me.

Jei gu pa što dė žu tė ne tvar kin ga, laiš ko 
ar siun ti nio jo je pa lik ti ne ga li ma, tad jis 

ke liau ja į pa što sky rių. Iš jo žmo gus siun tą 
at siims tik at vy kęs. Siun tos pa što sky riuo se 
sau go mos iki 30 die nų. Jei ka ran ti no me tu 
baig sis klien tui skir tas lai kas at sii mti siun-
tą, ji bus sau go ma pa šte (ne bū ti nai pa što 
sky riu je) ir iš duo da ma klien tui tik ka ran ti-
nui pa si bai gus. To kios siun tos klien tui bus 
iš duo da mos dar 30 die nų po ka ran ti no pa-
bai gos.

Jei gu ant siun tos yra nu ro dy tas te le fo no 
nu me ris, bend ro vė siun tą sieks įdė ti į LP 
EXP RESS ter mi na lą tam, kad klien tas ga lė-
tų ją pa siim ti bet ku riuo jam pa to giu me tu, 
be jo kio žmo giš ko jo kon tak to.

Taip pat gy ven to jai ska ti na mi nau do tis 
Lie tu vos pa što sa vi tar nos sis te ma www.
po st.lt/lt/mano-siun tos.

Lie tu vos pa što inf.

Da bar itin svar bi tvar kin ga pa što dė žu tė
Ka ran ti no lai ko tar piu, sie kiant iš veng ti žmo giš ko jo kon tak to, Lie-
tu vos pa što laiš ki nin kai į pa što dė žu tes, jei gu tel pa, me ta ne tik 
ne re gist ruo tas, bet ir re gist ruo tas siun tas. To dėl gy ven to jai ra gi na-
mi pa si rū pin ti tvar kin ga pa što dė žu te ir siun tas gau ti pa to giai bei 
sau giai – tam, kad bū tų kuo ma žiau ri zi ką ke lian čio kon tak to.
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Ūki nin kas ne gai li in ves ti ci jų 
į pa ša rų ko ky bę
And rius GRY GE LAI TIS

Bart nin kuo se gy ve nan tis 
Al bi nas Šnei de ris yra ne 
tik vie nas iš di džiau sių ra-
jo no pie no ga min to jų, bet 
ir be ne ak ty viau sias mū sų 
kraš to ko vo to jas už pie ni-
nin kų tei ses. Su gal vi jais 
su si ju si di džio ji da lis vy ro 
gy ve ni mo.

Už ko ky bę rei kia mo kė ti
Šiuo me tu A. Šnei de ris sa vo ūky-

je lai ko per 70 kar vių, o bend ras jo 
tu ri mų gal vi jų kie kis yra di des nis 
nei 100. Vy ras dir ba 125 ha že mės, 
iš ku rių pu sę su da ro pie vos. 

Prie šin gai nei dau gu ma ki tų 
žem dir bių, A. Šnei de ris į pie vas in-
ves tuo ja itin daug lė šų. Ūki nin kas 
pa gal moks li nin kų re ko men da ci-
jas jas trę šia, pri žiū ri, o kai rei kia, 
se nus plo tus uža ria ir juo se pa sė ja 
nau jus sėk lų mi ši nius. Bart nin kų 
gy ven to jas ži no, kad bū tent nuo pa ša rų pri-
klau so kar vių duo da mo pie no ko ky bė.

„Pie ną jau ne vie nus me tus pri sta tau 
UAB „Ma ri jam po lės pie no kon ser vai“. 
Šiuo me tu už litrą mo ka 25 cen tus, ta čiau 
kiek vie no ūki nin ko pie nas pa gal ko ky bę 
dar įver ti na mas koe fi cien tais, ku rie ga li 
ar ba pa di din ti, ar ba su ma žin ti šią kai ną. 
No rint iš gau ti ko ky biš ką pie ną, rei kia ne-
gai lė ti in ves ti ci jų į pa ša rus bei įvai rius 
prie dus“, – sa kė A. Šnei de ris.

Pas ta rie ji ke le ri me tai ūki nin kams ne-
bu vo pa tys leng viau si. Pa vyz džiui, per nai 
ir už per nai dau ge lis gal vi jų au gin to jų dėl 
saus ros ne su kau pė pa kan ka mai pa ša rų 
žie mai. 

A. Šnei de ris šios pro ble mos vi siš kai 
ne ju to. Vy ras ne tik pa ts pri si ga mi no rei-
kia mą kie kį pa ša rų, bet da lį jų ir par da vė 
ki tiems ūki nin kams.

Ap sisp ren dė lik ti
Su ūki nin ka vi mu su si jęs ko ne vi sas A. 

Šnei de rio gy ve ni mas, o ap si spręs ti lik ti 
kai me pa dė jo ir bro liai. Dau giau nei prieš 
tris de šimt me tų mi rus ma mai, o tė čiui li-
kus be svei ka tos, ke tu ri bro liai su ta rė, 
jog rei kia rink tis vie ną iš dvie jų: ar ba par-
duo ti tė vų so dy bą, ar ba jo je ap si gy ven ti 
Al bi nui. Šis bro lių siū ly mams per ne lyg 
ne si prie ši no ir li ko ūki nin kau ti. Su kū ręs 
šei mą A. Šnei de ris iš pra džių ūki nin kau ti 
pra dė jo vos nuo ke lių kar vių bei kiau lių. 
Pir mie ji gal vi jai į Šnei de rių ūkį at ke lia vo 
kiek ku rio zi niu būdu.

„Dir bau ko lū kio au to bu so vai ruo to ju. 
Kar tą su par ti jos sek re to riu mi iš Ka li ning-
ra do sri ties į sa vo ūkį va žia vau par si vež ti 
ke le to ver šiu kų. Tais lai kais ru sai ne leis-
da vo iš vež ti iš ko lū kio gy vu lių, tad te ko 
vyk ti nak tį. Va žia vo me tuo pa čiu au to bu-

su, ku riuo įpras tai vež da vo me žmo nes, 
– ga le už trau kė me užuo lai das, o prie ky je 
už dė jo me už ra šą „Eks kur si ja“. Kaip ty čia, 
tą kart ko ne ant kiek vie nos san kry žos sto-
vė jo mi li ci ja. Tie sa, ji mus tik pri stab dy da-
vo, pa ma ty da vo, kad ve ža me eks kur si ją, 
ir leis da vo va žiuo ti to liau. Ga li ma sa ky ti, 
jog taip na mo par si ve žiau pir muo sius gal-
vi jus – ver šiu kus eks kur san tus“, – juo kė si 
A. Šnei de ris.

Sem tis ūki nin ka vi mo pa tir ties jis bu-
vo iš vy kęs į Bul ga ri ją, kur pa ma tė, kaip 
lai ko mi pa lai di gal vi jai, įgi jo ki tų dar bui 
ūky je rei ka lin gų ži nių. Vė liau A. Šnei de ris 
lan kė si Vo kie ti jo je ir iš ten par si ve žė pen-
kias ver šin gas Holš tei nų veis lės te ly čias. 
Net ru kus vy rui bro lis iš Vo kie ti jos par ve-
žė šal dy tu vą pie nui. Taip ir bu vo klo ja mi 
ūki nin ka vi mo pa ma tai.
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Karantinas? Eik paskaityti „Santaką“!
Prenumeruokite laikraštį 2020 metų II ketvirčiui

Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir pensininkams.

Mėn. sk. „Santaka“
(fiziniams asmenims, Eur)

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 5,50 5,00 6,00

2 mėn. 11,00 10,00 12,00

3 mėn. 16,50 15,00 18,00

4 mėn. 22,00 20,00 24,00

5 mėn. 27,50 25,00 30,00

6 mėn. 33,00 30,00 36,00

7 mėn. 38,50 35,00 42,00

8 mėn. 44,00 40,00 48,00

9 mėn. 49,50 45,00 54,00

„Santakos“ redakcijoje (Vilniaus g. 
23, Vilkaviškyje), 

s paštuose ir pas mobiliuosius 
laiškininkus tel. 8 700 55 400. 

s

Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

Prenumerata priimama:

Internetu www.santaka.info skiltyje Prenumerata.s

Priešingai nei dauguma ūkininkų, Albinas Šneideris praėjusią vasarą prigamino pa-
kankamai pašarų savo laikomiems galvijams. Au to riaus nuo tr.

S

KAIMO ADRESAIS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Va ži nė ja gir ti
Kai ša ly je pa skelb tas ka ran ti nas, ne-
blai vūs vai ruo to jai vi lia si su pa rei gū-
nais ne kon tak tuo ti.

Sek ma die nį po li ci jai įkliu vo net du 
ne blai vūs vai ruo to jai. Apie 8 val. ry to 
į ke lio nę su „Opel Ome ga“ iš si ren gu si 
In ga Nor kai ty tė įkliu vo Pa šei me nių kai-
mo (Bart nin kų sen.) ri bo se. Mo te riai 
nu sta ty tas vi du ti nis (1,78 pro m.) gir tu-
mas.

Apie 18 val. Būd vie čių kai me (Pa-
je vo nio sen.) pa rei gū nai su stab dė ma-
ri jam po lie čio Lau ro Žu kaus ko vai ruo-
ja mą „Chrys ler Voya ger“. Vai ruo to jas 
bu vo aki vaiz džiai ne blai vus – alkotes-
teris pa ro dė vi du ti nį (2,50 pro m.) gir tu-
mą. Ma ri jam po lie tis tei sės vai ruo ti ne-
tu rė jo. Jo trans por to prie mo nė iš vež ta 
į sau go ji mo aikš te lę.

Daik tus su ra do
Šeš ta die nį į po li ci ją krei pė si ap vog to so-
do na me lio sa vi nin kas.

Nu vy kęs į Pae že rių kai me (Šei me-
nos sen.) esan tį so do na me lį šei mi nin-
kas pa ste bė jo, kad ja me bū ta va gių. Iš 
na me lio din go žo liap jo vė, ben zi ni nė 
krū map jo vė, 50 met rų elekt ros ka be lio, 
ap sau gi nis sky de lis. Įdo miau sia, kad na-
me lio du rų spy na ne su ga din ta.

Po li ci ja jau su ra do pa vog tus daik-
tus, ku rie bu vo spė ti par duo ti. Nors 
va gys dar ne su lai ky ti, pareigūnai įta-
ria muo sius nu sta tė.

Su ža lo jo ran ką
Nak tį į šeš ta die nį po li ci ja tram dė smur-
tau to ją.

Apie 3 val. gau tas pra ne ši mas, kad 
Pa viš ty čio kai me (Viš ty čio sen.) prieš 
mo te rį smur tau ja su gy ven ti nis. Neb lai-
vus (2,35 pro m.) 44-erių vy ras stū mė 
sa vo mo te rį, ku ri kris da ma at si tren kė į 
spin tą ir su si ža lo jo ran ką. Smur to au ka 
taip pat bu vo ne blai vi (1,58 pro m.).

ĮVYKIAI

Užsk. 757
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Vil ka viš kie čiai įteiks tra di ci nę 
Sa lo mė jos Nė ries li te ra tū ri nę pre mi ją
Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Pas kelb ti per nai iš leis tų 
poe zi jos kny gų au to riai, 
ku rie pre ten duo ja į Sa lo-
mė jos Nė ries li te ra tū ri nę 
pre mi ją, įsteig tą Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos. Šį pa va-
sa rį pa teik tos tri jų poe čių 
kan di da tū ros.

Pre ten den tės aiš kios
Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 

(LRS) val dy ba vil ka viš kie čiams 
pa tei kė tris kan di da tū ras 2020 me-
tų Sa lo mė jos Nė ries li te ra tū ri nei 
pre mi jai gau ti. Ap do va no ti bu vo 
pa siū ly tos trys poe tės: Al do na Ru-
sec kai tė už ei lė raš čių kny gą „De-
be siu“, En ri ka Strio gai tė už poe-
zi jos kny gą „Žmo nės“ ir Pau li na 
Žem gu ly tė už rinkinį „Šiau ri nio 
dan gaus“. Vi sos trys kny gos iš leis-
tos 2019 me tais.

Be je, pre ten duo ti į pre mi ją ir 
už reikš min giau sius praei tų me tų 
poe zi jos kū ri nius ją gau ti ga li tik 
LRS na riai.

Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
sa vo in ter ne to pus la py je www.
vil ka vis kis.rvb.lt kvie čia vi suo me-
nę iki ba lan džio 30 d. bal suo ti ir 
pa reikš ti nuo mo nę, ku ri pre ten-
den tė ver čiau sia gau ti 2020 me tų 
Sa lo mė jos Nė ries li te ra tū ri nę pre-
mi ją.

Vie nas se niau sių 
fes ti va lio ap do va no ji mų
Be je, bib lio te ki nin kų vie šą 

kvie ti mą bal suo ti už kny gą šiuo-
lai ki ne li te ra tū ra be si do min tys 
vil ka viš kie čiai ga li lai ky ti vie nu 
iš pir mų jų „Poe zi jos pa va sa rio“ 
fes ti va lio pra na šų sa va me kraš-
te. Apž velg da mi pre mi jos is to ri-
ją Vil ka viš kio bib lio te ki nin kai 
ra šo, kad „1971 m. įsteig ta pre-
mi ja ge riau sio ei lė raš čio kai mo 
te ma ti ka au to riui“, o Lie tu vos ra šy to jų są-
jun ga ak cen tuo ja, jog bū tent ši ta pre mi ja 
yra „vie nas se niau sių ap do va no ji mų, tei-
kia mų per „Poe zi jos pa va sa rio“ fes ti va lį. 
1972 me tais įsteig ta Vil ka viš kio ra jo no S. 
Nė ries ko lū kio, bu vo tei kia ma iki 1993 me-
tų, o 2002-ai siais vėl at gai vin ta (da bar ją 
tei kia Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė).“

Sa lo mė jos Nė ries li te ra tū ri nė pre mi ja 
– la bai ne daug jau nes nė už fes ti va lį „Poe-
zi jos pa va sa ris“, per ku rio ren gi nį Vil ka viš-
ky je yra įtei kia ma lau rea tui. Kas me ti nis 
fes ti va lis or ga ni zuo ja mas nuo 1965 m., kai 
bu vo mi ni mos poe tės Sa lo mė jos Nė ries 20-
osios mir ties me ti nės. Pir mo jo „Poe zi jos 
pa va sa rio“ ini cia to rius ir lau rea tas – poe-

tas Jus ti nas Mar cin ke vi čius.
Toks pre mi jos sta tu sas ir il ga-

me tė tra di ci ja, mus, vil ka viš kie-
čius, juo lab įpa rei go ja pa si do mė ti 
šie me ti nių pre ten den čių kū ry ba 
ir pa reikš ti sa vo nuo mo nę. Lie tu-
viš kos poe zi jos ger bė jai tu ri mė ne-
sį lai ko ap si spręs ti, ku riai kan di da-
tei ati duos sa vo bal są šie met.

