
„Me tų žvilgs nis“ – rajono verslininkams
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Ket vir ta die nį Ma ri jam po lės 
re gio no vers li nin kams bu vo 
įteik tos tra di ci nės „Me tų 
žvilgs nio“ no mi na ci jos. 
Ap do va no ji mais pa gerb tos 
dvi mū sų ra jo ne sėkmingai 
vei kian čios už da ro sios ak ci-
nės bend ro vės: „Vais ko na“ 
ir „Emi va“.

Šį ren gi nį jo or ga ni za to rius – Kau-
no pre ky bos, pra mo nės ir ama tų rū-
mų (PPAR) Ma ri jam po lės fi lia las – ski-
ria pro fe si nei šven tei – Vers lo die nai. 
Ja me įvai rio mis no mi na ci jo mis ap do-
va no ja mos ap skri ties vers lo įmo nės, 
per me tus pa sie ku sios di de lių lai mė-
ji mų, iš si sky ru sios iš ki tų. Šį met no-
mi na ci jų nu si pel nė de vy ni ap skri ties 
vers lo ob jek tai, trys ap do va no ti pa dė-
ko mis, pa gy rų ir pa dė kos raš tų nu si-
pel nė trys įmo nių bu hal te rės.

Mū sų ra jo ne dir ban ti įmo nė „Vais-
ko na“, ga mi nan ti obuo lių sul čių kon-
cent ra tą, pa gerb ta už vers lo idė jų įgy-
ven di ni mą ple čiant eks por to rin kas. 
„Me tų žvilgs nio“ sta tu lė lės at siim ti į 
Ma ri jam po lę atva žia vo įmo nės di rek to rius 
Ro lan das Sir tau tas.

Už nau ją po žiū rį į vers lo plėt rą re gio ne 
ap do va no ji mą ga vo ka vą Pag ram dų kai me 
(Šei me nos sen.) skru di nan čios UAB „Emi-
va“ di rek to rius Re mi gi jus Svo tas.

Ap do va no ji mus šiems vers li nin kams 
įtei kė Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me-
ro pa va duo to jas Ka zys Kiau la kis ir Kau no 
PPAR Ma ri jam po lės fi lia lo ta ry bos pir mi-
nin kas Kęs tu tis Svi to jus. Prie svei ki ni mų 
pri si dė jo Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rius Vi tas Ga vė nas 
ir jo pa va duo to ja Dai va Rik lie nė.

Už no va to riš ku mą ir at sa kin gu mą ap-
do va no ta UAB „Ma ri jam po lės pie no kon-
ser vai“, už tvir tą žings nį į eks por to rin kas 
– Kaz lų Rū dos sa vi val dy bė je pa ga liu kus 
le dams ga mi nan ti UAB „Bal tic sticks“, už 
iš sau go tą pra mo nės ša ką re gio ne įver tin-
ta AB „Ver ni tas“, už pra mo gų vers lo ni šos 

sėk min gą iš nau do ji mą – UAB „Ma ri jam po-
lės cent ro pro jek tai“, už kraš to gar si ni mą 
puo se lė jant ku li na ri nį pa vel dą pa gerb ta 
Ša kių ra jo no sa vi val dy bės UAB „Vil ken ta“, 
už in dė lį į kul tū ros puo se lė ji mą re gio ne 
– UAB „Pi ko va lan da“, už nau jo vių die gi mą, 
ku riant dar bo vie tas ir stip ri nant re gio ną, 
– UAB „Man tin ga“.

Vi siems mi nė tiems no mi nan tams įteikta 
ne tik Kau no PPAR stik li nės sta tu lė lės, bet ir 
žur na lo „IQ“ pre nu me ra ta bei ki tų rė mė jų 
do va nos.

Pa dė kos raš tas už dar nų šei mos vers lą 
ati te ko Kaz lų Rū dos sa vi val dy bė je įsi kū ru-
siai IĮ „Gin to li na“, UAB „GIB 24“ ga vo pa dė-
ką už ka ri nio pa vel do ob jek tų pri tai ky mą 
tu riz mo po rei kiams, o UAB „Va mė sa“ – už 
sėk min gas in ves ti ci jas ir vers lo plėt rą.

Sū du vos bu hal te rių klu bas už pro fe si nę 
iš min tį, kū ry bi nį po lė kį ir bend ra dar bia vi-
mą ap do va no jo bu hal te res In gą Po ciu vie nę 

(UAB „Vek sa ma“), Auš rą Ri ma vi čie nę (kre-
di to uni ja „Sū du vos pa ra ma“) ir Al do ną Če-
ba ta vi čie nę (UAB „Tais tė“).

Šį met vers lo die nos ren gi nys bu vo ypač 
di de lis. Prieš ap do va no ji mų ce re mo ni ją 
vy ko žur na lo „IQ“ fo ru mas „Sū du vos kryp-
tis – M4.0“, ku ria me kvies ti niai sve čiai ir 
Ma ri jam po lės vers lo bei po li ti kos ly de riai 
dis ku ta vo apie re gio no si tua ci ją, jo rai dos 
per spek ty vas. Ren gi nį ve dė žur na lo „IQ“ 
vy riau sia sis re dak to rius Ovi di jus Lu ko šius. 
Su si rin ku sie ji iš gir do svar bius pra ne ši mus 
vers lo, eko no mi kos, ES biu dže to, Lie tu vos 
lais vų jų eko no mi nių zo nų ir ki to mis te mo-
mis, da ly va vo dis ku si jo je „Vers las ir švie ti-
mas: kaip su da ry ti tan de mą?“.

Jau ne pir mą kar tą Ma ri jam po lės re gio-
no at sto vai iš sa kė su si rū pi ni mą men ka ES 
fon dų pa ra ma vie ti niam vers lui ir kal bė jo 
apie dvi Lie tu vas: Vil nių bei pe ri fe ri ją, ku-
rio se vers lo pa dė tis ski ria si ra di ka liai.

„Metų žvilgsnio“ nominacijas Vilkaviškyje veikiančių bendrovių vadovams Rolandui 
Sirtautui (nuotr. kairėje) ir Remigijui Svotui  įteikė Kauno PPAR Marijampolės filialo ir 
rajono Savivaldybės administracijos atstovai. Autorės nuotr.
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Kau no kul tū ros ir spor to 
cent re „Girs tu tis“ įvy ko iš kil-
min ga kon kur so „Me tų ūkis 
2018“ nu ga lė to jų ap do va no ji-
mo ce re mo ni ja. Jo je bu vo pa-
gerb ti ge riau sių mū sų ra jo no 
ūkių sa vi nin kai.

Kon kur są „Me tų ūkis“ tra di ciš kai or-
ga ni zuo ja Lie tu vos ūki nin kų są jun ga. Šie-
met ja me da ly va vo 401 ūkis iš 38 ša lies sa-
vi val dy bių. Nu ga lė to jais bei pri zi nin kais 
pri pa žin ti 115 ūkių. Iš Ma ri jam po lės re gio-
no į kon kur są sa vo at sto vus de le ga vo tik 
Ma ri jam po lės ir Vil ka viš kio sa vi val dy bės. 
Ša kiuo se, Kaz lų Rū do je bei Kal va ri jo je ge-
riau si me tų ūkiai ne bu vo ren ka mi.

Šiais me tais mū sų ra jo ne bu vo ap žiū-
rė ta 14 ūkių, o nu ga lė to jais pri pa žin ti 
Lakš tu čių kai me (Bart nin kų sen.) ūki nin-
kau jan tys Rū ta ir Arū nas Ra čiu kai čiai. 
Ant rą ją vie tą pel nė Tei be rių kai me (Klau-
su čių sen.) ūki nin kau jan tys Gri ta ir Kęs-
tu tis Vit kaus kai, o tre čią ją – Bar daus kų 
kai me (Ke tur va la kių sen.) gy ve nan tys Jur-
gi ta ir Jo nas Ma tu lai čiai. Vi si jie da ly va vo 
šven ti nė je ce re mo ni jo je Kau ne.

Ten juos svei ki no ne tik že mės ūkio 
mi nist ras Gied rius Surp lys, Lie tu vos ūki-
nin kų są jun gos na riai, bet ir mū sų kraš-
to at sto vai. Pa gerb ti Vil ka viš kio ra jo no 
žem dir bių at vy ko bei at mi ni mo do va nas 
jiems įtei kė Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Vi tas Ga vė nas, Že mės ūkio 
sky riaus ve dė ja Li na Gry ge lai tie nė bei Vil-
ka viš kio ra jo no ūki nin kų są jun gos pir mi-

nin kė Onu tė Kar ta vi čie nė.
Kon kur so „Me tų ūkis 2018“ nu ga lė to-

jams bei pri zi nin kams įteik tos sta tu lė lės, 
pir mo sios vie tos lai mė to jams – ir Že mės 
ūkio mi nis te ri jos pa dė kos. Ge riau sių me tų 
ūkių sa vi nin kus at mi ni mo do va no mis taip 
pat ap do va no jo pa grin di nis rė mė jas – UAB 
„Bir žų žem tie ki mas“.

Šių me tų kon kur sas ypa tin gas tuo, 
kad bu vo su reng tas 25-ąjį kar tą. Tiek lai-
ko kon kur sas pri si de da prie šie met vals ty-
bin gu mo šimt me tį šven čian čios Lie tu vos 
ūkio to bu li ni mo. Per kon kur są sa vi val dy-
bė se pa ste bi mi ir pa ger bia mi di džiau sią 
ūkio vys ty mo pa žan gą per me tus pa da rę 
žem dir biai, jie ska ti na mi gra žiau, efek ty-
viau ir eko lo giš kiau tvar ky tis sa vo ūkiuo-
se.

„San ta kos“ inf.

Pa gerb ti ge riau sių ūkių savininkai

2018 m. lapkričio 20 d. /  antradienis  /  Nr. 92 (4110) / www.santaka.info

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.
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TRUMPAI

KE LIAU JAN TIE SIEMS
Žmo nės, vyks tan tys į Len ki ją, tu rė tų 
at kreip ti dė me sį, kad nuo lapk ri čio 22 
d. lai ki nai at nau ji na mi pa sie nio tik ri ni-
mai prie šios ša lies vi daus sie nų, tai gi 
bus bū ti na pa sie nie čiams pa teik ti as-
mens ta pa ty bės kor te lę ar ba pa są. Jo kie 
ki ti do ku men tai vyk ti į už sie nį ne tin ka. 
To kių sau gu mo prie mo nių, ga lio sian čių 
iki gruo džio 16 d., Len ki ja ima si dėl Ka-
to vi cuo se ren gia mos Jung ti nių Tau tų 
bend ro sios kli ma to kai tos kon ven ci jos 
ša lių kon fe ren ci jos.

TARP NO MI NAN TŲ
Ino va ty viau sių mo ky to jų ap do va no ji muo se 
į no mi na ci ją „Me tų mo kyk los va do vas“ 
pre ten duo ja Da nu tė Va liū nie nė, Pil viš kių 
„San ta kos“ gim na zi jos di rek to rė. Dėl šios 
no mi na ci jos pe da go gė kon ku ruo ja su dar 
tri mis ko le go mis. Ši tos ir ki tų aš tuo nių no-
mi na ci jų nu ga lė to jai bus pa skelb ti lapk-
ri čio 23 d. vyk sian čia me iš kil min ga me 
ap do va no ji mų ren gi ny je Lie tu vos na cio-
na li nė je Mar ty no Maž vy do bib lio te ko je. 

GRIE ŽĖ PUI KIAI
Alks nė nų kai mo ka pe la „Alks nė“ šeš ta-
die nį kon cer ta vo Aukš tai ti jo je. Kai mo 
ka pe lų ir liau dies mu zi kan tų šven tė bu-
vo su reng ta Ute nos kul tū ros cent ro Kuk-
tiš kių sky riu je. Ren gi ny je „Grok, ar mo ni-
ka“ alks nė niš kiai lai mė jo pir mą ją vie tą.

SU SI TI KI MAS
Šian dien, lapk ri čio 20 d., ra jo ne vie šės 
fi lo so fas, Są jū džio pir mei vis, ra šy to jas, 
pub li cis tas Ar vy das Juo zai tis. Jis pri sta-
tys sa vo nau jau sią kny gą „Tė vy nės tuš-
tė ji mo me tas“. Su si ti ki mas su au to riu mi 
15 val. vyks Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai-
čio gim na zi jos sa lė je, o 17.30 val. – Vil ka-
viš kio kul tū ros cent re.

GY DY TO JOS
Jau ke lios sa vai tės Ky bar tų pir mi nės 
svei ka tos prie žiū ros cent re dir ba nau-
jos spe cia lis tės – pe diat rė Eve li na And-
riu kai tie nė ir odon to lo gė Eri ka Ta mu-
lio nė. Re gist ruo tis pas šias gy dy to jas 
ga li ma tel.: 8 (342) 30 535, 8 603 27 534 
bei in ter ne to po rta le www.ser gu.lt.

NID RA JO GA
Vi suo me nės svei ka tos biu ras kvie čia 
į ne mo ka mą gi laus at si pa lai da vi mo 
pra kti nį už siė mi mą „Nid ra jo ga“. Jis 
vyks lapk ri čio 23 d., 17 val., Vil ka viš kio 
tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re 
(J. Ba sa na vi čiaus a. 7). Už siė mi mą ves 
jo gos mo ky to jas Sva jū nas Ša raus kas. 
Bū ti na iš anks to re gist ruo tis tel. (8 342) 
31 058. Ei da mi ne ški tės sa vo ki li mė lį ir 
šil tą ap klo tą.

SĖK MIN GOS KOVOS
Vil ka viš kio krep ši nio klu bas „Per las“ 
to liau ma lo niai ste bi na rung ty niau da-
mas Lie tu vos re gio nų krep ši nio ly go je. 
Šį se zo ną mū siš kiai dar ne pa ty rė pra-
lai mė ji mo. Praė ju sį sa vait ga lį „Per las“ 
šven tė net dvi per ga les. Re zul ta tu 82:59 
na muo se jie įvei kė „Ku piš kį“, o 89:72 
sve čiuo se nu ga lė jo Vil niaus ko man dą 
„Ry tas-2“. Prieš „Ku piš kio“ žai dė jus ge-
riau siai žai dė Ar turs Pelšs, su rin kęs 25 
nau din gu mo ba lus, o prieš vil nie čius 
ne sus tab do mas bu vo Jo nas Roč ka (37 
ba lai).
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Kęs tu tis KIE LIUS iš Vil ka viš kio:
– Mū sų Pre zi den tė pa siel gė šlykš čiai. 

Ji ir į Es ti jos šven tę ne nu vy ko. Ma no 
nuo mo ne, ji pri va lė jo nu va žiuo ti į Lat vi-
ją – vė liau ar anks čiau, bet nu va žiuo ti.

Jū ra tė GAUB ŠAI TĖ iš Vil ka viš kio:
– Ne gi mū sų ša lis ne tu ri ki to lėk tu-

vo, ku ris ga lė tų nu skrai din ti Pre zi den tę 
į Lat vi ją?  Be to, yra ke lei vi niai rei sai, 
ma lūns par niai.  Toks poel gis ir pa si tei si-
ni mas že mi na mū sų ša lies pres ti žą.

Liu das DAB RI LA iš Pūs ta pė džių 
kaimo.:
– Kaip ga li ma pas sa vo ar ti miau sius 

kai my nus ne nu vyk ti? Jau kad ne gra žiai, 
tai tik rai ne gra žiai pa siel gė. Bū tų sė dę į 
au to mo bi lius su vi sa pa ly da ir nu vy kę. Da-
bar tai tik rai gė da prieš bro lius lat vius.

Ona BAU RIE NĖ iš Vil ka viš kio:
– Jei su ge do lėk tu vas, rei kė jo sės ti į 

au to mo bi lį. Juk Pre zi den tė tu ri sa vo kor-
te žą, ku riuo vyk ti ne ma žiau iš kil min ga 
nei lėk tu vu. Jei ir bū tų pa vė la vu si, tai 
nie ko bai saus. Svar biau sia – pa ro dy ti 
pa gar bą.

Juo zas AST RAUS KAS iš Vil ka viš-
kio:
– Pre zi den tė tu rė jo ras ti išei tį ir nu-

vyk ti į šven tę. Sa ky čiau, kad rei kė tų nu-
si gau ti į to li mą ša lį. O Lat vi ja tai vi sai 
čia pat – ke lios va lan dos au to mo bi liu. 
Na, bū tų pa vė la vu si va lan dą ar kiek. 
Kas čia to kio, jei ta vo ar ti miau sias drau-
gas ar bro lis į šven tę pa vė luo ja?
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Pre zi den tė neiš vy ko į Lat vi-
jos ne prik lau so my bės at kū-
ri mo šimt me čio mi nė ji mą, 
nes su ge do lėk tu vas. Kaip 
tai ver ti na te?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap vo gė „drau gai“
Penk ta die nį nuo va gių nu ken tė jo ky bar tie-
tis.

Vy ras su ke tu riais iš ma ty mo pa žįs ta-
mais ro mų tau ty bės as me ni mis nu ta rė 
iš ger ti prie par duo tu vės esan čia me skve-
re ly je. Dvi ro mės ir du jų tau tie čiai no riai 
priė mė su gė ro vo vai šes. Ta čiau iš si blai vęs 
ky bar tie tis vė liau ap si žiū rė jo, kad ki še nė je 
ne bė ra 100 eu rų ir mo bi lio jo te le fo no.

