
Mi nist ras ne žars tė pa ža dų, 
bet li go ni nę gy rė
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Penk ta die nį ra jo ne lan kė si svei-
ka tos ap sau gos mi nist ras Au-
re li jus Ve ry ga. Jis su si ti ko su 
me di kų bend ruo me ne, ra jo no 
va do vais, Tre čio jo am žiaus uni-
ver si te to stu den tais ir ap lan kė 
aso cia ci jos „Keisk po žiū rį“ kon-
sul ta ci nį punk tą.

Rei kės keis tis
Nors svei ka tos ap sau gos mi nist ras ap si-

lan ky ti mū sų ra jo ne ža dė jo jau se niai, vis 
kas nors su truk dy da vo. Tad su pla nuo tas 
vi zi tas pa vy ko tik iš tre čio kar to. Ta čiau 
šį syk A. Ve ry ga į Vil ka viš kio li go ni nę at vy-
ko tie siai iš su si ti ki mo su Kau no me di kais 
ir, kaip pa ts sa kė, bu vo pa si ren gęs vis kam 
– pa si ry žęs į klau si mus at sa ki nė ti nors ir 
iki šeš ta die nio ry to. Vis dėl to jo die not var-
kė bu vo griež tai su pla nuo ta, tad nak vo ti 
Vil ka viš ky je nei mi nist rui, nei jį at ly dė ju-
siam ir vi zi tą or ga ni za vu siam Sei mo na-
riui Kęs tu čiui Smir no vui ne te ko.

Il giau siai mi nist ras bend ra vo su me di-
kų bend ruo me ne, ku riai rū pė jo ir re gio ni-
nių me di ci nos įstai gų atei tis, ir kad rų bei 
at ly gi ni mų klau si mai.

Labiausiai li go ni nės me di kus domino 
jų įstai gos li ki mas: ko kie yra to li mes ni mi-
nis te ri jos pla nai dėl ra jo nų gy dy mo įstai-
gų ir va di na mo jo pa slau gų tink lo op ti mi-
za vi mo.

Mi nist ras kal bė jo, jog kad ir kaip no rė-
tu me iš lai ky ti vi sas ša lies gy dy mo įstai gas 
su vi so mis tei kia mo mis pa slau go mis, keis-
tis ver čia ob jek ty vios prie žas tys. Pag rin di-
nė jų – nuo la ti nis gy ven to jų ma žė ji mas. 
Jei ra jo nuo se bus ma žai gy ven to jų, va di-
na si, bus su tei kia ma ma žai me di ci nos pa-
slau gų, o tai reiš kia, jog gy dy mo įstai gos 
neuž si dirbs pa kan ka mai pi ni gų ir tie siog 

neiš gy vens. Juo lab kad ra jo nų gy ven to jai 
„mig ruo ja“ ir į di džių jų mies tų gy dy mo 
įstai gas, ieš ko da mi ge res nių me di ci nos pa-
slau gų.

Il gins re zi den tū rą
Dar vie na svar bi prie žas tis – žmo giš-

kų jų iš tek lių trū ku mas. Nors A. Ve ry ga pa-
si džiau gė, jog tarp vil ka viš kie čių me di kų 
yra gan daug jau nų vei dų, ta čiau ša ly je 
esa ma li go ni nių, kur vie nas me di kas pri-
vers tas dirb ti ke liuo se sky riuo se, nes pa-
pras čiau siai nė ra spe cia lis tų. Tad, pa sak 
mi nist ro, ne bus lai kas spręs ti pro ble mą, 
kai ir to vie no žmo gaus ne be liks. Ki ta 
ver tus, kai trūks ta spe cia lis tų, pa cien tai 

var giai ga li jaus tis sau giai gy do mi.
– Pri vers ti me di kus va žiuo ti dirb ti į 

ra jo nus ne ga li me, – sa kė A. Ve ry ga. – Ieš-
ko me prie mo nių, kaip pa da ry ti, kad pri-
trauk tu me jau nų spe cia lis tų į pro vin ci ją. 
Tam ke ti na me įves ti eta pi nę re zi den tū rą, 
kai stu den tai tu rė tų bent me tus ją at lik ti ir 
ra jo nų li go ni nė se. Ta čiau tam rei kė tų pail-
gin ti re zi den tū ros stu di jas.

Mi nist ras įsi ti ki nęs, jog re zi den tū ros 
me tais pa dir bė ję re gio nuo se jau nie ji me di-
kai pa jus tų, kad kar tais ra jo nų li go ni nė se 
dar bo są ly gos net ge res nės nei di džio sio se. 
O jei dar Sa vi val dy bė pa siū ly tų būs tą, re gio-
nas iš vis tap tų pa trauk lus.

Nukelta į 9 p.]

Svei ka tos ap sau gos mi nist ras Au re li jus Ve ry ga (cent re) bei jį at ly dė jęs Sei mo 
na rys Kęs tu tis Smir no vas (iš de ši nės) pa si gro žė jo li go ni nės te ri to ri ja ir už tai 
gy rė įstai gos va do vą Li ną Bla žai tį. Autorės nuotr.
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Su va žia vo na rai
Į ak ci ją „Da rom“ šie met ypač ak ty viai 

ir drau giš kai įsi trau kė ne di de lio Viš ty čio 
mies te lio žmo nės. Tal ką, pa va din tą šimt me-
čio šva ri ni mo si ak ci ja, kar tu suor ga ni za vo 
klu bas „Sū du vos na rai“, Viš ty čio re gio ni nio 
par ko di rek ci ja, Viš ty čio se niū ni ja ir bend-
ruo me nė.

„Sū du vos na rų“ va do vas Vir gi li jus Šid-
laus kas įvyk dė sa vo se ną pa ža dą ir į tal ką 
va ly ti eže ro pa kran tę su kvie tė pen kio li ka 
na rų su šei mo mis iš įvai rių Lie tu vos kam-
pe lių: Ky bar tų, Kau no, Klai pė dos, Plun gės, 

Ma ri jam po lės bei ki tų mies tų.
Pats V. Šid laus kas pa sa ko jo nar dan tis 

ko ne kas ant rą die ną ir nuo lat iš van dens 
iš trau kian tis bu te lių du že nų, skar di nių bei 
ki tų šiukš lių. Jo su kvies ti na rai žval gė eže ro 
dug ną iki 10 met rų gy ly je ir ran kio jo įvai-
rų „tur tą“ – nuo plas ti ko iki pa skan din tų 
pa dan gų.

Tal ko je da ly va vę Viš ty čio gy ven to jai 
bei jų sve čiai tvar kė eže ro pa kran tę, Ši le lio, 
Viš ty čio sto vyk la vie tes, Šal ta lan kio miš ko 
par ką.
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PAMINĖJO
Ket vir ta die nį 

Sei mas pa mi nė-
jo Lie tu vos ne-
prik lau so my bės 
ak to sig na ta ro 
Jo no Ma čio, mi-
ru sio 2012 m., 
80-ąsias gi mi mo 
me ti nes. Sei mo 
rū muo se esan-
čio je Lais vės gy nė jų ga le ri jo je šiuo me-
tu eks po nuo ja ma fo tog ra fi jų pa ro da, 
skir ta šiai su kak čiai. Fo tog ra fi jos pri-
sta to J. Ma čio veik lą. Pa ro da veiks iki 
ba lan džio 30 die nos.

KVIE ČIA VERS LI NIN KUS
Ket vir ta die nį (ba lan džio 26 d.), 10 val., 
Sa vi val dy bės po sė džių sa lė je (S. Nė-
ries g. 1, Vil ka viš kis) vyks Ma ri jam po-
lės re gio no plėt ros ta ry bos po sė dis. Ja-
me da ly vaus ir in for ma ci ją apie vers lo 
są ly gų bei in ves ti ci jų plėt rą re gio nuo-
se pa teiks ūkio vi ce mi nist ras Ma rius 
Skuo dis. Tai gi į po sė dį kvie čia mi vi so 
Ma ri jam po lės re gio no vers lo at sto vai, 
tarp jų – ir Vil ka viš kio ra jo no vers li nin-
kai.

DEK LA RA CI JOS
Apie 2,1 tūkst. gy ven to jų per nai Vil ka-
viš kio ra jo ne bu vo įsi gi ję vers lo liu di ji-
mą ar vyk dė in di vi dua lią veik lą pa gal 
pa žy mą. 53 pro c. tu rin čių jų vers lo liu-
di ji mus jau dek la ra vo per nai gau tas 
pa ja mas. VMI in for muo ja, kad iki ge-
gu žės 2 d. dek la ra ci jas pri va lo pa teik ti 
gy ven to jai, per nai įsi gi ję vers lo liu di ji-
mą ar įre gist ra vę in di vi dua lią veik lą 
pa gal pa žy mą, net jei 2017 me tais ir 
ne ga vo pa ja mų.

Į BAL TA RU SI JĄ
Vil ka viš kio tre čio jo am žiaus uni ver si-
te tas ge gu žės 29–30 d. vi sus no rin čius 
kvie čia vyk ti į eks kur si ją po Bal ta ru-
si ją. Ke lio nės marš ru tas ves po se ną-
sias Lie tu vos pi lis. Nak vy nė nu ma ty ta 
Mins ke. Eks kur si jos kai na – 120 Eur 
(įskai čiuo tas drau di mas ir vi za). 

In for ma ci ja tei kia ma te le fo nu 8 
514 91 182.
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Į Vištytį suvažiavę narai iš ežero rinko žvejų ir poilsiautojų paliktas šiukšles. 
Au to rės nuo tr.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Šeš ta die nį vi so je Lie tu vo je vy ko ak ci ja „Da rom“: žmo nės tvar kė 
miš kus, par kus, pae že res, so di no me de lius. Nuo ki tų tal ki nin kų 
neat si li ko ir mū sų ra jo no gy ven to jai.



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

2018 m. balandžio 24 d. 2

Jū ra tė RAČ KE LIE NĖ iš Pil viš kių:
– Tai – dis ku tuo ti nas klau si mas. 

Sup ran tu, kad kai muo se vai kų ma žė ja, 
o iš lai ky ti mo kyk lų pa tal pas ir ten dir-
ban čius pe da go gus kai nuo ja di de lius 
pi ni gus. Vis dėl to gai la ne tik vai kų, bet 
ir pa sta tų. Pa vyz džiui, Pae že rių pa grin-
di nės mo kyk los pa sta tas re no vuo tas, o 
jau kal ba ma, jog šią ug dy mo įstai gą kaž-
ka da ga li tek ti už da ry ti. Kas bus su tuo 
pa sta tu?

Vi li ja LES KAUS KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Ma nau, kad to da ry ti ne rei kė tų. 

La biau siai gai la ma žų vai kų, ku rie bū-
tų at plėš ti nuo na mų ir iš vež ti į to liau 
esan čias mies tų mo kyk las.

Al va ras ORIN TAS 
iš Klam pu čių k:
– Jei nė ra pa kan ka mai vai kų, tai 

kam lai ky ti tuš čius pa sta tus? Tie sa, 
tai nu ma ty ti rei kė tų iš anks to. Pa vyz-
džiui, bu vu sio je Klam pu čių mo kyk lo je 
pa kei tė lan gus, pa sta tė šil dy mo ka ti lą 
ir po po ros me tų ją už da rė. Taip bū ti 
ne tu rė tų.

Vi li ja KRUN KAI TIE NĖ 
iš Kark li nių k.:
– Rei kia bū ti nai pa lik ti kai muo se 

mo kyk las, bent jau pra di nu kams! Ma-
žiems vai kams ten vis kas sa va, pa žįs-
ta ma. Ne re tai kai mo vai kams mies te 
ky la adap ta ci jos pro ble mų.

Mil da ŠU KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Sup ran tu, kad kai mų mo kyk lų 

lau kia liūd na atei tis, nes vai kų skai čius 
dras tiš kai ma žė ja. Vis dėl to ma nau, jog 
tas mo kyk las rei kia steng tis iš lai ky ti 
kaip įma no ma il giau.
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Ar rei kė tų už da ry ti nuo sto lin-
gas kai mų mo kyk las?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Su si dū rė ke ly je
Šeš ta die nį, apie 14.10 val., ke ly je 
Kybartai–Kaliningradas, Mal dė nų 
kai mo ri bo se (Šei me nos sen.), su si-
dū rė du au to mo bi liai.

41 me tų Mal dė nų kai mo gy ven-
to jas, vai ruo da mas au to mo bi lį „VW 
Mul ti van“ su sa va dar be prie ka ba, 
iš va žia vo iš ša lu ti nio ke lio ir su si-
dū rė su pa grin di niu ke liu va žiuo-
jan čia trans por to prie mo ne „Mer-
ce des-Benz E270“, ku rią vai ra vo 28 
me tų vil ka viš kie tis. Abu vai ruo to jai 
bu vo blai vūs, tu rė jo tei sę vai ruo ti.

Į eis mo įvy kį pa te kę žmo nės nu vež ti į 
li go ni nę. Mer se de so vai ruo to jui pa temp ti 
de ši nės ko jos raiš čiai, „VW Mul ti van“ vai-
ra vu siam vy rui su ža lo ta kai rė ko ja, o kar-
tu su juo va žia vu siam 25-erių ke lei viui su-
ža lo ta gal va.

At vy kę ug nia ge siai at ver tė ant va žiuo-
ja mo sios da lies ap vir tu sį „Volks wa gen“ 
au to mo bi lį, iš grio vio iš trauk tas „Mer ce-
des-Benz E270“. Nu va ly ta ke lio dan ga, sor-
ben tais su rink ti iš si lie ję te pa lai.

Mu šė vai ką ir mo te rį
Ba lan džio 20 d., apie 12.30 val., Ky bar tuo se, 
J. Ba sa na vi čiaus g., iš ma ty mo pa žįs ta mas 
as muo ne ma žiau kaip pen kis kar tus su-
da vė ran ka į vei dą 2007 me tais gi mu siam 
ber niu kui. Jam Vil ka viš kio li go ni nė je nu-
sta ty ti su mu ši mai, vai kas iš leis tas gy dy tis 
į na mus.

Po li ci ja iš siaiš ki no, jog ber niu ką mu šė 
sep ty nio lik me tis jo bend rak la sio gi mi nai-
tis, ma tyt, to kiu bū du ban dęs „spręs ti“ tarp 

vai kų anks čiau ki lu sį konf lik tą.
Ki tos die nos va ka re, apie 

21.30 val., na muo se prieš 38 me-
tų žmo ną smur ta vo Klam pu čių 
kai mo gy ven to jas. Išk vies ti pa rei-
gū nai nu sta tė, jog vy riš kis ne blai-
vus (1,40 pro m.). Ke tu rias de šimt-
me tis su lai ky tas.

Rinko sprogmenis
Jau įpras ta, kad pa va sa rį, pra si dė-
jus že mės dar bams, mū sų ra jo ne 
it iš gau sy bės ra go pa si pi la sprog-
me nys.

Ba lan džio 19-oji bu vo ypač 
„der lin ga”: šią die ną iš mi nuo to jai 
sprog me nis rin ko net ke tu rio se 
mū sų ra jo no vie to se.