Jaut rūs ir fo tog ra fiš ki
Vie na iš pre ten den čių – Al do-

na Ru sec kai tė, fi lo lo gė, poe tė, pro-
zi nin kė, mu zie ji nin kė. Kaip poe-
tė, A. Ru sec kai tė de biu ta vo 1994 
m. gim to jo Prie nų kraš to mo te rų 
poe zi jos an to lo gi jo je. Į Sa lo mė jos 
Nė ries li te ra tū ri nę pre mi ją kū rė ja 
pre ten duo ja kny ga „De be siu“. Jo je 
pub li kuo ja ma poe zi ja api bū di na-
ma taip: „Jaut riuo se, re gis, ir fo tog-
ra fiš kuo se ei lė raš čiuo se Al do na 
Ru sec kai tė fik suo ja su bti liau sius 
niuan sus – lie tu viš ko jo gam to vaiz-
džio de ta les, įvai riau sius lai ko tar-
pius – nuo vai kys tės iki da bar ties. 
La bai svar bi šei mos li ni ja, ry šys 
su išė ju siais Ten, ypač Bro liu, ku-
rio laiš kai in terp re tuo ja mi ir šio-
je kny go je. Poe tė sa vi tai ap mąs to 
gy ve ni mo ir mir ties dua lu mą, 
pa vaiz duo ja ryš kias pal vius pri si-
mi ni mų aki mirks nius, pa si tel kia 
gar sią ją Jo bo is to ri ją, taip iš ryš kin-
da ma žmo giš ko sios eg zis ten ci jos 
ne nus pė ja mu mą ir lai ki nu mą.“

Gir ta Sau lė ir gi svar bi
Poe tė En ri ka Strio gai tė į pre-

mi ją pre ten duo ja ver tin to jams 
ati duo da ma kny gą „Žmo nės“. 
Tai – tre čio ji au to rės kny ga, be je, 
iš leis ta ji po 14 me tų per trau kos. 
Pris ta tant ak cen tuo ja ma, kad „ei-
lė raš čiai pa sa ko ja apie vi suo me-
nės pa ri biuo se at si dū ru sius žmo-
nes ir jų gy ve ni mus, daž niau siai 
pa ženk lin tus neiš si pil dy mo, ne-
nu si se ku sios mei lės, il ge sio, bet 
gi lius ir pra smin gus, dė me sin gai 
pa ste bė tus poe ti niu žvilgs niu.“

„Kny gą tu rė jau iš leis ti dar pa-
va sa rį, ta čiau nie kaip ne pa si ra šė ei lė raš tis 
apie gir tą Sau lę. Ru de nį, prieš pat ati duo-
da ma kny gą į spaus tu vę, su ti kau ją Lais vės 
alė jo je – vos be paei nan čią, ryš kiai oran ži-
niu vei du. Bu vo aiš ku, kad kny gos ji jau 
ne pa ma tys. Tie są sa kant, ji nė ne nu ma nė, 
kad man yra la bai svar bi ir – ma no kny go-
je. Kaip ir dau ge lis ki tų“, – yra sa kiu si E. 

Strio gai tė, poe tė, do ku men ti nių fil mų kū rė-
ja ir žur na lis tė.

Apie lie tu viš ką ją ta pa ty bę
„Šiau ri nio dan gaus“ au to rė Pau li na 

Žem gu ly tė šia me nau jau sia me poe zi jos 
rin ki ny je „su si tel kia į gam tos mo ty vus, 
o tiks liau – į lie tu viš ką jį pei za žą, puo se lė-
ja lie tu viš ką ją ta pa ty bę. Poe tė su bti liai ir 
ne mo ra li zuo da ma pa ro do, jog kul tū ri nis 
ta pa tu mas, šiuo at ve ju, lie tu viš ku mo sa vi-
vo ka tu ri on to lo gi nę ver tę: gim to ji vie ta 
suau gu si su as mens bu vi mu. Skaus min gos 
pa tir tys ap mąs to mos ra my bės ku pi nu to-
nu, at si sa kant des pe ra ci jos ir eg zal ta ci jos, 
su si tai ko ma su li ki mu ir tuo pat me tu krei-
pia ma si į skai ty to ją, tar si ra gi nant pa sta-
rą jį su(si)vok ti, ko dėl „na mų“, „gim ti nės“ 
są vo kos tu rė tų iš lik ti.“ Iš Klai pė dos kraš to 
ki lu si P. Žem gu ly tė bend ra dar biau ja su kul-
tū ri ne spau da, pub li kuo ja ei lė raš čius vai-
kams ir suau gu sie siems, ra šo re cen zi jas.

Rinks ir ko mi si ja
Ge gu žės pra džio je Sa lo mė jos Nė ries 

li te ra tū ri nės pre mi jos lau rea tę taip pat 
rinks Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos (pre mi jos stei gė jos) di rek to-
riaus su da ry ta pen kių na rių ko mi si ja. Jo je 
pa pras tai dir ba Švie ti mo, kul tū ros ir spor-
to sky riaus, Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te-
kos ir ra jo no li te ra tų at sto vai. Kiek vie nas 
ko mi si jos na rys jos pir mi nin kui pa tei kia 
sa vo siū ly mą dėl lau rea to, vė liau bal suo-
ja ma.

Pi ni gi nė pre mi ja (600 eu rų) ir me no 
kū ri nys (pa sta ruo ju me tu tai bū na „Auk so 
vai ni ku“ įver tin to vil ka viš kie čio tau to dai li-
nin ko Ze no no Skin kio me džio dro ži nys) lau-
rea tui įtei kia mi per „Poe zi jos pa va sa rio“ 
ren gi nį Vil ka viš ky je.

Pir mo ji pre mi ja – už ei lė raš tį
Pri min si me, kad pir mo ji Sa lo mė jos 

Nė ries li te ra tū ri nė pre mi ja 1972 m. bu vo 
skir ta poe tui Jo nui Striel kū nui už rin ki-
ny je „Vė jas ru giuos“ pub li kuo tą ei lė raš tį 
„Lie tu vai“. Už ei les „Ir te nai, kur po vi sų 
kla jo nių / Že mėn at si guls ma na gal va, / Ne-
ra šy kit ma no var do, žmo nės, / Pa ra šy kit, 
žmo nės: L i e t u v a“ pre mi juo tas jų au-
to rius bu vo pa gerb tas ir tra di ci niu ąžuo lo 
la pų vai ni ku.

Per nai Sa lo mė jos Nė ries li te ra tū ri nė 
pre mi ja už ei lė raš čių rink ti nę „Pur pu ri nis 
va ka ras“ įteik ta mū sų kraš tie tei poe tei Da-
liai Sau kai ty tei.

Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Ap do va no ti pa siū ly tos trys poe tės: Al do na Ru sec kai-
tė už ei lė raš čių kny gą „De be siu“, En ri ka Strio gai tė 
už poe zi jos kny gą „Žmo nės“ ir Pau li na Žem gu ly tė už 
rinkinį „Šiau ri nio dan gaus“.

S

Atkelta iš 2 p.

Suš lu ba vo tu riz mo 
sek to rius
Dėl ko ro na vi ru so ėmė šlu buo ti 

tu riz mo, pra mo gų sek to riai. Pa sak 
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma-
ci jos cent ro di rek to riaus Vi to Gir daus-
ko, dau ge lis tu ris tų ke lio nes į už sie nį 
at šau kė, kai tik iš gir do apie ko ro na vi-
ru so grės mę svei ka tai.

„Tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent ro dar buo to jos ne par duo da nei 
bi lie tų, nei ke lio nių, nei vi zų. Šiuo 
me tu klien tai la biau siai do mi si, kaip 
su si grą žin ti pi ni gus už ke lio nes, į ku-
rias iš vyk ti ne ga lės, to dėl kiek vie na 
die na atne ša di džiu lių nuo sto lių“, 
– sa kė V. Gir daus kas.

] Jis svars tė, kad pa si bai gus ka ran ti-
nui žmo nės kurį laiką jaus bai mę, jog 
vi ru sas dar ga li su grįž ti, to dėl ma žiau 
ke liaus po pa sau lį, o dau giau va ži nės 
po Lie tu vą. Anot V. Gir daus ko, ne di de-
lės ke lio nių agen tū ros gal būt žlugs, o 
iš li ku sios iš pra džių siū lys ma žes nes 
kai nas, taip ban dy da mos pri trauk ti 
kuo dau giau tu ris tų. Fi nan si nė kri zė 
tu rės ne ma žos įta kos vers lui.

„Iš liks tik tie, ku rie mo kės pri si-
tai ky ti prie šian die nės si tua ci jos. Ma-
nau, kad jau ni mas elg sis drą siau ir ne-
bi jos ri zi kuo ti, ban dys kur ti vers lus, 
at si da rys įmo nes, dau gu ma jų ners į 
in ter ne ti nę pre ky bą. Sau gu mas bus 
pir mas prio ri te tas, į ku rį orien tuo sis 
bū si mie ji vers li nin kai“, – kal bė jo V. 
Gir daus kas.

Rems vers li nin kus
Pa dė ti keb lio je si tua ci jo je at si dū-

ru siems vers li nin kams su sku bo Vy-
riau sy bė ir Sei mas. Sku bos tvar ka 
bu vo pa tvir tin tas eko no mi kos ska ti ni-
mo ir pa ra mos vers lui pa ke tas, ku rio 
ver tė – 2,5 mlrd. Eur.

In di vi dua lia veik la be si ver čian tys 
gro žio sa lo nų dar buo to jai, bu hal te-
riai, fo tog ra fai ir ki ti as me nys, ku rie 
mo kė jo so cia li nio drau di mo įmo kas, 
taip pat ne bus už mirš ti. Jie tris mė ne-
sius gaus 257 eu rų pa ra mą.

Taip pat vals ty bė sa vo lė šo mis 
pri si dės prie šalies darb da vių pa-
stan gų iš sau go ti esamas dar bo vie-
tas, pa deng da ma da li nės pra sto vos 
iš mo kos dar buo to jams da lį iki tri jų 
mė ne sių.

Ko ro na vi ru so gniauž tuo se at si dū rę vers li nin kai ieš ko išei čių

Dėl šalyje įvestų apribojimų gėlių kioskai šiuo metu 
yra uždaryti. Autorės nuotr.
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Le gen do mis api pin tas var das
Se nų žmo nių pa da vi mai by lo ja, kad 

ka dai se Kaz lų Rū da bu vo la bai gar si. Prieš 
dau giau nei 250 me tų į čia at vy ko ka ra liaus 
iš trem tas po nas Kaz las. At si ve žė dvy li ka 
bau džiau nin kų šei mų. Lie pė iš kirs ti ne ma-
žą miš ko plo tą ir pa si sta tė sau dva rą.

Vė liau ponas Kazlas už ti ko ge le žies rū-
dos klo dus ir įsi ren gė ka syk lą. Pas ta tė ge le-
žies lie ji mo kros nis ir di de les kal ves, ku rio-
se bu vo ka la mi kir viai, no ra gai, pa sa gos. 
Dva ro rū da ir jos ga mi niai bu vo ga be na mi 
į ki tas vie tas. O nuo ka syk lų iš tek lių ir dva-
ri nin ko pa var dės ki lo gy ven vie tės var das 
– Kaz lų Rū da. Žmo nės kal bė jo, kad Kaz las 
vė liau pa ts ap lei do ir su nai ki no vi sus sa vo 
vers lus. Bu vo spė lio ja ma, kad iš trem tą jį pa-
vi jo praei ties še šė liai. Ki ti po rin da vo, kad 
dva ri nin ką pa ko rė len kai. Ta čiau šian dien 
jau nie kas ne ži no, ku rio je vie to je bu vo tas 
gar su sis dva ras ir pir mo sios ka syk los.

Is to ri jos vin giai
1862 m. ru sai pra dė jo ties ti ge le žin ke-

lį iš Kau no į Ky bar tus. Miš ko tan ku my ne 
iš ki lo len ti niai ba ra kai dar bi nin kams. At-
vy ko ir kū rė si šei mos. Ta čiau ne to li mies-
to sto ties bu vo vie ta, ku rio je vis dar au go 
dau gy bė me džių. Nau ja ku riai ven gė vaikš-
čio ti neiš min tais ta kais, nes meš kos pul di-
nė jo žmo nes.

Į tą vie tą iš Vir ba lio bu vo iš kvies tas bū-
rys ka rei vių. Įvy ko „ab la vas“ ir per die ną 
nu šo vė 8 meš kas. Iš va ly to je te ri to ri jo je dar-
bi nin kai pa sta tė na mus ei gu liui ir miš ko 
prie vaiz dui. Tro bos iš li ko ke lias de šimt me-
tų, o ei gu lio pa so da bu vo va di na ma meš ka-
liz džiu.

Iki Pir mo jo pa sau li nio ka ro Kaz lų Rū-
do je bu vo vos 11 so dy bų, 2 krau tu vės, 
už va žiuo ja mas kie mas ir vie nas ga ro va-
rik liu va ro mas trak to rius. Taip pat gar ve-
žių de pas, sto ties rū mai ir dvie jų aukš tų 

mo kyk la ge le žin ke lio tar nau to jų vai kams. 
Vie tos val džia bu vo vie nin te lis ru sų žan-
da ras, ku ris vi są lai ką pra leis da vo tai sy da-
mas gen dan tį trak to rių.