Ap vog ta sis nuo sto lį įver ti no 400 eu rų.

Smur ta vo vy rai
Ket vir ta die nį po li ci jai te ko du kart vyk ti į 
Dar ži nin kų kai mą (Klau su čių sen.) tram dy-
ti smur tau to jų.

Apie 15.30 val. po li ci jos pa gal bos pri-
rei kė 36-erių mo te riai. Prieš ją smur ta vo 
ket ve riais me tais vy res nis su gy ven ti nis. 
Tiek smur tau to jas, tiek au ka bu vo ge ro-
kai įkau šę. Vy rui nu sta ty tas sun kus (2,72 
pro m.), mo te riai – vi du ti nis (2,07 pro m.) 
gir tu mas.

Po va lan dos po li ci ja vy ko vėl į tą pa tį 
kai mą, tik į ki tą šei mą, kur 44-erių vy ras 
smur ta vo prieš bend raam žę su gy ven ti nę.

Abu smur tau to jai su lai ky ti ir iš vež ti į 
areš ti nę. Po li ci ja kreip sis į teis mą, kad šis 
skir tų kar do mą ją prie mo nę ir nuo lat smur-

tau jan tiems vy rams bū tų už draus ta ar tin-
tis prie šei mų.

Pa tei kė klas to tę
Prie sie nos su Len ki ja pa sie nie čiai su lai kė 
vy rą, pa tei ku sį su klas to tą as mens do ku-
men tą.

Nak tį į penk ta die nį prie sie nos su Len ki-
ja pa tru lia vę pa sie nie čiai pa tik rin ti su stab-
dė iš Lie tu vos iš vyks tan tį au to mo bi lį „Au di 
A6“. Vai ruo to jo do ku men tai bu vo tvar kin gi, 
o ke lei vis, 28 me tų Kaz lų Rū dos gy ven to jas, 
pa tei kė įtar ti ną do ku men tą.

Pa sie nie čiai nu sta tė, kad Kaz lų Rū dos 
gy ven to jo tu rė ta as mens ta pa ty bės kor te lė 
su klas to ta. Net ru kus paaiš kė jo, kad klas to-
tės vy ras grie bė si po to, kai tik rą jį do ku men-
tą, vyk dy da ma iki teis mi nį ty ri mą au to mo-
bi lio va gys tės by lo je, paė mė po li ci ja. Kaz lų 
Rū dos gy ven to jas rug sė jį bu vo su lai ky tas 
su Da ni jo je vog tu au to mo bi liu.

Pa žei dė jas už da ry tas į areš ti nę. Dėl do-
ku men to su klas to ji mo ar dis po na vi mo su-
klas to tu do ku men tu pra dė tas iki teis mi nis 
ty ri mas. Už tai gre sia areš tas ar ba lais vės 
atė mi mas iki ket ve rių me tų.

Ve žė ci ga re tes
Ne to li Lietuvos–Lenkijos sie nos mui ti nin-
kai su lai kė leng vą jį au to mo bi lį, slėp tu vė se 
ve žu sį be veik 2 tūkst. pa ke lių ci ga re čių.

Ket vir ta die nio ry tą mo bi lio sios gru pės 
pa rei gū nai, pa tru liuo da mi ties Lietuvos–
Lenkijos sie na, su stab dė leng vuo ju au to-
mo bi liu „Opel Me ri va“ į Len ki ją va žia vu sią 

šei mą.
Pa ty ru siems pa rei gū nams ki lo įta ri-

mas, kad šia trans por to prie mo ne ga li bū ti 
ga be na mos ne dek la ruo tos pre kės, to dėl au-
to mo bi lį jie nu ta rė pa tik rin ti de ta liau. Mui-
ti nin kų įta ri mai ne tru ko pa si tvir tin ti – ar dy-
da mi au to mo bi lio konst ruk ci jas pa rei gū nai 
ra do įvai rio se ert mė se iš slaps ty tas ci ga re-
tes. Au to mo bi lio dug ne, slenks čiuo se ir ki-
to se ert mė se bu vo pa slėp ti be veik 2 tūkst. 
pa ke lių ci ga re čių „NZ“, „Queen“, „Minsk“ 
be ban de ro lių.

Šeš ta die nį Ky bar tų ke lio po ste pa rei gū-
nai su lai kė kro vi ni nį au to mo bi lį su kont ra-
ban di niais rū ka lais.

Va ka re į Ky bar tų punk tą iš Ka li ning ra-
do sri ties įrie dė jo kro vi ni nis au to mo bi lis 
„DAF XF“ su pusp rie ka be. Ru si jo je re gist-
ruo tą trans por to prie mo nę vai ra vo 49 me-
tų ru sas.

Pa rei gū nams Ru si jos pi lie tis tei gė ga be-
nąs tik lei džia mą kie kį ak ci zais ap mo kes ti-
na mų pre kių. Nors vy ras el gė si ra miai, pa-
sie nie čiai ir mui ti nin kai, įver ti nę ga li mą 
ri zi ką, nu spren dė vil ki ką ir pusp rie ka bę 
pa tik rin ti rent ge no kont ro lės sis te ma.

Sun kias vo rės trans por to prie mo nės 
ert mė se ras ta 930 pa ke lių ci ga re čių „Fest“ 
be ak ci zo ženk lų. Šio ne le ga laus kro vi nio 
ver tė, įskai čia vus vi sus Lie tu vo je pri va lo-
mus su mo kė ti mo kes čius, yra be veik 3000 
eu rų.

Dėl rū ka lų kont ra ban dos pra dė ta ad-
mi nist ra ci nė tei se na. Už to kį nu si žen gi mą 
gre sia 2700–6000 eu rų bau da. Teis mas taip 
pat ga li kon fis kuo ti už sie nie čio vai ruo tą vil-
ki ką, ku rio ver tė sie kia apie 15 000 eu rų.

ĮVYKIAI

Jubiliejų švenčiantis gydytojas 
savęs be medicinos neįsivaizduoja
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Il ga me tis gy dy to jas ir li go ni-
nės va do vas Ro mual das Svei-
ka ta šį mė ne sį at šven tė gra žų 
ju bi lie jų. Me di kas juo kau ja, kad 
jo metų gal ne rei kė tų sa ky ti, 
mat vil ka viš kie čiai jį pa žįs ta 
vi są am ži ny bę.

Sim bo liš ka pa var dė
Ko le gos gy dy to ją R. Svei ka tą va di na sa-

vo įstai gos sim bo liu. Mat dau giau kaip du 
de šimt me čius va do va vęs ra jo no li go ni nei 
jis bu vo ži no mas vi sos ša lies me di kų bend-
ruo me nė je. R. Svei ka ta juo kau ja, kad tam 
įta kos tu rė jo ir pa var dė, la bai jau sim bo liš-
kai at spin din ti jo pro fe si ją.

Dėl šios skam bios pa var dės ir tė vai bu-
vo nu spren dę, kad vie nas iš sū nų bū ti nai tu-
ri bū ti me di kas. Ka dan gi abu vy res nie ji bro-
liai pa si rin ko ki tas pro fe si jas – ve te ri na ri ją 
ir in ži ne ri ją – jau niau sia jam Svei ka tų sū nui 
Ro mual dui te ko iš pil dy ti tė vų sva jo nę.

Pats R. Svei ka ta apie vai kys tę, pra bė-
gu sią Se re džiu je (Jur bar ko r.), kal bė ti ne-
mėgs ta, nes po ka rio lai kas bu vo sun kus ir 
jį ly gin ti su šian die na la bai su dė tin ga. Ta-
čiau stu di jos Kau ne – vi sai kas ki ta. Vi suo-
me niš kam stu den tui Ro mual dui tas lai kas 
pra bė go la bai grei tai. Po pa skai tų jis žai dė 
krep ši nį ne tik už uni ver si te to, bet ir už Lie-
tu vos me di kų ko man dą, da ly va vo sa vi veik-
los ko lek ty vuo se.

Pri kal bi no bro lis
Kai rei kė jo rink tis stu di jų kryp tį, jau nas 

me di kas il gai dve jo jo. Nors uro lo gi jos pro fe-
so rius Čes lo vas Sin ke vi čius stu den tą ban dė 
nu kreip ti į sa vo sri tį – kar tu ra šė moks li-
nius dar bus apie inks tų pa to lo gi jas, siun tė 
sta žuo tis į Bul ga ri ją – il gai dve jo jęs Ro mual-
das vis dėl to pa si rin ko chi rur gi ją.

Bai gęs stu di jas R. Svei ka ta ga vo dau gy-

bę pa siū ly mų. Dar bą siū lė ir ra jo nų, ir mies-
tų li go ni nės. Kai vie toj Kau no R. Svei ka ta 
pa si rin ko Vil ka viš kį, jau ną me di ką did mies-
ty je pa si lik ti kvie tęs pro fe so rius su glu męs 
trau kė pe čiais. O jau nas chi rur gas į Vil ka-
viš kį nė rė sta čia gal va – iki tol net ne ma tęs, 
kaip at ro do šio mies to li go ni nė.

– Ma no bro lis tuo met jau bu vo įsi kū ręs 
Vil ka viš ky je ir la bai gy rė šį mies tą, – pri si-
mi nė il ga me tis li go ni nės va do vas. – To dėl 
ak lai su ti kau dirb ti Vil ka viš kio li go ni nė je.

Įt rau kė uro lo gi ja
Tie sa, kai at vy ko į Vil ka viš kį, R. Svei ka-

ta pri si pa ži no kiek nu si vy lęs. Mat li go ni nė 
1973 me tais dar bu vo įsi kū ru si se no se pa-
tal po se ir tik rai ne pri ly go kau nie čių ga li my-
bėms. 

Dar bo krū vis bu vo mil ži niš kas – per die-
ną tek da vo kon sul tuo ti po šim tą li go nių. Gy-

dy to jas pri si me na, kad grį žu siam po įtemp-
tos dar bo die nos jam pa si reikš da vo akių 
nis tag mas (ne va lin gi vir pe siai), ta čiau tų 
lai kų gy dy to jai ne bu vo pra tę skųs tis.

Pa ts Vil ka viš kio mies tas jam iš kart pa ti-
ko. Čia pri gi jo ir jo žmo na Vi da, įsi su ku si į 
dar bų ir kar je ros ver pe tą. Čia užau go abu 
sū nūs.

Gal būt ati dir bęs pa sky ri mo lai ką jau-
nas chi rur gas bū tų pa spru kęs iš Vil ka viš-
kio, ta čiau ne tru kus per at si tik ti nes pa-
žin tis ra jo no va do vams tie siai iš Mask vos 
pa vy ko „pra muš ti“ lė šų nau jos li go ni nės 
sta ty bai. Ta da dar bo są ly gos pa si kei tė neat-
pa žįs ta mai. Be to, li go ni nės uro lo gams iš vy-
kus dirb ti ki tur, R. Svei ka ta pri si mi nė anks-
tes nes dve jo nes ir nu ta rė per si kva li fi kuo ti. 
Te ko daug ko mo ky tis iš nau jo, va žiuo ti į 
spe cia li za ci jas, ta čiau uro lo gi ja jį įtrau kė.

Nukelta į 3 p.]

Romualdas Sveikata iš septynių gyvenimo dešimtmečių net 45-erius metus 
atidavė Vilkaviškio ligoninei. Autorės nuotr.  
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Nau jų ne su ta ri mų fo ne pri si min tos 
se nos nuo skau dos
And rius GRY GE LAI TIS

Pas ta ruo ju me tu Ža lio sios 
Vin co Že mai čio pa grin di nės 
mo kyk los bend ruo me nė je 
tvy ro įtam pa. Da lis įstai gos 
dar buo to jų nie kaip ne ran da 
bend ros kal bos su Dar ži nin-
kų sky riu je dir ban čia pra di-
nių kla sių mo ky to ja.

Įžei dė ko le gės po zi ci ja
Į re dak ci ją krei pė si Ža lio sios Vin co 

Že mai čio pa grin di nės mo kyk los di rek-
to rius Mar ty nas Kas pe rai tis ir il ga me tė 
šios įstai gos pe da go gė Ofe li ja Čės nie nė. 
Jie ne slė pė, kad bu vo šiek tiek įskau-
din ti ne se niai „San ta kos“ laik raš ty je 
iš sa ky tų Dar ži nin kų sky riaus pra di nių 
kla sių mo ky to jos bei ra jo no pe da go gų 
pro fe si nės są jun gos pir mi nin kės Kris ti-
nos Les kaus kie nės min čių apie tai, jog 
šio je mo kyk lo je strei kai ver ti na mi kaip 
di džiau sia blo gy bė.

„Di rek to riu mi dir bu aš tun tus me-
tus ir per vi są šį lai ką į ma ne nie kas ne-
si krei pė dėl no ro strei kuo ti. Kai prieš 
ke lis me tus Lie tu vos mo ky to jai pi ke ta vo 
dėl sa vo tei sių, mū sų mo kyk lo je apie tai 
nie kas net ne kal bė jo. Jei kas ši to ir no rė tų, 
aš tik rai ne prieš ta rau čiau. Su ras tu me bū-
dų, kaip tuo me tu užim ti mo ki nius. Kiek 
ži nau, ne se niai Kris ti na mo ky to jams bu vo 
iš siun ti nė ju si klau si mus, ar šie pri tar tų 
strei kui. Nors re zul ta tus ji ža dė jo pa vie-
šin ti, ta čiau to ne pa da rė. Vis dėl to aš la bai 
abe jo ju, ar kas tam pri tar tų. Mū sų mo kyk-
lo je pe da go gų pro fe si nė są jun ga nė ra at sto-

vau ja ma sis or ga nas. Tam tu ri me iš si rin kę 
mo ky to jų dar bo ta ry bą. Pro fe si nė są jun ga 
įstai go je – la bai silp na. Tu ri me tik du ak ty-
vius na rius – mi nė tą Dar ži nin kų sky riaus 
pe da go gę ir ne pagrindinėse pa rei go se 
dir ban čią mo ky to ją“, – kalbėjo mo kyk los 
di rek to rius.

By li nė jo si teis me
M. Kas pe rai tis pa sa ko jo, kad K. Les kaus-

kie nė jau ku ris lai kas drums čia vi di nę mo-

kyk los at mos fe rą. Ir ne vien skam biais pa-
reiš ki mais spau do je. Anot va do vo, di de lė 
da lis mo kyk los pe da go gų jos pri ven gia, nes 
ši dar buo to ja nuo lat ieš ko bū dų, kaip tar pu-
sa vy je su kir šin ti ko le gas, ban do at kreip ti 
dė me sį net į men kiau sias ko le gų klai das. 
Tie sa, di rek to riaus tei gi mu, ir pa ti pra di nių 
kla sių mo ky to ja jų neiš ven gia. Kaip pa vyz-
dį jis pa tei kė praė ju siais me tais vy ku sius 
mo kyk los dar bo ta ry bos rin ki mus. Tuo met 
K. Les kaus kie nė rei ka la vo šio je or ga ni za ci-

jo je re zer vuo ti vie ną vie tą pro fe si nės są-
jun gos at sto vui.

„Čia bū tų tas pa ts, jei aš pa pra šy-
čiau man re zer vuo ti vie tą sa vi val dy bės 
Ta ry bo je. Taip ne ga li ma. Yra įsta ty mai, 
ku rių rei kia lai ky tis. Juk tiek į ra jo no 
Ta ry bą, tiek į mo kyk los dar bo ta ry bą at-
sto vus ren ka ki ti. Tą kart į dar bo ta ry bą 
nei K. Les kaus kie nė, nei ki ta pro fe si nės 
są jun gos na rė iš rink tos ne bu vo“, – pa sa-
ko jo M. Kas pe rai tis.

Di rek to rius ne slė pė, kad tarp jo ir 
Dar ži nin kų sky riaus pe da go gės yra se-
nų ne su ta ri mų. Maž daug prieš pen ke-
rius me tus, pa nai ki nus Ža lio sios Vin co 
Že mai čio pa grin di nės mo kyk los Lauc-
kai mio sky rių, K. Les kaus kie nė bu vo 
at leis ta iš pa rei gų. Tą kart mo ky to jai 
bu vo pa siū ly tos ki tos pa rei gos – 0,5 
eta to pail gin tos dar bo die nos vai kų 
gru pė je, ta čiau su to kio mis są ly go mis 
ji ne su ti ko ir nu spren dė su mo kyk los 
va do vy be by li nė tis teis me, siek da ma 
at gau ti pra ras tą dar bą. Mo ky to ja teis-
mą lai mė jo ir bu vo grą žin ta į dar bą, o 
M. Kas pe rai tis iš sa vo as me ni nių lė šų 
tu rė jo sumokėti mo kyk lai at sto va vu-
siems ad vo ka tams.