Du kar tus J. Vit kaus in ži ne ri jos ba ta lio-
no iš mi nuo to jai bu vo kvies ti į Pa je vo nio 
se niū ni ją. Tri lau kio kai me ap tik tas 75 mm 
ar ti le ri jos svie di nys (jį su nai ki no vie to je), 
o  Ka ralk rės lio kai me ap tik tą 82 mm mi-
nos vai džio mi ną ka riai iš ve žė su nai kin ti.

Tą pa čią die ną Dre bu li nės kai me (Klau-
su čių sen.) ir La pan kos kai me (Gi žų sen.) 
ras ti du 100 mm ar ti le ri jos svie di niai. Abu 
sprog me nys su nai kin ti vie to je.

Nukelta į 8 p.]
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Bus dar vie na tal ka
Kaip sa kė re gio ni nio par ko 

di rek to rius Ne ri jus Paš kaus-
kas, iš vi so Viš ty ty je šeš ta die nį 
bu vo su rink ta per 10 m³ įvai-
rių at lie kų.

„Ak ci jo je „Da rom“ da ly-
vau ja me kiek vie nais me tais, 
ta čiau, pa ly gin ti su ke le tu pa-
sku ti nių me tų, ši bu vo gau siau sia. Iš vi so 
jo je da ly va vo apie 60 žmo nių. Ta čiau tai 
– ne vie nin te lė tvar ky mo si ak ci ja. Ap lin-
ką mes tvar ky si me ir ge gu žės mė ne sį su 
mo ki niais. Re gio ni nio par ko di rek ci ja tai 
da ro jau daug me tų, dar nuo ta da, kai ne-
bu vo ak ci jos „Da rom“, nes tai – mū sų edu-
ka ci nio ap lin ko sau gi nio švie ti mo da lis. 
Ti ki mės, kad šiukš lę pa kė lęs vai kas pa ts 
gam tos ne terš“, – pa sa ko jo N. Paš kaus-
kas.

Po dar bų su si rin kę tal ki nin kai da li jo si 
įspū džiais. Žmo nės pa sa ko jo dau giau siai 
ra dę poil siau to jų ir žve jų pa lik tų plas ti ko 
bu te lių, stik lo du že nų, skar di nių, pa dan gų 
ir kt. Pa si tai kė ne tik iš mes tų, bet ir pa mes-
tų daik tų: tvar ky da mi Šal ta lan kio gi rai tę 
tal ki nin kai ap ti ko tarp me džių nu kri tu sį 
svei ku tė lį dro ną su ka me ra. Jo sa vi nin kas 
viš ty čio kas nu džiu go, nes sa vo įren gi nio 
ras ti jau grei čiau siai ne si ti kė jo. Pa ke lę 
tvar kę vy rai juo kė si iš žo lių iš krapš tę du 
pil nus ru siš kos deg ti nės bu te lius, ku riuos 
kaž kas to kio je keis to je vie to je pa si dė jo 
grei čiau siai jau prieš ke le tą me tų, o pa skui 
slap ta vie tę, ma tyt, pa mir šo.

]

Po tal kos vi siems jos da ly viams įteik-
ti or ga ni za to rių pa dė kos raš tai, žmo nės 
pa kvies ti pa si vai šin ti pui kia re gio ni nio 
par ko meist ro Vy to Kli maus ko iš vir ta žu-
vie ne ir „Sū du vos na rų“ klu bo pa ga min tu 
ara biš ku plo vu.

Dir bo vi sa me ra jo ne
Ak ci jo je „Da rom“ da ly va vo vi so ra jo no 

žmo nės. Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
eko lo gas Da rius Bu ni kis sa kė, kad vi siems 
tal ki nin kams, ku rie į jį krei pė si, bu vo pa da-
ly ta be veik pust re čio tūks tan čio Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos iš ap lin kos ap sau gos 
rė mi mo fon do nu pirk tų šiukš lių mai šų.

„Į mus krei pė si Gi žų, Bart nin kų, Ža lio-
sios, Kark li nių, Šei me nos bend ruo me nės, 
„Auš ros“ gim na zi jos ad mi nist ra ci ja, ki taip 
ta riant – daug no rin čių jų pa dir bė ti. La bai 
ak ty viai tal ki nin ka vo Did vy žių glo bos na-
mų žmo nės: jie ne tik tvar kė ap lin ką sa vo 
gy ven vie tė je, bet šeš ta die nį at vy ko rink ti 
šiukš lių ir iš Pae že rių eže ro pa plū di mio“, 
– pa sa ko jo eko lo gas.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja nu pir ko 
37 lie pai tes, ku rios šeš ta die nį bu vo pa so-

din tos Vil ka viš ky je, Nep rik lau so my bės 
gat vė je. Iš to pa ties aplinkos apsaugos rė-
mimo fon do lė šų nu pirk tas 13 lie pų ir 6 
rau don la pius kle vus tal kos da ly viai pa so-
di no Ky bar tuo se, J. Ba sa na vi čiaus gat vė je.

Ne bū ti nai re gist ra vo si
Ne ma žai se niū ni jų, bend ruo me nių ir ki-

tų tal ki nin kų į „Da rom“ or ga ni za to rių są ra-
šus ne si re gist ra vo, o sa vo te ri to ri jas, vie šą-
sias erd ves tie siog tvar kė ki to mis die no mis, 
kai jiems bu vo pa to giau.

Kaip tei gė D. Bu ni kis, nors praė ju sią 
sa vai tę tal kos vy ko in ten sy viau, se niū ni jų, 
gy ven vie čių, mo kyk lų bend ruo me nės tvar-
kė si ir te be sit var ko vi są mė ne sį.

Pa vyz džiui, Gra žiš kių se niū nė Ra mu tė 
Did va lie nė sa kė, jog šiukš lės se niū ni jo je 
ap ren ka mos vos at ši lus, ne lau kiant vi suo-
ti nių tal kų, o štai bend ra tal ka bus su reng-
ta šian dien, ant ra die nį. 

Su si rin kę tal ki nin kai Gra žiš kių cent-
ro parkelyje paso dins 40 ąžuo liu kų. Iš jų 
pla nuo ja ma su for muo ti skai čių 100, taip 
il giems lai kams įpras mi nant gra žų Vals ty-
bės ju bi lie jų.

Nuo smūgio „VW Multivan“ apvirto ant šono.
Vilkaviškio PK nuotr.

S

Išrinkti šiukšles iš Šaltalankio giraitės 
brūzgynų lengva nebuvo. Autorės nuotr.
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Rajono talkininkams 
šiukšlėms rinkti 
buvo padalyta beveik 
pustrečio tūkstančio 
plastikinių maišų.

Aktyviai talkoje dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų ben-
druomenė. Rimvydo ŽIEMIO nuo tr.

S
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Gimimo, mirties faktų leidžia neviešinti, 
o apie santuoką bus pranešta

Nė ra ga li my bės gau ti su ti ki mą
„San ta kos“ re dak ci ja vis su lau kia skai-

ty to jų klau si mų, ko dėl jie laik raš ty je ne-
be ran da Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos užuo jau tos praei tą mė ne sį 
mi ru sių žmo nių ar ti mie siems. Vi suo me nė 
ši tas užuo jau tas trak tuo da vo ne tik kaip at-
jau tos iš raiš ką – skai ty da vo jas kaip ofi cia-
liai pa tei kia mą in for ma ci ją apie išė ju sius į 
am ži ny bę žmo nes.

Jau ku ris lai kas yra pa si kei tu sios tam 
tik ros įsta ty mo nuo sta tos, reg la men tuo-
jan čios fak to apie as mens mir tį skel bi mą. 
Įs ta ty mas nu ma to, kad vie šai skelb ti in for-
ma ci ją apie mir tį ga li ma tik ve lio nio ar ti-
mie siems da vus raš tiš ką su ti ki mą.

Bend ros užuo jau tos ne bu vi mas tik rai 
ne reiš kia, kad žmo nės ma siš kai ėmė prieš-
ta rau ti ži nios apie ar ti mo jo mir tį skel bi-
mui.

Pa sak Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riaus 
ve dė jos Žyd rū nės Blauz džiū nie nės, kai in-
for ma ci ją apie žmo nių mir tis sky rius ėmė 
gau ti elekt ro ni niu bū du iš gy dy mo įstai gų, 
mi ru sių jų ar ti mie ji pas sky riaus spe cia lis-
tes nea tei na. Tad tie siog nė ra ga li my bės 
gau ti raš tiš ką jų su ti ki mą.

Iki įsi ga lio jant mi nė tam rei ka la vi mui 
ne vi si žmo nės su tik da vo, kad bū tų pa skelb-
ta in for ma ci ja apie jų ar ti mo jo mir tį.

„Kai ka da su ti ki mo ne duo da vo tie siog 
sau go da mi ve lio nio as mens duo me nis. 
Daž nai ne su tik da vo ir tais at ve jais, kai 
mir tis bū da vo smur ti nė“, – sa kė Ž. Blauz-
džiū nie nė.

Spren džia nau ja gi mių tė vai
Ži nios apie nau ja gi mius Ci vi li nės met-

ri ka ci jos sky rių taip pat pa sie kia per elekt-
ro ni nę in for ma ci nę sis te mą. Vis dėl to tė vai 
ar vie nas iš jų pri va lo at vyk ti į sky rių, kad 

ma žy liui duo tų var dą, pa-
var dę. Teik da mas pra šy mą 
re gist ruo ti kū di kio gi mi mą 
do ku men tus pil dan tis as-
muo duo da su ti ki mą vie šai 
skelb ti apie įre gist ruo tą nau-
ja gi mį ar ba pa reiš kia, kad 
ne su tin ka su tuo. Ci vi li nės 
met ri ka ci jos sky riaus spe cia lis tės pri va lo 
pai sy ti tė vų va lios.

Prie žas čių, ko dėl ne su tin ka ma skelb ti, 
bū na įvai rių. Pa vyz džiui, san tuo ko je gy ve-
nan tis vy ras pri pa žįs ta tė vys tę kū di kiui, 
ku rio su si lau kė su ki ta mo te ri mi, o ne su 
tei sė ta žmo na. Ki tą syk bū na at ve jų, kai 
žmo nės tie siog ne no ri vie šin ti vai ko gi mi-
mo fak to ir pa si nau do ja šia sa vo tei se.

Pla nus tuok tis pri va lo skelb ti
Ta čiau Ci vi li nis ko dek sas ne nu ma to jo-

kios ga li my bės iš veng ti vie šo pra ne ši mo 
apie ofi cia liai pa reikš tus ke ti ni mus tuok tis.

„Kad neat si ras tų kliū čių, ne vė liau 
kaip dvi sa vai tes iki san tuo kos įre gist ra-
vi mo pri va lo me skelb ti są ra šus as me nų, 
ku rie tam tik ru lai ku pas mus pla nuo ja 
tuok tis, – sa kė Ž. Blauz džiū nie nė. – Są ra-
šas bū na pa ka bin tas Ci vi li nės met ri ka ci-
jos sky riaus priei go se, taip pat skel bia mas 
in ter ne to sve tai nė je vil ka vis kis.lt.

Be je, iš sve tai nės lan ko mu mo sta tis ti-
kos duo me nų ma ty ti, kad nuorodą „Ci vi-

li nė met ri ka ci ja“ lan ky to jai renkasi ypač 
daž nai.

Ci vi li nės met ri ka ci jos sky rius iš anks-
to ne skel bia apie tas san tuo kas, ku rios 
jung tu vių die ną su da ro mos tik baž ny čio-
je, o vė liau spe cia lis čių įtrau kia mos į ap-
skai tą. Per nai baž ny ti nių san tuo kų bu vo 
90 iš 278 įre gist ruo tų. Jau ke le ri me tai pa-
gre čiui pa ste bi ma ten den ci ja, kad šven tės 
die ną maž daug treč da lis po rų į Ci vi li nės 
met ri ka ci jos sky rių ne vyks ta, o tuo kia si 
baž ny čio je.

Per nai 13 po rų pa gei da vo bū ti su tuok-
tos Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riaus dar buo-
to jo, ta čiau ne sky riu je, o ki to je ra jo no vie-
to je. To kius pa gei da vi mus pa reiš kė va sa rą 
ar pa čio je ru dens pra džio je šei mas kū rę 
žmo nės.

Pa sak ve dė jos Ž. Blauz džiū nie nės, pa-
sta ruo ju me tu po ros vis daž niau ren ka si 
san tuo ką Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je 
su da ry ti ei li nę sa vai tės die ną.

Skai čiai vi lio ja ir iš gąs di na
Šie met die nos ka len do riu je su si dės čiu-

sios taip, kad 2018 me tų rugp jū čio (8-ojo 
me tų mė ne sio) 18 die na bus šeš ta die nis. 
Ar mū sų kraš to bū si mi jau na ve džiai sa vo 
šei mos gy ve ni mo sėk mę links ta sie ti su 
skai čių „ma gi ja“?

Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riaus dar buo-
to jos kol kas ne ga li sa ky ti, jog tą die ną jų 
lau kia tik ras dar by me tis. Pra šy mus tą dien 

re gist ruo ti san tuo ką yra 
pa tei ku sios ke lios po ros, 
ta čiau ant plū džio bent kol 
kas tik rai nė ra.

Ga li bū ti, kad skai čių 
„mis ti ką“ pro vin ci jo je pra-
sklai do kur kas di des nės 
pi ni gų su mos, vers li nin kų 
už si pra šo mos už so dy bų, ki-
tų pa tal pų, ves tu vi nių dra-
bu žių nuo mą, už įvai rias 
pa slau gas bū tent rugp jū čio 
18-ąją.

Vis dėl to did mies čiuo se 
ir pas kai my nus rugp jū čio 
18 d. lau kia ma tik ro san tuo-
kų bu mo. 

Vil niaus mies to sa vi val-
dy bės Ci vi li nės met ri ka ci-
jos sky rius ke lias lais vas 
vie tas tuok tis tu ri tik la bai 

anks ti ry te. Ma ri jam po lie čiai dar tu ri po-
rą vie tų, bet li kęs ir gi tik pa ts anks čiau sias 
lai kas. Lais vo lai ko re gist ruo ti san tuo ką 
Kau no mies to ro tu šė je jau ne bė ra.

To kia vi zua liai gra ži bei švęs ti pa to gi 
da ta bu vo ir prieš ge rą de šimt me tį. 2007 
me tų lie pos (7-ojo me tų mė ne sio) 7-oji die-
na bu vo šeš ta die nis. Ta da mū sų ra jo no 
Ci vi li nės met ri ka ci jos sky rius įre gist ra vo 
dvy li ka san tuo kų.

„De ja, jau nu trauk tos ke tu rios tą dien 
su da ry tos san tuo kos“, – sa kė Ž. Blauz džiū-
nie nė. Va di na mie ji „mis ti niai“ sep ty ne tai 
treč da liui šei mų lai mės taip ir neat ne-
šė...

Ga li ma sa ky ti, kad po Ci vi li nės met-
ri ka ci jos sky riaus spe cia lis čių ren gia mų 
do ku men tų įra šais „nu gu la“ pa tys gi liau-
si žmo nių iš gy ve ni mai: mei lė, ne tek ties 
skaus mas, džiaugs mas dėl nau jos gy vy bės 
atė ji mo.