Per 1914 m. pra si dė ju sį ka rą ru sai išar-
dė ge le žin ke lio bė gius, su sprog di no van-
dens bokš tą, api plė šė krau tu ves. O 1915 
m. pa bai go je vo kie čiai į mies te lį at si ve dė 
jau tris tūks tan čius ru sų be lais vių. Šie pa-
sta tė ba ra kus vo kie čių ad mi nist ra ci jai ir 
sar gy bai. Iš ki lo dvi lentp jū vės, elekt ros 
sto tis. Vi są mies te lį ap raiz gė spyg liuo tos 
vie los.

Į gi rios vi du rį be lais viai nu tie sė siau rą-
jį ge le žin ke lį. Kas dien griu vo šim tai pu šų, 
ber žai, ska ro tos eg lės ir juo dalks niai. Miš-
ke iš ti so mis pa ro mis dir bo dvy li ka ga te-
rių. Bu vo de gi na mos ang lys, bė go der vos. 
Rąs tai, len tos, pa bė giai šim tais va go nų rie-
dė jo į Vo kie ti ją.

Tuo me tu pra dė jo di dė ti gy ven to jų 
skai čius. Mies te bu vo įsteig tas di džiau sias 
Lie tu vo je gry bų ir uo gų su rin ki mo punk-
tas. Gin da mie si nuo skur do šim tai mo te rų 
ir vai kų kas dien brai dė po miš kus. Ne šė į 
Kaz lų Rū dą pil nus krep šius gry bų ir uo gų. 
O iš čia vi sos gė ry bės sta ti nė mis taip pat 
iš vyk da vo į už sie nį.

Nukelta į 12 p.]

Garsi Kaz lų Rū dos miestelio praeitis
Marijampolės–Kauno ke ly je, ties Ąžuo lų Bū da, iki pat Ne mu no glū-
dė jo di džiu liai ža lių gi rių plo tai. Prieš ka ry je tai bu vo di džiau sias miš-
kų ma sy vas Lie tu vo je. Me džiai šla mė jo še šias de šim ties ki lo met rų 
il gio ir plo čio ruo že. Gi rių pa kraš ty je, ža lių pu šy nų, eg ly nų ap sup ty-
je, įsi kū rė ma žas Kaz lų Rū dos mies te lis.

E. Ja ki lai tis: „Stip rūs Kar tu“ pa dės 
vi siems, ku riems pa gal ba bus rei ka lin ga
Prieš porą sa vai čių star ta vu-
si pi lie ti nė ini cia ty va „Stip rūs 
Kar tu“ to liau au gi na rau me nis: 
jos sa va no riais jau ta po per 2,5 
tūkst. žmo nių vi so je Lie tu vo je. 
Ed mun das Ja ki lai tis, vie nas iš 
šios ini cia ty vos su ma ny to jų ir 
koor di na to rių, sa ko, kad pro-
jek to sa va no riai jau da bar yra 
pa si ren gę at si liep ti į kiek vie no 
gyventojo pa gal bos šauks mą 
vi so je ša ly je.

– Kas yra to ji ini cia ty va „Stip rūs Kar-
tu“ ir Na cio na li nis sa va no rių pa gal bos 
koor di na vi mo cent ras?

– Ši pi lie ti nė ini cia ty va ir cent ras skir-
ti pa gel bė ti tiems, ku riems su si do ro ti su 
ko ro na vi ru so pan de mi jos ir ka ran ti no iš-
šū kiais sa vo jė go mis yra la bai sun ku. Vi-
sų pir ma min ty je tu riu se ny vo am žiaus 
žmo nes, ku rių svei ka tai šis vi ru sas yra 
ypač pa vo jin gas. Ka ran ti no me tu jie pri-
va lo bū ti na muo se, ta čiau jų gy ve ni mas 
juk ne sus to ja: žmo nėms rei kia mais to, 
vais tų. Štai čia jiems į pa gal bą ir sku ba 
mū sų cent ras. Sa va no riai su si sie kia su 
to kiais žmo nė mis, nu per ka jiems mais to 
pro duk tų ar me di ka men tų ir pri sta to vi sa 
tai į na mus. Pre kių pri sta ty mas, at si skai-
ty mas vyks ta be jo kio fi zi nio kon tak to su 
žmo gu mi. Be je, jau tu rė jo me ke lis at ve jus, 
kai mū sų sa va no riai pre kių žmo nėms pir-
ko ir už sa vo pi ni gus.

– Ko va su ko ro na vi ru su Lie tu vo je 
vyks ta įvai riais bū dais: vie ni ren ka lė-
šas li go ni nėms, ki ti per ka ir me di kams 
do va no ja me di ci nos įran gą ar ap sau gos 
prie mo nes. Ko dėl Jūs pa si rin ko te bū tent 
to kį sa va no rių pa gal bos koor di na vi mo 
mo de lį?

– Nes Lie tu vo je yra daug pi lie tiš kų žmo-
nių, ku rie pa si ry žę pa pras ta kas die ne veik-
la pa gel bė ti ki tiems. O taip pat yra daug 
žmo nių, ku riems to kios pa gal bos rei kia. 
Aš nuo šir džiai ma nau, kad to kia veik la 

yra rei ka lin ga ir net bū ti na. Ir jos po rei kis 
ar ti miau sio je atei ty je tik augs.

– Ini cia ty va „Stip rūs Kar tu“ star ta vo 

prieš porą sa vai čių. Kiek sa va no rių jau 
pri si jun gė prie pro jek to?

– Šian dien tu ri me 2,5 tūkst. sa va no rių 

vi so je Lie tu vo je. No riu pa brėž ti, kad mū sų 
tink las api ma vi są ša lį, o bū ti nas pre kes ga-
li me pri sta ty ti į bet ku rį Lie tu vos kam pe lį. 
Ge rus žmo nių dar bus vie ši na me siek da mi 
pa drą sin ti jung tis sa va no riais ar pra šy ti 
pa gal bos. Kas die nė lai da per LRT te le vi zi-
ją, ti kiu, pa kels Lie tu vai ūpą. Ji trans liuo ja-
ma dar bo die noms, 16.30 val., per LRT.

– Ką tu rė tų pa da ry ti žmo gus, nu ta ręs 
pri si jung ti prie Jū sų?

– Su si siek ti su Na cio na li niu sa va no rių 
pa gal bos koor di na vi mo cent ru trum puo-
ju nu me riu 1827 ar ba pro jek to in ter ne to 
sve tai nė je www.stip rus kar tu.lt už pil dy ti 
sa va no rio an ke tą. At si ra dus konk re čiai 
už duo čiai mes su si sie kia me su sa vo žmo-
nė mis ir pra šo me jų pa gal bos. Be je, ly giai 
taip pat mes pra šo me re gist ruo tis ar re gist-
ruo ti žmo nes, ku riems pa gal ba yra rei ka-
lin ga.

– Ko kios yra cent ro dar bų apim tys? 
Kiek žmonių pa gal bos pra šy mų jau pa-
ten ki no te?

– Per sa vai tę jų bu vo kiek dau giau nei 
300. Gal būt šis skai čius kol kas nė ra įspū-
din gas, ta čiau svar biau sias mū sų ko man-
dos tiks las šiuo me tu yra su kur ti pa tį tink-
lą ir jį užau gin ti. Jau da bar nu jau čia me, 
kad ka ran ti nas tę sis, o si tua ci ja ga li blo-
gė ti. Mes ne tu ri me ap si brė žę konk re taus 
žmo nių, ku riems ga li me pa dė ti, skai čiaus. 
Tie siog no ri me ir tu ri me pa dė ti vi siems, 
ku riems to kios pa gal bos rei kia. Ma nau, 
kad to kių žmo nių skai čius ry toj, už sa vai-
tės ar už dvie jų bus ge ro kai di des nis nei 
šian dien. Ir mes bū si me tam pa si ren gę.

Esu tuo tik ras, nes ži nau, ko kia at si da-
vu si ir am bi cin ga yra šios ini cia ty vos ko-
man da. Tad la bai no riu pa dė ko ti vi siems, 
ku rie vie naip ar ki taip pri si de da prie pro-
jek to „Stip rūs Kar tu“. Min ty je tu riu pro jek-
to ini cia to rius – Lie tu vos šau lių są jun gą, 
bend ro vę „Pir mo ji ka va“, mū sų pui kius 
par tne rius „Mais to ban ką“, „Gel bė kit vai-
kus“, mal tie čius, gau sy bę ki tų. La bai dė ko-
ju ir Lie tu vos skau tams, ku rie dar buo ja si 
mū sų duo me nų ap do ro ji mo ir skam bu čių 
cent ruo se. Ma ty da mas to kią ko man dą ir 
to kius par tne rius esu tik ras, kad vis kas 
bus ge rai!

PADĖKA

Ačiū už at jau tą 
ir pa gal bą
Mū sų ar ti mas žmo gus ser ga on ko lo gi-
ne li ga. Be si rū pin da mos li go niu tu ri-
me įvai rių rei ka lų, klau si mų, ku riuos 
pri va lo me iš spręs ti. Šio je sun kio je 
si tua ci jo je džiau gia mės tuo, kad mes, 
ar ti mie ji, ne sa me pa mirš ti, ne sa me 
pa lik ti vie ni bė do je. Gre ta mū sų yra 
rū pes tin gų, ma lo nių, vi sa da pa de dan-
čių žmo nių.

No ri me nuo šir džiai pa dė ko ti Gra-
žiš kių se niū ni jos se niū nei Ra mu tei 
Did va lie nei, so cia li nio dar bo or ga ni za-
to rei Ri tai Snap kaus kie nei, se niū nės 
pa va duo to jai Ri tai Va si liaus kie nei, že-
mės ūkio sky riaus vy res nia jai spe cia-
lis tei Si gi tai Mar cin ke vi čie nei.

Vi sos se niū ni jo je dir ban čios mo te-
rys daž nai pa skam bi na, klau sia, kaip 
se ka si, gal rei ka lin ga ko kia pa gal ba, 
pa dė jo su tvar ky ti įvai rius do ku men-
tus, už pil dy ti dek la ra ci jas, rū pi na si 
dėl mais to pri sta ty mo. Vi soms joms 
esa me dė kin gos už at jau tą, rū pes tį ir 
pa gal bą.

Se suo Ona ir duk te rė čia Li na
Užsk. 747
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Lie tu vos vy riau sio jo ar chy va ro tar ny-
ba skel bia kon kur są „Iš tė vų ar chy-
vo. Ma žy lių iš min tis“. Jam pa si bai gus 
vi sus da ly vius or ga ni za to riai pla nuo-
ja pa si kvies ti į sve čius.
Vol tas Dis nė jus ka dai se yra pa sa kęs: „Tik ro ji pa-
sau lio pro ble ma yra ta, kad ja me per daug žmo-
nių užau ga.“ Ir tik rai – iš vai kų yra ko pa si mo ky ti: 
jie kas ry tą nu bun da su džiu gia at ra dė jo nuo sta-
ba, su iš min čiaus kant ry be ga li lo giš kai paaiš kin-
ti vi sus pa sau lio reiš ki nius, pri sti gę rei kia mo 
žo džio mik liai su si ku ria jo ati tik me nį, o prieš jų 
iš min ties per lus nu lenk tų gal vą ir pa ts ka ra lius 
Sa lia mo nas. 

Tė ve liai, vis ką me tę, sku ba tuos iš ko jų ver-
čian čius „ap reiš ki mus“ už ra ši nė ti, ir tas ma žy lių 
iš min ties lo by nas ne vie nai šei mai tam pa sma-
giau sia ka da nors skai ty ta li te ra tū ra, per duo da-
ma iš kar tos į kar tą.

At pa ži no te šia me ap ra šy me sa vo šei mą? Esa-
te vie nas tų tė vų, at min čiai už si ra šy da vu sių sma-
giau sias ar neį ti kė ti nai gi lias sa vo at ža lų min tis? 
O gal pa ts ir esa te tas „iš min čius“, pa li kęs to mų 
to mus ma mos ran ka už fik suo to šei mos ra šy ti nio 
pa vel do? Pui ku – bū tent jums ir skir tas šis Lie tu-
vos vy riau sio jo ar chy va ro tar ny bos kon kur sas 
„Iš tė vų ar chy vo. Ma žy lių iš min tis“.

Pen ki kon kur so nu ga lė to jai, at siun tę dau giau-
siai (ar sma giau sių) ma žų jų gud ra gal vių iš min-
ties per lų, bus ap do va no ti Lie tu vos vy riau sio jo 
ar chy va ro tar ny bos pri zais, ta čiau į nu ga lė to jų 
ap do va no ji mo ren gi nį ža da ma pa kvies ti vi sus 

kon kur so da ly vius. Pa ti kė ki te – vals ty bės ar chy-
vuo se tikrai yra ką pa ma ty ti!

Ma žų jų iš min ties per lai or ga ni za to riams tin-
ka mi vi sais for ma tais – tiek žą sies plunks na su-
rai ty ti, tiek ran ka su ra šy ti, tiek spaus din ti, tiek 
ske nuo ti... 

Siųs da mi pa štu ad re są nu ro dy ki te taip: Lie tu-
vos vy riau sio jo ar chy va ro tar ny bai, Min dau go g. 
8, LT-03107 Vil nius, kon kur sui „Iš tė vų ar chy vo. 
Ma žy lių iš min tis“.

Elektroninio pa što ži nu tes pra šo ma siųs ti ad-
re su as ta.baranauskiene@archyvai.lt, su tuo pa-
čiu prie ra šu: kon kur sui „Iš tė vų ar chy vo. Ma žy lių 
iš min tis“.

Ne pa mirš ki te nu ro dy ti sa vo kon tak ti nių duo-
me nų.