„Tą kart jau ga vu si at lei di mo la pe lį 
ir su ži no ju si, kad ne tru kus ne teks dar-

bo, K. Les kaus kie nė mo kyk lo je įkū rė mo ky-
to jų pro fe si nę są jun gą ir bu vo iš rink ta jos 
pir mi nin ke. Taip dar buo to ja tar si ap si sau-
go jo nuo ga li mo at lei di mo, nes įsta ty mas 
drau džia be pro fe si nės są jun gos su ti ki mo 
at leis ti jos na rius. Ma no nuo mo ne, toks 
pro fe si nės są jun gos su si kū ri mas bu vo ne-
tei sė tas, ta čiau ta da teis mas nag ri nė jo tik 
pa tį at lei di mo fak tą“, – pri si mi nė M. Kas pe-
rai tis.
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Ačiū Jums, gy dy to ja!
No riu nuo šir džiau siai pa dė ko ti Vil ka-
viš kio li go ni nės Slau gos ir pa lai ko mo jo 
gy dy mo sky riaus ve dė jai Dia nai Žeb-
raus kie nei už tė vu ko Al bi no Alek sos 
prie žiū rą ir gy dy mą.

Ačiū Jums, gy dy to ja, už rū pes tin gu-
mą, pa slau gu mą ir švel nu mą.

Anū kė Ne rin ga KA MA LI
Užsk. 3680

Esu su jau din ta žmo nių 
ge ru mo
Spa lio 30-ąją Vil ka viš kio „Ma xi mos“ 
par duo tu vė je pa mir šau pi ni gi nę ir do-
ku men tą. Nors ne la bai ti kė jau si, kad 
pa dės, vis dėl to krei piau si pa gal bos į po-
li ci ją. Ir kaip ma lo niai bu vau nu ste bin-
ta, kai pa mes tą ma no pi ni gi nę po li ci jos 
pa rei gū nai pri sta tė net į na mus!

Esu ne pap ras tai dė kin ga po li ci jos 
pa rei gū nams, „Ma xi mos“ par duo tu vės 
ka si nin kei ir ap sau gos dar buo to jui už 
rū pes tį, žmo giš ku mą ir są ži nin gu mą. 
Gai la, kad ne ži nau šių žmo nių pa var-
džių.

Man 85-eri me tai, gy ve nau įvai riais 
lai kais, bet ne pa me nu, kad kas bū tų 
taip rū pi nę sis se ne liais. Taip sa ky da ma 
tu riu ome ny je ir sa vo kai my nus Dai li-
da vi čius. Tai nuo sta būs žmo nės, vi sa da 
pa si ruo šę at sku bė ti į pa gal bą.

Šir din gai dė ko ju Jums vi siems, mie-
lie ji.

Ja ni na VĖ RI KIE NĖ
Pa je vo nio kai mo gy ven to ja

Užsk. 3681

Il ga me tė mo kyk los dar buo to ja Ofe li ja Čės nie nė ir įstai gos di rek to rius Mar ty nas Kas-
pe rai tis tei gė, kad Dar ži nin kuo se dir ban ti jų ko le gė pe da go gų ko lek ty ve ke lia įtam pą.
 Autoriaus nuotr.
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Ver tin ga pa tir tis
Kai tuo me tis li go ni nės va do vas Al gi man-

tas Šums kis jau ną uro lo gą pa kvie tė tap ti 
pa va duo to ju me di ci nai, R. Svei ka ta ban dė 
at si kal bi nė ti. Mat pa va duo to jui tek da vo da ly-
vau ti Eks per ti zės ko mi si jo se, o tai atim da vo 
daug lai ko. Ta čiau anuo met li go ni nės va do vo 
žo dis bu vo kaip įsa ky mas, tad te ko su tik ti.

Vis dėl to R. Svei ka ta pri si pa žįs ta vė liau 
ne si gai lė jęs šio kar je ros po sū kio, mat da ly-
vau da mas ko mi si jo se pra plė tė sa vo aki ra tį 
ir kaip me di kas, ir kaip va do vas. 

Jam tek da vo va ži nė ti po ša lies li go ni nes, 
di de les pra mo nės įmo nes, pa gal įvai rius kri-
te ri jus ver tin ti įstai gų dar buo to jų ar konk-
re čios te ri to ri jos gy ven to jų ser ga mu mą, jo 
prie žas tis, gy dy mo efek ty vu mą ir pan. Vė-
liau ši pa tir tis la bai pa dė jo, kai de šimt me tį 
 dir bęs vy riau sio jo gy dy to jo pa va duo to ju, R. 
Svei ka ta ta po li go ni nės va do vu.

Jo va do va vi mo lai ko tar piu li go ni nė su-
kles tė jo. Ge rai mo kė da mas vo kie čių kal bą R. 
Svei ka ta ne tru ko už megz ti ry šius su Mal tos 
or di nu. Pa de dant šiai or ga ni za ci jai į li go ni nę 
bu vo at ga ben ta daug lab da ros, ra jo ne įkur ta 
pir mo ji slau gos įstai ga, ku ri vė liau bu vo per-
kel ta į Gud kai mį ir ta po glo bos na mais.

Žvel gia į prie kį
Sun kiais pir mai siais Lie tu vos ne prik lau-

so my bės me tais ne pa ka ko me di ka men tų, 
trū ko lo vų, pa ta ly nės, me di ci nos prie mo-
nių. Vi sas šias pro ble mas pa dė jo spręs ti lab-
da ra iš už sie nio. Tad Vil ka viš kio li go ni nė 

] tuo me tu tu rė jo daug to, kuo ki tos gy dy mo 
įstai gos pa si gir ti ne ga lė jo.

Pak laus tas, kuo la biau siai di džiuo ja si iš 
sa vo va do va vi mo li go ni nei me tų, R. Svei ka ta 
sa kė ne mėgs tan tis grę žio tis at gal ir sten gia si 
vi suo met žvelg ti į prie kį – bū tent tai yra jo va-
ro mo ji jė ga. Ta čiau iš duo da, kad di džiau sią 
pa si ten ki ni mą jau čia dėl to, jog pa vy ko su bur-
ti pui kų ko lek ty vą, ku ris de gė jo idė jo mis.

– Pri si me nu, kaip at vyk da vo stu den tai 
ir pra šy da vo si, kad ras tu me pa pil do mų 
vie tų ir priim tu me į sa vo li go ni nę at lik ti 
pra kti ką, – pa sa ko jo R. Svei ka ta. – Mat jie 
bu vo gir dė ję iš ki tų, kad mū sų li go ni nė, 
nors ne di de lė, tu ri vi sus rei kia mus sky rius, 
pa kan ka mai daug me di ci ni nės įran gos ir 
pro fe sio na lius bei ge ra no riš kus gy dy to jus. 
Iš mū sų li go ni nės išė ję ir pro fe si nių aukš tu-
mų res pub li ki nė se li go ni nė se pa sie kę spe-
cia lis tai vi sa da di džiuo ja si, kad jiems te ko 
dirb ti Vil ka viš kio li go ni nė je.

Į ge ras ran kas
Vil ka viš kie čiai ga li di džiuo tis ir tuo, kad 

vie ni iš pir mų jų ša ly je įsi gi jo la pa ros ko pą ir 
juo pra dė jo da ry ti ope ra ci jas. Taip pat mū-
sų ra jo no li go ni nė – vie na pir mų jų, ku rio je 
bu vo pra dė ti at lik ti kom piu te ri nės to mog ra-
fi jos ty ri mai, jie skait me ni zuo ti.

To dėl da bar R. Svei ka ta ne ga li su pras ti 
po li ti kų po žiū rio į ra jo nų li go ni nes, ne va 
jo se nė ra kva li fi kuo tų spe cia lis tų, neuž tik ri-
na mos rei kia mos pa slau gos. Anot bu vu sio li-
go ni nės va do vo, mū sų ra jo ne su bur ti tik rai 
pro fe sio na lūs spe cia lis tai, iš ku rių didmies-
čių medikai kar tais ga lė tų pa si mo ky ti.

Iš to, ko ne pa vy ko įgy ven din ti, jam la-
biau siai gai la geo ter mi nių van de nų pro jek-
to. R. Svei ka ta įsi ti ki nęs, kad jei ne tuo me-
tės ra jo no val džios pa sy vu mas, šian dien 
Vil ka viš kis bū tų kles tin tis mies tas su geo ter-
mi nių van de nų gy dyk lo mis bei pi giu cent-
ra li zuo tu šil dy mu.

R. Svei ka ta džiau gia si, kad li go ni nės 
vai rą per da vė į ge ras ran kas ir da bar ti nis 
va do vas Li nas Bla žai tis taip pat de ga tuo 
en tu ziaz mu, ku ris ska ti na bū ti tarp pir mau-
jan čių, dieg ti nau jas tech no lo gi jas, įgy ven-
din ti at si nau ji nan čios ener gi jos pro jek tus.

Džiau gia si po ky čiais
Po ad mi nist ra ci nio dar bo grį žęs dirbti 

gydytoju R. Svei ka ta džiau gia si po ky čiais 
sa vo gy ve ni me. Da bar lie ka dau giau lais vo 
lai ko šei mai ir anū kams, so dy bai puo se lė-
ti, ka muo liui į krep šį pa mė ty ti, pa ke liau ti. 
Taip pat dau giau lai ko ga li skir ti sa vo pa-
cien tams ir tik ra jai me di ci nai.

– La bai džiau giuo si, kad man va do vau-
jant li go ni nę pa vy ko iš lai ky ti aukš ta me ly-
gy je. Be ga lo džiau giuo si ir tuo, kad ga liu 
dirb ti tie siog gy dy to ju ir pa dė ti pa cien tams. 
Pri si pa žin siu, jog net ir švęs da mas ga na so-
li dų ju bi lie jų sa vęs be me di ci nos kol kas neį-
si vaiz duo ju, – kal bė jo vi sų vil ka viš kie čių pa-
žįs ta mas me di kas.

Nors tik ro ji gim ta die nio da ta jau praė-
jo, gy dy to jo ka bi ne tas jau ke lios sa vai tės 
sken di ju bi lie jaus pro ga pa cien tų do va no ja-
mo se gė lė se, o šir dį glos to pa dė kos žo džiai 
– už iš sau go tą svei ka tą, iš gel bė tą gy vy bę ar 
tie siog už sa vo li go ni nę.

Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be 
medicinos neįsivaizduoja
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Visos prog ra mos – ne mo ka mos. Kviečiame da ly vau  ti!
Kol Lie tu vo je  bend rų spren-
di mų šei mos po li ti kos klau si-
mais nė ra, pa tys tu ri me da ry ti 
vis ką, kad stip rin tu me šei mas. 
Vil ka viš kio de ka na to šei mos 
cent ro tiks las – re mian tis ka-
ta li kiš kos mo ra lės prin ci pais 
ug dy ti ir pa lai ky ti šei mas. 
Siek da mi sa vo tiks lo vyk do me 
pro gra mas jau ni mui, su ža dė ti-
niams, su tuok ti niams ir vi sai 
šei mai.

Tra di ciš kai kas met vyk do me ly tiš ku mo 
ug dy mo ir ren gi mo šei mai pro gra mą „Pa-
žink sa ve“ Vil ka viš kio ra jo no paaug liams. 
Tai in te rak ty vi pro gra ma su gau sy be me-
to dų. Jo je iš ke lia mi ver ty bi niai klau si mai, 
ska ti na ma pa žvelg ti į sa vo po mė gius, šei-
mą, drau gus. Šio je pro gra mo je jau ni mas 
iš girs ta es mi nius klau si mus. Kas yra idea li 
šei ma?  Ar tai mei lė? Ko dėl ver ta lauk ti? Ar 
vai sin gu mas yra li ga? Už da ro se gru pe lė se 
vyks ta dis ku si ja „Tai, apie ką ne kal bam“. 
Per vi sas dis ku si jas iš ke lia ma gy vy bės ver-
tė, ug do ma da ly vių sa vi ver tė, paaug liai  ska-
ti na mi my lė ti sa ve ir da ry ti mei lės dar bus 
vi sų pir ma sa vo šei mai.

Šį ru de nį „Pa žink sa ve“ sa vait ga ly je da-
ly va vo apie 20 jau nų žmo nių iš Vil ka viš kio 
ra jo no bei dar ke li jau nuo liai iš ki tų Lie tu-
vos vie to vių. Paaug lius į sa vęs pa ži ni mo 
ke lio nę pa ly dė jo Kau no ar ki vys ku pi jos šei-
mos cent ro sa va no rių ko man da.

Spa lio 29-ąją Vil ka viš kio ra jo no mer gai-
tėms pa siū lė me pro jek to „Ma no vai sin gu-
mas yra svar bus“ pro gra mą „Cik lo šou“. 
Per šią pro gra mą 10–12 me tų mer gai tės jau-
kio je ap lin ko je su si pa ži no su slė pi nin gais 

pro ce sais, klau sė si pa sa ko ji mų, da ly va vo 
vai di ni muo se, su si pa ži no su „svar biau siu 
pa sau ly je lau kia muo ju“, „lo bių skry nia“, 
„pa va sa rio kvies liais“. Spal vin gos de ko ra ci-
jos, žais min gas vai di ni mas „Cik lo šou“ ska-
ti no pa mil ti sa vo kū ną ir ja me vyks tan čius 
pro ce sus. Prog ra mos šū kis – „Ap sau go ti ga-
liu tik tai, ką ger biu ir bran gi nu“.

Lapk ri čio 23-ią ją, 17.30 val., Vil ka viš-
kio ka ted ros šven to riu je mi nė si me Ne gi-
mu sio kū di kio die ną. Kar tu su Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės vi suo me nės svei ka tos 
biu ru šią die ną siek si me at kreip ti dė me sį 
ne tik į kū di kius, ku riems ne bu vo leis ta gim-
ti, bet ir į vi sas šei mas, ku rios pa da rė, svars-

to ar pa da rys šį skau dų spren di mą.
Minint Ne gi mu sio kū di kio die ną lapk-

ri čio 22–25 d. ka ted ro je bus eks po nuo ja ma 
pa ro da, ku rio je šei mos (de ja, daž niau siai 
mo ti nos) da li ja si sa vo is to ri jo mis, kaip joms 
te ko su si dur ti su sun ku mais, svars ty ti gy vy-
bės ir mir ties klau si mus.

Ne ma tan čiuo sius išei ties ir svars tan-
čiuo sius šiuos sun kius klau si mus kvie čia-
me kreip tis į Vil ka viš kio de ka na to šei mos 
cent rą (el. p. vil ka vis kio.sei mos.centras@
gmail.com) ar ba į Kri zi nio nėš tu mo cent rą 
(ne pla nuo tas nes tu mas.lt), taip pat pa skam-
bin ti tel. 8 603 57 912.

Pri me na me ir apie komp lek si nes pa-

slau gas šei moms. Ra jo ne jas tei kia me kar-
tu su Vil ka viš kio ra jo no švie ti mo pa gal bos 
tar ny ba. Nuo lat or ga ni zuo ja me įvai rias ne-
mo ka mas pro gra mas šei moms: po zi ty vios 
tė vys tės mo ky mus, psi cho lo gi nes kon sul ta-
ci jas, mo ky mus po roms ir šei moms ir kt., 
taip pat ki no fil mų per žiū ras. Ar ti miau sios 
per žiū ros Ky bar tų pa ra pi jos na mų sa lė je 
vyks lapk ri čio 23 d., 17.30 val., o Vil ka viš-
kio pa ra pi jos na muo se – lapk ri čio 24 d., 17 
val. Žiū rė si me fil mą „Tro be lė“, ta čiau svar-
biau sia yra ne per žiū ra, o ap ta ri mas.

Vi sos pro gra mos da ly viams yra ne mo-
ka mos, ka dan gi fi nan suo ja mos Eu ro pos 
Są jun gos fon dų lė šo mis. Drą siai da ly vau ki-
te pro jek to veik lo se, ki tu at ve ju jos pa pras-
čiau siai neį vyks ir ne pa sieks ra jo no gy ven-
to jų, o fi nan sa vi mas su grįš jo tei kė jams.

Tai gi, kvie čia me sek ti Vil ka viš kio de ka-
na to šei mos cent ro feis bu ko pa sky rą,  lan ky-
tis in ter ne to sve tai nė je sei mos cent ras.vil ka-
vis kio pa ra pi ja.lt, kad vi suo met ži no tu mė te 
apie nau jau sius ren gi nius.

Dėl in for ma ci jos ir re gist ra ci jos su ža dė-
ti niams, ke ti nan tiems su si tuok ti baž ny čio-
je, kvie čia me su si siek ti su Ina Strio kie ne 
(vytasina@gmail.com, tel. 8 687 18 756).

Su pa siū ly mais, at si lie pi mais ir ki tais 
klau si mais pra šo me kreip tis el. p. vil ka vis-
kio.sei mos.centras@gmail.com, tel. 8 635 36 
773.

Taip pat dė ko ja me vi siems pa lai kan-
tiems ir pri si de dan tiems prie mū sų veik lų. 
Ypač dė ko ja me In gai Stra kaus kai tei, pa do-
va no ju siai Šei mos cent rui bal dų komp lek-
tą, ku riuo pa puo šė me nau jai su tvar ky tą 
pa ra pi jos na mų pa tal pą.

Da ry ki me, da ly ki mės ir da ly vau ki me – juk 
nie kas ki tas, be mū sų pa čių, ne su kurs gra žios 
ir ma lo nios atei ties.