Tie sa, dar buo to joms pra dė jus gi lin tis 
į do ku men tus ret kar čiais iš ky la in te re san-
tams „ne pa to gių“ ir dėl to nu ty lė tų fak tų. 
Pa vyz džiu ga lė tų bū ti is to ri ja apie vie ną 
taip ir neį re gist ruo tą san tuo ką.

Ves ti ke ti nęs vy ras ži no jo, kad sa vo iš-
rink ta jai jis bus ne pir mas ir ne ant ras su-
tuok ti nis. Ta čiau kai do ku men tai pa ro dė, 
kad mo te riai san tuo ka bū tų sep tin ta, nau-
jo fak to pri blokš tas vy riš kis dar per klau-
sė: „Tai ką, aš sep tin tas?.. Na ne, sep tin tas 
aš ne bū siu...“, ir išė jo...

Kau no ap skri ties vals ty bi nės mo kes čių ins-
pek ci jos vir ši nin kė Ju di ta Stan kie nė tei gia, 
kad dar ne vė lu ap si gal vo ti, ta čiau rei kė tų 
pa sku bė ti.

– Jei as muo šiais me tais jau sky rė pa ra-
mą, ta čiau no ri pa keis ti pa ra mos ga vė jus, 
jam rei kia iki ge gu žės 2 d. už pil dy ti nau ją 
pra šy mą per ves ti pa ja mų mo kes čio da lį 
pa ra mos ga vė jams ar po li ti nėms par ti joms 
(for mos FR0512 3 ver si ja) ir jį pa teik ti. Ši 
tvar ka taip pat ga lio ja ir tais at ve jais, kai gy-
ven to jas pa ra mą iš kar to sky rė ke le rių me-
tų lai ko tar piui. Vals ty bi nė mo kes čių ins pek-
ci ja pa skir tą pa ra mą per ve da ver tin da ma 
tik vė liau siai pa teik tą gy ven to jo pra šy mą.

Pra šy mus pa ra mai skir ti re ko men duo-
ja ma teik ti elekt ro ni niu bū du per VMI 
Elekt ro ni nio dek la ra vi mo sis te mą (http://
deklaravimas.vmi.lt), nes šis pa tei ki mo 
bū das yra grei čiau sias, pa pras čiau sias ir 
sau giau sias. Pra šy mai taip pat ga li bū ti 
įteik ti tie sio giai VMI dar buo to jui, at siųs ti 
kla si ki niu pa štu VMI Mo kes ti nių prie vo lių 
de par ta men to Do ku men tų tvar ky mo ir 
ar chy va vi mo sky riui ad re su: Ne ra vų g. 8, 
66257 Drus ki nin kai.

Gy ven to jo skir ta pa ra ma bus per ve da-
ma tik tuo at ve ju, jei gu jis mo kes čių ad mi-
nist ra to riui bus pa tei kęs vi sas pri va lo mas 
dek la ra ci jas.

Ap si gal vo ti dėl pa ra mos dar ne vė lu

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Į re dak ci ją skam bi nę žmo nės klau sė, ar ga li ma ap si gal vo ti ir sa vo 
2 pro c. pa ja mų mo kes čio skir ti ki tai or ga ni za ci jai, nors šį met jį jau 
pa sky rė. Gal būt tai bus įma no ma jau tik ki tais dek la ra vi mo me tais?

Būk ty ra kaip eže ras,
Būk gi li kaip miš kas,
Būk švie si kaip sau lė
Ir vi sa da šyp so kis.
Tau – vi sos pa va sa rio gė lės.

Gi le tą GU TAUS KIE NĘ,
gy ve nan čią Ky bar tuo se,

su 35-uo ju pa va sa riu 
svei ki na

krikš to sū nus Dau gir das, 
ma ma su šei ma.

Užsk. 1377

SVEIKINAME

Įrašuose „nugula“ 
meilė, netekties 
gėla, džiaugsmas 
dėl naujos gyvybės.

Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Žmo gaus gi mi mas ir mir tis, san tuo kos su da ry mas, nu-
trau ki mas – ofi cia liai įre gist ruo ja mi įvy kiai. Gy ven to jams 
ky la klau si mų dėl informacijos apie juos skel bi mo. Ko dėl 
apie ke ti ni mą Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je re gist ruo ti 
san tuo ką vi sa da pra ne ša ma vi suo me nei, nau ja gi miai vie-
šai iš var di ja mi ne vi si, o apie mi ru siuo sius vi siems skir-
tos in for ma ci jos iš vi so ne be li ko?

Vi suo me nės svei ka tos biu ras 
ren gia ak ci ją „Rū pin ki mės sa-
vo svei ka ta“. Jo je kvie čia mos 
da ly vau ti ra jo no įstai gos, 
iš sky rus švie ti mo įstai gas.
No rin čios da ly vau ti įstai gos iki ba lan-
džio 30 d. ga li re gist ruo tis te le fo nu (8 
342) 31 058 ar ba el. p. in fo.vilkavis-
kiovsb@gmail.com. Re gist ruo jan tis 
rei kia nu ro dy ti įstai gos pa va di ni mą, 
ad re są, kon tak ti nį nu me rį.

Vi suo me nės svei ka tos biu ro spe-
cia lis tai su už si re gist ra vu sio mis įstai-
go mis su si sieks ir at vyks į vie tą, pra-
ves pra kti nį už siė mi mą „Rū pin ki mės 
sa vo svei ka ta“. Per jį bus ga li ma pa si-
ma tuo ti krau jo spau di mą, iš si tir ti kū-
no su dė ties ana li za to riu mi, įver tin ti 
ran kos jė gą, su spe cia liu prie tai su iš si-
tir ti ang lies mo nok si do kie kį iš kve pia-
ma me ore.

Dau giau in for ma ci jos tei kia ma tel. 
(8 342) 31 058.

Vi suo me nės svei ka tos biu ro inf.

Pasirūpinkite 
sveikata

Ieškok krašto naujienų savo telefonewww.santaka.info
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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

Tarp ge riau sių jau nų jų vers li nin kų bend ro vių – 
Vil ka viš kio ir Gra žiš kių gim na zis tai

Re gio ne dau gė ja
Pir mais me tais mu gė je da ly va vo 12 

MMB, per nai – 22, o šie met – net 36 jau nų-
jų vers li nin kų ko man dos. 

Šio ren gi nio su ma ny to ja ir vie na iš 
or ga ni za to rių ky bar tie tė Edi ta Nai dai tė 
džiau gė si, kad dau gė ja da ly vių ne tik iš vi-

sos ša lies, bet ir iš Ma ri jam po lės re gio no.
„Šie met Ma ri jam po lė yra pa skelb ta Lie-

tu vos kul tū ros sos ti ne, tad to kio ti po ren gi-
nys la bai ti ko bend ra me šiai pro gai skir tų 
ren gi nių kon teks te. Vi siems da ly viams 
pa ren gė me iš skir ti nę pro gra mą: jie bu vo 
pa kvies ti į eks kur si ją po Ma ri jam po lę, da-

ly va vo pro tmū šy je apie Sū du vos kraš tą bei 
spe cia lio je kon fe ren ci jo je apie at ras tas ir 
neat ras tas jau ni mo vers lu mo ga li my bes. 
Man, kaip su val kie tei, la bai svar bu, kad 
šia me re gio ne dau gė ja mo ko mų jų mo ki nių 
bend ro vių. Pir mais me tais Ma ri jam po lės 
re gio ne jų bu vo vos dvi, per nai – trys, o šie-
met – jau še šios. Ma nau, jog šis ren gi nys ir-
gi pri si de da prie MMB kū ri mo si re gio ne“, 
– min ti mis da li jo si kar tu su Ma ri jam po lės 
re gio no jau nų jų vers li nin kų klu bo na riais 
Ra sa Va lai ty te ir And riu mi Pa peč kiu ren gi-
nį or ga ni za vu si E. Nai dai tė.

Iš rink tos ge riau sios
Į ren gi nį su si rin ku sios 36 MMB iš Vil-

niaus, Kau no, Aly taus bei Ma ri jam po lės 
re gio nų ne tik sie kė par duo ti kuo dau giau 
sa vo pa ga min tos pro duk ci jos, bet ir ko vo jo 

dėl 17 įvai rių no mi na ci jų pri zų. Per šven tę 
bu vo ren ka mos ge riau sius pro duk tus bei 
ori gi na liau sias idė jas pri sta čiu sios, ko mu-
ni ka bi liau sios, ino va ty viau sios ir įvai rio se 
ki to se sri ty se iš si sky ru sios jau nų jų vers li-
nin kų ko man dos.

Ko mu ni ka bi liau siai bend ro vei ati te-
ko Vil ka viš kio kraš to laik raš čio „San ta ka“ 
įsteig ti pri zai. Ja ta po Kau no pre zi den to 
Val do Adam kaus gim na zi jo je vei kian ti jau-
nuo lių įmo nė „EC Books“, ku rian ti edu ka ci-
nes kny gu tes vai kams apie gam ti nin ko ir 
gy dy to jo pro fe si jas. „EC Books“ na riai pa-
tys iliust ra vo kny ge les, kū rė už duo tis. Per 
šiuos moks lo me tus su sa vo siū lo mu lei di-
niu jie ap lan kė 30 Kau no mo kyk lų, da ly va-
vo ne vie no je mu gė je ir su lau kė di džiu lės 
sėk mės.

Nukelta į 6 p.]

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai (iš kairės) Gabija Balčiūnaitė, Gustas 
Vaškelis bei Agnė Pečiulytė neabejoja, kad kitais metais jų verslas seksis dar 
geriau. Au to riaus nuo tr.

S
Gražiškių gimnazijos atstovės (iš kairės) Rugilė Baltrušaitytė ir Gabija 
Savaikaitytė kviečia papuošaluose esančias sėklas panaudoti pagal paskirtį.

S

Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
jau vie nuo lik tą kar tą su kvie tė 
ma žuo sius kny gų skai ty to jus 
į tra di ci nę vai kiš kos kny gos 
šven tę.
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro ma žo ji sa lė vos 
tal pi no žiū ro vus – vai kų lop še lių-dar že lių 
ug dy ti nius, pra di nių kla sių mo ki nius. Šven-
tės da ly viai, lauk da mi ra šy to jos, pie šė, kas 
jiems yra lai mė. Vai kams lai mė yra šei ma, 
šo ko la das, la pė, žai di mai, Lie tu va, pa sa ka 
apie Mi kę Pū kuo tu ką, ma ma, mu zi ka... Ši 
šven tė or ga ni zuo ja ma pa mi nė ti Tarp tau-
ti nę vai kų kny gos die ną ir su si tik ti su vai-
kų pa mil tu ra šy to ju. Šie met pa bend rau ti 
su vai kais į Vil ka viš kį at sku bė jo ra šy to ja 
Eve li na Da ciū tė ir kny gos per so na žas la pė. 
E. Da ciū tės su kur ta, o Auš ros Kiu du lai tės 
iliust ruo ta kny ga „Lai mė yra la pė“ – gau-
siai ne tik mū sų ša ly je ti tu luo tas kū ri nys. 
Ši pa sa ka 2017-ai siais iš rink ta vai kų Me tų 
kny ga. Prie šio lai mė ji mo pri si dė jo ir vil ka-
viš kie čiai, ak ty viai įsi trau kę į Vai kų li te ra-
tū ros sky riaus or ga ni zuo tus teat ra li zuo tus 
kny gų vai kams pen ke tu ko pri sta ty mus, 
skir tus ak ci jai „Me tų kny gos rin ki mai“, ir 
bal suo da mi už kny gą „Lai mė yra la pė“.

Ra šy to ja ga lė jo įsi ti kin ti, kad „Lai mė 
yra la pė“ – Vil ka viš ky je pui kiai ži no mas kū-
ri nys. Tai by lo jo pie ši niais ir dar be liais apie 
lai mę ir la pę iš puoš ta kul tū ros cent ro sa lė. 

O Vai kų ir jau ni mo cent ro vai dy bi nių imp-
ro vi za ci jų bū re lio, ku riam va do vau ja Ilo na 
Vilt ra kie nė, pa si ro dy mas „Kas yra lai mė“ 
ra šy to ją tie siog pa ke rė jo.

Vai kai šven tės vieš nios klau sė, kaip tap-
ti ra šy to ju. „Rei kia la bai daug skai ty ti, skai-
ty ti, skai ty ti...“, – sa kė ji, o į klau si mą, kas 

yra lai mė, at sa kė: „Lai mė yra ra šy ti.“ Kad 
Vil ka viš kio vai kams kny gos rū pi, liu di jo 
ne tik tai, kaip jie ruo šė si šiai šven tei. Už 
tai, kad kny gas tik rai mėgs ta, de šimt Vai-
kų li te ra tū ros sky riaus skai ty to jų pel nė pa-
dė kos raš tus ir do va nė les. Ak ty viau siems 
skai ty to jams juos įtei kė E. Da ciū tė. Iš ra-

šy to jos ran kų pa dė kas su pa lin kė ji mais 
at siė mė de vy ni Vil ka viš kio pra di nės mo-
kyk los mo ki niai: Sa man ta Sa ža ny tė, Lie pa 
Vaš ke ly tė, Ug nius La vins kas, Do vy das Ma-
čiu lai tis, Lė ja Svo bū nai tė, Smil tė Ker pa ky-
tė, Ro ber tas Ci ka na vi čius, Jo ris Bin do kas, 
Ra po las Vo sy lius. Į dau giau siai skai tan-
čių jų gre tas pa te ko ir Al vi to pa grin di nės 
mo kyk los ket vir to kė Mil da Ka la vins kai tė. 
Kiek vie nam, pel niu siam ak ty viau sio skai-
ty to jo ti tu lą, E. Da ciū tė lin kė jo: „Kad lai mė 
bū tų di des nė už la pę.“

Ra šy to jai E. Da ciū tei vai kiš kos kny gos 
šven tė Vil ka viš ky je „Kur ta ke lis pa su ka, 
ra si gra žią pa sa ką“ pa li ko ge rą įspū dį. Štai 
ke le tas ei lu čių iš jos at si lie pi mo: „To kį priė-
mi mą, to kią šven tę man su ruo šė, kad il gai 
ne pa mir šiu. Vai kai, bib lio te kos dar buo to jos 
tam ruo šė si ne vie ną sa vai tę: pie ši nių pri-
pieš ta, la pių pri lanks ty ta. O kur dar su kur-
ta imp ro vi za ci ja kny gos „Lai mė yra la pė“ 
te ma. Vai dy bi nių imp ro vi za ci jų bū re lio va-
do vė kny gos iliust ra ci jas iš ra din gai pa ver tė 
ju dan čiais pa veiks lė liais. Mė ga vau si pui kiu 
vai kų pa si ro dy mu ir taip gi liai iš jaus tu, iš-
gy ven tu va do vės teks to ir vaiz do ma ty mu. 
Vai kai už ver tė klau si mais. Ra šy to jui la bai 
svar bu pa jus ti, kad esi lau kia mas, kad skai-
ty to jui įdo mu tai, ką tu vei ki. Vil ka viš ky je 
aš to ga vau su kau pu.“

Al vi na RADŽ VI LIE NĖ
Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te kos 

Vai kų li te ra tū ros sky riaus ve dė ja

Ra šy to ja vai kams lin kė jo, kad lai mė bū tų di des nė už la pę

Rašytoja Evelina Daciūtė atsakinėjo į šventės dalyvių klausimus. 
Roberto ŠŪMAKARIO nuotr.