Jū sų laiš kų lau kia ma iki ge gu žės 11 d.
Kon kur so nu ga lė to jai bus pa skelb ti ge gu žės 

15-ąją – Tarp tau ti nę šei mos die ną, o ma žų jų pro-
fe so rių iš min ti mi or ga ni za to riai bū ti nai pa si da-
lys Lie tu vos vy riau sio jo ar chy va ro tar ny bos „Fa-
ce book“ ir „Twit ter“ pa sky ro se.

Lie tu vos vy riau sio jo ar chy va ro 
tar ny bos inf.

Ar chy va rams įdo mus ma žy lių 
iš min ties lobynas

– Dukrele, eik tvarkytis.
– O tu Dieve, Dieve... 
Aš pavargau, kol sukuičiau, 
o dar tvarkytis...

Po ky čiai spor tuo jant – 
tai ne tik svars tyk lių skai čiai
Kiek kar tų sau kar to ja me, kad 
nuo pir ma die nio tai jau tik rai pra-
dė si me spor tuo ti. Bet... su ran da-
me tūks tan čius pa si tei si ni mų ir 
svei ką gy ven se ną ati de da me vis 
ki tam pir ma die niui. Ta čiau nuo la-
ti nis ne pa si ten ki ni mas sa vo kū nu 
ir vi di nė grau ža tis kar tą vis dėl to 
pri ver čia keis tis.

Apie kar di na lius po ky čius ir 
už gi mu sią mei lę spor tui pa pa sa-
ko jo 21-erių Li na By lai tė.

Prie žas tis – no ras keis tis
Iš ne to li mo Gu de lių kai mo (Šeimenos 

sen.) ki lu sios Li nos By lai tės mei lė spor tui 
pir mą kar tą už gi mė ap si lan kius spor to 
sa lė je, kai jai bu vo pen kio li ka. Nuo tos die-
nos iš ti sus še še rius me tus be per trau kų 
ji ne pra ra do mo ty va ci jos ir spor tuo ja iki 
šiol. 

Pa grin di nė tokių pastangų prie žas tis 
– no ras keis ti sa vo kū ną.

„Ne mė gau sa vo iš vaiz dos, jau čiau si per 
daug ap kū ni. Pra dė ju si spor tuo ti ki tų tiks lų 
ne tu rė jau, tie siog no rė jau nu mes ti svo rio“, 
– prisiminusi netolimą praeitį apie spor to 
pra džią pa sa ko jo Li na.

Spor tas rei ka lau ja ži nių
At si sa kiu si rie baus ir ka lo rin go mais to 

bei in ten sy viai spor tuo da ma mer gi na vos 
per ke lis mė ne sius pa sie kė tiks lą – nu me tė 
net 12 ki log ra mų. Ta čiau tai neat ne šė jai di-
de lės lai mės.

„Man trū ko ži nių apie su ba lan suo tą mi-
ty bą, to dėl su si dū riau su psi cho lo gi nė mis 

pro ble mo mis, at si ra do val gy mo su tri ki mų. 
Pra dė jau nyk ti aky se ir iš ma nęs ne li ko nie-
ko“, – at vi ra i kalbėjo Li na.

Mer gi na pa sa ko jo, kad pra dė jo bi jo ti 

mais to ir sa ve nuo lat ali no. Tai pa vei kė 
nuo tai ką – ta po liūd na ir suir zu si, at si ra-
do dau giau svei ka tos pro ble mų. Ir vi sa tai 
– tik dėl skai čių svars tyk lė se.

Nau ji tiks lai
Šiuo me tu L. By lai tė stu di juo ja tre ni ra-

vi mo sis te mas Lie tu vos spor to uni ver si te-
te, o lais vu lai ku dir ba as me ni ne tre ne re 
Kau ne įsi kū ru sia me spor to klu be „Fan kas“. 
Tad spor tas ta po ne tik ho biu, bet ir dar bu. 
O tai at ne šė nau ją su pra ti mą ir ži nių apie 
svei ką gy ven se ną. „Su dras tiš ku svo rio me-
ti mu nua li nau sa vo or ga niz mą, to dėl da bar 
ma no tiks las – bū ti svei kai ir lai min gai. Ne-
kan ki nu sa vęs ir lei džiu sau pail sė ti, nes be 
šių da ly kų spor ti niai re zul ta tai nie ko ver ti“, 
– tei gė mer gi na.

Be to, praeitą va sa rą L. By lai tė iš si kė lė 
ir ki tų tiks lų – spor tuo ti ir dėl jė gos. 

Sa vo ga li my bes ji jau iš ban dė WRPF tri-
ko vės fe de ra ci jos or ga ni zuo ja mo se jė gos 
tri ko vės var žy bo se. Nors, mer gi nos tei gi-
mu, re zul ta tai ne bu vo la bai aukš ti, bet tai 
da vė daug mo ty va ci jos to bu lė ti ir ruoš tis 
ki toms var žy boms.

Ka ran ti nas – ne prie žas tis 
ne ju dė ti
L. By lai tė pa sa ko jo, kad prieš pa skel-

biant ša ly je ka ran ti ną, ji in ten sy viai ruo šė si 
dar vie noms var žy boms. O už da rius spor to 
klu bus, min ty se kū rė pla nus, kaip tre ni ruo-
tis na muo se. 

Pasak Linos, ka ran ti nas – tai nė ra dar 
vie na iš tūks tan čio prie žas čių ne spor tuo ti.

„Sug rį žau į tė vų na mus ir pa lė pė je iš 
to, ką radau, įsi ren giau spor to sa lę. Kiek-
vie ną die ną at lie ku ba zi nius pra ti mus, va-
ži nė ju dvi ra čiu ir ne pa si duo du. 

Ne bu vau spor ta vu si na muo se, to dėl 
at lik ti pra ti mus su čia ras tais au to mo bi lio 
rat lan kiais ir puo dais bu vo kiek keis to ka“, 
– šyp so da ma si at vi ra vo mer gi na ir pri dū-
rė, jog su di de liu no ru vis kas įma no ma.

Ru gi lė AU GUS TAI TY TĖ

Spor tuo ti pra dė ju si ir mi ty bą su re gu lia vu si Li na By lai tė da bar džiau gia si aki-
vaiz džiais po ky čiais. Nuot rau kos iš as me ni nio al bu mo.

S
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Taršą fik suo ja že mė la py je
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Jei iš si ruo šė te pa si vaikš-
čio ti miš ke, pa rei gū nai 
pra šo sau go ti gam tą ir 
jos ne terš ti, o pa ste bė jus 
ter šė jus ar at lie kas apie 
tai pra neš ti.

Pa dan gas – į miš ką
Šiuo me tu esant ekst re ma liai 

si tua ci jai ir spar čiai plin tant pa-
vo jin ga jam vi ru sui, ko ne kas dien 
skel bia ma apie vis nau jus ap ri bo-
ji mus.

Kol dar ju dė ji mas lau ke nė ra 
vi sai už draus tas, žmo nės va žiuo ja 
į miš kus – ten dau giau erd vės nei 
par kuo se ir kur kas pa pras čiau lai-
ky tis at stu mų vie nas nuo ki to.

Ta čiau į gam tą rei kė tų va žiuo-
ti ne tik be bū rio pa ke lei vių, bet 
ir be at lie kų, o jų, de ja, pa miš kė se 
vis dar ran da ma ne ma žai. Ypač 
pa gau sė ju siais šiukš ly nais miš ki-
nin kai skun dė si me tų pra džio je.

„At lie kų ra do me tik rai daug: 
pa dan gų, bu fe rių, ki tų au to mo-
bi lių de ta lių, ku rio mis at si kra to 
trans por to prie mo nių ar dy to jai, 
taip pat – se nų bal dų, bui ti nės tech ni kos. 
Ren ka me šiukš les pa tys, la bai džiau gia-
mės, kai su lau kia me pa gal bos iš se niū nų. 
Ypač ak ty viai mums pa de da Gi žų se niū-
nas, jis at siun čia tech ni kos, žmo nių. Šie-
met dar pa va sa riui ne pra si dė jus iš mū sų 
prižiūrimų miško plo tų bu vo iš ga ben ta 
ke lios prie ka bos at lie kų“, – pa sa ko jo Vil ka-
viš kio gi ri nin ko pa va duo to jas Re gi man tas 
Va lai tis.

Tie sa, šiuo me tu, anot miš ki nin ko, at lie-
kų at ro do su ma žė ję – gal būt dėl to, kad ir 
pa tys žmo nės pra si dė jus pan de mi jai ju da 
ma žiau, o gal kad ir miš kuo se pa dau gė jo 
lan ky to jų, ku rių šiukš lin to jai vi sai ne pa gei-
dau ja su si tik ti.

Pra neš ti apie tar šą
Vals ty bi nės miš kų tar ny bos Miš kų ūkio 

prie žiū ros sky riaus vy riau sia sis spe cia lis-
tas Liud vi kas Pus ku ni gis gy ven to jus kvie-
čia ne tik ne terš ti gam tos, bet ir pra neš ti 
apie miš kuo se pa ste bė tus šiukš ly nus. To-
kiais at ve jais žmo nės vi sa da ga li skam bin ti 
te le fo nu 112, ta čiau su pran ta ma, kad šiuo 
sun kiu me tu Bend ro jo pa gal bos cent ro dar-
buo to jai ir taip yra la bai užim ti.

Kad jų ne rei kė tų truk dy ti, L. Pus ku ni-
gis siū lo pa si nau do ti spe cia lia in ter ne to 
pro gra ma „Gry nas že mė la pis“.

„Pas te bė jai prieš gam tą pa kel tą ran ką? 

Būk pi lie tiš kas – pra nešk! Že mė la py je žy-
mėk tiks lią Lie tu vos vie tą, ku rio je ap ti kai 
tar šą, ir at vyk si me iš spręs ti pro ble mą. 
Gam ta tau pa dė kos. Te gu mū sų ša lies že-
mė la pis bū na gry nas!“ – taip pri sta to mas 
šis pro jek tas. Že mė la py je ga li ma pa žy mė-
ti pa ste bė tus są var ty nus, ne sut var ky tas 
šiukš les, nuo te kų vamz dy nus.

Šį že mė la pį pa rei gū nas pa ly gi no su 
jau anks čiau in ter ne te pa leis tu že mė la piu 
„Lie tu va be še šė lio“. Ja me ga li ma pa žy mė-
ti, kur pa ste bė tas ne le ga lus pre ky bos al ko-
ho liu, ci ga re tė mis ar de ga lais „taš kas“. Gy-
ven to jai to kias vie tas už fik suo ja ir pa žy mi 
že mė la py je – taip siun čia ma ži nu tė pa rei-
gū nams, kad „taš ką“ lik vi duo tų. „Gry nas 
že mė la pis“ vei kia pa na šiu prin ci pu“, – aiš-
ki no spe cia lis tas.

Bau das ža da di din ti
Anot L. Pus ku ni gio, šiukš ly nų mū sų 

miš kuo se mąž ta sun kiai. Štai prie Uo si jos 
miš ko, de ši nė je ke lio pu sė je, kaž kas mė gi-
na „dai gin ti“ nau ją šiukš ly ną. Bu vo at vež-
tas di džiu lis kie kis at lie kų, ta čiau skly po 
sa vi nin kai vis ką su tvar kė, at lie kas nuvežė 
į aikš te lę. Net ru kus kaž kas šiukš les pra dė jo 
mes ti jau kai rė je ke lio pu sė je, pri va ti zuo ti 
skir ta me miš ko plo te.

Ži no ma, no rė tų si, kad bū tų ne tik fik suo-
ja mos tar šos vie tos, bet ir su lai ky ta kuo dau-

giau ter šė jų, ku rie dar ir su lauk tų 
adek va čių bau dų.

Pats miš ki nin kas pri pa žįs ta, 
kad bau dos už ap lin kos tar šą nė ra 
pa kan ka mai di de lės, ir vis daž niau 
kal ba ma, kad jas rei kė tų kel ti. „O 
kaip sa ko Či ka gos gangs te riai – ge-
ras žo dis ir re vol ve ris ga li dau giau 
ne gu vien tik ge ras žo dis“, – juo ka-
vo L. Pus ku ni gis.

De ja, šiukš lin to jai nu sta to mi 
ne taip jau daž nai, tad miš kų tvar-
ky mo naš ta ten ka jų sa vi nin kams.

Prieš ke le tą mė ne sių, 2019-
ųjų gruo dį, „San ta ko je“ ra šė me 
apie šiukš ly ną Pod var ko miš ke. 
Gam to je vaikš ti nė ju si vil ka viš kie-
čių šei my na prie ta ko pa ste bė jo 
iš vers tą vi są krū vą stam bių au-
to mo bi lio de ta lių. Jas ap žiū rė ję 
žmo nės ap ti ko au to mo bi lio tech-
ni nės ap žiū ros ta lo ną, ku rį nu ske-
na vę per siun tė Ap lin kos mi nis te-
ri jai. Si tua ci ją iš siaiš kin ti pa ves ta 
Miš kų ūkio prie žiū ros sky riaus 
pa rei gū nams.

Tvar ko ne tas, kas šiukš li na
Paaiš kė jo, kad do ku men tuo se 

nu ro dy tas au to mo bi lio sa vi nin-
kas sa vo trans por to prie mo nę 
bu vo par da vęs drau gui vil ka viš-

kie čiui. Pas ta ra sis au to mo bi lį išar dė ir, 
kaip ma no ma, par da vė da li mis, o kas at-
li ko – at si kra tė miš ke. Mat di džių jų ga ba-
ri tų at lie kas prii man čiose aikš te lė se, kur 
už dau gu mą pa slau gų pi ni gų nei ma ma, 
už au to mo bi lių pa dan gas (jei jų dau giau 
nei pen kios), bu fe rius, se nus te pa lus ir ki-
tas at lie kas rei kia mo kė ti. Ki taip ta riant, 
jei ver tie si trans por to prie mo nių ar dy mu, 
už tai pri va lai mo kė ti, ta čiau ne ma ža da-
lis ar dy to jų to pur to si.