Eval das PLEČ KAI TIS
Vil ka viš kio de ka na to šei mos cent ro 

val dy bos na rys

Bend ro je nuo trau ko je įsiam ži no ly tiš ku mo ug dy mo pro gra mos „Pa žink sa ve“ 
da ly viai ir ve dė jai. Mar ty no ASA KA VI ČIAUS nuo tr.

S

Sen jo rų veik la ple čia si ir ak ty vė ja
Gau sus Vil ka viš kio ra jo no 
sen jo rų – Tre čio jo am-
žiaus uni ver si te to (TAU) 
stu den tų bū rys ak ty via 
veik la pra dė jo nau jus stu-
di jų me tus.

Pag rin di nė TAU stip ry bė yra 
veik li, ak ty vi ir at sa kin ga, sa va no-
riš ka ta ry ba, ku ri kiek vie ną mė-
ne sį ap ta ria veik los pla nus, ga li-
my bes bei dar bo for mas, pri sii ma 
at sa ko my bę už veik lų vyk dy mą. 
Ta ry bos na rės-de ka nės kvie čia 
lek to rius, rū pi na si pa skai to mis ir 
jų vie ta.

At siž vel gę į klau sy to jų pa gei da-
vi mus šias stu di jų me tais įkū rė me 
nau ją fa kul te tą „Sa vęs ir pa sau lio 
pa ži ni mas“. Jo veik la – po kal biai 
apie gy ve ni mo pra smę, žmo gaus pa skir tį 
bei ke lių į sa ve paieš kas, san ty kį su ap lin ki-
niais ir ap lin ka – ve da stu den tus dva si nio 
to bu lė ji mo link.

Šeš to jo fa kul te to ati da ry mas pa de da 
spręs ti ak tua lią pro ble mą – pa si skirs ty ti į 
ma žes nes gru pes, nes di de liam klau sy to jų 
bū riui da ro si su dė tin ga ak ty viai dirb ti, ves-
ti po kal bius, dis ku si jas ar ki taip or ga ni zuo-
ti ak ty vias veik las. Be to, sa vos ar pa sto vios 
vie tos, sa lės fa kul te tų veik lai TAU ne tu ri. 
Tris fa kul te tus lan ko net apie 70 sen jo rų. 
Su tal pin ti to kį gau sų klau sy to jų bū rį ga li-
ma tik di des nė se sa lė se.

Stu den tų skai čius vis au ga – pa trauk li 
veik la ska ti na net ato kes nių vie to vių gy ven-
to jus – sen jo rus įsi lie ti į  klau sy to jų bū rį. 
Tre čio jo am žiaus uni ver si te tas yra at vi ra 

bend ruo me nė ir į sa vo veik lą vi sa da prii ma 
vi sus no rin čius.

Šie met per mė ne sį TAU ta ry ba or ga-
ni zuos net sep ty nis už siė mi mus. Mat 
kiek vie ną mė ne sį vyks ta ne tik fa kul te tų 
už siė mi mai, bet ir bend ra vi siems TAU klau-
sy to jams skir ta pa skai ta ar ren gi nys.

Aiš ku, kad atei ty je rei kės ati da ry ti jau 
sep tin tą jį fa kul te tą. To dėl ta ry bai ky la už-
da vi nys tir ti sen jo rų po rei kius, lū kes čius ir, 
ži no ma, pa si steng ti juos pa ten kin ti.

Šie me tai at ne šė ir dau giau nau jo vių. 
Bend ra dar biau jant su Bal ti jos kom piu te-
rių aka de mi ja vi si no rin tie ji ga lė jo mo ky tis 
skait me ni nio raš tin gu mo. Lan kiu sie ji už-
siė mi mus džiau gė si tu rė ję są ly gas iš mok ti 
ar pa to bu lė ti, nes kur sų pro gra ma ati ti ko 
sen jo rų lū kes čius. No rin tie siems to bu lin tis 

to liau su da ry tos są ly gos kon sul tuo tis sa vo-
se TAU pa tal po se, jiems tik rei kia kreip tis į 
fa kul te tų de ka nes.

Bend ra dar biau jant su Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės vi suo me nės svei ka tos biu-
ru lapk ri tis pa skelb tas mo ky mo si svei kai 
gy ven ti mė ne siu. Vi si TAU klau sy to jai tu rės 
ga li my bę da ly vau ti vie nos die nos se mi na re 
(su mai ti ni mu ir ka vos per trau ko mis), ku-
ria me pa skai tas įvai rio mis svei kam gy ve ni-
mui rei ka lin go mis te mo mis skai tys aukš tos 
kva li fi ka ci jos spe cia lis tai.

Šie met di džiu lio su si do mė ji mo su lau-
kė ki ta nau jo vė – vei kia Ke liau to jų klu bas. 
To dėl stu di jų me tus pra dė jo me net tri mis 
eks kur si jo mis į Vil nių, vi si, ku rie no rė jo, 
lan kė si Sei me, žval gė si po ki tas įdo mias vie-
tas Vil niu je, pa ke liui ap si lan kė Tra kų baž ny-

čio je. O gruo džio mė ne sį Ke liau to jų klu bas 
TAU stu den tus kvies su gi du pa si vaikš čio ti 
po Kau no se na mies tį.

TAU ta ry ba džiau gia si mo te rų vo ka li nio 
an samb lio „Va ka rė“ (va do vė Da nu tė Ma žei-
kie nė) veik la. Jo na rės lapk ri čio 10 d. da ly-
va vo ir gra žiai pa si ro dė ket vir ta ja me Sen jo-
rų cho rų ir an samb lių fes ti va ly je Vil niu je. 
Šį ren gi nį kas dve ji me tai or ga ni zuo ja Vil-
niaus Me dar do Čo bo to TAU.

Uni ver si te to ta ry ba, ne pai sy da ma veik-
lo je ky lan čių pro ble mų, nu si tei ku si ieš ko ti 
vis nau jų pa gy ve nu siems žmo nėms pa trauk-
lių dar bo for mų ir siek ti, kad sen jo rai bū tų 
ak ty vūs mo der nios vi suo me nės pi lie čiai.

Da ly tė ŠI LEI KIE NĖ
Vil ka viš kio tre čio jo am žiaus 

uni ver si te to va do vė

Buities kultūros fakultete buvo surengtas praktinis užsiėmimas 
„Šalikėlį ar skarelę užsirišau – stilinga tapau“. Autorės nuotr.

S Skaitmeninio raštingumo kursų programa atitiko senjorų 
lūkesčius. Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

S
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Kaip ne tap ti ne tik rų nau jie nų (fa ke ne ws) ata kų au ka?

„Šia są vo ka po li ti kai daž nai ope ruo ja, 
ne tik rų nau jie nų ap raiš kų ga li me ap tik-
ti vi sur – nuo ži niask lai dos iki so cia li nių 
me di jų. Vis dėl to ne kiek vie nas ge ba jas 
at pa žin ti ir ap si sau go ti“, – sa ko dr. A. Šu-
mi nas. An tai prieš ke le tą me tų Lie tu vo je 
steng ta si iš pla tin ti ne tik rą nau jie ną, esą 
mū sų ša ly je dis lo kuo ti NA TO ka riai Jo na-
vo je iš ža gi no mer gai tę.

Kas yra ne tik ros nau jie nos?
Ne tik ros nau jie nos – kaž kie no ku ria-

mos ir į vie šą ją erd vę pa lei džia mos me-
la gin gos ži nu tės, ki taip ta riant – rea ly bės 
nea ti tin kan čios nau jie nos. Jas kur da mi ir 
skleis da mi kū rė jai sie kia tam tik rų tiks lų 
– daž niau siai to, kad žmo nės pra dė tų abe jo-
ti esa ma tvar ka bei nu si sto vė ju siais pro ce-
sais, kad kil tų su maiš tis, kad bū tų su kel ta 
sen sa ci ja ir dis ku si jos. „Ku rian tie ji ne tik-
ras nau jie nas daž niau siai jas konst ruo ja to-
kias, kad „ži nios“ bū tų sen sa cin gos ir kad 
skai ty to jai jo mis da ly tų si so cia li niuo se tink-
luo se. Da li jan tis ta nau jie na pa sie kia dar 
dau giau žmo nių ir ga li su kel ti tik rą aud rą, 
taip pat vi suo me nės su si prie ši ni mą, jei te-
ma yra itin ak tua li ar karš ta“, – tei gia ko mu-
ni ka ci jos moks lų dr. A. Šu mi nas.

Ke lios rū šys ne tik rų nau jie nų
Dr. A. Šu mi nas sako, kad kai at si ra do 

ši są vo ka, ne tik ras nau jie nas moks li nė je 
li te ra tū ro je pra dė ta skirs ty ti į tam tik ras 
rū šis ir ti pus. „Išs kir siu dvi pa grin di nes 
rū šis pa gal pa skir tį. Pir mo ji – kai ne tik ra 
nau jie na sie kia ma pri trauk ti au di to ri jas į 

tam tik ras in ter ne to sve tai nes. Tai va di na-
mie ji click bai tai – pro vo kuo ja mos ant raš-
tės su skan da lin go mis ži nio mis, ku rios 
ma si na var to to jus pa spaus ti nuo ro dą ir 
ap si lan ky ti tam tik ra me pus la py je. Tai 
nau do ja ma ko mer ci niais tiks lais, kai sie-
kia ma ge ne ruo ti var to to jų srau tą, ku ris 
rei ka lin gas par duo ti rek la mai.“

Ant ra sis ti pas, ku rį iš ski ria moks li-
nin kas, yra ban dy mas ma ni pu liuo ti vie-
šą ja nuo mo ne. To kiu bū du yra pa sklei-
džia mos ne tik ros nau jie nos apie reiš ki nį 
ar po li ti ką. Šios rū šies ne tik ro mis nau-
jie no mis sie kia ma po li ti nių ar ba ideo lo-
gi nių tiks lų, su kel ti abe jo nes vals ty bė je 
vy rau jan čia tvar ka. „Daž nu at ve ju ne tik-
ros nau jie nos yra ku ria mos pro pa gan-
dos tiks lais. Eskaluojamos to kios opios 
te mos, kaip Gar lia vos įvy kiai, ska lū nų 
te ma Žy gai čiuo se, vai kų ati mi nė ji mas iš 
tė vų. Bū tent to kio po bū džio te mų kurs ty-
mas skal do vi suo me nę, žmo nės tam pa 
pa si pik ti nę vals ty be, jo je vy rau jan čia 
tvar ka. Ki lus grės mei vals ty bin gu mui 
nu si vy lę žmo nės bus ma žiau lo ja lūs ir 
net ga li ne gin ti vals ty bės“, – sa ko dr. A. 
Šu mi nas.

Pa lan ki dir va ne tik roms 
nau jie noms
Ki tą met vyk sian tys Pre zi den to, Eu ro-

pos Par la men to ir sa vi val dy bių ta ry bų 
rin ki mai – pa trauk li ter pė įvai rioms in-
for ma ci nėms ata koms, ku rias jau pa ty rė 
da lis vals ty bių. Mū sų ša liai ne drau giš kos 
vals ty bės ga li mė gin ti da ry ti įta ką rin ki-

mams, skleis da mos me la gin gą in for ma ci-
ją apie po li ti kus ir po li ti nes jė gas.

„Ko ge ro, mes jau da bar ga li me ma ty-
ti tam tik ras ne tik rų nau jie nų ap raiš kas, 
ir tai da ro ma la bai pa pras tai – me tant iš-
gal vo tus kal ti ni mus vie niems ar ki tiems 
kan di da tams, sie kiant pa ro dy ti juos ne pa-
lan kio je švie so je. Tuo met kan di da tas tu ri 
tei sin tis dėl iš gal vo tų da ly kų, su ku riais 
ab so liu čiai nie ko bend ra ne tu ri“, – pa ste-
bi do cen tas.

Kaip ap si sau go ti?
In for ma ci nio sau gu mo eks per tai so cia-

li nių me di jų var to to jams pa ta ria mąs ty ti 
kuo kri tiš kiau ir itin ati džiai ver tin ti in for-
ma ci ją.

„Vi suo met tik rin ti, kas yra in for ma ci-
jos ar nau jie nos au to rius, koks yra šal ti-
nis, ar mes ži no me tą šal ti nį ir tą au to rių. 

Tie sa, yra pa vyz džių, kai ne tik rų nau jie nų 
kū rė jai ban do imi tuo ti rea lius šal ti nius, 
su kur da mi ta ry tum ka na lų klo nus su la-
bai pa na šiais pa va di ni mais, imi tuo da mi 
ne tgi, sa ky ki me, rea lius in for ma ci nius 
šal ti nius“, – pa brė žia ko mu ni ka ci jos spe-
cia lis tas.

Ant ras bū das tik rin ti nau jie nas, anot 
pa šne ko vo, yra de ta lus pranešimo ver ti ni-
mas žur na lis ti kos as pek tu – ar nau jie na 
bū din ga ži niask lai dai, ar fak tai tik rai ži-
no mi ir pa tvir tin ti, ar nu ro do mas pa šne-
ko vas, ar jis at pa žįs ta mas ir tik ras.

Straips nio pra džio je mi nė tu at ve ju 
apie ne va iš ža gin tą Jo na vos mer gai tę po-
li ti kai, ins ti tu ci jos ir pi lie ti nė vi suo me nė 
ge bė jo at si spir ti šiai in for ma ci nei ata kai. 
Tai ro do, kad kri tiš kai mąs tan ti vi suo me-
nė ir ope ra ty vūs veiks mai ga li už kirs ti ke-
lią plis ti ne tik roms nau jie noms. Užsk. 3660

TESTAS
Pasitikrink, kiek Tau įtakos daro propaganda ir dezinformacija (prie kiekvieno 

klausimo pažymėk Tau tinkantį atsakymą).
1. Neabejodamas tikiu tuo, kas skelbiama žiniasklaidoje.

Tiesa Labiau tiesa Netiesa

2. Pateikiamos informacijos šaltiniai man nėra svarbūs.

Tiesa Labiau tiesa Netiesa

3. Nežinomi straipsnio pašnekovai man nesukelia abejonių.

Tiesa Labiau tiesa Netiesa

4. Perskaitęs sensacingą žinutę dalijuosi ja socialiniuose tinkluose.

Tiesa Labiau tiesa Netiesa

Kurią spalvą pasirinkai dažniausiai?
Galite būti veikiamas netikrų naujienų. Jumis lengva manipuliuoti. Keiskite 
savo įpročius. Į naujienas žiniasklaidoje žiūrėkite kritiškai. Abejokite tuo, 

ką skaitote, prisiminkite, kad galite tapti informacinių atakų auka. Pasitikrinkite autoriaus 
tikrumą, informacijos šaltinį, pasidomėkite, ar apie tą pačią naujieną rašo ir kitos 
žiniasklaidos priemonės.

Nors ir nevisiškai pasitikite visomis žiniasklaidoje skelbiamomis 
naujienomis, tačiau nesate pakankamai kritiškas ir budrus. Perskaitykite 

aukščiau esančią informaciją, kad būtumėte pasiruošęs išvengti grėsmių.
Mokate atpažinti grėsmes ir nebūti apgautas. Jūsų kritiškas požiūris 
ir patikrinimui skirtas laikas užtikrina Jūsų saugumą. Dalykitės savo 

žiniomis ir patirtimi su aplinkiniais žmonėmis, kurie lengvai gali būti netikrų, melagingų 
naujienų paveikti.

Vil ka viš kio mies te siau čia van da lai

Kai vie ni sten gia si gra žin ti ir 
da ry ti mū sų ra jo no cent rą 
jau kes nį ir pa to ges nį gy ven to-
jams, ki ti vi so mis iš ga lė mis 
siekia pa kenk ti ir su ga din ti 
pa da ry tus dar bus.

Penk ta die nio ry tą Vil ka viš kio mies to se-
niū nas Re mi gi jus Ku raus kas, tik rin da mas 

ran go vų bai gia mą įreng ti ob jek tą – nau ją 
pės čių jų ta ką tarp Lau ko ir Ra das tų gat vių 
– ten ra do  van da lų ap ga din tą ir su lau žy-
tą tik iš va ka ro pa sta ty tą suo le lį. Kar tu su 
vi so mis trin ke lė mis bu vo iš rau ta šiukš lia-
dė žė. Į pa sta rą ją, be je, pa si kė sin ta jau ne 
pir mą kar tą, to dėl dar bų ran go vai šiukš-
lia dė žę varž tais pri tvir ti no prie grin di nio, 
bet ir tai ne pa dė jo... Iš til te ly je už be to nuo-
tos duo bės iš dras ky tas ir iš mė ty tas dar net 
ne spė jęs su sting ti be to nas.

„Pa si dar buo ta“ ir ki to se vie to se: neaiš-
kiu skys čiu api pil tas nau jai re no vuo to 
dau gia bu čio Mai ro nio g. 30 kam pas, van-
dalams taip pat už kliu vo ir Vil ka viš kio 
Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
pa sta to sie na.

At ro do, tu rė tu me džiaug tis vis at si nau-
ji nan čiu mies tu ir tau so ti gy ven to jų pa to-
gu mui įren gia mą inf rast ruk tū rą, bet tai 
kaž kam kliū va ir ky la ran kos su ga din ti.