S

And rius GRY GE LAI TIS

Ma ri jam po lė je tre čią kar tą įvy ko res pub li ki nė mo ko mų jų mo ki nių 
bend ro vių (MMB) mu gė. Tarp de šim ties ge riau sių mu gės da ly vių 
pa te ko abi mū sų ra jo no at sto vės: Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos 
MMB „Mui-Mui“ bei Gra žiš kių gim na zi jos jau nų jų vers li nin kų star-
tuo lis „La še lis gam tos“.
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Nors atė jęs pa va sa ris 
dau gy bę me tų su sa vi mi 
at si ves da vo ir žo lės de-
gi ni mo en tu zias tus bei 
di des nį dėl to ky lan čių 
gais rų skai čių, pa sta rai-
siais me tais pa ste bi ma, 
jog to kių ne lai mių pa da-
ro ma ža la vis ma žė ja.

Sau sos per nykš tės žo lės de gi ni-
mas pa va sa rį ke lia daug rū pes-
čių tiek žmo gui ir jo tur tui, tiek 
gam tai. Nuo de gan čios žo lės 
ug nis per si me ta į miš kus, dur-
py nus, pa sta tus, skurs ta dir va, 
žūs ta au ga lai, vabz džiai, ežiai, 
kiš kiai ir pe rin tys paukš čiai. 
Ne ga na to, de gan ti pie vos pa klo tė iš ski ria 
du jas, ku rių su dė ty je esan tys suo džiai, der-
vos, ne su de gu sios me džia gos bei neor ga ni-
nės at lie kos tie sio giai ža lo ja svei ka tą.

Vil ka viš kį gelbs ti der lin ga že mė
Kaip tei gia Ma ri jam po lės re gio no ap lin-

kos ap sau gos de par ta men to (RAAD) Vil ka-
viš kio ra jo no agen tū ros ve dė jas Vi tas Ba-
kas, pa sta ruo sius dve jus me tus Vil ka viš kio 
ra jo ne dėl žo lės de gi ni mo di des nių gais rų 
ne ki lo.

„Jau be veik pen ke rius me tus gais rų kie-
kis ra jo ne ge ro kai su ma žė jęs – šie met dar 
ne te ko nei ieš ko ti pa de gė jų, nei iš ra šy ti 
bau dų. Per nai si tua ci ja bu vo la bai pa na ši. 
Šis pa va sa ris ski ria si tuo, kad de gi na mi ir 
ma žes ni žo lės plo tai. Pa ly gin ti su si tua ci-
ja prieš de šimt me tį, pa sta rai siais me tais 
pro ble mų be veik ne be tu ri me. Vil ka viš kis 
– žem dir bių ir der lin gos že mės kraš tas, to-
dėl kiek vie nas že mės plo tas yra mak si ma-
liai iš nau do ja mas“, – sa kė V. Ba kas.

Per pir muo sius šių me tų mė ne sius Vil-
ka viš kio prieš gais ri nė gel bė ji mo tar ny ba 

ge sin ti dėl žo lės de gi ni mo ki lu sių gais rų 
va žia vo 13 kar tų, per nai – 12. Anot prieš-
gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos vy riau sio jo 
ins pek to riaus Eri ko Žars kio, nors skai čiai 
la bai pa na šūs, iš de gin tas plo tas šie met yra 
kur kas ma žes nis – 6 ha (per nai – 14 ha), 
daž niau siai de ga vos ke lių arų plo tai. „Jei 
ly gin si me su si tua ci ja prieš de šimt me tį 
(2008–2009 me tus), tar ny ba vyk da vo bent į 
de šimt to kių iš kvie ti mų per die ną“, – tei gė 
E. Žars kis.

Žo ly nų pa de gė jus išaiš kin ti su dė tin ga, 
nes daž niau siai de ga ap leis tos vie tos, ne tu-
rin čios pa sto vaus šei mi nin ko. Anot Vil ka viš-
kio ra jo no agen tū ros ve dė jo, jei šei mi nin kas 
vie ti nis, čia lan ko si ir dir ba že mę, tuo met 
ir ti ki my bė nu sta ty ti pa de gė ją yra daug di-
des nė. To dėl kai de gin to jas ži no, kad ne liks 
ne pas te bė tas, pra de da jaus ti at sa ko my bę ir 
ven gia ri zi kos.

Pa dė tis ša ly je ge rė ja
Re mian tis Prieš gais ri nės ap sau gos ir 

gel bė ji mo de par ta men to pa tei kia mais duo-
me ni mis, iki ba lan džio 18 d. at vi ro se te ri-

to ri jo se ša ly je už fik suo ti 1675 
gais rai, iš ku rių 381 gais ras ki lo 
dėl neat sar gaus žo lės, ra žie nų, 
au ga li nin kys tės at lie kų de gi ni-
mo bei tei sės ak tų rei ka la vi mų 
pa žei di mų jas de gi nant. Per nai 
per tą pa tį lai ko tar pį at vi ro se 
te ri to ri jo se ki lo 1180 gais rų, tad 
šie met jų skai čius pa di dė jo net 
42 pro c.

Ne pai sant ne ti kė to ūg te lė ji-
mo, bend ro sios žo lės de gi ni mo 
ir dėl to ki lu sių gais rų ten den ci-
jos ge rė ja. 2015 me tais už fik suo-
ti 858 žo lės de gi ni mo at ve jai, 
2016-ai siais – 534, o per nai jau 
tik 421.

Kas met po zi ty ves ni skai-
čiai ro do, jog Ap lin kos mi nis te-
ri jos, re gio nų ap lin kos ap sau-
gos agen tū rų ir Prieš gais ri nės 

ap sau gos de par ta men to pa stan gos duo da 
aki vaiz džių vai sių. Kaip pre ven ci nės prie-
mo nės re gio nų prieš gais ri nių gel bė ji mo 
tar ny bų ir ap lin kos ap sau gos agen tū rų 
vyk do mi rei dai, per ku riuos ga li bū ti ap-
tin ka mas ir bū si mo gais ro ži di nys, ir už-
ker ta mas ke lias nau jiems pa de gi mams. 
Au gan tis gy ven to jų są mo nin gu mas, pi lie-
tiš ku mas ir tei sin gas ga li mų pa sek mių 
įsi ver ti ni mas pa de da tiek lai ku įver tin ti 
pa vo jų, tiek apie jį pra neš ti.

Fi nan si nės prie mo nės vei kia 
ge riau siai
Pa sak V. Ba ko, ga na di de lę įta ką žo ly nų 

gais rų skai čiaus ma žė ji mui da ro fi nan si nės 
prie mo nės – bau dos ir san kci jos.

Įs ta ty mai nu ma to, jog sau sos žo lės, 
nend rių, nu kri tu sių me džių la pų, šiau dų, 
lau ki nin kys tės ir dar ži nin kys tės at lie kų 
de gi ni mas pa žei džiant ap lin kos ap sau gos 
rei ka la vi mus už trau kia as me nims nuo 30 
iki 230 eu rų sie kian čią bau dą. Be to, pa ste-
bė jus sa vo že mė je ra žie nų ir ne sug rėb tų 
šiau dų gais rą, bet ne siė mus dėl to veiks-

mų, taip pat lau kia bau da nuo 50 iki 300 
eu rų.

Kaip vie nas iš stip riau sių pa sta rų jų 
me tų veiks nių, ma ži nan čių že mės val dy-
to jų no rą de gin ti sau są žo lę, – griež tos 
Tie sio gi nių iš mo kų že mės ūkio naud me-
nų ir pa sė lių plo tų ad mi nist ra vi mo bei 
kont ro lės tai syk lės. V. Ba kas tvir ti no, kad 
Vil ka viš kio kraš tui šie rei ka la vi mai tu rė-
jo di džiau sios įta kos, nes per nykš tę žo lę 
de gi nan tiems ūkiams ga li bū ti pri skai-
čiuo ja ma 5 pro c. san kci ja vi sai jiems su tei-
kia mai pa ra mai.

At sa kin go de gi ni mo tai syk lės
Ge ros ag ra ri nės ir ap lin ko sau gos būk-

lės (GAAB) rei ka la vi mai drau džia de gin ti 
že mės ūkio au ga lus bei jų ra žie nas, žo lę 
ga nyk lo se ar ba pie vo se. Išim tys ga li bū ti da-
ro mos, jei lai ko ma si Ap lin kos mi nis te ri jos 
pa tvir tin tų Ap lin kos ap sau gos rei ka la vi mų 
lau ko są ly go mis de gi nant au ga lus ar jų da-
lis.

Sau są žo lę, nend res, nu kri tu sius la pus, 
šiau dus, lau ki nin kys tės, dar ži nin kys tės, 
au ga li nės kil mės lie ka nas lau ko są ly go mis 
lei džia ma de gin ti tik su rink tas (su grėb tas) 
į krū vas, kai nė ra ga li my bių jų kom pos tuo-
ti (ar ba kom pos ta vi mas ga li tu rė ti įta kos 
au ga lų ken kė jų pli ti mui) ar ki taip pa nau-
do ti, ne ar čiau kaip 30 met rų nuo sta ti nių. 
De gi ni mas tu ri bū ti nuo lat ste bi mas, jį bai-
gus smilks tan čią ug nia vie tę pri va lo ma už-
ge sin ti už pi lant van de niu ir smė liu.

Gy ven to jai kvie čia mi ne de gin ti per-
nykš tės žo lės ir at sa kin gai elg tis su ug ni mi 
at vi ro se te ri to ri jo se bei miš kuo se. Pas te bė-
jus de gi na mą žo lę rei kė tų iš kar to apie 
tai pra neš ti bend ruo ju pa gal bos te le fo nu 
112.
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Žo lės gais rų re gio ne pa dau gė jo, bet jų iš de gin tas plo tas 
kasmet vis ma žes nis

Kont ras tų ša lis Iz rae lis: gy ve ni mas 
tarp Kris taus ste buk lų, bet be Ka lė dų
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

(Pa bai ga. Spausdinta Nr. 30, 31)

Ap lan kius di džiau sius Iz rae lio 
mies tus, ver tė tų nu ke liau ti į ša-
lies šiau rė je esan tį der lin giau sią 
ša lies kraš tą – Ga li lė ją. Ji nuo 
se no gar si sa vo kal vo mis ir der-
lin gais slė niais. Šis kraš tas kles-
tė jo dėl gau saus grū dų, sul tin gų 
vai sių bei aly vuo gių der liaus.

Krikš čio niš kų tra di ci jų vie tos
Čia duo ta pra džia ir di die siems pre ky-

bos ke liams, ku rie ve dė po vi są pa sau lį. 
Ta čiau šis kraš tas ypa tin gas ne tik gam ta 
ar eko no mi ka. Jis ir gi pa si žy mi žy miau sių 
krikš čio niš ko sios re li gi jos vie tų gau sa.

Vien ko ver ta bib li nė le mia mos gė rio 
ir blo gio ko vos vie ta – Ar ma ge do no slė nis. 
Šio je vie to je įvy ko dau gy bė įvai riau sių kau-
ty nių. Be to, ma no ma, kad iš čia ki lo ir krikš-
čio niš ko ji dogma, jog Ar ma ge do nas – tai 
pa sku ti nės ko vos vie ta prieš pa sau lio pa bai-
gą.  At vy kus bū ti na ap žiū rė ti bib li nį Na za-
re to mies tą, ku ria me il gus me tus gy ve no 

Kris tus, pa ma ty ti Ap reiš ki mo Šven čiau sia-
jai Mer ge lei Ma ri jai baž ny čią – di džiau sią 
to kio ti po sta ti nį Ar ti muo siuo se Ry tuo se. 
Taip pat ver ta už suk ti į bib li nį Ka nos kai me-
lį, ku ria me įvy ko pir ma sis Kris taus ste buk-
las, kai van duo bu vo pa vers tas vy nu.

Go la no aukš tu mos me na 
kru vi nas ko vas
Aukš tu ti nė Ga li lė ja, šiau rė je su si lie jan ti 

su Li ba no kal nais, iki šių die nų me na kru vi-
nas ko vas. Dar prieš ge rą pen kias de šimt me-
tį iš stū mus si rus iš Go la no aukš tu mų, vi sos 

jos pri klau so Iz rae liui. Žy dai 1200 kv. km 
Go la no aukš tu mų užė mė per Še šių die nų 
ka rą, o vė liau te ri to ri ją anek sa vo. Šio žings-
nio tarp tau ti nė bend ri ja nie ka da ne pri pa ži-
no.

Anks ty vą pa va sa rį prie Ga li lė jos jū ros 
ply tin čios der lin gos kal vos pa si puo šia spal-
vin gais aguo nų, cik la me nų, ki to kių au ga lų 
žie dais, ta čiau ei ti jų pa si skin ti ar šiaip pa si-
gro žė ti gam ta – be ga lo pa vo jin ga, nes vi sa 
te ri to ri ja už mi nuo ta. Apie tai by lo ja vie lų 
už tva ros ir įspė jan tys ženk lai. Tad šiuo gro-
žiu ga li ma gė rė tis tik iš to lo.

Su Vil ka viš kio žy dų is to ri jos ty ri nė to ju 
Ral fu Se lin dže riu, pa ki lę į Go la no aukš tu-
mas, ap va žia vo me ap link vi są Ga li lė jos 
jū rą.

Pil na pa slap čių Ga li lė jos jū ra
Se na ja me Tes ta men te ji dar va di na ma 

Ki ne re to jū ra, o Nau ja ja me Tes ta men te 
– Ge ne za re to ar ba Ti be ria dos eže ru. Van-
dens tel ki nys – kriau šės for mos, 20 ki lo met-
rų il gio ir 12 ki lo met rų plo čio pla čiau sio je 
vie to je. Jis yra 207 m že miau jū ros ly gio, 
to dėl oras virš van dens ga na smar kiai įkais-
ta. Vė liau šal tas oras, leis da ma sis nuo kal vų 
ir su si tik da mas su karš tu oru virš van dens, 
daž nai su ke lia stai gias aud ras.
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Pe da go gams pri sta ty tos švie ti mo nau jo vės
And rius GRY GE LAI TIS

Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio 
gim na zi jo je įvy ko res pub li-
ki nė mo ky to jų kon fe ren ci ja 
„Šiuo lai ki nės mo ky mo si stra-
te gi jos: bū dai mo ki nių pa sie-
ki mams ge rin ti įvai rių da ly kų 
pa mo ko se“, į ku rią su si rin ko 
per pus šim tis pe da go gų.

Kon fe ren ci ją or ga ni za vo lei dyk la „Švie-
sa“, bend ra dar biau jan ti tiek su mū sų 
ra jo no, tiek su vi sos ša lies ug dy mo įstai-
go mis. Lei dyk la nuo lat or ga ni zuo ja įvai-
raus po bū džio ren gi nius, per ku riuos 
pri sta to ne tik sa vo, bet ir bend rą sias 
švie ti mo nau jo ves.

To kio po bū džio kon fe ren ci ja Ky bar-
tuo se su reng ta pir mą kar tą. Tie sa, į mū-
sų ra jo ną „Švie sa“ jau bu vo su kvie tu si 
pe da go gus iš vi sos ša lies. Prieš po rą me-
tų pa na šaus po bū džio ren gi nys vy ko Vil-
ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jo je.