Ka dan gi įta ria ma sis, ku riam sa vo se ną 
ma ši ną par da vė jos sa vi nin kas, iš vy kęs į 
už sie nį, vi sa at lie kų su tvar ky mo ir pa ša li ni-
mo pa rei ga te ko miš ko sa vi nin kui, šiuo at-
ve ju – mies te gy ve nan čiai mo te riai.

„Sa vi nin kei bu vo su ra šy tas nu ro dy mas 
pa ša lin ti at lie kas per du mė ne sius. Gar bin-
go am žiaus mo te riai pa dė jo ge ra no riš kas 
vie ti nis ūki nin kas, ku ris vis ką su kro vė į 
prie ka bą ir iš ve žė į Vilkaviškyje, Šiau rės 
gat vė je, vei kian čią stam bių jų at lie kų aikš-
te lę“, – pa sa ko jo pa rei gū nas.

Tai gi vie ta bu vo su tvar ky ta, deja, už at-
lie kų pridavimą te ko su si mo kė ti ne tam, 
kas jas at ve žė į mišką, o val dos sa vi nin kei.

„Ta čiau kai su ži no si me, kad šis as muo 
grį žo, jam iš kart pa teik si me kal ti ni mus ad-
mi nist ra ci nė je by lo je ir pa rei ka lau si me su-
mo kė ti bau dą už ap lin kos ter ši mą“, – kal-
bė jo L. Pus ku ni gis.

Uosijos miške pavasarį mėlynuoja ne tik žibutės.
 Autorės nuotr.
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Pa va sa rį bun da gam ta, suak ty vė ja miš ko, 
slė nių ir pie vų gy ve ni mas. Paukš čiai, gy-
vū nai, va ba lai tam pa ak ty ves ni sa vo bu-
vei nė se. Gam ta – įvai rių rū šių na mai. Lie-
tu vo je – tik rai ne ma žai rū šių, ku rios yra 
sau go mos, įtrauk tos į Rau do ną ją kny gą. 

Vals ty bi nė sau go mų te ri to ri jų tar ny ba 
(VSTT) vie šai krei pia si į ke tur ra čių ir ki tų 
mo toprie mo nių sa vi nin kus, pra šy da ma jų 
bū ti są mo nin gus ir jaut rius gam tai, ypač 
sau go moms te ri to ri joms.

VSTT, ku ruo jan ti na cio na li nių ir re gio-
ni nių par kų, draus ti nių ir re zer va tų veik lą, 
gau na ne ma žai in for ma ci jos apie ke tur ra-
čių iš va ži nė tus pi lia kal nių šlai tus, upių ir 
upe lių slė nius, pae že res, re tų au ga lų pie-
vas.

Tad tiek ke tur ra čių klu bų na rių, tiek pa-
vie nių žmo nių pra šo ma gam to je elg tis at sa-
kin gai.

Va ži nė tis spor to, tre ni ruo čių ar pra mo-

gų tiks lais ga li ma tik tam skir to se spe cia-
lio se te ri to ri jo se, tra so se, at ski rais at ve jais 
– kar je ruo se ir pan. To kios tra sos tu ri bū ti 
įtei sin tos ati tin ka muo se te ri to ri jų pla na vi-
mo do ku men tuo se ir pažymėtos.

Vals ty bės, sa vi val dy bės gam ti niuo se 
ir komp lek si niuo se draus ti niuo se vi so mis 
sa vaei gė mis mo to ri nė mis trans por to prie-
mo nė mis ga li ma va ži nė tis tik ke liais, ku rie 
ati tin ka Ke lių įsta ty me nu ro dy tą ke lio api-
brė ži mą.

Ke tur ra čių vai ruo to jams yra tai ko mos 
san kci jos, kaip ir ki tų trans por to prie mo-
nių vai ruo to jams. Be to, ke tur ra čių ir visų 
ki tų mo to ri nių trans por to prie mo nių vai-
ruo to jams ga lio ja ne tik Ke lių eis mo tai-
syk lės, bet ir ap lin ko sau gos įsta ty muo se 
nu ma ty ti rei ka la vi mai – drau džia ma va-
žiuo ti ir sto vė ti ant ža lio sios ve jos, sta ty ti 
trans por to prie mo nes ar čiau nei 25 met rai 
nuo van dens tel ki nio ir t. t.

Vi sos drau džia mos veik los, su si ju sios 
su mo to ri nė mis trans por to prie mo nė mis, 
nu ro dy tos Lie tu vos Res pub li kos spe cia lių-
jų že mės nau do ji mo są ly gų įsta ty me.

VSTT pa rei gū nai pri me na, kad drau-
džia ma nai kin ti rel je fo for mas, hid rog ra fi-
nio tink lo na tū ra lius ele men tus, va žiuo ti 
per bras tas, pa vir ši nių van dens tel ki nių 
dug nu, ža lo ti dir vo že mį, aug me ni ją ir gy-
vū ni ją, nio ko ti gam tos ir kul tū ros pa vel do 
ob jek tus, nai kin ti ar ki taip ža lo ti kul tū ros 
pa vel do ob jek to ir jo ap lin kos au ten tiš ku-
mą bei ver tin gą sias sa vy bes, ar dy ti pa plū-
di mius, po van de ni nį kran tą, ko pa gūb rį, 
ko pas, šlai tus ir t. t.

Pa žei di mai už trau kia at sa ko my bę ir, 
užfiksavus pa žei di mą, skai čiuo ja ma gam-
tai pa da ry ta ža la.

Vals ty bi nės sau go mų te ri to ri jų 
tar ny bos inf.

Ke tur ra čiai – ne sau go moms te ri to ri joms

Dvi gra žios pro gos Viš ty čio 
re gio ni nio par ko di rek ci jos dar-
buo to jus pa ska ti no kreip tis į 
ra jo no gy ven to jus ir pa kvies ti 
juos da ly vau ti kon kur suo se. 
Tai – ar tė jan tis mies te lio ju bi-
lie jus ir Že mės die na.

Ju bi lie jui ar tė jant
„Šiuo lai ko tar piu gy ve na me ki taip 

nei įpras tai: vi si sten gia mės sau go tis pa-
tys ir sau go me ki tus. Mies tų, mies te lių 
gat vės iš tuš tė ju sios. Toks pat vaiz das ir 
Viš ty ty je, ku ria me kaž ka da gy ve no be-
veik 4000 gy ven to jų, ku ris iš skir ti nis sa-
vo geog ra fi ne pa dė ti mi ir ku ris šie met 
švęs sa vo 450-ies me tų su kak tį.

Tik paukš čiams, tarp ku rių yra ir 
Viš ty čio Viš čiu kas, jo kie ka ran ti nai ne-
ga lio ja. Jie lai do sa vo tre les, su kio ja si, 
bū riuo ja si, tar tum no rė da mi mus pa ra-
min ti ir pa sa ky ti, kad tik rai jau čia švie-
są ir ji – ne už kal nų.

„Mes, di rek ci jos ko lek ty vas, no ri-
me vi sus pa ra gin ti pa kel ti akis į dan-
gų.  Gal būt kaip tik da bar pra skris 
Viš ty čio Viš čiu kas, iš pra na ša vęs Viš ty-
čio eže ro ir Viš ty čio mies te lio var dą, 
o mums šiuo sun kiu me tu su teiks vil-
čių kuo grei čiau svei kiems su grįž ti į 
įpras tą gy ve ni mą“, – skel bia di rek ci jos 
ko lek ty vas ir kvie čia nu pieš ti Viš ty čio 
Viš čiu ką ar ba su kur ti dar ne gir dė tą 
le gen dą apie Viš ty čio eže ro, mies te lio 
var do at si ra di mą.

No rė da mi da ly vau ti kon kur se sa vo 
su kur tas le gen das ir pie ši nius, ku rie 
bus skir ti Viš ty čio mies te lio 450-me čiui, 
tu ri te siųs ti el. p. info@vistytis.lt.

Ne tik vai kai, bet ir suau gu sie ji 
kvie čia mi na muo se įruoš ti kū ry bi nes 
dirb tu ves ir vi si kar tu ge rai pra leis ti 
lai ką.

Kaip iš sau go ti Že mę?
Ant ra sis kon kur sas skir tas Že mės 

die nai.
Kas met, ko vo 20-ąją, kai pa si tin ka-

me pa va sa rio ly gia die nį, vi sa me pa-
sau ly je mi ni ma Že mės die na. Šią die-
ną pa pras tai or ga ni zuo ja mi šven ti niai 
ren gi niai, in ki lų kė li mo ir ki tos įvai-
rios ak ci jos, iš vy kos į par kus, miš kus 
ir kt. Taip sie kia ma at kreip ti dė me sį į 
eko lo gi nes pro ble mas – van dens, oro, 
dir vo že mio tar šas, bio lo gi nės įvai ro-
vės ny ki mą, miš kų kir ti mą, glo ba li nį 
kli ma to at ši li mą ir dau ge lį ki tų pro ble-
mų, ku rios pri si de da prie di dė jan čios 
Že mės tar šos. Tai, ko ne spė ja ma per 
vie ną die ną, da ro ma vi są mė ne sį, mat 
lai ko tar pis nuo ko vo 20 d. iki ba lan-
džio 20 d. va di na mas Že mės mė ne siu.

De ja, šie met dėl ka ran ti no Že mės 
die nos ren gi niai ne vy ko. Ta čiau Viš ty-
čio re gio ni nio par ko di rek ci ja kvie čia 
moks lei vius da ly vau ti kon kur se „Gal-
vok glo ba liai, veik lo ka liai“ ir pieš ti 
pie ši nius, kur ti pla ka tus ar vaiz do 
siu že tus, ku riuo se at si spin dė tų idė jos, 
kaip kiek vie nas iš mū sų ga li pri si dė ti 
prie Že mės iš sau go ji mo bei tau so ji mo 
(pvz., rū šiuo da mi šiukš les, at si sa ky da-
mi plas ti ki nių pa kuo čių, so din da mi 
me džius ir t. t.).

Pie ši niai ir pla ka tai ga li bū ti at lik ti 
ant įvai rių pa vir šių (pvz., po pie riaus, 
au di nio ir t. t.) tai kant ir nau do jant skir-
tin gas tech ni kas ir prie mo nes. Po pie-
riaus ar ki tų pa vir šių dy dis pa si ren ka-
mas sa vo nuo žiū ra. Kiek vie no pie ši nio, 
pla ka to apa čio je pra šo ma nu ro dy ti au-
to riaus var dą ir am žių.

Nu fo tog ra fuo tus, nu ske nuo tus dar-
bus iki ba lan džio 20 d. rei kia siųs ti 
el. p. z.grimailaite@vistytis.lt.

„San ta kos“ inf.

My lin tiesiems 
gam tą ir Viš ty tį
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Pandemija ne pa kei tė pen si jų fon dams 
ke lia mų griež tų rei ka la vi mų
Fi nan sų rin kos jaut riai 
rea guo ja į ko ro na vi ru-
so pli ti mą po pa sau lį. 
Eks per tams ban dant 
nu spė ti, ar už kra to įta ką 
eko no mi kai pa vyks su val-
dy ti, ar vis dėl to įvyks 
glo ba lus do mi no efek-
tas, Lie tu vos in ves ti ci jų ir 
pen si jų fon dų aso cia ci ja 
tu ri svar bų pra ne ši mą 
dau giau kaip 1 mln. mū sų 
ša lies kau pian čių jų.

Ti ki ma si kuo ma žes nių 
pa sek mių
Lie tu vos in ves ti ci jų ir pen-

si jų fon dų aso cia ci jos (LIP FA) 
val dy bos na rys Ta das Gu dai tis 
tei gia, jog šiuo me tu rei kia su-
vok ti, kad rin kų kri ti me jau ir 
taip da ly vau ja me, to dėl svar bu 
neuž kirs ti ke lio sa vo pen si jai 
kau pia moms lė šoms su da ly vau-
ti ir jų at šo ki me, ku ris bus kri tiš-
kai svar bus il guo ju lai ko tar piu 
at gau nant bei au gi nant sa vo se nat vės pen-
si jų lė šas.

„Tarp tau ti nė eko no mi nio bend ra dar-
bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci ja pro gno zuo-
ja, kad CO VID-19 įta ka fi nan sų rin koms 
bus di des nė nei SARS in fek ci ja 2003 me-
tais. Tai iš es mės le mia ke lios svar bios 
prie žas tys: pir mo ji šio nau jo vi ru so pa-
veik ta Ki ni ja da bar yra daug svar bes nė 
pa sau lio eko no mi kos da lis. Be to, Ki ni ja 
yra pa grin di nė ža lia vų tie kė ja ki toms ša-

lims, to dėl CO VID-19 po vei kis ne praeis be 
pa sek mių dau gu mai pa sau lio eko no mi kų. 
Kol kas sun ku pa sa ky ti, ar glo ba li eko no-
mi ka pa tirs nuo sai kų ar do mi no sce na ri-
jų, ta čiau ti ki mės kuo ma žes nių pa sek mių 
vien dėl to, kad ša lys dėl vi ru so ima si tiek 
griež tų ka ran ti no prie mo nių, tiek žy mių 
fi nan si nių pa ska tų eko no mi kai“, – sa kė T. 
Gu dai tis.

Ta čiau, pa sak jo, ge ra ži nia yra tai, kad 
fi nan sų rin kų kri zė neužk lu po di džių jų 

pa sau lio eko no mi kų ne pa si ruo-
šu sių: eko no mi kos au gi mas yra 
tva rus, vals ty bės me ta mil ži niš-
kus re sur sus eko no mi kai sti mu-
liuo ti.