Vilkaviškio mies to se niū ni jos dar buo to-

jai pra šo vi suo me nės pa gal bos. Jei pa ste bi-
te as me nis, nio ko jan čius mū sų vi sų tur tą, 
skam bin ki te mies to se niū ni jai ar ba po li ci-
jai. Ga li te ban dy ti nufilmuoti ar nu fo tog ra-
fuo ti tuos as me nis.

Vil ka viš kio mies tas – vi sų mū sų na mai, 
tad sau go ki me juos vi si kar tu.

Ie va ŠLI VINS KIE NĖ
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 

Bend ro jo sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė

Kad iš duobės išdraskytum betoną, apterliotum šviesią sieną, sulaužytum naują suolelį, „išrautum“ šiukšliadėžę, reikia būti stipriam ir virte virti pykčiu. Negi 
subjaurota aplinka piktavaliui teikia tikro džiaugsmo?.. Autorės  nuotr.

S

Po 2016 me tų Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų Pre zi den to 
rin ki mų ir „Bre xit“ re fe ren du mo ne tik ros nau jie nos 
(angl. fa ke ne ws) ta po „karš tu“ rak ta žo džiu tiek moks-
lo pa sau ly je, tiek vie šo jo je erd vė je. Su ši tuo su tin ka 
Vil niaus uni ver si te to Ko mu ni ka ci jos fa kul te to Skait me-
ni nių me di jų la bo ra to ri jos ve dė jas, do cen tas dr. And rius 
Šu mi nas.
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Puslapį vaikams ir jaunimui re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Pro jek tas „Pa žink vals ty bę“
Ky bar tų Kris ti jo no 
Do ne lai čio gim-
na zi jos pir mo kai 
da ly vau ja res pub-
li ki nia me pro jek te 
„Pa žink vals ty bę“.

Pro jek tą jau ant rus 
me tus vyk do Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja, Ug-
dy mo plė to tės cent ras 
drau ge su Pre zi den to 
kan ce lia ri jos Vals ty bės 
pa ži ni mo cent ru bei ki-
tais par tne riais. Pro jek-
to tiks las – su pa žin din ti 
mo ki nius su įvai rio mis 
Lie tu vos vie šo jo gy ve ni-
mo sri ti mis, ap tar ti ak-
tua lias na cio na li nes ir 
re gio ni nes pro ble mas, 
ap svars ty ti jų spren di-
mo bū dus.

Šie met pro jek te da ly vau ja apie 100 
mo kyk lų. Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio 
gim na zi jos moks lei viams te ko ty ri nė ti 
kraš to gy ny bos sri tį. Pir mų jų kla sių gim-
na zis tės iš kė lė pro ble mą: ar mer gi nos ir 
mo te rys tu rė tų at lik ti pri va lo mą ją ka ri-
nę tar ny bą. No rė da mi su ži no ti gim na zi-
jos bend ruo me nės nuo mo nę šiuo klau-
si mu pir mo kai in ter ne to erd vė je vyk do 
ap klau są.

Gim na zi jo je lan kė si  vieš nia iš Ma ri-
jam po lės – Ka ro prie vo lės ir komp lek ta vi-
mo sky riaus ver buo to ja vyr. srž. Vir gi ni ja 
Pres kie ny tė. Ji kar tu su ko le ga or ga ni za-
vo pen kis už siė mi mus I, II ir bai gia mų jų 
kla sių mo ki niams. Bu vo griau na mi mi tai 
apie Lie tu vos ka riuo me nę,  pri sta to ma 
Lie tu vos ka riuo me nės veik la, is to ri ja, 
nau jau sia ka ri nė uni for ma, vy ko vik to ri-
na-pro tmū šis.

Mo ki niams pa ti ko ak ty vi, links ma, są-

mo jin ga, ge ban ti bend rau ti su jau ni mu 
ka ri nin kė. „Su ži no jau apie Lie tu vos ka-
riuo me nės ka ri nius laips nius, kaip juos 
pa siek ti, at pa žin ti. Su ži no jau, apie sa va no-
rių veik lą, už dar bį ir ga li my bes. Be to, aš 
ir ma no drau gai lai mė jo me pri zų su Lie tu-
vos ka riuo me nės at ri bu ti ka“, – džiau gė si 
Lu kas Liau ke vi čius.

Į gim na zis čių iš kel tą klau si mą apie pa-
rei gą mer gi noms at lik ti pri va lo mą ją ka ri-
nę tar ny bą ka ri nin kė at sa kė, kad tar nau ti 
ka riuo me nė je moterims kliudo vi suo me-
nės ste reo ti pai ir jų pa čių vi di niai įsi ti ki ni-
mai: ne pa jėg siu, ne pa vyks.

Pro jek to vyk dy to jų lau kia ne ma žai 
dar bų, o šio mė ne sio pa bai go je Vil niu je 
nu ma ty tas re zul ta tų pri sta ty mas ir da li-
ji ma sis įgy ta pa tir ti mi su ki tais Lie tu vos 
mo kyk lų mo ki niais.

Vir gi ni ja VENC KŪ NIE NĖ,
Mo ni ka LU KO ŠE VI ČIŪ TĖ
Pro jek to koor di na to rės

Su si ti ki mas su ka riš ke Vir gi ni ja Pres kie ny te gim na-
zis tams la bai pa ti ko.
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Per moks lei vių ru dens 
ato sto gas kar tu su Au gus-
te Bal čiū te, Vil ka viš kio 
mu zi kos mo kyk los penk-
tos kla sės pia nis te, ir jos 
ma ma iš vy ko me į Veng ri ją. 
Šio je ša ly je vy ko 3-ia sis 
tarp tau ti nis kon kur sas 
„Ma gic Brid ges of Bu da-
pest“. Au gus tė da ly va vo 
vai kų so lis tų inst ru men ta-
lis tų ka te go ri jo je ir pa si ro-
dė la bai šau niai.

Jau no ji mu zi kan tė šia me kon-
kur se at li ko so li džią pro gra mą: J. F. 
Biurg miul ler etiu dą d-moll „Aud ra“ 
ir R. Glie ro „Es ki zą“ a-moll. Vos per 
du mė ne sius pa ruoš tą pro gra mą 
Au gus tė at li ko la bai mu zi ka liai, 
ar tis tiš kai, sce niš kai. Ši tą pa da ry ti 
tik riau siai pa vy ko dar ir to dėl, kad 
tai ne pir mas kon kur sas sve tur. 
Kaip pa pras tai, per ke lio nę pirš tais 
bu vo „gro ja ma“ ant sta lo, o re pe tici-
ja tik ru inst ru men tu tru ko vos dvi 
mi nu tes.

Kon kur so da ly viai bu vo at vy kę iš Bal-
ta ru si jos, Mol do vos, Ru si jos ir Lie tu vos, o 
ver ti ni mo ko mi si jos na riai – iš Veng ri jos, 
Lie tu vos ir Ita li jos.

Vi sos džiau gė mės pel ny ta pir mą ja vie-
ta.

Ke lio nės edu ka ci nė pro gra ma bu vo pui-
ki. Ap lan kė me Sen tend rės mies te ly je esan tį 
Mar ci pa nų mu zie jų. Su lie tu viš kai kal ban-
čia gi de ap žiū rė jo me Bu da peš tą, plauk da-
mos lai vu Du no ju mi ža vė jo mės va ka ri nio 
mies to švie so mis. Di džiu lį įspū dį pa li ko F. 
Lis to mu zi kos aka de mi ja, o šio žy maus kom-

po zi to riaus me mo ria li nia me mu zie ju je pa-
ma tė me tik rus jo inst ru men tus: dar bi nius, 
kon cer ti nius bei ke lio ni nius, ap žiū rė jo me 
sta lą su kla via tū ra bei daug me ni nin ko veik-
los ir bui ties daik tų, pri si mi nė me bei su ži no-
jo me įdo mių fak tų iš kū rė jo gy ve ni mo. Slo-
va ki jos sos ti nė je Bra tis la vo je pra lei do me 
va ka rą vaikš čio da mos po se na mies tį.

Au gus tė sa vo ru dens ato sto gas pra lei-
do ki taip nei vi si, ta čiau la bai tu ri nin gai ir 
pra smin gai.

Kris ti na BER ŽANS KIE NĖ
Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los 

mo ky to ja me to di nin kė

Tu ri nin gos Au gus tės ato sto gos 
ir lai mė ta pir mo ji vie ta

Tarp tau ti nio kon kur so lau rea tė Au gus tė 
Bal čiū tė Bu da peš te įsiam ži no prie sa vo 
my li mo kom po zi to riaus F. Lis to pa mink lo. 

Edi tos BAL ČIE NĖS nuo tr.
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Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ pro gim-
na zi jo je vy ko ra jo no bend ro jo 
ug dy mo mo kyk lų pra di nių kla-
sių mo ki nių in di vi dua lios dai lės 
raiš kos kū ry bi nės dirb tu vės 
„Ma no min ties po tė piai“.

Kū ry bi nės dirb tu vės su ma ny tos tam, 
kad pra di nių kla sių mo ki niai pa ro dy tų ir 
da ly tų si sa vo in di vi dua liu dai lės raiš kos 
meist riš ku mu. Šį kar tą dvie juo se pie ši mo 
cik luo se da ly va vo 1–4 kla sių mo ki niai iš še-
šių ra jo no mo kyk lų.

Kū ry bi nių dar bų pa ro dai mo ki niai pri-
sta tė po vie ną sa vo kū ri nį. At vy kę į kū ry-
bi nes dirb tu ves jie pie šė gua šu, pieš tu kais, 
pa ste lė mis,  lie jo ak va re lę.

Tuo me tu, kai jau nie ji dai li nin kai kū-
rė sa vo pie ši nius, jų mo ky to jai da ly va vo 
pra kti nia me už siė mi me, per ku rį iš ban dė 
ta py bą smė liu bei kū rė ori gi na lų skir tu ką 
kny gai.

Svar bus vaid muo per kū ry bi nes dirb-
tu ves te ko ver tin to joms. Da ly vius drą si no, 
pa lai kė ir po zi ty viai me ni nę kū ry bą api bū-
di no Dia na Mak si ma vi čie nė, Al ma Ur bo nie-
nė, Da lia La pai tie nė, Aud ro nė Gu rins kie nė 
ir Jo lan ta Da ni liaus kie nė. Šios mo ky to jos, 
at kreip da mos dė me sį į es te ti nes pie ši nio 
vie tas, sim bo lių reikš mes, po pie riaus la po 
ir nu pieš to ob jek to dy džio san ty kį, pie ši nio 

kom po zi ci ją, ko lo ri tą, ob jek to de ta les, iš rin-
ko du dar bus, iš si ski rian čius ori gi na lu mu, 
meist riš ku mu bei at li ki mo tech ni ka.

Ge riau sių kū ry bi nių dar bų au to rė mis 
pri pa žin tos Lė ja Gi di li ca (1–2 kla sių gru pė, 

mo ky to ja Ne rin ga Kuš lie nė) ir Ug nė Al ke-
vi čiū tė (3–4 kla sių gru pė, mo ky to ja Bi ru tė  
Balt ra mo nai tie nė).

Džiu gu, kad Vilkaviškio ra jo ne yra la bai 
gabių jau nų jų kū rė jų, ku rie ru de niš ką aki-

mir ką pa do va no jo šven tę mū sų akims ir 
sie lai.

Lau ra AU GUS TAI TIE NĖ
Kū ry bi nių dirb tu vių koor di na to rė, 
ne for ma lio jo ug dy mo mo ky to ja

„Ąžuolo“ progimnazijoje vyko rajono 
pradinukų kū ry bi nės dirb tuvės

At vy kę į kū ry bi nes dirb tu ves jaunieji dailininkai pie šė gua šu, pieš tu kais, pa ste lė mis,  lie jo ak va re lę.
Remigijaus KRIŠINO nuotr.

S
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Eu ro par la men ta ras Bro nis Ro pė: „Mes ne ant ra rū šiai!“
Nors rei ka la vi mai ūki nin kams 
pas mus kaip Eu ro po je, bet 
Eu ro pos Ko mi si jos (EK) pir mi-
nin kas Ža nas Klo das Jun ke ris 
(Jean-Clau de Junc ker) vis dar 
spy rio ja si dėl Lie tu vos žem dir-
bių ly gia ver tiš ku mo, kai kal-
ba ma apie Eu ro pos Są jun gos  
(ES) tie sio gi nes iš mo kas.

Sė ja me ir au gi na me pa gal eu ro pi nes 
tai syk les ir rei ka la vi mus, rū pi na mės ir var-
to to jų svei ka ta, ir ap lin kos ap sau ga, ir gy vū-
nų ge ro ve. Au gi na me der lių ne nu si ženg da-
mi tai syk lėms, sy kiu sten gia mės iš gy ven ti, 
iš lai ky ti šei mą ir, jei lei džia ga li my bės, – su-
kur ti dar bo vie tų.

Jau pu sant ro de šimt me čio esa me ES su dė-
ty je ir nau do ja mės to mis pa čio mis pri vi le gi-
jo mis, kaip ir kiek vie nas eu ro pie tis, – tu ri me 
ga li my bę lais vai ke liau ti, stu di juo ti už sie ny je, 
lais vai įsi gy ti pre kių, nau do ja mės ES pa ra ma 
įvai rioms sri tims.

Ap mau du, bet Bend ro ji že mės ūkio po-
li ti ka, at sei kė jan ti pa ra mą že mės ūkiui ir 
kai miš kų re gio nų gy vy bin gu mui di din ti, 
per šį lai ko tar pį Eu ro po je taip ir ne ta po iš 
tie sų bend rą ja. Kol kas ji vie no da ir są ži nin-
ga tik rei ka la vi mų ir at sa ko my bės, bet ne 
pa ra mos dy džio pra sme. Įst ri go me „pe rei-
na mų jų lai ko tar pių“ ra te. Ūki nin ko ke lią 
pa si rin kęs lie tu vis, lat vis ar es tas iš eu ro pi-
nės pa ra mos ka ti lo vis dar gau na ke lis kart 
ma žiau, nei, pa vyz džiui, ko le ga grai kas, 
nors rei ka la vi mų kar te lė tiek grai kui, tiek 
lie tu viui iš kel ta vie no dai.

„Są jun go je, kur vi si ly gūs, ne ga li bū ti 
ant ra rū šių pi lie čių“, – drą siai rė žė EK pir mi-

nin kas Ž. K. Jun ke ris sa vo me ti nia me pra ne-
ši me 500 mi li jo nų ES gy ven to jų. Ir čia pat 
pa si girs ta ki ta ži nia: „Vi sos vals ty bės na rės, 
esan čios že miau 90 pro c. ES vi dur kio, ga-
lės su ma žin ti skir tu mą per pu sę tarp ES 90 
pro c. ly gio ir sa vo ly gio iki 2027 m.“, – siū lo 
tie sio gi nių iš mo kų „są ži nin gė ji mo“ for mu lę 
EK dar sep ty ne riems atei nan tiems me tams. 
Pri pa žįs tu, kad „Bre xit“ ir ma žė jan čio bend-
ro ES biu dže to kon teks te bet ko kią ini cia ty-
vą laips niš kai di din ti iš mo kas jau ga li ma 
lai ky ti pa sie ki mu, ta čiau to ne pa kan ka.

Ne su tin ku su to kia iš kreip ta „są jun go-
je nė ra ant ra rū šių“ vi zi ja. Lan ky da ma sis 
įvai riuo se Lie tu vos re gio nuo se, kai muo se 
ir mies te liuo se, su si ti ki nė da mas su gy ven-
to jais, pui kiai su pran tu jų nuo skau dą dėl 

šio aki vaiz daus ant ra rū šiš ku mo. Su lau kęs 
Jū sų įga lio ji mo dirb ti Eu ro pos Par la men to 
(EP) Že mės ūkio ir kai mo plėt ros ko mi te te, 
iš si kė liau tiks lą: siek ti, kad Lie tu vos žem dir-
biui bū tų mo ka mos to kios pat tie sio gi nės 
iš mo kos, kaip ir kiek vie nam ki tam Eu ro pos 
ūki nin kui, siek ti, kad mū sų žem dir biai ga lė-
tų jaus tis oriai, bū tų kon ku ren cin gi ir ga lė-
tų ūki nin kau ti čia, sa vo kraš te.

Pri si pa žin siu, tiks las nė ra leng vai įgy ven-
di na mas. Nuo sek liai dirb da mas įti ki nau ko-
le gas EP Že mės ūkio ir kai mo plėt ros ko mi-
te te, kad Ž. K. Jun ke rio šū kis apie ly gius ES 
pi lie čius tu ri at si spin dė ti ne tik kal bo se, bet 
ir tei sės ak tuo se. Par la men tas pri ta rė ma no 
siū ly mams įtvir tin ti iš mo kų su vie no di ni mą 
atei nan čia me fi nan si nia me ES lai ko tar py je. 

Ta čiau ši to ne pa kan ka. Rei kia tuo įti kin ti ir 
ki tus spren di mų priė mė jus.