„Džiau gia mės, kad šį kar tą lei dyk la 
pa si rin ko bū tent mū sų įstai gą. No rė jo-
me ne tik pa ma ty ti švie ti mo nau jo ves, 
bet ir pa tys pa ro dy ti, kas mes to kie esa-
me“, – sa kė Kris ti jo no Do ne lai čio gim na-
zi jos di rek to rius Sau lius Span ge vi čius.

Kon fe ren ci jo je da ly va vę 14 lek to rių 
ve dė teo ri nius ir pra kti nius už siė mi-
mus. Vie na iš jų – Kris ti jo no Do ne lai čio 
gim na zi jos lie tu vių kal bos mo ky to ja 
eks per tė Ni jo lė Čer naus kie nė. Pe da go-
gė su ko le go mis pa si da li jo pa tir ti mi, 
kaip per pa mo kas su do min ti vai kus. 
Anot jos, mo ky to jui svar biau sia – kū ry biš-
ku mas, tad mo kyk li nis va do vė lis ne tu rė tų 
bū ti vie nin te lė ug dy mo prie mo nė.

Ki ti lek to riai kal bė jo apie mo ky mo si 
stra te gi jų tai ky mą įvai rių da ly kų pa mo ko-
se, švie ti mo atei tį, po ky čius mo kyk lo je ir 

nuo lat be si mo kan čius pe da go gus. Ne ma-
žai dė me sio skir ta pra kti niams da ly kams: 
kaip su do min ti paaug lius pro gra mi ne li te-
ra tū ra, kaip ge rin ti jų ma te ma ti nius pa sie-
ki mus, kaip efek ty viai mo ky ti pra di nu kus 
ang lų kal bos ir kt.

„Pe da go gai pa gal sa vo pa tir tį pa ren-
gė da li ja mą ją me džia gą ir su si rin ku sie-
siems pa de monst ra vo, kaip pra ktiš kai ja 
nau do tis. Tiek Su val ki jo je, tiek vi so je Lie-
tu vo je mo ky to jai nau jo ves prii ma at sar-
giai. Tie sa, kai pe da go gai pa ma to, kaip 
teo ri ja vei kia pra ktiš kai, į vis ką žiū ri pa-
tik liau. Mes sten gia mės nuo lat pri sta ty ti 
pa čius nau jau sius švie ti mo spren di mus, 
ren gia me įvai rius mo ky mus. Šiais lai-

kais rei kia nuo lat keis tis. Da bar ti niai vai kai 
gau na dau giau in for ma ci jos, nei mo ky to jai 
jiems pa tei kia. Mo ki nių po rei kiai jau ki ti, 
nei bu vo prieš ke le rius ar ke lio li ka me tų“, 
– sa kė lei dyk los „Švie sa“ lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros edu ka ci nių lei di nių va do vė Ing-

ri da Na va lins kie nė.
Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos di-

rek to rius S. Span ge vi čius tvir ti no, jog to-
kie ren gi niai tiek jo va do vau ja mos įstai-
gos, tiek vi so ra jo no pe da go gams – itin 
nau din gi. Pa vyz džiui, šio je kon fe ren ci-
jo je mo ky to jams su teik ta dar dau giau 
ži nių apie vie to je eg za mi nų mo ki nių 
ren gia mą bran dos dar bą.

„Pri si pa žin siu, iki šiol gal vo jau, 
kad bran dos dar bas yra daug sun kes-
nis pa si rin ki mas nei eg za mi nai. Juk jį 
ten ka da ry ti il gą lai ką, įdė ti daug pa-
stan gų. Mo ki niui pa čiam rei kia su gal-
vo ti te mą, idė ją, vi sa tai ap ra šy ti, at lik ti 
moks li nius ty ri mus ir t. t. Vis dėl to da-
bar su pra tau, jog kly dau. Tai nė ra taip 
sun ku, kaip ga li pa si ro dy ti iš pir mo 
žvilgs nio. Atei ty je bū ti nai re ko men duo-
siu mo ki niams rink tis bran dos dar bą. 
Jį pa ren gu sie ji tu ri ga li my bę sto da mi į 
uni ver si te tą dar gau ti pu sę pa pil do mo 
sto ja mo jo ba lo. Šie met mū sų gim na zis-
tų, pa si rin ku sių bran dos dar bą, nė ra, 
ta čiau ži nau, kad ke le tas to kių dvy lik to-
kų mo ko si Pil viš kių „San ta kos“ ir Vil ka-
viš kio „Auš ros“ gim na zi jo se“, – kal bė jo 
S. Span ge vi čius.

Jis taip pat at sklei dė, jog jo va do vau-
ja ma įstai ga po šios kon fe ren ci jos su si-

do mė jo ga li my be pa keis ti se ną jį elekt ro ni-
nį die ny ną į nau ją jį, ku rį siū lė „Švie sos“ 
lei dyk la. Ji prie elekt ro ni nio die ny no siū lo 
„elekt ro ni nės kla sės“ pa slau gą. Tai tar si 
vi sa skait me ni zuo ta mo kyk los bib lio te ka. 
Įė jęs į elekt ro ni nį die ny ną ir pri si jun gęs 
prie „elekt ro ni nės kla sės“ mo ki nys ga li sa-
vo kom piu te ry je, te le fo ne ar ki ta me iš ma-
nia ja me įren gi ny je su si ras ti ko ne vi są per 
pa mo kas ar po jų nau do ja mą li te ra tū rą.

„Ma nau, kad bet ko kiu at ve ju tai yra 
neiš ven gia ma. Gy ve ni mas ne sto vi vie to-
je, tad kuo anks čiau „pri si jau kin si me“ 
nau jo ves, tuo mums pa tiems bus leng viau 
atei ty je“, – min ti mis pa si da li jo gim na zi jos 
va do vas.

Ni jo lė Čer naus kie nė su ko le go mis pa si da li jo pa tir ti mi, kaip per pa mo kas su do min ti 
moks lei vius. Au to riaus nuo tr.

S
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Su „San ta kos“ laik raš čiu su si ju si ir dar 
vie na no mi na ci ja. Ge riau sią mu gės 
rek la mą su kū rė Aly taus šv. Be ne dik-
to gim na zi jos „Zu Zu“ bend ro vė, sa vo 
klien tams siū lan ti įsi gy ti pen kių Lie-
tu vos re gio nų kva pų. Įdo mu tai, kad 
aly tiš kiai sa vo su kur ta me vaiz do kli pe 
rek la muo ja... „San ta kos“ laik raš tį. Rek-
la mą ga li ma iš vys ti in ter ne te https://
www.you tu be.com/watch?v=IvTLMUY
nV4U&feature=youtu.be.

Pas kelb tos ir de šimt ge riau sių mu-
gės MMB. Tarp jų pa te ko ir abi mū sų 
ra jo no at sto vės: Vil ka viš kio „Auš ros“ 
gim na zi jos jau nų jų vers li nin kų ko-
man da „Mui-Mui“ bei Gra žiš kių gim-
na zi jos „La še lis gam tos“.

Pa čiu ge riau siu mu gės star tuo liu 
iš rink tas Aly taus šv. Be ne dik to gim na-
zi jos jau nų jų vers li nin kų ko lek ty vas 
„Ma ke it simp le“, ku rian tis mo bi lią sias 
pro gra mė les.

Ra jo no MMB
„Auš ros“ gim na zi jo je vei kian ti 

bend ro vė „Mui-Mui“ pel nė dar ir ki tą 
ap do va no ji mą. Ji ta po ge riau sia Ma-
ri jam po lės re gio no MMB. „Auš ros“ 
gim na zis tai iš ož kų pie no, le van dų, 
me daus, me det kų ir ki tų svei ka tai pa-
lan kių ing re dien tų ga mi na mui lus. 
Išs kir ti niai ir šių pa va di ni mai: „Sie los 
vo ra tink lių va ly mas“, „At gal į gam tą“, 
„Kleo pat ros gro žio pa slap tis“ bei kt.

„Mui lų ga my bą pra dė jo me apie 

] tai nie ko neiš ma ny da mi. Ma nau, jog 
ki tais me tais jau bus leng viau, nes 
tu ri me įsi gi ję įvai rių for me lių, pjaus-
ty mo įran gą. Be to, per šiuos moks lo 
me tus „su si kli ja vo me“ kaip ko man-
da, o tai – ir gi la bai svar bu. Ži no me, 
kad kai ku rių mū sų mo kyk los mo ki-
nių tė vai tu ri eko lo gi nius ūkius. Ti ki-
mės atei ty je su jais už megz ti kon tak-
tus. Šiais me tais mums la bai pa dė jo 
ra jo no vers li nin kai, ku riuos daž nai 
kvies da vo mės pa kon sul tuo ti“, – pa sa-
ko jo šios bend ro vės at sto vas Gus tas 
Vaš ke lis.

Su eko lo gi ja su si jęs ir Gra žiš kių 
gim na zi jos MMB „La še lis gam tos“ vers-
las. Ši bend ro vė ga mi na kak lo pa puo-
ša lus su įvai rių au ga lų sėk lo mis.

„Ga li ma rink tis pa ka bu kus su 
me džių, dar žo vių ar gė lių sėk lo mis. 
Ga mi na me pa ka bu kus ir pa gal in di vi-
dua lius už sa ky mus. Šiais lai kais, kai iš-
ker ta ma tūks tan čiai hek ta rų me džių, 
juos at so din ti yra la bai svar bu, tad 
mes ska ti na me pa puo ša luo se esan čias 
sėk las pa nau do ti pa gal pa skir tį“, – sa-
kė gra žiš kie tė Ga bi ja Sa vai kai ty tė.

Jos ko le gė Ru gi lė Balt ru šai ty tė pri-
si pa ži no, kad iš pra džių ko lek ty vui 
sun kiai se kė si pa ka bu kų ga my ba, jie 
išei da vo tai per di de li, tai per ma ži. Vis 
dėl to da bar vers las jau įsi bė gė jo ir vis-
kas ei na kaip per svies tą.

Uni ka lios idė jos
Be mū sų ra jo no at sto vų mu gė je 

siū lo mų pro duk tų, ki tų MMB idė jos 

taip pat ste bi no sa vo gau sa ir įvai-
ru mu. Vie ni mo ki niai kvie tė įsi gy ti 
tau ti nių ak se sua rų, ant ri – na mų apy-
vo kos daik tų, tre ti – uni ka lių pa puo-
ša lų ar prie tai sų, skir tų au to mo bi lių 
ba ga ži nėms tvar ky ti. Mu gės da ly viai 
siū lė ir pieš tu ki nių, spe cia lių ki še-
nė lių pi ni gams, au si nių dėk liu kų, iš 
vir vių pa ga min tų in dų, nu tri na mų 
pa sau lio že mė la pių bei kt. Kai ku rie 
jau nie ji vers li nin kai jau da bar ga li pa-
si gir ti neį ti kė ti na sėk me. Pa vyz džiui, 
ge riau sia mu gės MMB iš rink ta „Ma ke 
it simp le“ šian dien ver čia si mo bi lių jų 
pro gra mė lių kū ri mu, o tarp jos klien-
tų yra net Kau no „Žal gi rio“ krep ši nio 
ko man da bei spor to ko men ta to rius 
Ro ber tas Pet raus kas.

Da lis įmo nių tu ri ir so cia li nę pa-
skir tį. Pa vyz džiui, žva kes iš na tū ra-
laus vaš ko ga mi nan tis Ša kių „Ži bu-
rio“ gim na zi jos jau nų jų vers li nin kų 
ko lek ty vas „Vaš kuo lė“ sa vo veik lą 
pra dė jo no rė da mas su rink ti kuo 
dau giau pi ni gų Ša kių vai kų die nos 
cent rui pa rem ti. Kau no Ko vo 11-
osios gim na zi jos ko man da „Se cond 
Touch“ per mu gę ne tik pri sta tė sa vo 
ak se sua rų ko lek ci jas iš pa dė vė tų odi-
nių ga mi nių bei jų at rai žų, bet ir į sa-
vo veik lą įtrau kia ne ga lią tu rin čius 
vai kus.

Nors dau gu ma mu gės da ly vių ir to-
liau ža da iš lik ti vers le, ta čiau ne tgi tie, 
ku rie ne ke ti na to da ry ti, vien bal siai 
tvir ti no, jog pa na šio je veik lo je įgy ta 
pa tir tis jiems tik rai pa dės atei ty je.

Tarp ge riau sių jau nų jų vers li nin kų bend ro vių – 
Vil ka viš kio ir Gra žiš kių gim na zis tai

Prieš ke le tą die nų Ky bar tų kul tū ros 
cent ras ga vo pro gą pa si keis ti vi sas žiū-
ro vų sa lė je esan čias kė des į nau jas. 

Da bar į ren gi nius at vy kę žiū ro vai sė dės minkš tai ir 
pa to giai, o ir es te ti nis vaiz das – vi sai ki tas. Se no sios 
me di nės kė dės kul tū ros cent rui tar na vo net 54 me-
tus, to dėl da bar nau ju pir ki niu džiau gia si vi sas ko lek-
ty vas.

– Pir ki niai at vež ti ba lan džio 17 die ną. 230 rau do-
nu au dek lu ap trauk tų kė džių at ke lia vo tie siai iš Len-
ki jos fab ri ko, – sa kė Ky bar tų kul tū ros cent ro di rek to-
rė As ta Ven cie nė.

Ky bar tie čiai su fab ri ku at kak liai de rė jo si, tad su 
at ve ži mo pa slau ga vi sa siun ta kai na vo 4910 eu rų, o 
vie na kė dė – tik apie 20 eu rų. Lėšų pirkiniui skyrė Vil-
kaviškio rajono savivaldybė.

„San ta kos“ inf.

Žiū ro vai sė dės pa to giau

Gy ve ni mas ne sto vi 
vie to je, tad kuo anks čiau 
„pri si jau kin si me“ nau jo ves, 
tuo mums pa tiems bus 
leng viau atei ty je.

Rau do nos kė dės la bai pa gy vi no Ky bar tų kul tū-
ros cent ro sa lės vaiz dą.

S
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Dar že lio pro jek tas Lietuvos 100-mečiui 
ta po res pub li ki niu
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ori gi na li Al vi to dar že li nu kų 
idė ja pa mi nė ti Lie tu vos vals-
ty bės at kū ri mo šimt me tį 
su ža vė jo ne tik ki tas ra jo no 
iki mo kyk li nes ug dy mo įstai-
gas. Al vi tie čiams įgy ven din ti 
pro jek tą pa dė jo dar že liai iš 
įvai riau sių ša lies kam pe lių.

Gra žu ir nau din ga
Idė ja, kaip pa mi nė ti gra žų sa vo tė vy-

nės ju bi lie jų, ki lo Al vi to pa grin di nės mo-
kyk los iki mo kyk li nio ugdymo sky riaus 
auk lė to jai Jū ra tei Ki se liaus kie nei. Pa ti 
tris vai ku čius au gi nan ti pe da go gė nu-
spren dė, kad Lie tu vos at kū ri mo šimt me-
čiui skir tas įstaigos pro jek tas tu rė tų bū ti 
ne tik gra žus, bet ir nau din gas, kil nus. O 
kas ga li bū ti kil niau, nei pa dė ti sa vo vai-
kų bend raam žiams – ma žie siems li go-
niu kams su trum pin ti li go ni nė je lei džia-
mas va lan das? J. Ki se liaus kie nė svars tė, 
jog tam, kad li go ni nė je lei džia mas lai kas 
ne prailg tų, rei kė tų Vai kų li gų sky riu je 
įsteig ti bib lio te kė lę.