Kau tis ar bėg ti?
Sa vo tiš ku prieš nuo džiu CO-

VID-19 in fek ci jai ta po Lie tu vos 
pen si jų fon dų per tvar ky mas į 
gy ve ni mo cik lo fon dus. Dėl to vy-
res nio am žiaus ša lies gy ven to jų 
lė šos yra in ves tuo tos kon ser va-
ty viai, di de lė da lis lė šų į ak ci jas 
nu kreip ta tik tuo se fon duo se, 
ku rie val do jau niau sių da ly vių 
in ves ti ci jas ir ku riems iki pen si-
jos pra džios li ko 20 me tų ir dau-
giau.

„Ma tant ko ro na vi ru so ap tirp-
dy tas san tau pas neiš ven gia mai 
ky la klau si mas: kau tis ar vis tik 
bėg ti? Sup ras da mi šį psi cho lo-
gi nį mo men tą pa ta ria me žmo-
nėms ne pa ni kuo ti ir ne priim ti 
sku bo tų spren di mų, sten gian tis 
dėl vi sa ko da bar pe rei ti į kon-
ser va ty vius fon dus. Eko no mi ka 
ju da cik liš kai ir ne pai sant su-
pran ta mo ne ri mo, to kie kri ti mų 

lai ko tar piai iš nau do ja mi tam, kad fon dai 
ga lė tų įsi gy ti tva rių, bet at pi gu sių ver ty bi-
nių po pie rių, tu rin čių ge ras au gi mo per-
spek ty vas“, – pri me na T. Gu dai tis.

Mū sų ša lies fon dai jau pa ty rė ver čių su-
ma žė ji mus, to dėl da bar ge riau gal vo ti apie 
tai, kaip ne pra leis ti bū si mo at šo ki mo.

„Da bar kren tan čios ak ci jos tu ri ir di-
džiau sią po ten cia lą at si ties ti bei aug ti 
atei ty je. Ska ti na me lik ti pa gal am žių bei 
ri zi ką tin ka miau sia me fon de – jie su kur ti 

lai kan tis griež tų Lie tu vos ban ko tai syk lių 
bei re gu lia vi mo, taip pat iš nau do ti šį lai ko-
tar pį fi nan sų rin ko je ap si per kant ge ro mis 
kai no mis. Nes pra lei dus šį mo men tą lai ko 
at suk ti at gal ne bus įma no ma“, – sa ko T. 
Gu dai tis.

Si tua ci ja ste bi ma nuo lat
Ne pai sant Lie tu vos Vy riau sy bės įves to 

vi suo ti nio ka ran ti no ir sa vii zo lia vi mo si, 
pen si jų fon dai to liau ak ty viai val do in ves-
ti ci jas.

„Ko ro na vi ru sas ne pa kei tė mums ke-
lia mų griež tų rei ka la vi mų in ves ti ci nių 
spren di mų priė mi mui. Nuo lat ste bi me 
in for ma ci ją fi nan sų rin ko se ir prii ma me 
ope ra ty vius spren di mus. Esa me pa si ren-
gę grei tai rea guo ti, su vi sa tu ri ma at sa ko-
my be at sto vau da mi ge riau siems pen si jų 
fon dų da ly vių in te re sams. Vi ru sas pa kei tė 
įpras tą mū sų gy ve ni mą, ta čiau ne tik mik-
ro, bet mak ro eko no mi kos lyg me ny je pla-
nuo ja mos efek ty vios prie mo nės, pa dė sian-
čios iš ki lu sią grės mę įveik ti“, – pa ti ki no 
LIP FA at sto vas.

LIP FA nau jau sius pen si jų fon dų veik-
los re zul ta tus pla nuo ja skelb ti pa si bai gus 
ko vui.

Vals ty bi nę so cia li nio drau di mo sis te-
mą pa pil dan ti Lie tu vos II pen si jų pa ko pa 
tu ri 1,3 mln. da ly vių, jie su da ro dau giau 
kaip 80 pro c. Lie tu vos dir ban čių jų. Ša lies 
gy ven to jų pen si jų san tau pas in ves tuo ja 
ir sau go pen kios pen si jų fon dų val dy mo 
bend ro vės: „Avi va Lie tu va“, „INVL As set 
Ma na ge ment“, „Lu mi nor in ves ti ci jų val-
dy mas“, „SEB in ves ti ci jų val dy mas“ ir 
„Swed bank in ves ti ci jų val dy mas“.

Lie tu vos in ves ti ci nių ir pen si jų fon dų 
aso cia ci jos inf.

Lė šas pen si jų fon duo se kau pian tiems gy ven to jams LIP-
FA val dy bos na rys Ta das Gu dai tis pa ta ria ne pa ni kuo ti 
ir ne priim ti sku bo tų spren di mų, nes šiuo me tu kren-
tan čios ak ci jos tu ri ir di džiau sią po ten cia lą at si ties ti bei 
aug ti atei ty je. LIP FA nuotr.

S

Atkelta iš 1 p.

Pra šo są mo nin gu mo
Li go ni nės vyr. gy dy to jas Li nas Bla žai-

tis sa kė, kad me di kai da bar dir ba ki to kiu 
re ži mu nei įpras tai. For muo ja mos pa mai-
nos, kad už si krė tus vie niems me di kams į 
jų vie tą sto tų ki ti. Nors pla ni nės ope ra ci-
jos at šauk tos, sku bi pa gal ba tei kia ma.

L. Bla žai tis pra šė gy ven to jų są mo nin-
gu mo: tie, ku riems šiuo me tu ne rei ka lin-
ga sku bi me di kų pa gal ba, į li go ni nę tu rė-
tų ne vyk ti. Ypač to tu rė tų veng ti vy res nio 
am žiaus žmo nės, nes jiems vi ru sas itin 
pa vo jin gas.

Gy ven to jų są mo nin gu mo pa si gen da ir 
grei to sios me di ci nos pa gal bos tarnybos me-
di kai, mat žmo nės vis dar lin kę juos kvies ti 
dėl smulk me nų.

– Žmo nės vis dar ne sup ran ta si tua ci-
jos su dė tin gu mo ir me di kus į sa vo na mus 
kvie čia dėl menk nie kių, – kal bė jo Vil ka viš-
kio pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ro 
grei to sios me di ci nos pa gal bos tar ny bos 
va do vė Na ta li ja Ani si ma vi čie nė. – Sun kiai 
su vo kia ma, kai žmo gus į me di kus krei pia-
si tam, kad at vyk tų pa ma tuo ti tem pe ra tū-
rą ar krau jo spau di mą.

Me di kė pa ra gi no vi sus pa cien tus kon-
tak tuo ti su sa vo šei mos gy dy to jais, o grei-
tą ją pa gal bą kvies ti tik esant su dė tin gam 
at ve jui. Pa cien tai tu rė tų su pras ti, jog me-
di kai, kad ir kaip sau go tų si, tu ri di des nį 
pa vo jų už si krės ti ir ga li tap ti vi ru so ne šio-
to jais net pa tys to ne ži no da mi.

]

Trys at ve jai
Iki pir ma die nio bu vo užfik suo ti trys 

ko ro na vi ru su ser gan tys mū sų ra jo no gy-
ven to jai. Kaip jau ra šė me, pir ma sis at ve jis 
bu vo nu sta ty tas ko vo 22 d. Iš už sie nio grįž-
da mas vy ras pa si ju to blo gai, to dėl nuo sie-
nos bu vo paim tas me di kų ir nu ga ben tas į 
gy dy mo įstai gą.

Ant ra sis at ve jis užfik suo tas ko vo 26 d. 
Vy rui CO VID-19 bu vo nu sta ty tas Ma ri jam-
po lės mo bi lia ja me pa tik ros punk te. Spė ja-
ma, kad ra jo no gy ven to jas ko ro na vi ru su 
už si krė tė nuo Vil niu je gy ve nan čio sū naus. 
Vy ras tvir ti no per tą lai ką su nie kuo ne-
kon tak ta vęs, iš sky rus sa vo šei mos na rius. 
Tiek ser gan čia jam, tiek jo šei mos na riams 
pa skir ta griež ta sa vii zo lia ci ja.

Tre čia sis at ve jis bu vo nu sta ty tas ko vo 
28 d. iš už sie nio grį žu siai mo te riai. Ji su gi-
mi nai čiu grį žu si į Vil ka viš kį dau giau kon-
tak tų ne tu rė jo – tie siai iš ae rouos to abu bu-
vo pri sta ty ti į sa vii zo lia ci jos punk tą.

Elg tis at sa kin gai
Pir ma die nį „Šir vin tos“ vieš bu ty je gy-

ve no 15 iš už sie nio par vy ku sių ir dėl to 

izo liuo tų as me nų. Ki to se tri jo se 
sa vii zo lia ci jai Sa vi val dy bės pa-
reng to se vie to se gy ven to jų nė ra. 
Vie nas Ky bar tų „Ra sos“ spe cia lio-
jo je mo kyk lo je izo lia vę sis vy ras 
jau iš vy ko į na mus, nes bai gė si 
sa vii zo lia ci jos ter mi nas, dar du 
nu ta rė izo liuo tis na muo se.

Sa vii zo lia ci jos koor di na to-
rius mū sų ra jo ne Ro ber tas Fi še ris in for-
ma vo, kad vieš bu ty je sa vii zo lia vę si as me-
nys el gia si at sa kin gai, iš pa tal pų nie kur 
ne vyks ta, tad pro ble mų, kaip kai ku riuo se 
ki tuo se ra jo nuo se, kol kas ne ky la.

Po li ci ja nuo lat su lau kia gy ven to jų pra-
ne ši mų apie privalančių na muo se i zo liuo-
tis as me nų pa žei di mus, ta čiau ne vi sais 
at ve jais in for ma ci ja pa si tvir ti na. Vis dėl to 
pa rei gū nai pra šo gy ven to jus iš lik ti bud-
rius ir pra neš ti apie sa vii zo lia ci jos ne si lai-
kan čius kai my nus.

Pri me na me, kad ka ran ti nas pra tęs tas 
iki ba lan džio 13 d., to dėl sau giau sia lik ti 
na muo se. Per ka ran ti ną vie šo sio se vie to se 
rei kia dė vė ti ap sau gi nes kau kes ir pirš ti-
nes, veng ti tie sio gi nio fi zi nio kon tak to, lai-
ky tis sau gaus at stu mo (ne ma žiau kaip 2 
met rai) ir bendrauti ne il giau kaip 15 min., 
griež tai lai ky tis as mens hi gie nos rei ka la vi-
mų, vie šo se vie to se bū ti ne di des nė mis nei 
2 as me nų gru pė mis, esant ga li my bei dirb ti 
nuo to li niu bū du, kuo re čiau ei ti į par duo-
tu ves ir ki tas su si bū ri mo vie tas.

Tik lai ky da mie si šių me di kų re ko men-
da ci jų ga li me su stab dy ti vi ru so pli ti mą.

Me di kai ruo šia si ko ro na vi ru so ban gai 
ir dir ba ki tu re ži mu

Medikai dėkingi žmonėms, 
padedantiems įsigyti ar 
net pagaminantiems apsaugos 
priemonių.

Eglė MIČIULIENĖ

Rūks ta pie vos
Šie met anks ti „pa bu dę“ žo lės de gin to-
jai, pir mą sias lieps nas mū sų ra jo no pie-
vo se pa lei dę dar sau sio vi du ry, ku riam 
lai kui bu vo ap ri mę. Da bar per nykš tė 
žo lė vėl ima lieps no ti.

Ko vo 26 d. pra neš ta apie Pa viš-
ty čio kai me (Viš ty čio sen.) de gan čią 
at vi rą te ri to ri ją. Ša lia Pa viš ty čio pi lia-
kal nio spė jo iš deg ti 20 a žo lės. Die ną 
prieš tai ge ro kai di des nis plo tas pie-
vų nu pleš kė jo Stul ge lių kai mo ri bo se 
(Ky bar tų sen.). Čia iš de gė 2 hek ta rai. 
Tie sa, šiuo at ve ju kal ti ne Lie tu vo je, 
o ki ta pus vals ty bės sie nos gy ve nan-
tys žmo nės. Nuo Ru si jos at slin ku sios 
ug nies ki birkš tis per siau rą Lie po nos 
upe lį vė jas per pū tė ir į Lie tu vos pu sę. 
Ug nia ge siai dir bo ke le tą va lan dų, kol 
už ge si no pie vą, o po to dar ku rį lai ką 
te ko ir pa bu dė ti, kad ug nis neį si siau tė-
tų iš nau jo.

De gė au to mo bi lis
Pir ma die nio nak tį Gu de lių kai me (Šei-
me nos sen.) lieps no jo au to mo bi lis.

Apie Gu de lių gat vė je de gan čią 
trans por to prie mo nę ug nia ge siams 
pra neš ta kiek po 3 val. Iš de gė vi sas 
ma ši nos sa lo nas.

Au to mo bi lis „VW Pas sat B5“ bu vo 
be vals ty bi nių nu me rių.

Įta ria ma, kad trans por to prie mo nė 
ga lė jo bū ti pa vog ta. Dėl šio įvy kio pra-
dė tas iki teis mi nis ty ri mas.

GAISRAI
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas kovo 24 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – ŽARNYNAS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Okajama. Bros. Aniston. Demblys. Atlapai. „Aida“. Klika. Eir. Iritas. Vit. USA. 
Įkelti. Žava. Tarsi. Ina. Atšoko. Užaks. Kėnis. ITA.
Horizontaliai: Prarasi. Rūkyti. Kasnakt. LTOK. Plaštakė. Juodais. Iron. Neik. Avyžius. Abeba. Lietuviai. 
Tolydi. Sankt. „Sarma“. Asa.

s

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

54 36 23 13 34 10 24 09 45 41 60 68 01 55 20 18 48 03 51 
33 15 17 73 62 65 61 25 56 53 31 71 42 70 16 29 46 30 19 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 72 07 28 67 52 22 02 57 
05 69 06 58 66 12 04 74 75 27 40 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 0045013 – automobilis „Fiat Tipo“; 0235402 
– 1000 Eur piniginis prizas; 0070602 – 1250 Eur piniginis 
prizas; 0005822 – 200 Eur piniginis prizas; 0144839, 
0226586, 0097942, 0194823, 0179354, 0181845, 0039207, 
0008223, 0025083, 0113973, 0115308, 0056703, 0115146, 
0049424, 0067618, 0114639, 0082737, 0092317, 0203537, 
0210770 – 300 Eur piniginis prizas; 0238711, 0092136, 
0211936, 0193095, 0118247, 0243572, 0020856, 0084588, 
0147457, 0048964 – 400 Eur piniginis prizas; 0207429, 
0063006, 0022222 – 500 Eur piniginis prizas.