Įk vėp tas Lie tu vos žem dir bių, EP ini ci ja-
vau nau ją „Bal ti jos ke lią“: pa kvie čiau vi sus 
25 eu ro par la men ta rus iš Lie tu vos, Lat vi jos 
ir Es ti jos pri min ti Eu ro pos at sa kin gie siems 
pa rei gū nams įsi pa rei go ji mą Lie tu vai ir ki-
toms Bal ti jos ša lims. Kar tu pa rei ka la vo me 
tei sės ak tais įtvir tin ti tie sio gi nių iš mo kų 
su ly gi ni mą iki 2027 me tų. Ne per pus su ma-
žin ti da bar esan tį skir tu mą, kaip siū lo EK, 
o vi siš kai jį pa nai kin ti. Ko le gos ak ty viai pa-
si ra šė bend rą krei pi mą si, ku rį iš pla ti no me 
Eu ro pos Ko mi si jos, Eu ro pos Par la men to ir 
Ta ry bos va do vams, at sa kin gų ko mi te tų pir-
mi nin kams ir vi siems, ku rių ran ko se yra 
spren di mai dėl Eu ro pos atei ties.

Dar 2002-ai siais ES Ta ry ba nu spren dė, 
kad 2013 me tais tie sio gi nių iš mo kų dy dis 
vals ty bė se na rė se, ku rios į ES įstos 2004 me-
tais, pa sieks tuo me tį iš mo kų vi dur kį vals ty-
bė se na rė se, ku rios į ES įsto jo iki 2004 me tų. 
Ta čiau aki vaiz du, kad šis spren di mas kol 
kas nė ra įgy ven din tas. Rei ka lau ti įgy ven din-
ti šį spren di mą – ir mū sų Pre zi den tės ga lio-
je. Ti kiuo si, ša lies va do vė im sis šio žings nio 
ne ma žiau ryž tin gai nei mes su ko le go mis 
eu ro par la men ta rais.

Prieš be veik tris de šimt me čius Bal ti jos 
ke lias at ve dė mus į lais vę ir ne prik lau so my-
bę. Ar bend ro mis pa stan go mis ir bal tiš ką ja 
vie ny be ge bė si me įro dy ti, kad mes ne sa me 
ant ra rū šiai eu ro pie čiai?

Ato kia me Lie tu vos re gio ne kant riai sa-
vo dar bą dir ban tis ūki nin kas yra to kia pat 
reikš min ga Eu ro pos da lis, 
kaip ir vi si ki ti. Ka da tai 
rea liais spren di mais pa-
tvir tins EK pir mi nin kas, 
sa vo tiks lą bū siu pa sie kęs.

Užsk. 3663

Politikas Bronis Ropė Europos Parlamente sutelkė Baltijos šalių atstovus ginti 
žemdirbių interesus.
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Dė kin gi val gyk lė lės globėjams
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Ge ra da rių suau ko tais pro-
duk tais Ky bar tuo se kas dien  
pa mai ti na ma pus šim tis skurs-
tan čių žmo nių.

Jau pen kio lik tus me tus pa sie nio mies te 
vei kian ti val gyk lė lė – vie nin te lė vie ta, kur 
skur džiai gy ve nan tys žmo nės ga li atei ti pa-
val gy ti šil tos tirš tos sriu bos. Dar bo die no-
mis karš to mais to čia gau na apie pus šim tis 
žmo nių. Dau ge lis jų pa val gy ti atei na pa tys, 
o išei da mi dar nu ne ša į stik lai nius su pils-
ty to so taus val gio iš na mų nei šei nan tiems 
li ki mo drau gams. O tai taip pat yra sa va no-
riš ka pa gal ba sa vo ar ti mui.

Kaip sa kė nuo lat val gyk lė lė je be si lan-
kan tys ky bar tie čiai, čia jie gau na pe no ne 
tik kū nui, bet ir sie lai. Dau ge lis jų gy ve na 
vie ni, tad atė ję pa bend rau ja  su ki tais žmo-
nė mis. Be to, Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų 
drau gi jos Ky bar tų gru pės va do vė Leo nar da 
Do vi dai tie nė jiems su ren gia įdo mių po pie-
čių, čia šven čia mos įvai rios šven tės.

Val gyk los vi rė ja Re na ta Mer ke vi čie nė 
ga mi na la bai ska niai – sriu ba bū na to kia 
so ti, su mė sos ga ba liu kais, ku ku liais ar fri-
ka de lė mis, kad val gy ti ne si no ri iki va ka ro. 
Gau da mi ši to kią pa ra mą mais tu dau ge lis 
kuk liau gy ve nan čių ky bar tie čių iš tve ria 
sun kią žie mą, kai rei kia mo kė ti už šil dy mą 
ar pirk ti ku ro kū ren ti kros niai. Šal tuo ju me-
tų lai ku lan ky to jų vi sa da pa dau gė ja. Kai 
lau kuo se – dar bų  se zo nas, pa val gy ti atei na 
ma žiau žmo nių, nes kai ku rie dar pa jė gia 
dar buo tis ir tuo me tu sten gia si nors kiek 
už si dirb ti.

Pa sak Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų 
drau gi jos pir mi nin kės Ja ni nos Že kie nės, 
iš lai ky ti šią val gyk lė lę organizacijai la bai 

svar bu. Čia nuo lat pa mai ti na mi ne tik drau-
gi jos na riai. Atė ju sių jų nie kas ne klau sia 
apie jų pa ja mas, gy ve ni mo bū dą – čia prii-
ma mi vi si.

– Juk jei gu žmo gus atė jo, va di na si, jam 
rei kia iš ties ti pa gal bos ran ką. Ir ne svar bu, 
kiek al ka nų ateis, vi siems įpil si me nors po 
sam tį, – sa kė J. Že kie nė.

Iš lai ky ti val gyk lė lę pa de da lab da riai. 
Ne se niai vy ku sio je „Mais to ban ko“ ak ci jo je 
bu vo su rink ta per 400 kg įvai rių mais to pro-
duk tų už dau giau nei 800 eu rų. Vil ka viš kio 
ra jo no neį ga lių jų drau gi jos pir mi nin kė J. 
Že kie nė sa kė, kad žmo nės „Ma xi mos“ pre-
ky bos cent re au ko jo no riai, bu vo dos nūs ir 

ge ra no riš ki. De šim čiai pro duk tus rin ku sių 
sa va no rių dirb ti bu vo ma lo nu ir šir džiai 
mie la, juo lab ži nant, kad au ko ja mi pro duk-
tai skir ti la bai kil niam tiks lui – Ky bar tų lab-
da ros val gyk lė lei.

Pro duk tų su ren ka ma ne tik per mi nė tą 
ak ci ją. Ge rą šir dį pa ro do ra jo no ūki nin kai. 
Vio le ta ir Vi das Šim kai šį met pa do va no-
jo bu ro kė lių, Lai ma ir Vy tas Star ke vi čiai 
– mor kų. Neį ga lių jų drau gi jos na riai dar žo-
ves pa ruo šė sau go ti il ges nį lai ką. Kad pa gel-
bė tų darbš čia jai vi rė jai, mo te rys nu sku to, 
su pjaus tė ir su dė jo į šal dik lį apie de šimt  
pus mai šių do va no tų mor kų.

Nukelta į 12 p.]

Nuolat valgyklėlėje besilankantiems kybartiečiams Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės vadovė Leonarda Dovidaitienė (stovi)  
surengia įdomių popiečių, čia švenčiamos įvairios šventės.

Autorės nuotr.
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Penk ta die nį Vil ka viš kio 
li go ni nė kvie čia į ren gi nį, 
skir tą ko vai su dia be tu ir jo 
pre ven ci jai.

9–13.30 val.  Vilkaviškio ligoni-
nės 314 ka bi ne te bus at lie ka ma kū no 
su dė ties ana li zė su nau jai gau tu apa-
ra tu – kū no su dė ties ana li za to riu mi, 
in di vi dua liai ap ta ria mi re zul ta tai su 
gy dy to ja die to lo ge Jo lan ta Čer niaus-
kie ne. 

Bū ti na re gist ruo tis iš anks to telefo-
nu (8 342) 60 161.

14–14.30 val. li go ni nės sa lė je vyks  
pa skai ta „Tai syk lin gos mi ty bos prin ci-
pai, cuk ri nio dia be to pre ven ci ja, gy ve-
ni mas su cuk ri niu dia be tu, komp li ka-
ci jų pre ven ci ja“.

14.30–14.50 val. bus pa tei kia mos 
re ko men da ci jos apie fi zi nio ak ty vu mo 
svar bą vi sais am žiaus tarps niais.

15–16 val.  svei ko mais to re cep tais, 
pa tie ka lų ga mi ni mo su bti ly bė mis pa si-
da lys „Sko nio na mų“ šei mi nin kė Jo li ta 
And riuš ke vi čie nė.

„San ta kos“ inf.

Kvie čia į ren gi nį

„San ta kos“ laik raš čio 
re dak ci jo je prii ma mi 
skel bi mai į šiuos 
laik raš čius: 
„Su val kie tį“ (Ma ri jam po-

lė), „Gy ve ni mą“ (Prie nai 

ir Birš to nas) bei „Aly taus 
nau jie nas“.
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Atkelta iš 3 p.

Jis tei gė, kad K. Les kaus kie nė ne bu vo pa ti 
kom pe ten tin giau sia įstai gos dar buo to ja, 
tad ke ti ni mas su ja at si svei kin ti bu vo ga na 
lo giš kas. Di rek to rius ste bė jo si, kad jos at-
siųs tame sto ji mo į pro fesinę są jun gą pra ne-
ši me bu vo pa lik ta ra šy bos klai dų.

„Gal būt man ne de rė tų taip sa ky ti, ta čiau 
aš ne no rė čiau, kad to kia pe da go gė mo ky tų 
ma no vai kus. De ja, ne tu riu ga li my bių ką 
nors pa keis ti, nes ją gi na Lie tu vos pro fe si nė 
są jun ga“, – ap mau do ne slė pė pa šne ko vas.

Mo ky to jai pri ven gia
Į dar bą grą ži nus K. Les kaus kie nę iš 

pa rei gų te ko at leis ti ki tas dvi pe da go ges: 
vie ni šą du ne pil na me čius vai kus au gi nan-
čią ma mą bei be veik ke tu ris de šimt me čius 
įstai go je iš dir bu sią pe da go gę. Dau gu mai 
mo ky to jų to kia si tua ci ja, aiš ku, ne pa ti ko.

Il ga me tė mo kyk los dar buo to ja O. Čės-
nie nė pa sa ko jo, kad su grą žin ta į dar bą K. 
Les kaus kie nė ėmė jaus tis ne nu ga li ma, pra-
dė jo regz ti įvai rias int ri gas, o rei ka lau da-
ma sau pri vi le gi jų iki šiol kar tais ne ven gia 
pa gra sin ti teis mais.

„Dau gu ma mo ky to jų jos pri ven gia. 
Mū sų ko lek ty vas nė ra di de lis, esa me tar si 
šei ma, ta čiau vie nas žmo gus vis ban do si-

] tua ci ją iš ba lan suo ti. Lai mei, kol kas ne sėk-
min gai“, – kal bė jo O. Čės nie nė.

Ji tei gė il gai ne ži no ju si, kad mo kyk lo je 
vei kia pe da go gų pro fe si nė są jun ga, to dėl 
net nea be jo ja, kad K. Les kaus kie nė ją įkū-
rė tik siek da ma as me ni nės nau dos. O. Čės-
nie nės tei gi mu, Ža lio sios ug dy mo įstai go je 
nie ka da ne bu vo pro fe si nės są jun gos po rei-
kio. Tie sa, ji pri pa ži no, kad bu vo ki lę min-
čių įkur ti šią or ga ni za ci ją, ta čiau tik kaip 
at sva rą jau vei kian čiam K. Les kaus kie nės 
va do vau ja mam da ri niui.

Di džiau sia eta to da lis
Ne se niai „San ta ko je“ pub li kuo ta me 

straips ny je K. Les kaus kie nė tei gė, kad šiais 
me tais ji tu ri di des nį krū vį nei per nai, ta-
čiau jos at ly gi ni mas yra maž daug 10 eu rų 
ma žes nis. M. Kas pe rai tis tei gė, kad dėl šios 
si tua ci jos pra di nių kla sių mo ky to ja tu rė tų 
kal tin ti ne jį, o eta tų skirs ty mo tvar ką pa-
tvir ti nu sią Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ją. 
Anot di rek to riaus, Dar ži nin kų sky riaus 
pe da go gė mo kyk lo je tu ri di džiau sią dar bo 
krū vį – 0,77 eta to. Tiek ne tu ri nė vie nas ki-
tas įstai gos pe da go gas.

„Pa gal praė ju sių me tų tvar ką, vie ną 
eta tą bū tų ga li ma pri ly gin ti tiems, kas tu rė-
jo 18 kon tak ti nių va lan dų. Ga li ma sa ky ti, 
kad per nai Kris ti na tu rė jo maž daug 1,2 ar 

1,3 eta to. Įve dus nau ją dar bo ap mo kė ji mo 
mo de lį pa si kei tė at ly gi ni mų skai čia vi mo 
tvar ka – K. Les kaus kie nei li ko tik 0,77 eta-
to. Be to, šie met net 40 pro c. jos at ly gi ni mo 
su da ro už mo kes tis už ne kon tak ti nes va-
lan das. Tai – la bai daug. Jei bū čiau lai kęs 
se nas nuo skau das, gal būt ga lė jau ki taip 
vis ką su dė lio ti, ta čiau ko dėl ne duo ti žmo-
gui už dirb ti, jei gu tai lei džia įsta ty mai? K. 
Les kaus kie nė tik rai ne tu rė tų skųs tis sa vo 
dar bo už mo kes čiu. Ji – vie na iš tri jų mū sų 
įstai gos pra di nių kla sių mo ky to jų. Neats-
kai čius mo kes čių, jų už dar biai sie kia nuo 
735 iki 749 eu rų. Kris ti na mo ko tik še šis 
vai kus, tad ne ma nau, kad tai blo gas at ly gi-
ni mas“, – svars tė mo kyk los di rek to rius.

Žvalgytis į praeitį nenorėjo
Pa ti K. Les kaus kie nė pri pa ži no, kad mo-

kyk lo je tarp pe da go gų tvy ro tam tik ra įtam-
pa, ta čiau dėl to ji kal ti no nau ją eta ti nio 
dar bo už mo kes čio tvar ką, dėl ku rios šiuo 
me tu strei kuo ja kai ku rios ša lies ug dy mo 
įstai gos.

„Nau ja tvar ka pyk do dau ge lį mo ky to jų, 
tad ne rei kia dėl to kal tin ti ma nęs“, – sa kė 
Dar ži nin kų sky riaus pe da go gė.

Pak laus ta, kaip pa ti su ta ria su įstai gos 
va do vu bei pe da go gų ko lek ty vu, ji ėmė 
svars ty ti, kad gal kar tais jos da ro mi veiks-

mai kai kam ir ne pa tin ka, ta čiau tai – na-
tū ra lu. Dar buo to jos tei gi mu, vi di nių pro-
ble mų yra kiek vie no je mo kyk lo je. Tie sa, 
mo ky to ja nu ste bo, kad jai kal ti ni mų pa žė-
ręs di rek to rius pri si mi nė se ną konf lik tą, 
spręs tą teis me. Kai pe da go gės bu vo pa si-
tei rau ta, ar tik rai ji pro fe si nę są jun gą mo-
kyk lo je su kū rė tik ta da, kai pa čiai jau bu-
vo įteik tas at lei di mo la pe lis, nuo tie saus 
at sa ky mo pa šne ko vė iš si su ko.

„Ma niau, kad jau vis ką esa me už mir šę 
ir pa li kę teis me. Apie pro fe si nės są jun gos 
su kū ri mą svars tė me dar iki atei nant da bar-
ti niam di rek to riui. Bu vo ne ma žai mo ky to-
jų, ku rie to no rė jo, tad tam ir ruo šė mės. Ga-
liau siai pri bren do rei ka las ir vie ną die ną 
sa vęs pa klau sė me: ka da, jei gu ne da bar? Su-
ta pi mai vi sa da yra su ta pi mai. Va do vas bet 
ka da ga li jų su ras ti, ieš ko da mas, kaip pa da-
ry ti taip, kaip rei kia“, – kalbėjo pa šne ko vė.

Pedagogė pa sa ko jo, kad tiks lių ter mi-
nų, ka da kur ti pro fe si nes są jun gas, nė ra ir 
jos ga li pra dė ti veik ti bet ku riuo me tu, vos 
tik iš ky la ne su ta ri mų tarp mo ky to jų ir va-
do vy bės.

„Šį klau si mą mes esa me iš spren dę teis-
muo se ir da bar vie šin ti tai, kas vy ko 2013 
me tais, net bū tų ža lin ga. Ypač ži nant, kad 
šiuo me tu Lie tu vo je vyks ta mo ky to jų strei-
kai“, – kal bė jo pa šne ko vė.

Nau jų ne su ta ri mų fo ne pri si min tos se nos nuo skau dos

Hi gie nos ins ti tu to duo me-
ni mis, 2017 m. nu si žu dė 
be veik 750 gy ven to jų. 
Nors Lie tu vo je sa vi žu dy-
bių kas met ma žė ja, ta čiau 
pa gal jų skai čių, ten kan tį 
100 tūks t. gy ven to jų, 
ki tas Eu ro pos Są jun gos 
ša lis len kia me du–tris 
kar tus.