Sa vo idė ja pa si da li ju si su ko le gė mis 
Kris ti na And riu kai tie ne ir Rai mon da 
Dap kū nai te bei Al vi to pa grin di nės mo kyk-
los di rek to riu mi Ro lan du Bul kaus ku, Jū ra-
tė su lau kė pri ta ri mo ir pa lai ky mo. O idė ją 
iš gir dę dar že li nu kų tė ve liai pa siū lė net 
dau giau pa gal bos, nei auk lė to jos ti kė jo si.

Idė ja už de gė
Pe da go gių idė ja išau go iki dvie jų da lių 

pro jek to „100 žings ne lių link ge rų dar be-
lių“, ku rio vie na da lis tu rė jo bū ti įgy ven-
din ta vie tos bend ruo me nės jė go mis, o ki ta 
– įtrauk ti vi sos ša lies iki mo kyk li nio ug dy-
mo įstai gas. Kny ge lių li go ni nė je be si gy dan-
tiems vai ku čiams nu ta rė nu pirk ti pa tys al-
vi tie čiai – 49 dar že lio ug dy ti nių tė ve liai, na 

o pa ga min ti joms skir tu kų bu vo kvie čia mi 
vi sos ša lies dar že li nu kai.

Al vi to auk lė to jos nu džiu go, kai su ži no-
ję apie pro jek tą at si lie pė net 38 ug dy mo 
įstai gų pe da go gai ir vai ku čiai. Skir tu kai 
ėmė plauk ti ne tik iš pen kių vie ti nių vai kų 

lop še lių-dar že lių, bet ir iš Kau no, Klai pė-
dos, Ra sei nių, Ro kiš kio, Ig na li nos, Uk mer-
gės, Ruk los, Pan dė lio bei ki tų vie to vių. 
Vai kai skir tu kus da žė vė lia vos spal vo mis, 
puo šė tau ti niais mo ty vais ir ga mi no įvai-
riau sio mis tech ni ko mis: ta pė, de ku pa ža-
vo, ap li ka vo, lie jo iš li pa lo ir kt.

Al vi tie čių idė ja taip su ža vė jo ki tų ug dy-
mo įstai gų bend ruo me nes, kad jos pa si siū-
lė ne tik pri ga min ti skir tu kų, bet ir at siųs ti 
kny gu čių su įra šy tais lin kė ji mais ser gan-
tiems vai ku čiams. Kai ku rie kny gu tes ne 
pir ko, o ga mi no pa tys, į jas su dė da mi pa-
čias ge riau siais emo ci jas. Vie nin te lis rei ka-
la vi mas – kad kny gu tės bū tų lie tu viš kos. 

O al vi tie čių vai kų tė ve liai nu spren dė, 
kad jų do va no tos bus ne tik lie tu viš kos, 
bet ir lie tu vių au to rių.

Kvie čia pa lai ky ti
J. Ki se liaus kie nė džiau gė si, jog ir jų, 

ir ki tos bend ruo me nės į pro jek tą žvel-
gė la bai at sa kin gai: tai kė, kad kny gu tės 
bū tų skir tos įvai rių am žiaus ka te go ri jų 
vai ku čiams – nuo pa čių ma žiau sių, ku-
riems rū pi tik pa žais ti ir pa var ty ti pa-
veiks lė lius, iki paaug lių, ku rie do mi si 
ir mo ko mą ja, švie čia mą ja, gro ži ne li te-
ra tū ra. Iš vi so suau ko ta 230 kny gų.

– Vie na kny ge lė net pa ra šy ta brai lio 
raš tu, – tė ve lių su pra tin gu mu neat sis te-
bė jo J. Ki se liaus kie nė. – Yra skir tų spe-
cia liai mer gai tėms ar ber niu kams. Neap-
siei ta ir be ma žy lių trokš ta mos „Ka kės 
Ma kės“ se ri jos.

Dvie jų vai ku čių tė ve liai ne tik paau-
ko jo kny gų, bet ir pa si siū lė pa ga min ti 
joms len ty nas. And rius Mi lin ke vi čius 
ir Gin ta ras And riu kai tis sa vo ga min tas 
me di nes len ty nas pri de ri no prie Vai kų 
li gų sky riaus ho lo in ter je ro.

Skir tu kus ga mi nu sius dar že lius taip 
su do mi no pro jek tas, kad jie siun tė net 
ga my bos tech no lo gi jų ap ra šy mus, vai-
ku čių nuo trau kas ir pan., tarp įstai gų 
bei jų auk lė to jų už si mez gė nau din gas 
bend ra vi mas ir bend ra dar bia vi mas. 

Ka dan gi skir tu kų bu vo pri ga min ta be ga lo 
daug, da lis pa puo šė Vai kų li gų sky riaus ko-
ri do rių sie nas, o ki ta ati teks Al vi to bib lio te-
kos skai ty to jams.

J. Ki se liaus kie nė kvie tė ir ki tus ra jo no 
gy ven to jus pri si dė ti prie gra žios ini cia ty-
vos. Nors šiuo me tu kny ge lių li go ni nė tu ri 
pa kan ka mai, per il ges nį lai ką jos su plyš, 
bib lio te kė lę rei kės at nau jin ti. Tad jei tu ri-
te na muo se vai kiš kų kny gu čių, pa si da ly-
ki te jo mis su ma žai siais li go niu kais.

Pro jek to su ma ny to ja Jū ra tė Ki se liaus kie nė (kai rė je) drau ge su ug dy ti nių tė ve liais 
Vai kų li gų sky riaus ve dė jai Kris ti nai Ku bi lie nei (cent re) per da vė pa čių su rink tą bib lio-
te kė lę. Au to rės nuo tr.

S

– Ar rei kia su mo kė ti so cia li nio drau-
di mo įmo kas, jei gu dek la ra vau sa va ran-
kiš kos veik los pa ja mas? – daž nai tei rau-
ja si gy ven to jai.

– Dek la ra vus pa ja mas, so cia li nio drau-
di mo įmo kas „Sod rai“ tu ri mo kė ti in di vi-
dua lių įmo nių sa vi nin kai, ma žų jų bend ri jų 
na riai, tik rų jų ūki nių bend ri jų ir ko man di ti-
nių ūki nių bend ri jų tik rie ji na riai, žmo nės, 
ku rie ver čia si in di vi dua lia veik la: ad vo ka-
tai, jų pa dė jė jai, no ta rai, ant sto liai, ūki nin-
kai ir jų par tne riai, val dan tys di des nius nei 
4 eko no mi nio dy džio vie ne tų ūkius.

Mo kė ti ne rei kia vers lo liu di ji mus tu rin-
tiems žmo nėms.

– Iki ka da rei kia su mo kė ti įmo kas?
– Už praė ju sius me tus įmo kos tu ri bū ti 

su mo kė tos iki 2018 m. ge gu žės 1 d.
– Kaip su ži no ti, kiek tu riu mo kė ti VSD 

ir PSD įmo kų?
– Pri si jun gę prie as me ni nės „Sod ros“ 

pa sky ros drau dė jui me niu juos to je pa si rin-
ki te punk tą „Su ves ti nės“ ir su for muo ki te 

38 su ves ti nę „In for ma ci ja apie dek la ruo tas 
pa ja mas ir mo kė ti nas su mas už nu ro dy tus 
me tus“. Tam, kad in for ma ci ja su ves ti nė je 
bū tų ma to ma, VMI jau tu ri bū ti ga vu si ir pa-
tvir ti nu si as mens pa ja mų dek la ra ci ją.

– Ar rei kia „Sod rai“ dek la ruo ti pa ja-
mas?

– Pa ja mos yra dek la ruo ja mos Vals ty bi-
nei mo kes čių ins pek ci jai.

– Ką rei kia nu ro dy ti mo kant įmo kas?
– Rei kia nu ro dy ti „Sod ros“ su ren ka mo-

sios są skai tos nu me rį, įmo kų ko dus ir mo-
kė ji mui rei ka lin gus rek vi zi tus.

Jei mo ka te so cia li nio drau di mo įmo kas 
už ki tą, rei kia nu ro dy ti to as mens, už ku rį 
mo ka te įmo kas, pa va di ni mą (var das, pa-
var dė), ko dą (as mens ko dą), įmo kos ko dą ir 
mo kė ti ną su mą. Daž niau siai elekt ro ni nės 
ban ki nin kys tės sis te mo se mo kant įmo kas 
už ki tus žmo nes rei kia už pil dy ti „Pra di nio 
mo kė to jo“ duo me nis.

– Ką da ry ti, jei gu ne ga liu lai ku su mo-
kė ti įmo kų?

– Dir ban tys sa va ran kiš kai ir mo kan-
tys so cia li nio drau di mo įmo kas už sa ve 
as me nys dėl so cia li nio drau di mo įmo kų 
įsi sko li ni mo, ne vir ši jan čio 1500 eu rų, ga li 
kreip tis į „Sod ros“ sky rių ir pa teik ti pra šy-
mą ati dė ti įsi sko li ni mo su mo kė ji mą. Dėl 
įmo kų ati dė ji mo ga li ma kreip tis iš kart po 
ge gu žės 1 d.

– Ar rei kia mo kė ti VSD įmo kas, jei-
gu dek la ra vau pa ja mas, gau tas vyk dant 
veik lą pa gal vers lo liu di ji mą?

– Nuo dek la ruo tų pa ja mų, gau tų vyk-
dant veik lą pa gal vers lo liu di ji mą, VSD 
įmo kų mo kė ti ne rei kia, ne bent Vals ty bi nė 
mo kes čių ins pek ci ja at ga li ne da ta žmo gui 
įre gist ruo tų in di vi dua lią veik lą, kai pa ja-
mų, gau tų iš ju ri di nių as me nų, su ma vir ši ja 
4500 eu rų.

– Kiek tu riu mo kė ti PSD įmo kų už 
vers lo liu di ji mą?

– In for ma ci ją apie mo kė ti ną su mą ga-
li ma su ži no ti pri si jun gus prie as me ni nės 
„Sod ros“ pa sky ros ar ba at vy kus į „Sod ros“ 
sky rių. PSD įmo kos už vers lo liu di ji mą mo-
ka mos kas mė ne sį. Ta čiau, jei gu tu rė da mi 
vers lo liu di ji mą tuo pat me tu ir dir bo te pa-
gal dar bo su tar tį ar bu vo te drau džia mi vals-
ty bės lė šo mis, ga li ma mo kė ti ir vie ną kar tą 
per me tus.

Šias PSD įmo kas už 2017 me tus tu ri te 
su mo kė ti iki 2018 m. ge gu žės 1 d., nu ro dy-
da mi įmo kos ko dą – 359.

– Kiek tu riu su mo kė ti „Sod rai“ so cia-
li nio drau di mo įmo kų už 2017 me tus, 
jei gu vyk džiau in di vi dua lią veik lą?

– So cia li nio drau di mo įmo kos skai čiuo-
ja mos nuo 50 pro c. in di vi dua lios veik los 
ap mo kes ti na mų jų pa ja mų (nea tė mus VSD 
ir PSD įmo kų) su mos.

VSD įmo kų ta ri fai yra to kie:
• 29,7 pro c. ar ba 31,7 pro c., jei gu žmo-

gus kau pia pen si jai pa pil do mai, tai ko mas 
iki 2017 m. bir že lio 30 d.;

• 28,7 ar ba 30,7 pro c., jei gu žmo gus 
kau pia pen si jai pa pil do mai, tai ko mas nuo 
2017 m. lie pos 1 d. iki gruo džio 31 d.

PSD įmo kų ta ri fas – 9 pro c.
Žmo gus, be si ver čian tis in di vi dua lia 

veik la, už 2017 me tus ne ga li su mo kė ti 
VSD ir PSD įmo kų nuo di des nės nei 20 
753,60 eu rų su mos. Jei in di vi dua li veik la 
bu vo įre gist ruo ta ne vi sus ka len do ri nius 
me tus, VSD ir PSD įmo kų „lu bos“ per skai-
čiuo ja mos pro por cin gai veik los vyk dy mo 
lai ko tar piui.

Jei gu in di vi dua lią veik lą vyk dan tis gy-
ven to jas per me tus mo kė jo PSD ir (ar) VSD 
įmo kas, tuo met rei kia su mo kė ti mo kė ti nų 
ir jau su mo kė tų įmo kų skir tu mą.

Mo kė ti nas VSD ir PSD įmo kas ga li te pa-
si skai čiuo ti nau do da mie si in di vi dua lios 
veik los skai čiuok le.

Nukelta į 8 p.]

„Sod ros“ at sa ky mai į gy ven to jų klau si mus apie dek la ra vi mą
Pra si dė jus pa ja mų dek la ra vi mui „Sod ra“ su vie ni jo jė gas su Vals-
ty bi ne mo kes čių ins pek ci ja (VMI) ir nuo la tos kon sul tuo ja gy ven to-
jus. Šių ins ti tu ci jų spe cia lis tai skai ty to jams pa tei kia at sa ky mus į 
ak tua liau sius klau si mus, daž niau siai ky lan čius sa va ran kiš ką veik-
lą vyk dan tiems as me nims, ku rie tu ri ne tik dek la ruo ti pa ja mas, 
bet ir lai ku su mo kė ti įmo kas.

Projektą „Valstybė buvo, yra ir bus“ 
remia Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas

Su ži no ję apie 
pro jek tą at si lie pė 
net 38 ug dy mo įstai gų 
pe da go gai ir vai ku čiai.

VALSTYBĖ BUVO, YRA IR BUS
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– Ar dek la ra vus in di vi dua lios veik los 
pa ja mas už 2017 me tus rei kia teik ti SAV 
pra ne ši mą (pra ne ši mą apie sa va ran kiš-
kai dir ban čius as me nis)?

– Pa si bai gus ka len do ri niams me tams, 
žmo nės, ku rie ne tei kė SAV pra ne ši mų kiek-
vie ną mė ne sį ar juos tei kė, bet pra ne ši mų 
duo me nys ne su tam pa su VMI pa teik ta me-
ti ne pa ja mų dek la ra ci ja, tu ri pa teik ti duo-
me nis apie praė ju sių me tų pa ja mų me ti nę 
su mą, iš dės ty tą mė ne siais.

SAV pra ne ši mų ne rei kia pa teik ti tik tuo 
at ve ju (kai pra ne ši mo ir dek la ra ci jos duo-
me nys ski ria si), kai pa gal pa teik tus kas 
mė ne sį SAV pra ne ši mus so cia li niam drau-
di mui dek la ruo ja mų pa ja mų su ma už ka-
len do ri nius me tus nu ro dy ta di des nė ne gu 
VMI dek la ruo ta su ma, ir žmo gus ne si krei-
pia dėl so cia li nio drau di mo įmo kų grą ži ni-
mo ar už skai ty mo į bū si mus lai ko tar pius.