Laimėjimai: visa lentelė – 34 x 273 Eur, įstrižainės – 16,50 Eur, 
eilutė – 1,50 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1251. 
Data: 2020-03-29.

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

KORESPONDENTAI:

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

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ 
 (teisėsauga, medicina) –
 (8 342) 20 802, 8 685 67 037.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  (8 342) 20 803, 8 685 69 150,
Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)  (8 342) 20 804, 8 682 60 747,
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)  (8 342) 20 801, 8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),                    tel./faks.  (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  (8 342) 20 804, 8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  (8 342) 20 807, 8 650 13 988.

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

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.

Tiražas – 4306 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Ūki nin kas ne gai li in ves ti ci jų į pa ša rų ko ky bę
Atkelta iš 3 p.

Ku rį lai ką A. Šnei de ris dir bo ir ko lū ky je, 
ir sa vo ūkyje. Il gai niui su de rin ti šiuos du 
da ly kus ta po ne beį ma no ma. Ga liau siai 
bu vo nu spręs ta vi sas jė gas ir pa stan gas su-
kon cent ruo ti ple čiant nuo sa vą pie no ūkį. 
Pa ma žu kar vių ban da di dė jo, ūky je vy ko 
tvar tų sta ty bos. Ku rį lai ką Šnei de riai kar tu 
su kar vė mis lai kė ir apie 30 kiau lių, ta čiau 
vė liau jų bu vo at si sa ky ta. Da bar kiau les 
tvar tuo se yra pa kei tę ka la ku tai. Šei ma kas-
met sa vo reik mėms už siau gi na po 20 šių 
paukš čių.

„Prob le mų da bar yra so čiai vi sur: žmo-
nes puo la vi ru sas, paukš čius – gri pas, kiau-
les – ma ras, gal vi jus – ki tos li gos. Įtam pos 
yra dau giau ne gu rei kia. Vis gi ne pra ran da-
me vil ties, kad vie ną die ną ga lė si me gy ven-
ti ra miai ir tie siog dirb ti tai, ką mo ka me ge-
riau siai“, – kal bė jo pa šne ko vas.

 Ak ty vus ko vo to jas
A. Šnei de ris – ne tik vie nas iš di džiau-

sių mū sų ra jo no pie no ga min to jų, bet ir be-
ne ak ty viau sias ko vo to jas už pie ni nin kų 
tei ses. Jis – Lie tu vos pie no ga min to jų aso-

] cia ci jos Vil ka viš kio sky riaus pir mi nin kas. 
Vy riš kis jau se niai yra iš reiš kęs no rą už-
leis ti šias pa rei gas kam nors ki tam, ta čiau 
vis neat si ran da no rin čiųjų jas pe rim ti. O 
pa lik ti vis ką li ki mo va liai – ne A. Šnei de-
rio bū das.

„Man ne pa tin ka ne tei sy bė. Ne ga liu ma-
ty ti, kai kas nors vyks ta ne taip, kaip tu rė-
tų. Toks jau esu – ra gi nu ūki nin kus ne ty lė-
ti, ko vo ti už sa vo tei ses. Iš tik rų jų pa dė tis 
mū sų ra jo ne nė ra la bai blo ga. Esa me ga na 
ak ty vūs, ren ka mės į su si rin ki mus, vyks-
ta me į res pub li ki nes ak ci jas, pa lai ko me 
tuos, ku rie pa lai ko mus. Rei kia pri pa žin ti, 
kad dėl Lie tu vos pie ni nin kų ak ty vu mo ga-
vo me ne vie ną iš mo ką už pa tir tus nuo sto-
lius“, – tei gė pa šne ko vas.

Jis ne kar tą vie šai bu vo iš sa kęs idė ją, 
jog no rint, kad ūki nin kų ir per dir bė jų san-
ty kiai su si tvar ky tų, rei kia už da ry ti vie ną 
iš ša ly je esan čių kom bi na tų. Anot jo, tai 
pa keis tų pie no sek to riaus pa dė tį – li kę per-
dir bė jai, bi jo da mi, kad jų neiš tik tų toks 
pat li ki mas, im tų ver tin ti ūki nin kus, kai-
nos už pie ną tik rai padi dė tų.

Vis dėl to la biau siai A. Šnei de ris pa-
si gen da ša lies ūki nin kų vie ny bės. Jo tei-

gi mu, nors da lis Vil ka viš kio ra jo no žem-
dir bių ir yra itin ak ty vūs, ko vo ja už sa vo 
tei ses, ta čiau di džio ji da lis ne sii ma jo kių 
veiks mų, pa tys ne pa lai ko ki tų siū lo mų 
idė jų ir sie kia tik trum pa lai kės as me ni nės 
nau dos. Pa šne ko vo teigimu, to kia pa dė tis 
yra vi so je ša ly je.

„Per 30 ne prik lau so my bės me tų taip 
ir ne ta po me vie nin gi. Da bar pie ni nin kai 
jau bu ria si ne į vie ną, o į dvi aso cia ci jas. 
Vie nai pri klau so smul kie ji, ki tai – di die ji. 
Gal taip ir tu rė tų bū ti, ta čiau ko dėl šios dvi 
or ga ni za ci jos tar pu sa vy je konf lik tuo ja? 
Kaip mes ga li me no rė ti iš Vy riau sy bės pa-
lan kių spren di mų, jei ne ga li me tar pu sa vy-
je su si tar ti?“ – kal bė jo vie nas iš di džiau sių 
ra jo no pie no ga min to jų.

Me niš kos sie los
Kar tu su Al bi nu ūky je triū sia ir žmo na 

Dai va. 
Po ra dar bus yra pa si skirs čiu si – vy ras 

at sa kin gas už šė ri mus bei pa ša rų ga my bą, 
žmo na – už gal vi jų gy dy mą ir mel ži mą. 
Jiems pa de da ir ke le tas sam do mų dar buo-
to jų.

Be dar bo ūky je, šei ma tu ri ir ki tos veik-

los. Dai va daug lai ko pra lei džia puo se lė da-
ma gra žiai tvar ko mą na mų ap lin ką, o Al bi-
nas mėgs ta įnik ti į dar bą su me džiu. Be to, 
jis ra šo ir ei lė raš čius. 

Pa sak pa ties ūki nin ko, tai yra jo ge nuo-
se, mat vie nas iš vy riš kio gi mi nai čių – lie-
tu vių ra šy to jas Al bi nas Ba ra naus kas. Net 
var das A. Šnei de riui bu vo su teik tas šio ra-
šy to jo gar bei.

„Ma no vy ras – uni ka lus žmo gus. Jis ne 
tik ra šo ei lė raš čius, bet ir la bai gra žiai pie-
šia, da ro įvai rius rank dar bius. 

Dar nuo ar mi jos lai kų jis mėgs ta pre ci-
ziš ką tvar ką, ku rios tu ri me lai ky tis ir mes 
vi si na muo se. 

Be to, Al bi nas yra la bai jaut rios sie los 
žmo gus, il gai sa vy je lai ko įvai rius iš gy ve-
ni mus“, – pa sa ko jo D. Šnei de rie nė.

Dar vie nas iš skir ti nis A. Šnei de rio bruo-
žas – svei kas gy ve ni mo bū das. Jau nys tė je 
jis daž nai spor tuo da vo, įvai rio se bė gi mo 
var žy bo se re tai su tik da vo sau ly gių kon ku-
ren tų. 

Ūki nin kas kar tais mėgs ta mau dy tis 
šal ta me van de ny je. Tė čio pė do mis se ka ir 
duk ros Ne rin ga bei Mil da, ku rios taip pat 
neat si sa ko le di nio van dens iš šū kių.

Vals ty bi nės sau go mų te ri to ri jų 
tar ny bos prie Ap lin kos mi nis te-
ri jos duo me ni mis, praė ju sią sa-
vai tę šio je plat for mo je ap si lan kė 
dau giau nei 27 tūkst. žmo nių, už-
si re gist ra vo per 5,3 tūkst. vai kų.

Už duo tys skir tos 6–10 m. ir 
11–14 m. vai kams. Jos su skirs-
ty tos į ka te go ri jas pa gal te mas: 
ap lin ko sau ga, vabz džiai, žu vys, 
paukš čiai ir kt.

Spręs da mi skir tin goms ka te-
go ri joms pri klau san čias už duo-

tis, jau nie ji gam ti nin kai ren ka 
ženk le lius su ka te go ri ją sim bo li-
zuo jan čiais pie ši nė liais ir, juos 
kaup da mi, pe rei na į ki tą rein dže-
rio ly gį. No rint tap ti vy riau siuo ju 
gam tos rein dže riu, rei kia at lik ti 
50 už duo čių.

Spe cia lias už duo tis apie ša lies 
sau go mas te ri to ri jas yra pa ruo-
šęs Na cio na li nis sau go mų te ri to ri-
jų lan ky to jų cent ras.

Ap lin kos mi nis te ri jos inf.

Vir tua lie ji rein dže riai
Ka ran ti no lai ko tar piu di dė ja su si do mė ji mas ne mo ka ma 
Jau nų jų gam tos rein dže rių plat for ma. Jo je – vai kams 
skir ti žai di mai ir links mos už duo tys apie gam tą. 

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

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

Užsk. 543

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 38Tel. (8 342) 60 094 

Už papildomą 1 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomą 1 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomą 1 Eur 

matysite „Santakos“ 
interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje. 

www.santaka.info

Užsk. 722

Užsk. 470

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. 15

Užsk. 712

VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ ČIUKAI! VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ ČIUKAI!
Balandžio 3 d. (penkta die nį) pre kiau s 4–5 mėn. rudomis, juodomis, raibomis, 
baltomis (leghornų veislės) dedeklėmis vištaitėmis, lesalais. Priimami 
užsakymai AB Vilniaus paukštyno mėsiniams broileriniams vienadieniams 
viščiukams įsigyti: 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. 754

Užsk. 755
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Ūkininkas brangiai išsinuomotų 
žemės ūkio paskirties žemės. 
Tel. 8 639 28 653. 749

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 740

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

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

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

Šiltina sienas – užpildo oro tarpą 
(nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 532

Rasta piniginė su Audriaus Ryckio 
dokumentais. 
Tel. 8 662 97 286. 760

Dovanoja persų veislės katiną.
Tel. 8 627 81 969. 750

Dovanoja lietuviškas žydinčias 
našlaites („broliukus“).
Tel. 8 614 38 487. 751

Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 630 26 569. 752

Grėblį „Dobilas-3“.
Tel. 8 675 04 928. 759

Įvairių žolių sėklas ir jų mišinius. 
Konsultuoja, pristato. 
Tel. 8 676 45 411. 727

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS. Priimami 
užsakymai AB „Vilniaus 
paukštynas“ mėsiniams 
broileriniams vienadieniams 
viščiukams įsigyti. Parduoda 
5 mėn. rudas, raibas, juodas, 
baltas leghornų veislės dedekles 
vištaites. Tel. 8 611 51 770. 748

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

Pigiai – sausas skaldytas 
beržines malkas, stambias 
visiškai sausas alksnines 
supjautas ir nesupjautas atraižas 
(pakais), smulkias atraižas 
prakurams (sausos). Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 612 63 938, 
8 637 76 992. 490

Įvairių markių automobilius 
(sveikus, daužtus, angliškus). 
Sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iš karto, automobilį pasiima 
patys. Tel. 8 654 03 056. 527

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

Brangiai – sendaikčius: 
ženkliukus, monetas, banknotus, 
fotoaparatus, stalo įrankius, 
statulėles, laikrodžius, karo 
atributiką, varpelius, radijo 
aparatus, senas nuotraukas ir 
kita. Tel. 8 671 04 381. 472

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

Sendaikčius: knygas, lininius 
audinius, nuotraukas, statulėles, 
pinigus, laikrodžius, indus, 
medalius, ženkliukus, karinius 
daiktus, pašto ženklus, gintarą, 
papuošalus, stalo įrankius, 
plokšteles, kalendorius ir kita. 
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 2327

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

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

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel.: 8 646 81 037, 
8 612 34 503. 763

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

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

Galvijus: bulius – iki 1,60 Eur 
už kg, telyčias – iki 1,50 Eur už 
kg, karves – iki 1,30 Eur už kg, 
galvijus auginti (nuo 100 iki 400 
kg). Tel. 8 627 45 054. 611

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. Tel. 8 616 43 646. 528

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

Miežius ir kviečius.
Tel. 8 617 06 684. 756

Melasą, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, mišinius, vikius, 
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių 
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja, 
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466. 183

Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų 
grūdus, avižas, žirnius, bulves, 
grikius, garstyčias. Yra pigių 
bulvių, tinkančių maistui ir 
pašarui. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 555

Našlaites, svyrančių gėlių 
daigelius ir kitas gėles namams 
bei kapinėms. Yra galimybė 
pristatyti į namus.
Tel.: 8 682 04 477, 
(8 342) 55 612. 744

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF 
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT 
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT 
B6, CITROEN PICASSO, FORD 
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN 
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930. 497

Svarstykles, pasveriančias iki 
200 kg.
Tel. 8 670 49 964. 498

Tujas, egles, pušis, vaismedžius, 
maumedžius, ąžuolus, 
kadagius, lazdynus, graikinius 
riešutmedžius, magnolijas, 
hortenzijas, lanksvas, pušis 
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius 
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413. 606
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

ĮVAIRŪS

PERKA

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

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis, 
nors maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos 
žodžiai...