Spe cia lis tai tei gia: 8 iš 
10 apie sa vi žu dy bę gal vo-
jan čių as me nų duo da ap lin-
ki niams vie no kių ar ki to kių 
ženk lų. Juos at pa ži nę, ga li-
me iš gel bė ti gy vy bę.

Sta tis ti ka nė ra tiks li
Hi gie nos ins ti tu tas pa ste bi, kad 

si tua ci ja šiek tiek ge rė ja: praė ju-
siais me tais nu si žu dė 9 pro c. ma-
žiau gy ven to jų nei prieš me tus ir 
20 pro c.  ma žiau žmo nių  nei prieš 
tre jus me tus. Sta tis ti kos duo me-
ni mis, nuo TSRS žlu gi mo iki 2016 
me tų Lie tu vo je nu si žu dė 35 tūks t. 
pi lie čių.

Spe cia lis tų tei gi mu, šie skai čiai 
anaip tol ne pa ro do tik ro sios sa vi-
žu dy bių si tua ci jos, nes ne ži no ma, 
kiek yra ne pas kelb tų sa vi žu dy bių, 
kiek bū ta ne mir ti no sa vi žu diš ko el ge sio 
at ve jų, kiek yra žmo nių, tu rin čių min čių 
apie sa vi žu dy bę.

Be to, sa vi žu dy bės tu ri mil ži niš ką 
psi cho lo gi nį, so cia li nį po vei kį tiek nu-
si žu džiu sio jo šei mai, tiek vi suo me nei. 
Tei gia ma, kad vie no as mens sa vi žu dy bė 
vi du ti niš kai pa vei kia še šių žmo nių gy ve-
ni mus. Jei ji įvyk do ma mo kyk lo je ar dar-
bo vie tė je, pa lie ka skau džią dva si nę žy mę 

šim tams žmo nių.
„Nors sa vi žu dy bių skai čius po tru pu tį 

ma žė ja, svar bu ne sku bė ti džiaug tis. Lie tu-
vo je 100 tūks t. gy ven to jų ten ka apie 30 sa-
vi žu dy bių, o ki to se Eu ro pos Są jun gos ša-
ly se šis ro dik lis du–tris kar tus ma žes nis. 
Tai ro do, kad sa vi žu dy bės yra mil ži niš ko 
mas to pro ble ma“, – si tua ci ją ko men ta vo 
Vil niaus uni ver si te to moks li nin kas, psi-
cho lo gas psi cho te ra peu tas Pau lius Skrui-

bis, Lie tu vos at sto vas Tarp tau ti nė je 
sa vi žu dy bių pre ven ci jos aso cia ci jo-
je.

Vie nos prie žas ties nė ra
Paš ne ko vas pa ste bi: dau giau siai 

sa vi žu džių yra 45–59 me tų am žiaus 
gru pė je, ma žes niuo se mies tuo se ir 
kai muo se.

„Vie na reikš mio at sa ky mo nė ra, 
nes nė ra vie nos prie žas ties. Ana li-
zuo da mi pa ma to me tik tą pa sku ti nį 
įvy kį, ku ris tar si pa stū mė jo į sa vi žu-
dy bę, bet tai nė ra vie nin te lė prie žas-
tis. Tai yra pro ce sas, ku ris trun ka ne 
vie ną mė ne sį, ne vie nus me tus, kol 
vis ko pri si kau pia. Yra žmo nių, ku-
rie neat lai ko už griu vu sių bė dų, sun-
ku mų, jiems at ro do, kad ne be ga li su 
tuo su si tvar ky ti, ir pa si ren ka to kią 
išei tį“, – pa si tei ra vus, kas pa stū mė ja 
į sa vi žu dy bę, sam pro ta vo ži no mas 
psi cho lo gas P. Skrui bis.

Pa na šiai kal bė jo ir Lie tu vos psi-
cho lo gų są jun gos na rė Va li ja Šap.

„Kiek vie nas ga li su si dur ti su kri-
zi niais iš gy ve ni mais. Pag rin di niai 
psi cho lo gi nės kri zės bruo žai: spe ci-
fi nis emo ciš kai reikš min gas žmo gui 
įvy kis, at si ra du si psi chi nio dis kom-
for to bū se na, su tri ki mas. Jei as muo 
įvei kia sun ku mus ar lai ku gau na pa-
gal bą, kri zė neužt run ka per il gai ir 
yra įvei kia ma. Ta čiau už si tę su si kri-
zė ke lia vis di des nę įtam pą, dva si nį 
skaus mą ir, ga liau siai, ne pa ke lia mą 

kan čią, ku ri ir ga li tap ti sa vi žu dy bės prie-
žas ti mi. Žmo gus nu trau kia sa vo gy vy bę 
ne to dėl, kad no ri mir ti, o to dėl, kad ne-
be pa jė gia kęs ti šios kan čios ir ma no, jog 
tik mi ręs ga li jos ne be jaus ti“, – pa ste bė ji-
mais da li jo si psi cho lo gė.

Pa si kei čia el ge sys
Šei mos psi cho lo gi jos bei sa vi žu dy bių 

pre ven ci jos sri ty je ne ma žai dir ban ti V. 
Šap pa ta ria at kreip ti dė me sį į pa si kei tu-
sį as mens, ku ris mąs to apie sa vi žu dy bę, 
el ge sį.

„Žmo gus kal ba ar ba juo kau ja apie 
mir tį ar sa vi žu dy bę, per dė tai do mi si 
mir ties ar sa vi žu dy bės te mo mis, ro do at-
si svei ki ni mo ženk lus (grą ži na gau tas do-
va nas, sko lin tus daik tus ir pan., su si do mi 

tes ta men tais ir gy vy bės drau di mais). At si-
ran da ryš kūs nuo tai kų, jaus mų po ky čiai: 
ne ti kė ti emo ci jų pro trū kiai, dirg lu mas, 
ag re sy vu mas, dep re sy vi, pri slėg ta nuo-
tai ka, liū de sys, žmo gus jau čia si vie ni šas, 
be jė gis, ne rei ka lin gas. Jam sun ku su si-
kaup ti, ne ten ka in te re so įpras ti nei veik-
lai, kei čia si bend ra vi mas, ati tols ta nuo 
drau gų ir šei mos, su trin ka mie gas, ape ti-
tas, žmo gus nei gia mai ver ti na sa ve“, – ga-
li mus pa si kei ti mus var di ja V. Šap.

To kie žmo nės ban do už si mirš ti ri zi kin-
gai įnik da mi į al ko ho lį, nar ko ti kus, ta čiau 
tai pa de da tik trum pam.  Su si for ma vu si 
pri klau so my bė le mia nau jas pro ble mas: 
ne ten ka ma dar bo, tei sės vai ruo ti, at si ran-
da sun ku mų šei mo je ir pan.

Bū ti na spe cia lis tų pa gal ba
Kal bin ti psi cho lo gai pa ste bė jo: į sa vi-

žu dy bę lin ku siems as me nims  daž nai  la-
bai pa leng vė ja, kai at si ran da, su kuo pa si-
kal bė ti. Pir mas žings nis į pa gal bą taip pat 
ga li bū ti tie sus klau si mas: aš gir džiu, kad 
sa kai, jog ne be ma tai pra smės gy ven ti, ar 
tau ky la min čių apie sa vi žu dy bę? Taip pa-
klau sę tik rai ne pas ka tin si te sa vi žu dy bės, 
at virkš čiai, duo si te ži nią, jog ne bi jo te kal-
bė tis ir esa te pa si ren gęs bū ti ša lia. Skir ki-
te lai ko iš klau sy ti as me nį tiek, kiek rei kia, 
ne sku bin ki te, ne nut rau ki te po kal bio ti kė-
da mie si jį baig ti ki tą die ną. Pas ka tin ki te jį 
iš sa ky ti sa vo jaus mus ir min tis, pa ro dy ki-
te su pra tin gu mą.

Ki tas žings nis – pro fe sio na li spe cia lis-
tų pa gal ba.

Taip pat svar bu kreip tis pro fe sio na lios 
pa gal bos. „Lie tu vo je  yra iš vys ty tas psi chi-
kos svei ka tos cent rų tink las ar ba ga li ma 
kreip tis į po lik li ni ko je dir ban tį psi cho-
lo gą, psi chiat rą. Ir šei mos gy dy to jas ga li 
nu ro dy ti, kur ieš ko ti pa gal bos, nu kreip ti 
pa gal bos ieš kan tį žmo gų pas spe cia lis tą“, 
– kal bė jo psi cho lo gas P. Skrui bis.

Be to, kri zės at ve ju ga li ma kreip tis į vi-
są pa rą vei kian tį kri zių cent rą ar ba į emo-
ci nės pa gal bos te le fo nu li ni jas, ku rios 
taip pat vei kia vi są pa rą.  Užsk. 3607

Sa vi žu dy bių pre ven ci ja: svar bu at pa žin ti ir pa dė ti

Pau lius Skrui bis pa ste bi: jei gu as muo kal ba 
apie sa vi žu dy bę, daž niau siai tai ir pa da ro, 
to dėl to kias min tis iš gir dę jo ar ti mie ji tu rė tų 
su klus ti ir sy kiu ieš ko ti bū dų iš sklai dy ti sa vi žu-
diš kas žmo gaus min tis. 

As me ni nio al bu mo nuo tr.

S

► „Jau ni mo li ni jos“ tel. 8 800 28 888, in ter ne to tink la la pis www.jau ni mo li ni ja.lt.
► Suau gu sie siems skir tos „Vil ties li ni jos“ tel. 116 123, in ter ne to tink la la pis www.vil-
ties li ni ja.lt.
► „Pa gal bos mo te rims li ni jos“ tel. 8 800 66 366, in ter ne to tink la la pis www.mo ters-pa-
gal ba.lt.
► Psi cho lo gi nė pa gal ba emig ran tams vi są pa rą tei kia ma in ter ne tu  www.psy vir tual.lt 
(el. p. psyvirtual@psyvirtual.lt).
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And rius GRY GE LAI TIS

Pra si dė jo 62-osios Vil ka viš-
kio ra jo no krep ši nio pir me ny-
bės „San ta kos“ laik raš čio tau-
rėms lai mė ti. Per su žais tus 6 
su si ti ki mus aikš tė je ne trū ko 
nei įnir tin gos ko vos, nei iš skir-
ti nių as me ni nių pa si ro dy mų.

At kak liau sios. La biau siai int ri guo jan-
ti dvi ko va vy ko tarp „Ti ta no“ ir „Au tok-
lu bo“ žai dė jų. Be dau ge lio pa jė gių krep-
ši nin kų rung ty nia vęs „Ti ta nas“ pa čio je 
su si ti ki mo pa bai go je ge bė jo iš plėš ti sun kią 
per ga lę 87:84. Le mia mas bu vo nu ga lė to jų 
gre to se rung ty niau jan čio Jus to Ba gurs kio 
tri taš kis, įmes tas iki rung ty nių pa bai gos li-
kus žais ti maž daug pu sę mi nu tės.

Pui kus de biu tas. Šie met pir mą kar tą 
var žy bų is to ri jo je pir me ny bė se da ly vau-
ja ma ri jam po lie čiai – „ŽŪK“ eki pa. De-
biu ti nė se rung ty nė se ši ko man da 100:82 
nu ga lė jo „Ku dir kos Nau mies čio“ krep ši-
nin kus.

Dvi skir tin gos rung ty nių pu sės. 
Klam pu čių „Vie ny bės“ ir „Pil viš kių“ ko-
man dų su si ti ki me per ga lę 89:76 šven tė 
pil viš kie čiai. Tie sa, iki di džio sios per trau-
kos jie at si li ki nė jo dvi ženk liu taš kų skir-
tu mu, ta čiau pailsėję su si kau pė ir tre čią jį 
kė li nį lai mė ję 15 taš kų per sva ra per ga lės 
iš sa vo ran kų jau ne pa lei do.

Be gai les čio. Ki to se rung ty nė se nu ga-
lė to jai ne kė lė jo kių abe jo nių. 

„Gra žiš kiai“ 85:49 įvei kė „Gud kai mį“, 
„Gru pi nis pir ki mas.lt“ 78:57 nu ga lė jo 
„Auk so ra gą“, o aukš čiau sios ly gos vi ce-
čem pio nai „Kark li niai“ 98:76 ne pa li ko vil-
čių „Si med vai“.

Re zul ta ty viau si. Būtent ši taip sa-
vait ga lį rung ty nia vo tur ny ro de biu tan tų 
„ŽŪK“ ko man dos na rys Man tas Ple das, 
pel nęs net 38 taš kus. Nuo jo ne daug at si-
li ko „Ti ta no“ žai dė jas Dai nius Po dols kis 
(36 tšk.) bei „Pil viš kių“ krep ši nin kas Mar-
ty nas Kriau čiū nas (31 tšk.).

Dvi gu bi dub liai. Pui kiai pir mą jį var-
žy bų sa vait ga lį žai dė ke li va di na muo sius 
dvi gu bus dub lius už fik sa vę žai dė jai. Tai 
pa da rė „Pil viš kių“ gre to se rung ty niau jan-
tys bro liai Au ri mas (28 tšk., 14 at ko vo tų 
ka muo lių) bei Rim vy das (13 tšk., 14 atk. 

kam.) Gu dai čiai, „ŽŪK“ na rys Man tas Ašu-
tai tis (23 tšk., 14 atk. kam.), „Si med vos“ 
žai dė jas Min dau gas Žiu rins kas (24 tšk., 
10 atk. kam.), „Ku dir kos Nau mies ty je“ 
rung ty niau jan tis Jo kū bas Do vy dai tis (19 
tšk., 10 atk. kam.) bei „Ti ta no“ žai dė jas Do-
vy das Ga li nai tis (10 tšk., 10 re zul ta ty vių 
per da vi mų).

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

Tvar ka raš tis
Šeš ta die nį, 11 val., Vil ka viš kio Sa lo-

mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los spor-
to sa lė je ko vos „Gra žiš kiai“ ir „Auk so 
ra gas“, 12.45 val. san ty kius aiš kin sis „Si-
med va“ ir „ŽŪK“. Po šių rung ty nių įvyks 
Lie tu vos re gio nų krep ši nio ly gos rung ty-
nės tarp Vil ka viš kio „Per lo“ bei „Kaz lų Rū-
dos“ krep ši nin kų. Pra džia – 16 val.

Sek ma die nį, 11 val., su si tiks „Dub le-
riai“ ir „Bruk li nas“, 12.45 val. – „Vi kom-
pa“ ir „Gud kai mis“, 14.30 val. – „Ti ta nas“ 
ir „Gru pi nis pir ki mas.lt“, o 16.15 val. – „Ku-
dir kos Nau mies tis“ ir „Pil viš kiai“.

Pir me ny bėse – puikus nau jo kų de biu tas

Užsk. 3666

Dovanoja kačiukus 
ir šuniukus.

Tel. 8 640 64 466, 
www.mgma.lt

Užsk. 19
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PARDUODAME!
◊ Akmens anglis (palaidos, 
fasuotos po 25 kg, 500 kg, 1000 
kg, granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus 
(baltarusiški)

Atvežame nemokamai. 
Visos anglys ir briketai 

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

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Užsk. 3535

Užsk. 3627

Užsk. 3674
Užsk. 3667

Užsk. 3675

Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja 

įgy ven di na pro jek tą 
Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0001 

„Vie šų jų erd vių su tvar ky-
mas Vir ba lio mies te ly je, 

pri tai kant poil siui ir bend-
ruo me nės po rei kiams“. 
Įgy ven di nant pro jek tą 

pla nuo ja ma at nau jin ti vie tos 
bend ruo me nei ir mies te lio 
sve čiams skir tas vie šą sias erd-
ves Vir ba lio mies te ly je: Vir ba-
lio mies te lio tur gaus aikš tę, 
esan čią Ge di mi no g., įren giant 
pre ky bai tin ka mą inf rast ruk-
tū rą, vie šą jį tua le tą, su tvar-
kant aikš tės inf rast ruk tū rą, 
bei Vir ba lio mies te lio par ką, 
esan tį Vil niaus g., įren giant 
trin ke lių ta kus, ap švie ti mą, 
ma žą ją inf rast ruk tū rą, ga zo-
nus, lais va lai kiui tin ka mą inf-
rast ruk tū rą.

Bend ra pro jek to ver tė – 
393 438,40 Eur, iš jų ES lė šos 
su da ro 363 930,52 Eur, Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
da lis – 29 507,88 Eur. Pro jek to 
įgy ven di ni mo lai ko tar pis – iki 
2021 m. ba lan džio 30 d.

Pro jek tas fi nan suo ja mas 
iš Eu ro pos re gio ni nės plėt ros 
fon do lė šų pa gal 2014–2020 
me tų Eu ro pos Są jun gos struk-
tū ri nių fon dų in ves ti ci jų 
veiks mų pro gra mos 8 prio-
ri te to „So cia li nės įtrauk ties 
di di ni mas ir ko va su skur du“ 
08.2.1-CPVA-R-908 prie mo nę 
„Kai mo gy ve na mų jų vie to vių 
at nau ji ni mas“.

Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės  ad mi nist ra ci ja

 Užsk. 3678

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci ja ini ci juo ja in ves ti ci nį pro jek tą „Nau ja 
Šiau rės g. at kar pos tarp Vie ny bės g. ir Pil-
viš kių g. sta ty ba“.