Šiuos duo me nis ga li ma pa teik ti VMI, 
už pil dant me ti nės pa ja mų dek la ra ci jos 
GPM308M prie dą ar ba „Sod ros“ te ri to ri-
niam sky riui pa tei kiant SAV pra ne ši mą iki 
2018 m. ge gu žės 15 d.

Jei ne pa teik si te ar ne pa tiks lin si te duo-

] me nų, tuo met bus re mia ma si duo me ni mis, 
ku rie pa teik ti VMI. „Sod ra“ Jū sų me ti nes 
pa ja mas iš dės tys po ly giai kiek vie nam mė-
ne siui, at si žvel giant į veik los vyk dy mo lai-
ko tar pį.

SAV pra ne ši mą ga li ma pa teik ti pri si jun-
gus prie as me ni nės „Sod ros“ pa sky ros drau-
dė jui skil ty je „Su kur ti nau ją ruo ši nį“, pa si-
rin kus „SAV, 06“ for mą, at vy kus į „Sod ros“ 
sky rių ar ba po pie ri nį do ku men tą at siun tus 
re gist ruo ti pa štu.

Teik ti pra ne ši mo apie PSD įmo kas „Sod-
rai“ ne rei kia.

– Ar tu riu mo kė ti VSD ir PSD įmo kas 
dek la ra vęs in di vi dua lios veik los pa ja-
mas už 2017 me tus, jei gu dir bau pa gal 
dar bo su tar tį ar ba bu vau stu den tas, pen-
si nin kas?

– VSD ir PSD įmo kas tu ri te ap skai čiuo ti 
ir su mo kė ti nuo dek la ruo tų 50 pro c. in di-
vi dua lios veik los ap mo kes ti na mų pa ja mų 
(nea tė mus VSD ir PSD įmo kų) su mos.

– Vi sus praei tus me tus kas mė ne sį 
mo kė jau 34,20 eu ro PSD įmo kų. VMI 
dek la ra vau, kad sa va ran kiš kos veik los 
pa ja mų ne tu rė jau. Ar ga lė siu su si grą-
žin ti šias su mo kė tas PSD įmo kas kaip 
per mo ką?

– Su mo kė tos PSD įmo kos ne bus grą žin-
tos, nes sa va ran kiš kai dir ban tys gy ven-
to jai ga li ne mo kė ti įmo kų tik tuo at ve ju, 
jei gu jie dir bo sam do mą dar bą ar ba bu vo 
drau džia mi vals ty bės lė šo mis, t. y. pen si-
nin kai, neį ga lie ji, stu den tai ir ki ti.

Pa ren gė
Sau lius JAR MA LIS

„Sod ros“ at sa ky mai į gy ven to jų klau si mus 
apie dek la ra vi mą

INFORMACIJA

Iš sa mią in for ma ci ją ga li ma 
gau ti:

pri si jun gus prie as me ni nės „Sod-
ros“ pa sky ros gy ven to jui;

pa skam bi nus į „Sod ros“ in for ma-
ci jos cent rą tel. 1883 ar ba (8 5) 
250 0883 ir nu ro džius klien to 
iden ti fi ka vi mo ko dą (KID);

at vy kus į „Sod ros“ sky rių su 
as mens ta pa ty bę pa tvir ti nan čiu 
do ku men tu.

s

s

s

Jau esa me ra šę, kad ar tė ja ša ly je, taip 
pat ir Vil ka viš ky je ge gu žę vyk sian tis 
tarp tau ti nis fes ti va lis „Poe zi jos pa va sa-
ris 2018“. 

Šio je poe zi jos šven tė je tra di ciš kai 
vie nam iš kū rė jų bus įteik ta Sa lo mė jos 
Nė ries li te ra tū ri nė pre mi ja.

Pri me na me, kad yra pa skelb ti trys 
kan di da tai, pre ten duo jan tys gau ti šią 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės įsteig tą 
pre mi ją. Tad skai ty to jai kvie čia mi bal-
suo ti ir pa dė ti iš rink ti lau rea tą iš tri jų 
pre ten den tų.

Sa vo bal są ga li te ati duo ti už 2017 
me tais ei lė raš čių kny gas iš lei du sius 
Dai nių Dir gė lą („Vaid me nų kny ga“, lei-
dyk la „Ty to al ba“), Ag nę Žag ra ka ly tę 
(„Štai“, lei dyk la „Ty to al ba“) ar ba Ind rę 
Va lan ti nai tę („Trum pa met ra žiai“, lei-
dyk la „Al ma lit te ra“).

Bal suo ti ga li te Vil ka viš kio vie šo sios 
bib lio te kos tink la la py je https://www.
vil ka vis kis.rvb.lt/lt/ ar ba Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės in ter ne to sve tai-
nė je http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/
Klausiame-jusu-nuomones.

„San ta kos“ inf.

Bal suo ki te už 
kan di da tą li te ra tū ri nei 
pre mi jai gau ti

Vilkaviškiečių parama 
talentams augina sparnus
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Per pa ra mos ren gi nį „Pa-
dė ki me aug ti“ Vil ka viš kio 
„Ro ta ry“ klu bas su rin ko 
3250 eu rų pelno. Di džią ją 
da lį šios su mos jo na riai 
pa sky rė jau nie siems 
mū sų kraš to ta len tams 
pa ska tin ti.

Pa va sa ri niais žie dais pa puoš to je 
kul tū ros cent ro sce no je tą va ka rą 
pa si ro dė di džiu lis bū rys šau naus 
jau ni mo, sa vo mu zi ka, dai no mis 
ir šo kiais gar si nan čio Vil ka viš kio 
kraš tą. Tai ne tik ša lies, bet ir tarp-
tau ti niuo se kon kur suo se da ly vau-
jan tys bei su pa čiais stip riau siais 
at li kė jais be si var žan tys ir daž niau-
siai su lau rais į na mus su grįž tan-
tys ko lek ty vai, įvai rių pro jek tų da-
ly viai, ku rie pui kų kon cer tą šį syk 
su ren gė sa vai, gau siai su si rin ku sių 
vil ka viš kie čių, pub li kai.

Di džiau sio pa lai ky mo su lau kė jau nas 
Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los liau dies dai-
nų ir šo kių ko lek ty vas „Siaus ti nis“, sa vo 
veik lą skai čiuo jan tis dar tik ke le tą me tų. 
Ne ti kė tais cho reog ra fi niais spren di mais sa-
lę pa ke rė ju siems šo kė jams žiū ro vai plo jo 
net per šo kių vi du rį.

Ro man tiš ko mis dai no mis su si rin ku-
sių jų šir dis tirp dė vo ka li nės stu di jos „Aki-
mir ka“ dai ni nin kai. Juos sa vo aki vaiz džiai 
pa to bu lė ju siais bal sais pa rė mė ir ren gi nio 
ve dė jai – vil ka viš kie čiams ge rai pa žįs ta-
mi jau nie ji so lis tai Emi li ja Fi na gė je vai tė 
bei Ma rius Ki jaus kas, da bar jau stu den-
tai, kon cer tuo ti į gim ti nę su grįž tan tys tik 
ret kar čiais. Be je, „Aki mir ka“ šie met mi ni 
sa vo veik los 20 me tų su kak tį ir ge gu žę ko-
lektyvas vi sus vil ka viš kie čius pakvies į ju-
bi lie jaus šven tę.

Sa lė je sė dė jęs jau ni mas aud rin gai pa-
si ti ko daug me tų sa vo sti liui iš ti ki mą šiuo-

lai ki nio šo kio ko lek ty vą „Fres ko“. Sce no je 
pa si ro dė vi sų tri jų am žiaus gru pių šo kė jai. 
Ypač links ma nuo tai ka vi sus už krė tė pa tys 
ma žiau sie ji šo kė jė liai, at li kę vil kų ir tri jų 
par šiu kų šo kį.

Ren gi nį or ga ni za vu sio Vil ka viš kio „Ro-
ta ry“ klu bo pre zi den tas Jo nas Ben do rai tis 
ir va sa rą jį pa kei sian ti bū si mo ji pre zi den tė 
Dai va Rik lie nė pa si džiau gė sce no je pa si ro-
džiu siu jau ni mu. Visi dalyviai bu vo ap do-
va no ti sal džiai siais pri zais. Taip pat bu vo 
pa dė ko ta kon cer tui ko lek ty vus ruo šu siems 
va do vams Ar tū rui Peč kai čiui, Dai vai Ve nie-
nei, Da liai Bal čiū nie nei, Arū nui Le ke šiui, So-
na tai Jan kie nei, Vi li jai Ja ku baus kei, Edi tai 
Lin ke vi čie nei ir Eg lei Ka mins kie nei. Jiems 
klu bo na riai įtei kė gė lių ir pa dė kas, o sce no-
je pa si ro džiu siems ko lek ty vams – ir stik lo 
spar nų skulp tū rė les „Pa dė ki me aug ti“.

Nuo šir džiau sius pa dė kos žo džius or-
ga ni za to riai ta rė ir vi siems ren gi nio da ly-

viams, paau ko ju siems lė šų pa ra mai. Net 
80 pro c. su rink to pel no „Ro ta ry“ klu bas 
skirs jau nie siems at li kė jams pa ska tin ti. 
Jiems vil ka viš kie čiai lin ki to bu lė ti, siek ti 
ir išaug ti į pri pa žin tus ta len tus, kad sa vo 
mu zi ka, dai no mis, šo kiais ir to liau ga lė-
tų gar sin ti sa vo gim tą jį kraš tą. Li ku sios 
su rink tos lė šos bus skir tos ki tiems so cia li-
niams pro jek tams pa rem ti.

Pa ra mos ren gi nį „Pa dė ki me aug ti“ šį 
pa va sa rį „Ro ta ry“ klu bas or ga ni za vo jau 
ant rą kar tą. Per nai su rink to mis lė šo mis 
klu bo na riai pa rė mė Vil ka viš kio mu zi kos 
mo kyk los akor deo ni nin kų or kest rą, Vil ka-
viš kio moks lei vių pu čia mų jų inst ru men tų 
or kest rą, jau nuo sius so lis tus, da lį lė šų sky-
rė aso cia ci jai „Keisk po žiū rį“ ir nu pir ko 
tris mo ko muo sius lai vus jau nų jų bu riuo-
to jų bū re lio vai kams. Apie ge rus šio klu bo 
dar bus by lo jo ren gi ny je pa de monst ruo tos 
nuo trau kos.

Po renginio Vilkaviškio „Rotary“ klubo nariai nusifotografavo su vokalinės studijos 
„Akimirka“ kolektyvu.

S

GERI DARBAI

Atkelta iš 2 p.

Šeš ta die nio ry tą 
stab dė policija

Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau sio jo 
po li ci jos ko mi sa ria to Ke lių po li ci jos 
sky riaus pa rei gū nai ba lan džio 21-osios 
ry te, nuo 9 iki 11 val., Vil ka viš ky je vyk-
dė pre ven ci jos prie mo nę – tik ri no vai-
ruo to jų blai vu mą. 

Ke ly je sto vė jo du Ma ri jam po lės ir 
vie nas Vil ka viš kio ko mi sa ria to pa rei gū-
nų eki pa žai.

Per pu sant ros va lan dos nu sta ty tas 
vie nas ne blai vus au to mo bi lio vai ruo-
to jas (vir ši jo 0,4 pro m. al ko ho lio) ir vie-
nas ne blai vus dvi ra ti nin kas.

Taip pat už fik suo ta 11 ki tų KET 
pa žei di mų (kal bė ji mas mo bi liuo ju te-
le fo nu ir pan.). 5 vai ruo to jai ne pai sė 
lai ki no ke lio ženk lo „Stop kont ro lė“ rei-
ka la vi mo su sto ti, jiems taip pat su ra šy-
ti pro to ko lai.

Pra šo pa dė ti
Ba lan džio 19 d., apie 19 val., Vil ka viš-
ky je, P. Ja šins ko g. 5, po lik li ni kos au-
to mo bi lių sto vė ji mo aikš te lė je, bu vo 
ras tas ap ga din tas ža lios spal vos au to-
mo bi lis „VW Golf“ .

Vai ruo to jas, su ne nus ta ty ta trans-
por to prie mo ne ap ga di nęs au to mo-
bi lį „VW Golf“, iš eis mo įvy kio vie tos 
pa si ša li no, pa žeis da mas Ke lių eis mo 
tai syk les.

Ma čiu sie ji eis mo įvy kį ir ga lin tie ji 
su teik ti in for ma ci jos pra šo mi in for-
muo ti Vil ka viš kio ra jo no po li ci jos ko-
mi sa ria to Veik los sky rių tel.: 8 656 58 
067, 8 700 63 441.

]

ĮVYKIAI

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau-
sio jo po li ci jos ko mi sa ria to va do-
vai vai šė mis ir do va nomis pa ger-
bė pa rei gū nus, iš res pub li ki nio 
po li ci jos krep ši nio tur ny ro par-
si ve žu sius aukš čiau sią ap do va-
no ji mą – pe rei na mą ją Lie tu vos 
po li ci jos ge ne ra li nio ko mi sa ro 
tau rę.

Dėl šios tau rės ko man da ko-
vė si pen ke rius me tus, kryp tin gai 
kas met po žings ne lį ko pu si nuo 
ket vir tos, o pa sku ti nius dve jus 
me tus tik po ke lių pra tę si mų nu-
si leis da vu si tai Tau ra gės, tai Klai-
pė dos ko mi sa ria tų ko man doms. 
Šį kart pra tę si mų ne pri rei kė, nes 
ant ro je rung ty nių pu sė je pe rė mę 
ini cia ty vą su val kie čiai jos ne be-
pa lei do ir klai pė die čių ko man dą 
įvei kė re zul ta tu 78:71.

Džiu gu, kad ko ne pu sę šios 
ko man dos su da ro vil ka viš kie-
čiai. Al gir das Bla žys ir Ai das 
Bu le vi čius dir ba mū sų ra jo no ko-
mi sa ria te, o Mant vy das Siau ka, 
Adas Bin do kas ir ko man dos ka-
pi to nas Man gir das Ra čius – Ma-
ri jam po lės AVPK. Be je, M. Ra čius 
ta po ir bau dų me ti mo kon kur so 
nu ga lė to ju, per mi nu tę įme tęs 
15 kar tų.

Pu siau vil ka viš kie čiu ga lė tu-
me lai ky ti ir Ro lan dą Gy lį, prieš 
ke le rius me tus va do va vu sį mū-
sų ra jo no po li ci jos ko mi sa ria tui, 
krep ši nį „už po li ci ją“ žai džian tį 
jau 22 me tus ir kar tais dar at sto-
vau jan tį ku riai nors mū sų ra jo-
no ko man dai „San ta kos“ laik raš-
čio krep ši nio tur ny re.

„San ta kos“ inf.

Lai mė jo ko mi sa ro tau rę

19 11 35 38 69 40 50 48 53 47 36 45 42 63 54 15 05 34 25 
02 20 12 33 70 30 46 44 58 72 62 08 49 68 60 52 06 24 
09 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 26 43 71 10 14 56 17 
66 03 59 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 008*697, 039*712, 040*393, 019*266 
– pakvietimas į TV studiją; 0158881, 0190783, 0117674 
– automobilis „BMW 318i“; 054*065, 004*642, 001*878, 
030*443, 055*713, 05**340, 05**648, 039*159, 036*142, 
044*081, 026*876, 010*697, 01**867, 03**372 – 100 Eur.