Nuoširdžiai užjaučiame Valdą Bagurskį ir jo artimuosius dėl 
mylimos mamos mirties.
Klausučių kaimo Upelio gatvės gyventojai

753

UŽJAUČIAME

IEŠKO DARBO

PARDUODA

♦ 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. 

IŠSI
MOKĖ

TINA
IAnglys, 

durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

Užsk. 723

Užsk. 713



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ši lu mos dar ma ža

IŠ
M

IN
TI

S Gydytojas turi turėti erelio 
žvilgsnį, mergelės rankas, 
gyvatės išmintį ir liūto širdį. 

Avicena

Balandžio 1-oji – 
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena

Balandžio 2-oji – 
Tarptautinė vaikiškos knygos diena
Pasaulinė autizmo diena

DIENOS

Kovo 31 d. 
Benjaminas, Gina, Ginas, Kornelija, 
Svalia, Tilius, Tilmantas, Tilmantė

Balandžio 1 d. 
Dainora, Rindaugas, Ringailė, Ringailas, 
Sandrina, Teodora, Teodoras

Balandžio 2 d. 
Elona, Jostartas, Jostartė, Jostautas, 
Minalgas, Pranciškus, Žygintas

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien pro de be sis daž nai žvilg čios sau-
lė, kur ne kur leng vai pa sny gu riuos. Ter mo-
met rai ro dys 2–6 laips nius ši lu mos.

Tre čia die nio nak tį tem pe ra tū ra pa že-
mės iki 0–5 laips nių šal čio. Stip rės piet va ka-
rių, va ka rų vė jas. Die ną neiš veng si me kri-
tu lių, vy raus šlapd ri ba ir snie gas. Ši lu ma 
iš liks men ka, jos bus vos 3–5 laips niai.

Ket vir ta die nį drėg ni orai tę sis, ta čiau 
plūs te lės kiek šil tes nis oras, tad įsi vy raus 
lie tus. Piet va ka rių vė jas vis dar bus stip ro-
kas. Tem pe ra tū ra net ir nak tį iš liks silp nai 
tei gia ma, o die ną pa sieks 4–9 laips nius ši lu-
mos.

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Avinas (03 20–04 20)

Priešpilnis iki balandžio 6 d.

06:55
19:53
12:58

Garsi Kaz lų Rū dos miestelio 
praeitis

Atkelta iš 5 p.

Drą sūs kap sai 1917 m. mies te ly je nu-
šo vė du vo kie čių ka rius. Tarp vo kie-
čių val di nin kų įsi vy ra vo bai mė. 1919 
m., Lie tu vos ne prik lau so my bės ko vų 
įkarš ty je, lie tu viai nu gink la vo įgu los 
li ku čius. Bu vo ruo šia ma si iš lais vin ti 
vi są mies te lį. Kru vi na me su si šau dy me 
ke lio li ka vy rų bu vo su žeis ti, o vie nas 
nu šau tas. Iš si gan dę vo kie čiai pra dė jo 
trauk tis. Su de gi no elekt ros sto tį, vie ti-
niams iš par da vė kiau les, kiau ši nius ir 
pa sku ti nę tech ni ką lentp jū vė se. Ru sų 
be lais viai bė go į miš kus, ki tus iš ve žė 
dar bams į Vo kie ti ją, tre ti pri si glau dė 
pas vie ti nius ūki nin kus.

Iš li ku siuo se ba ra kuo se vė liau 
bu vo ap gy ven din ti Lie tu vos ka rių 
suim ti bol še vi kai. Le ni no re vo liu ci jos 
apa kin ti ru sai kaip ma ras plū do į sve-
ti mas te ri to ri jas. Da lis len kų taip pat 
bu vo pri vers ti lai ką leis ti už spyg liuo-
tos vie los. Bu vo tik ras „tau tų kraus ty-
ma sis“ ap lin kui po kšint šū viams, ore 
tvy rant pa ra ko kva pui.

Įs pū din gi kles tė ji mo me tai
Tar pu ka rio Lie tu vo je Kaz lų Rū da 

pre ten da vo į mies to ti tu lą. Šal ti niai tei-
gia, kad gy ven vie tė au go ame ri kie tiš ku 
tem pu. Vie ti niai jau bu vo pa mir šę, kad 
kaž ka da čia ošė gū di gi ria, vy ko mū šiai. 
Lie tu vos ka riuo me nės sa va no riams bu-
vo iš da ly ti skly pai. Pa miš kė se iš kirs tuo se 
kel my nuo se pra dė jo dyg ti nau ji na mai.

Ket vir ta ja me de šimt me ty je Kaz lų 
Rū da pa si kei tė neat pa žįs ta mai. At si ra-
do ke li šim tai nau ja ku rių, trys dešimtys 
krau tu vių, tu zi nas pra mo nės įmo nių, 
trys tūks tan čiai gy ven to jų. Iš ki lo prie-
mies čiai, o ap link juos – ošian tis pu šy-
nas. Pre ky bą ska ti no ir dau gy bė at vyks-
tan čių va sa ro to jų. Val di nin kai, gy ve nę 
Kaz lų Rū do je, kas dien trau ki niais va ži nė-
jo į tar ny bą Kau ne. Ypa tin gu vers lu mu 

]

pa si žy mė jo vie ti niai, ku rie bu vo va di na-
mi „per kup čiais“, nes tur gu je įsi gy da vo 
kiau ši nių, svies to, uo gų, gry bų ir vis ką 
per par duo da vo sos ti nė je.

Kiek vie ną sek ma die nį į Kaz lų Rū dą iš 
Kau no at vyk da vo vie na die niai nuo ty kių 
ieš ko to jai. Megz da vo ro man tiš kas pa žin-
tis, kvė puo da vo pu šy nais, gry bau da vo, 
uo gau da vo. Kau ne sklis da vo kal bos, kad 
Kaz lų Rū do je vė žių, žu vų yra kaip šie-
no. Dau ge lis at vyk da vo su sa vo bu čiais 
ir tink lais. Kai ku rie at plauk da vo Ne mu-
nu. Iš li pę į kran tą sam dy da vo si ve ži mus 
ar ba pės ti ei da vo į Jū rės, Pil vės, Vi ša kio, 
Jud rės upių pa kran tes. Nuo la ti nis va sa ro-
to jas ku ror te bu vo prieš ka rio dai li nin kas 
Ado mas Var nas, su tep tu ku iš vaikš čio jęs 
vi sas apy lin kes.

Pa si ma ty mai ar su si ti ki mai bu vo ski-
ria mi sto ties pe ro ne. Va ka rais šim tai žmo-
nių su tik da vo ar pa ly dė da vo kiek vie ną 

trau ki nį. Pe ro ne vyk da vo ne tik ro man tiš-
kos pa žin tys, bet ir at si skai ty mai dėl se nų 
nuo skau dų ar įžei di mų.

Va sa ro mis Kaz lų Rū da su trauk da vo 
apie 300 poil siau to jų. O mies te lio sto tį ži-
no jo di džio ji da lis Lie tu vos. Vi sa me pu šy-
ne ka bė jo ha ma kai, kle gė jo įvai riau sios 
lie tu vių kal bos tar mės. Daž niau siai bu vo 
su tin ka mi kap sai, za na vy kai ir kau nie-
čiai. Iš ki lo spe cia lūs pen sio na tai, ku riuo se 
nak vo jo poil siau to jai. Mies tie čiai iš si nuo-
mo da vo bu tus. Tu ris tams šim ta me čių 
me džių fo ne gro da vo or kest ras. Vi sos šios 
prie žas tys tar pu ka riu Kaz lų Rū dai su tei kė 
neo fi cia lų ku ror to sta tu są.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Kaz lų Rū dos trau ki nių sto ty je (1916 m.). ebay.com nuo tr.S

Paskutinis kovo savaitgalis Gražiš-
kiuose. Renaldos MAČIULSKIENĖS nuotr.

S
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ISTORIJOS LIUDIJIMAI

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

Dėl ka ran ti no Lie tu vo je neį vy ko 
dau gy bė nu ma ty tų ren gi nių: 
kon cer tų, var žy bų, spek tak lių 
ir kt. Vie ni pi ni gus už bilietus nu-
ta ria paau ko ti me ni nin kams ar 
spor ti nin kams, ki ti no rė tų juos 
at gau ti ir gal būt atei ty je, at šau-
kus ap ri bo ji mus, įsi gy ti nau jų 
bi lie tų. Ką da ry ti to kiu at ve ju?

Vals ty bi nė var to to jų tei sių ap sau gos tar-
ny ba (VVTAT) pa ta ria sek ti ren gi nių or-
ga ni za to rių bei bi lie tų pla tin to jų vie šai 
skel bia mą in for ma ci ją apie at šau kia mus 
ar ba ati de da mus ren gi nius bei pi ni gų grą-
ži ni mą.

Tu rin tiesiems bi lie tus rei kė tų įver-
tin ti sa vo ga li my bes da ly vau ti ren gi ny je 
nu kė lus jį vė les niam lai kui, pa si bai gus 
ka ran ti no ri bo ji mams, jei pa slau gų tei kė-
jas nu ma to to kią ga li my bę, ar priim ti ki-
to kį ren gi nio or ga ni za to riaus pa siū ly mą 
(pa vyz džiui, ste bė ti ren gi nį vir tua liai ir 
pan.).

Ne sant ga li my bių ren gi nį su reng ti vė-
liau ar tu rin tiems bi lie tus as me nims at si-
sa kius al ter na ty vaus pa siū ly mo, jie tu ri 
raš tu kreip tis į ren gi nio or ga ni za to rių dėl 
pi ni gų grą ži ni mo.

Pa žy mė ti na, kad ren gi nio or ga ni za-

to rius, rem da ma sis ne nu ga li mos jė gos 
ap lin ky bė mis, ga li nu kel ti prie vo lių vyk-
dy mą, t. y. pi ni gų grą ži ni mą, iki kol šios 
ap lin ky bės pa si baigs.

Ne pa vy kus iš spręs ti klau si mo ge ra-
no riš kai, var to to jas tu ri tei sę kreip tis į 
VVTAT. Šiuo at ve ju rei kia pa teik ti pra šy-
mą, krei pi mo si į pa slau gos tei kė ją ko pi ją, 
pa slau gos tei kė jo at sa ky mo ko pi ją, bi lie tų 
ko pi jas bei pi ni gų su mo kė ji mą už pa slau-
gas pa tvir ti nan čio do ku men to ko pi ją el. 
pa štu tarnyba@vvtat.lt ar ba raš tu ad re su: 
Vil niaus g. 25, Vil nius.

Dėl ju dė ji mo ap ri bo ji mų vi sa me pa sau-
ly je neį vyks ir dau gy bė iš anks to su pla nuo-
tų ke lio nių. To kiais at ve jais var to to jams 
pir miau sia pa ta ria ma kreip tis į ke lio nių 
or ga ni za to rių ar par da vi mo agen tą ir 
ieš ko ti ga li my bių ati dė ti or ga ni zuo tą tu-
ris ti nę ke lio nę vė les niam lai kui, pa keis ti 
ke lio nės kryp tį ar ba priim ti ki to kį kom-
pen sa ci jos pa siū ly mą, t. y. ieš ko ti abiem 
ša lims tin ka mo spren di mo.

Jei ki tos al ter na ty vos su ke lio nių or ga-
ni za to riu mi ar ke lio nių par da vi mo agen-
tu ras ti ne pa vyks ta, var to to jas tu ri tei sę 
kreip tis į pa slau gos tei kė ją raš tu, pra šy-
da mas nu trauk ti or ga ni zuo tos tu ris ti nės 
ke lio nės su tar tį ir grą žin ti už ke lio nę 
su mo kė tus pi ni gus, ne tai kant su tar ties 
nu trau ki mo mo kes čio. Atk reip ti nas dė-
me sys, kad ši re ko men da ci ja ga lio ja tik 
dėl tų ke lio nių, ku rios at šauk tos dėl ekst-

re ma lios si tua ci jos, ir dėl ku rių pa teik tos 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos re ko men da-
ci jos ne vyk ti į už sie nio vals ty bes. Pa žy mi-
ma, kad šio je si tua ci jo je, nu lem to je ne nu-
ga li mos jė gos ap lin ky bių, nė ra ke lio nių 
or ga ni za to rių kal tės, to dėl svar bu iš lai-
ky ti pro tin gą pu siaus vy rą tarp var to to jų 
tei sių ir vers lo pri siim tų įsi pa rei go ji mų. 
Var to to jai ra gi na mi siek ti tai kaus ša lių 
su si ta ri mo ir įver tin ti ga li my bes dėl su-
tar ties pa kei ti mo, o su tar ties nu trau ki-
mą nau do ti tik kaip ga lu ti nę prie mo nę, 
ne ra dus ki tų bend rai priim ti nų spren di-
mo bū dų.

Kaip ir ren gi nių at šau ki mo at ve ju, ke-
lio nių or ga ni za to riai, rem da mie si ne nu-
ga li mos jė gos ap lin ky bė mis, ga li nu kel ti 
prie vo lių vyk dy mą, t. y. pi ni gų grą ži ni mą, 
iki kol pa si baigs ne nu ga li mos jė gos ap lin-
ky bės. VVTAT spe cia lis tai, su pras da mi ri zi-
kas tu riz mo rin kai, pra šo var to to jų su pra-
ti mo tiek dėl il ges nių at sa ky mų, tiek dėl 
pi ni gų grą ži ni mo ter mi nų.

Var to to jui ir pa slau gų tei kė jui ne pa vy-
kus iš spręs ti klau si mo ge ra no riš kai, klien-
tas tu ri tei sę kreip tis į Vals ty bi nę var to to jų 
tei sių ap sau gos tar ny bą dėl gin čo spren di-
mo al ter na ty via (ne teis mo) tvar ka el. pa-
štu tarnyba@vvtat.lt ar ba raš tu ad re su: 
Vil niaus g. 25, Vil nius.

Vals ty bi nės var to to jų tei sių ap sau gos 
tar ny bos inf.

At šauk tas ren gi nys ar ke lio nė. Ką da ry ti?
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