Įgy ven di nant pro jek tą nu ma to ma įreng ti nau ją Šiau rės 
gat vės at kar pą tarp Vie ny bės ir Pil viš kių gat vių. Nu ma to mas 
nau jai įren gia mos at kar pos (su ša li gat viais ir ap švie ti mu) il-
gis – apie 540 m. Pla nuo ja mas pro jek to įgy ven di ni mo lai ko-
tar pis – 2019–2020 me tai.

Pro jek tą nu ma to ma iš da lies fi nan suo ti 2014–2020 me tų 
Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos 6 
prio ri te to „Dar naus trans por to ir pa grin di nių tink lų inf rast-
ruk tū ros plėt ra“ Nr. 06.2.1-TID-R-511 prie mo nės „Vie ti nių ke-

lių vys ty mas“ (to liau – prie mo nė) lė šo mis.
At siž velg da ma į ap ra šo rei ka la vi mus, Sa vi val dy bė teiks 

pa siū ly mą dėl Ma ri jam po lės in teg ruo tos te ri to ri jų vys ty-
mo pro gra mos (to liau – ITVP) pa kei ti mo, t. y. bus pra šo ma 
ITVP 1. tiks lo „Di din ti užim tu mą Ma ri jam po lės re gio ne“ 1.3. 
už da vi nį „Pa ge rin ti dar bo vie tų pa sie kia mu mą, op ti mi zuo-
ti ry šius tarp ur ba nis ti nių cent rų ir gy ve na mų jų te ri to ri jų“ 
pa pil dy ti 1.3.9 veiks mu „Nau ja Šiau rės g. at kar pos tarp Vie-
ny bės g. ir Pil viš kių g. sta ty ba“.

Veiks mo vyk dy to jas – Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci ja, mi nis te ri ja – Su si sie ki mo mi nis te ri ja.

Įgy ven di nant šį veiks mą bus pa di din tas re gio no ju du mas 
plė to jant re gio no jung tis su pa grin di niu ša lies trans por to tink-
lu, ka dan gi nau jai įren gia ma at kar pa bus su jung ta su vals ty-
bi nės reikš mės kraš to ke liu Nr. 136 (kraš to ke lias, jun gian tis 

Vin čus ir Vil ka viš kį, ke lio il gis – 30,56 km, ei na per Ma ri jam po-
lės ir Vil ka viš kio savivaldybes). Taip pat nu ma to ma, kad šios 
in ves ti ci jos pri si dės prie spar tes nės re gio nų eko no mi nės plėt-
ros, nau jų dar bo vie tų kū ri mo, vers lo di ver si fi ka vi mo są ly gų 
su kū ri mo, pa di dins ga my bos pro duk ty vu mą ir eko no mi kos 
kon ku ren cin gu mą.

Kvie čia me teik ti pa sta bas ir pa siū ly mus dėl pla nuo ja mo 
ITVP pa kei ti mo elekt ro ni nio pa što ad re su jur ga.grigaliunaite@
vilkaviskis.lt ar ba raš tu Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jai (S. Nė ries g. 1, Vil ka viš kis) iki lapk ri čio 29 d.

Su nau jai įren gia mos at kar pos funk ci ne sche ma ir ITVP 
ri bų pa si kei ti mais ga li te su si pa žin ti Sa vi val dy bės in ter ne to 
pus la py je www.vil ka vis kis.lt.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
 Užsk. 3676

In for ma ci ja dėl Ma ri jam po lės re gio no in teg ruo tos te ri to ri jų 
vys ty mo pro gra mos pa kei ti mo
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Slaugytų senutę ar senuką 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 635 88 898.

3677

Jauna dirbanti pora išsinuomotų 
1 arba 2 kambarių butą 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 630 61 938. 3670

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

6299

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

3537

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

Arboristo paslaugos. Pavojingų 
medžių pjovimas, genėjimas, 
medžio būklės vertinimas, 
gyvatvorių formavimas.
Tel. 8 616 50 500.

3122

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

Reikalingi žmonės, dirbantys su 
metalu, dailidės, turintys savo 
įrangą ir dirbtuves.
Tel. 8 698 11 511.

3644

UAB „Mavista“ reikalingi 
vamzdynų suvirintojai elektra ir 
dujomis, šaltkalviai-santechnikai. 
Kreiptis: Gamyklų g. 3A, 
Marijampolė. Tel.: (8 343) 73 
868, 8 685 21 286. 3671

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi dyzelinių variklių 
meistras, šaltkalvis, šaltkalvis-
suvirintojas, autoelektrikas. 
Tel. 8 698 33 217.

3047

Reikalingi vairuotojai, turintys C 
kategorijos pažymėjimą. Važiuoja 
mėnesiui arba 2 savaitėms į 
Vokietiją. Tel. 8 655 56 743.  3481

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

3619

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

644

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

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

3510

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

132

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

Įvairaus svorio ir amžiaus 
prieauglius, veršelius mėsai. 
Atsiskaito iš karto vietoje. Greitai 
pasiima. 
Tel.: 8 651 50 728,
8 652 68 845.

3682

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

374

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

220

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

876

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

7763

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

219

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

1044

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

1043

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

490

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

2397

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

1390

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696.

3306

MTZ-80 arba MTZ-82 tvarkingą 
pavarų dėžę arba atskirai visus 
krumpliaračius.
Tel. 8 643 21 196. 3669

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

Didesnę dalį gyvenamojo namo 
Marijampolės centre (yra sklypas, 
miesto vandentiekis, kanalizacija, 
lauko virtuvė, garažas).
Tel. 8 633 72 781.

3658

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

Traktoriaus MTZ priekinį varantįjį 
tiltą (naujai perrinktas), kombainą 
NIVA, traktorių MTZ-82 (geros 
būklės), keltuvą prie traktoriaus 
galo. Tel. 8 682 77 847. 3579

Traktorių MTZ-50L (1993 m.), 
kultivatorių su akėčiomis, 3 vagų 
rusišką plūgą.
Tel. 8 615 96 207.

3439

GAZ-53 variklį su pavarų dėže ir 
naujos laidos kabiną.
Tel. 8 616 24 726.

3626

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 
220 V ir 380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų trintuves, 
pieno separatorius, sviestmušes, 
melžimo aparatus, bulviasodes, 
vagotuvus, šienapjoves, 
benzininius šakų smulkintuvus, 
didmaišius, hidraulinius vežimėlius 
padėklams vežti, suvirinimo 
elektra aparatus, suvirinimo 
aparatus KEMP, ventiliatorius, 
plastikines 600–1000 l talpos 
talpyklas, grūdų valomąsias, 
vištų pešykles, daugiamečių žolių 
sėklas. Pristato. 
Tel. 8 658 97 372.

3238

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

1042
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PERKA

ĮVAIRŪS

DĖKOJAME
Skaudi ir netikėta mirtis išplėšė iš mūsų šeimos mylimą sūnų-
brolį-tėtį-draugą Mindaugą BAGUŠĮ.
Mums atrodė, kad neužteks jėgų mylimą žmogų palydėti 
į paskutinę kelionę. Jūs, mielieji, buvote šalia ir padėjote 
mums. Už pareikštą užuojautą, už moralinę pagalbą tariame 
nuoširdžius padėkos žodžius laidojimo paslaugų įmonės 
„Šarvonė“ kolektyvui, giminaičiams, draugams, kaimynams, 
bendradarbiams, klasės draugams ir visiems, kurie buvote su 
mumis šią sunkią gyvenimo valandą.

Tėvai, seserys ir draugė su šeima 3672

PARDUODA

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

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

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

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis

G
er

a 

kain
a 

Užsk. 3498

Užsk. 3500

Užsk. 3533

Užsk. 3600

Lapk ri čio 27 d., 14.15 val., bus at lie ka mi že mės skly po Nr. 
3945/0002:1612, esan čio Vil ka viš kio r. sav., Pa je vo nio sen., Pa je vo nio 
k., pri klau san čio As tai Viz ba rie nei, ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia 
gre ti mo skly po (Nr. 3945/0002:350) vie ną iš bend ra tur čių Ai dą Rau-
do nai tį da ly vau ti ma ta vi muo se.

Apie neat vy ki mą pra šo in for muo ti pa štu ar ba te le fo nu li kus ne 
ma žiau kaip dviem die noms iki nu ro dy tos ma ta vi mo da tos UAB Vil-
ka viš kio ar chi tek tū ros biu ras ma ti nin ką Vir gi ni jų Šev čen ką ad re su: 
J. Ba sa na vi čiaus a. 11-205, Vil ka viš kio m., tel.: (8 342) 51 197, 8 612 09 
123, e. p. v.sevcenka@gmail.com. Užsk. 3673

PIRKITE VIŠ TAS! VIENOS KAINA – TIK 3 EURAI!
LAPKRIČIO 23 D. (PENKTADIENĮ) pre kiau si me jaunomis, 6 mėn., juodomis, 
rudomis, baltomis dedeklėmis vištaitėmis ir 10 mėn. dedančiomis kiaušinius  
ru do mis olandiškomis dedeklėmis vištomis (kaina 3 Eur), pašarais: 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 – 13.55 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. 3679
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Pa ma žu vės ta

Ar ga li ma sa ky ti „priei na ma 
kai na“?

Tik rai ga li ma, ka dan gi „Da bar ti nės lie tu vių 
kal bos žo dy ne“ nu ro do ma tre čio ji da ly vio 
priei na mas reikš mė – „ne bran gus, įper ka-
mas“.

KALBOS PATARIMAI
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Lapkričio 21-oji – 
Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos diena

DIENOS

Lapkričio 20 d. 
Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, Laimis

Lapkričio 21 d. 
Alberta, Girenė, Honoratas, Tomas

Lapkričio 22 d. 
Cecilija, Steigintas, Dargintė
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VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Lapk ri čio 21 d., 10 val., pa ra pi jos sa lė je vyks Pa sau-
li nės dia be to die nos mi nė ji mas. Da ly vaus UAB „Me-
di ca ta Fi lia“ bei „Ro che Lie tu va“ far ma ci jos kom pa-
ni jos at sto vai. Bus svei ki na mi ju bi lia tai, da li ja mi 
vi ta mi nai, vyks vik to ri na, links mins ka pe la. Vai šės 
su neš ti nės. 

Kvie čia mi ak ty viai da ly vau ti ne tik „In su los“ 
dia be ti kų bend ri jos na riai, bet ir vi si ra jo no gy ven-
to jai.

Kul tū ros cent re iki lapk ri čio 25 d. eks po nuo ja ma 
tau to dai li nin ko Al bi no Ši lei kos prie verps čių pa ro-
da.

Lapk ri čio 25 d., 14 val., Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
ma žo jo je sa lė je Lie tu vos me nų mė gė jų aso cia ci ja 
„Bran du ma“ pri sta tys kny gą „Dai nuo ju Tau, Tė vy ne 
Lie tu va“. Renginyje kon cer tuos an samb liai „Bo čiai“ 
ir „Šau lys“.

Lapk ri čio 25 d. (sek ma die nį), 16 val., Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nės mo kyk los bu vu sio bend ra bu-
čio pa tal po se ren gia ma bend ri jos „Bo čiai“ va ka ro-
nė. Or ga ni za to riai kvie čia da ly vau ti.

Gruo džio 3 d., 12 val., Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
di džio jo je sa lė je vyks šven ti nis kon cer tas, skir tas 
Pa sau li nei neį ga lių jų die nai pa mi nė ti. Prieš ren-
gi nį ne mo ka mai bus at lie ka mi gliu ko zės kie kio 
krau jy je ma ta vi mai. 

Šven tė je kvie čia mi da ly vau ti vi si ra jo no neį ga lie-
ji, jų šei mų na riai ir vi suo me nė.

Viš ty ty je
Lapk ri čio 21 d. (tre čia die nį), 14 val., Viš ty čio re gio-
ni nio par ko lan ky to jų cent re vyks Ele nos De reš-
ke vi čie nės kū ry bos va ka ras „Ru dens žy dė ji mas“. 
Ru de niš kos ei lės per si pins su me lo din gais ro man-
sais, ku riuos at liks Viš ty čio folk lo ro ko lek ty vas „Ši-
lo jai“.

Bart nin kuo se
Lapk ri čio 24 d. (šeš ta die nį), 15.30 val., Bart nin kuo-
se vi sų lai kų ge riau sių dai nų kon cer tą su rengs 
Kęs tu tis Jab lons kis ir Si mo na. Vi si kvie čia mi da ly-
vau ti ir iš anks to už si sa ky ti bi lie tus tel. 8 618 77 
332. Bi lie to kai na 6 Eur, ren gi nio die ną – 7 Eur, 
vai kams nuo 5 iki 9 m. – 3 Eur.

Pae že riuo se
Lapk ri čio 29 d., 18 val., Pae že rių dva ro rū muo se 
vyks Dva rų se no vi nės mu zi kos fes ti va lio „Vi va la 
mu si ca“ kon cer tas „Ne ti kė tas su si ti ki mas su Vin cu 
Ku dir ka“. Ja me žiū ro vai pa ma tys ak to rę ir re ži sie-
rę Vir gi ni ją Ko chans ky tę, akor deo ni nin kę Re na tą 
Bu zė nai tę, bir by ni nin ką Ge di mi ną Kau šy lą, for te pi-
jo nu skam bins Zi ta Lu ko šiū nie nė.
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KAS? KUR? KA DA?

Šian dien dan gus niauks ty sis, ta čiau kri tu-
lių ti ki my bė ma ža. Šiau rės ry tų, ry tų vė jas 
sieks iki 4–9 m/s. Tem pe ra tū ra ne kils aukš-
čiau 0–4 laips nių ši lu mos.

Tre čia die nį pa si ro dys pra gied ru lių, kri-
tu lių ne nu ma to ma. Pūs vos jun ta mas šiau-
rės ry tų, šiau rės vė jas. Nak tį tem pe ra tū ra 
kris iki 0–5 laips nių šal čio, die ną kils tik iki 
0–3 laips nių ši lu mos.

Ket vir ta die nį vy raus de be suo ti su pra-
gied ru liais, be kri tu lių orai. Ir nak tį, ir die-
ną vie to mis tvy ros rū kas, for muo sis silp na 
li jund ra, plik le dis. Nak tį tem pe ra tū ra vėl 
svy ruos nuo 0 iki 5 laips nių šal čio, die ną bus 
nuo 1 laips nio šal čio iki 3 laips nių ši lu mos.

Nuvirtusį beržą „okupavo“  kerpės. 
Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Priešpilnis iki lapkričio 22 d.

07:56
16:11
08:15

Atkelta iš 7 p.

– Dar mums la bai trūks ta bul vių. Bū tu me 
la bai dė kin gi, jei kas jų do va no tų, – sa kė J. 
Že kie nė. – Prii ma me vi sus pro duk tus, ku-
riuos ga li ma įdė ti į puo dą. Mė sos nu si per-
ka me iš Sa vi val dy bės ski ria mų lė šų. Bet 
jei kas no rė tų pa rem ti – mie lai lauk tu me, 
nes al ka nų žmo nių tik dau gė ja.

Ky bar tų mo kyk los-dar že lio „Ąžuo liu-
kas“ pa tal po se prieš 15 me tų įsi kū ru si val-
gyk lė lė –  Ky bar tų neį ga lių jų gru pei „At-
jau ta“ va do va vu sios ky bar tie tės Ire nos 
Ba ce vi čie nės „kū di kis“. Iš pra džių mies te 
val gyk lė lę no rė ta steig ti prie baž ny čios, 
pa skui svars ty ta, kad bū tų ne blo gai ją 
įkur din ti tuo me ti nia me  in ter na te, kur 
bu vo ne blo gos są ly gos. Tik nie kas ne si ry-
žo im tis to kio var go. Tuo met ši tą naš tą 
už si krau ti ne pa bū go I. Ba ce vi čie nė, juo-
lab kad pa rem ti pa ža dė jo Algirdo But ke vi-
čiaus lab da ros ir paramos fon das.

 Pa si ta rę tar pu sa vy je, taip pat su švie-
ti mo įstai gos ad mi nist ra ci ja, neį ga lie ji 
nu ta rė im tis dar bo. Prap lė tė jau tu rėtas 
pa tal pas, ku rias su re mon ta vo Ky bar tuo se 
vei kian čios me to dis tų baž ny čios na riai. 
Iš pra džių val gyk lo je bu vo mai ti na mi 44 
žmo nės, vė liau jų dau gė jo.

– Jau la bai rei kė tų re mon to, nau jos vi-

]

ryk lės. Apie in dap lo vę net ne sva jo ja me, 
svar bu, kad bū tų iš ko ir ant ko iš vir ti mais-
to, – sa kė  L. Do vi dai tie nė. – La bai džiau gia-

mės vi sais, ku rie mums iš tie sia pa gal bos 
ran ką, o mes, sa vo ruož tu, pa gel bė ja me 
ki tiems. Taip ir su ka si ge ru mo ra tas.

Dė kin gi val gyk lė lės globėjams

Valgyklos virėja Renata Merkevičienė ateinantiesiems valgyti įdeda 
stiklainių su sriuba, kad nuneštų maisto nevaikštantiems kybartiečiams.

Autorės nuotr.
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