Laimėjimai: visa lentelė – 3 x 8046 €, įstrižainės – 35 €, eilutė 
– 2 €, keturi kampai – 1,50 €.

TELELOTO Lošimas Nr. 1150. 
Data: 2018-04-22.

Atkelta iš 1 p.

Re for ma pa si tvir ti no
Vy riau sy bė pri sta tė Lie tu vos re gio ni-

nės po li ti kos „Bal tą ją kny gą“, ku rio je ste-
bi ma, kaip re gio nai kei čia si, vys to si. Pa gal 
tai bus vyk do ma vi sų sri čių rest ruk tū ri za-
ci ja. 

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja taip 
pat ly gi na ir skai čiuo ja, kad ga lė tų priim ti 
spren di mus, pa keis ti me di ci ni nių pa slau-
gų pla na vi mo tvar ką ir pla nuo ti jas ne ra-
jo nų, o re gio nų ly giu.

Kad li go ni nėms vie nai nuo ki tos ne tek-
tų vi lio ti pa cien tų, jos tu rė tų pa čios su si tar-
ti ir priim ti spren di mus, ko kių pa slau gų 
at si sa ky ti. Anot mi nist ro, Lie tu vo je su si-
sie ki mas ge ras, tad nie ko to kio, jei dėl pla-
ni nės ope ra ci jos tek tų vyk ti ke lias de šimt 
ki lo met rų.

A. Ve ry ga pa si džiau gė, jog me di ci nos 
re for ma jau da vė tei gia mų re zul ta tų. 
Įves ta va di na mo ji klas te ri nė sis te ma tarp 
re gio nų ir tre ti nio ly gio li go ni nių pa dė jo 
su ma žin ti mirš ta mu mą nuo in fark to net 
30 pro c., ly gi nant 2016 m. ir 2017 m. re zul-
ta tus. Mirš ta mu mas nuo in sul to su ma žė jo 
20 pro c.

] Truk do po pie riai
Mi nist ro ko le ga psi chiat ras Aud rius Mo-

zū rai tis tei ra vo si, ar ne svars to ma ga li my bė 
ra jo nuo se įves ti ir psi cho te ra peu to eta tų. 
Mat vis dau giau kal ba ma ne apie me di ka-
men ti nį, o apie te ra pi nį gy dy mą. Ypač nuo 
to kių li gų, kaip dep re si ja, ne ri mo, ne mi gos 
su tri ki mai, ku riems gy dy ti ne bū ti na psi-
chiat ro kom pe ten ci ja.

A. Ve ry gos nuo mo ne, psi chiat rai ga lė tų 
teik ti ir psi cho te ra pi jos pa slau gas, ta čiau 
30 pro c. jų lai ko su ry ja po pie riz mas – do ku-
men tų pil dy mas ir pa žy mų iš da vi mas. Tad 
bū ti na pa keis ti tvar ką, kad gy dy to jams to-
kių pa žy mų iš duo ti ne be rei kė tų.

Li go ni nės vyr. gy dy to jui Li nui Bla žai-
čiui rū pė jo, ko dėl uni ver si te tai ne pa ruo šia 
pa kan ka mai kar dio lo gų, nes jų trūks ta ne 
tik ra jo nuo se, bet ir kli ni ko se. Ta čiau mi-
nist ras įsi ti ki nęs, jog kar dio lo gų pa kak tų, 
jei dau giau pro ble mų spręs tų šei mos gy dy-
to jai ir ne siun ti nė tų pa cien tų kon sul tuo tis, 
kai tai vi sai ne bū ti na. Anot A. Ve ry gos, ra-
jo nų li go ni nėms kur kas la biau rei kė tų spe-
cia li zuo tų te ra peu tų.

Kon sul tuo ja ne li go nį
Ki ta ver tus, kad su ma žė tų ei lės pas 

spe cia lis tus ir jų pa kak tų, rei kė tų kel ti ir 
pa cien tų at sa ko my bės klau si mą. Ypač tų, 
ku rie už si re gist ruo ja ir neat vyks ta ar tuo 
pa čiu me tu re gist ruo ja si pas ke lis tos pa čios 
sri ties spe cia lis tus. Po li ti kai jau svars to, jog 
tiems pa cien tams, ku rie pri si re gist ra vo ir 
be prie žas ties neat vy ko, už kon sul ta ci ją tek-
tų mo kė ti.

– Žmo nėms tu rė tu me paaiš kin ti, kad 
ne li go nis kon sul tuo ja si su spe cia lis tu, o šei-
mos gy dy to jas, – pa cien tus ska ti no švies ti A. 
Ve ry ga. – Mū sų pa cien tai įpra tę vi sur va ži-
nė ti ir pa tys kon sul tuo tis. Ir dar to neuž ten-
ka: jie no ri net ke lių spe cia lis tų nuo mo nės 
– 3–4 gy dy to jų kon si liu mo iš vi sos Lie tu vos. 
O tai kai nuo ja di džiu lius pi ni gus svei ka tos 
ap sau gos sis te mai.

Mi nist ras sa kė, jog su si ti ki muo se su gy-
ven to jais daž nai iš girs ta pa gei da vi mų, kad 
bū tų pa nai kin ti siun ti mai, o pa cien tai pa tys 
ga lė tų spręs ti, su kuo no ri pa si kon sul tuo ti. 
Bet to kiu at ve ju me di ci nos pa slau gos dėl 
išau gu sių lė šų ir ei lių tap tų dar ne priei na-
mes nės.

Nesutaria su far ma ci nin kais
Vai kų li gų sky riaus ve dė jai Kris ti nai 

Ku bi lie nei rū pė jo, ka da bus pra dė ti kom-

pen suo ti skie pai nuo pra žū tin gos me nin go-
ko ki nės in fek ci jos, mat į skie pų ka len do rių 
vak ci na vi mas įtrauk tas, o kom pen sa ci jų 
dar nė ra.

Kaip rei kė jo su pras ti, bend ros kal bos 
su far ma ci nin kais ne ran dan tis mi nist ras 
tei gė, jog vyks jau tre čios de ry bos. Mat kom-
pa ni ja, ku ri ga mi na vak ci ną, siū lo ją už di-
des nę kai ną, nei bu vo skai čiuo ta tvir ti nant 
biu dže tą. 

A. Ve ry ga tai įver ti no kaip vals ty bės re-
ke ta vi mą ir tvir ti no, kad ne pa vy kus su si tar-
ti bus ieš ko ma ki to ga min to jo. Ta čiau vak ci-
na bus kom pen suo ja ma bet ko kiu at ve ju.

Gy dy to jams rū pė jo ir at ly gi ni mų klau si-
mas, mat nuo ge gu žės jie tu rė tų di dė ti 20 
pro c., bet li go ni nėms per pa slau gų ap mo kė-
ji mą ski ria mų lė šų ga li ne pa kak ti.

Mi nist ras pa ti ki no, kad lė šų pa kaks, 
jei gu bus tei kia ma pa kan ka mai pa slau gų. 
Ta čiau tiks liai pa sa ky ti, ko kiu koe fi cien tu 
įkai niai di dės konk re čiai mū sų li go ni nei, 
po li ti kas ne ga lė jo.

At sa kęs į me di kų klau si mus mi nist ras 
ap žiū rė jo ke lis li go ni nės sky rius, pa si tei ra-
vo apie pa cien tų, lo vų, gim dy mų skai čių ir 
sa kė iš si ve žąs iš Vil ka viš kio pui kius įspū-
džius.

Mi nist ras ne žars tė pa ža dų, bet li go ni nę gy rė

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.
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Užsk. 1029

„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“.

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. 101

Užsk. 1031

Užsk. 1030

Užsk. 1038 Užsk. 684

Ba lan džio 30 d. (pi ma die nį), 
12 val., Gra žiš kių bend ruo-
me nės na muo se kvie čia mas 
vi suo ti nis ata skai ti nis Gra-
žiš kių kai mo bend ruo me nės 
na rių su si rin ki mas.

Dar bot var kė:
1. Praė ju sių me tų fi nan si-

nės ata skai tos tvir ti ni mas.
2. Bend ruo me nės pir mi-

nin ko ir ta ry bos rin ki mai.
3. Ei na mie ji klau si mai
Po su si rin ki mo bus ga li ma 

su si mo kė ti na rio mo kes tį.
Bend ruo me nės na riai kvie-

čia mi gau siai da ly vau ti!
Užsk. 1297

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja skel bia kon kur-
są į Bart nin kų se niū ni jos se niū no pa va duo to jo (kar je ros vals ty-
bės tar nau to jo) B ly gio 9 ka te go ri jos pa rei gas.

As me nys, pa gei dau jan tys da ly vau ti kon kur se, per Vals ty bės tar-
ny bos val dy mo in for ma ci nę sis te mą ad re su www.tes ta vi mas.vtd.lt 
iki 2018 m. ge gu žės 9 d. pri va lo pa teik ti:

1. Pra šy mą leis ti da ly vau ti kon kur se, nu ro dy da mi as mens ko dą, 
su ti ki mą tvar ky ti as mens duo me nis, ku rie nau do ja mi iden ti fi kuo ti 
as me nį Sis te mo je ir sta tis ti kos tiks lais, bei elekt ro ni nio pa što ad re są;

2. Sis te mo je nu ro dy tos for mos gy ve ni mo ap ra šy mą;
3. Už pil dy tą ne prie kaiš tin gos re pu ta ci jos rei ka la vi mų ati tik ties 

dek la ra ci ją (Kon kur sų į vals ty bės tar nau to jo pa rei gas or ga ni za vi mo 
tvar kos ap ra šo 3 prie das).

Do ku men tai pil do mi ir tei kia mi tik per Sis te mą!
In for ma ci ja apie kon kur są tei kia ma Per so na lo sky riu je, 321 kab., 

S. Nė ries g. 1, Vil ka viš ky je, tel. (8 342) 60 067, el. p. aus ra.sinkeviciene@
vilkaviskis.lt, www.vil ka vis kis.lt.

Vi tas GA VĖ NAS
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius

Užsk. 1376

Kont ras tų ša lis Iz rae lis: gy ve ni mas 
tarp Kris taus ste buk lų, bet be Ka lė dų

 ] Atkelta iš 5 p.

2003 me tais Ga li lė jos jū ros dug ne ap tik ta 
mil ži niš ka ak me ni nė kū gio for mos struk-
tū ra, ku ri esan ti apie de šim ties met rų 
aukš čio, maž daug 70 met rų skers mens ir 
sve rian ti per 60 tūkst. to nų. Tie sa, nau-
jie na pla čiau pa skleis ta tik 2013 me tų pa-
va sa rį. Ar cheo lo gai kol kas ne ga li tiks liai 
paaiš kin ti, koks tai sta ti nys. Aiš ku tiek, kad 
jis bu vo pa sta ty tas žmo nių ran ko mis bent 
prieš ke tu ris tūks tan čius me tų. Spė ja ma, 
jog šis sta ti nys anks čiau sto vė jo ant že mės, 
ta čiau, pa ki lus van dens ly giui Ga li lė jos jū-
ro je, pa ni ro.

Čia, ne to li se no vės Ka per nau mo, Ga li lė-
jos eže ro dug ne, žmo nės ap ti ko dar kai ką 
nuo sta baus – val tį, ku ria žve jai galbūt plau-
kio jo Jė zaus Kristaus lai kais.

Karš ta ir sau sa 1985-ųjų va sa ra bei ke-
le ri anks tes ni me tai, per ku riuos lie taus iš-
kri to ma žiau už įpras ti nį vi dur kį, Ga li lė jos 
eže rui at si lie pė ga na skau džiai. Be maž vi-
sas gė las jo van duo bu vo iš pum puo tas pa-
sė liams lais ty ti. Eže ras taip nu slū go, kad 
vie to mis at si vė rė di džiu lės dumb lo sek-
lu mos. Du bro liai, vie no pae že rės ki bu co 
gy ven to jai, nu spren dė, jog tai pui ki pro ga 
paieš ko ti nu sken du sių lo bių. Brai dy da mi 
po sek lu mas, jie pa ma tė ke le tą bron zi nių 
mo ne tų, se nų vi nių ir kaž ko kius ova lo 
for mos kon tū rus. Pa si ro do, dumb las slė-
pė se no vi nę val tį.  Ar cheo lo gai ne si ti kė-
jo, kad Ga li lė jos eže re bū tų ga lė ju si iš lik ti 
2 tūkst. me tų se nu mo val tis. Jų ma ny mu, 
mik roor ga niz mai jau se niai tu rė jo suar dy-
ti bet ko kį me dį. Ta čiau ty ri mas, at lik tas 
ra dioak ty vio sios ang lies me to du, bei ten 
pat ap tik tos mo ne tos spe cia lis tams lei do 
pa da ry ti iš va dą, kad val ties am žius sie kia 

I a. pr. m. e. – I m. e. am žių.
Pask li dus ži niai apie ra di nį, jį pa va-

di no Jė zaus val ti mi. Kad Kris tus ar ba jo 
mo ki niai ja plau kio jo, su pran ta ma, nie-
kas rim tai ne ma nė. Ta čiau dėl se nu mo ir 
pa na šu mo į val tis, ap ra šy tas Evan ge li jo se, 
šis ra di nys do mi na ir is to ri kus, ir Bib li jos 
ži no vus.

Ne si bai gian čių ste buk lų ke liais
Šiau rė je į Ga li lė jos jū rą įte ka le gen di nė 

Jor da no upė, vė liau ke lio nę tę sian ti Ne gy vo-
sios jū ros link.

Ke lias drie kia si pa lei gam tos re zer va-
tus ir la gū nas: pa lei Kur si na cio na li nį par-
ką  su Bi zan ti jos lai kų (V a.) vie nuo ly no ir 
ba zi li kos lie ka no mis, kur, pa gal krikš čio-

nių liu di ji mus, Jė zus iš gy dė ap sės tą jį, jo de-
mo nus pa vers da mas kiau lė mis, ku rios nu-
si skan di no Ga li lė jos jū ro je, taip pat pa lei 
Su si tą, ant aukš tos kal vos bu vu sį mies tą, 
Ro mos im pe ri jos lai kais Go la no aukš tu mo-
se pa tį svar biau sią,  pa lei eže ro piet ry čiuo-
se esan čius pa plū di mius iki pie tuo se įsi kū-
ru sio Jar de ni to, kur Jor da no upė je Jo nas 
Krikš ty to jas ap krikš ti jo Jė zų. Da bar į šią 
vie tą krikš čio nys iš vi so pa sau lio plūs ta no-
rė da mi at lik ti krikš to apei gas.

Ša lia Ga li lė jos jū ros iš si dės tęs ir Ti be-
ria dos mies tas, pa sta ty tas ant va ka ri nio 
eže ro kran to apie 20 m. prieš Kr. im pe ra-
to riaus Ti be ri jaus gar bei. Ne to lie se – ir Pa-
lai mi ni mų kal nas, iš ki lęs apie 175 m virš 
jū ros ly gio. Tai – Jė zaus Kal no pa moks lo 

vie ta. Da bar ant kal no vei kia ka ta li kiš ka 
pran ciš ko nų baž ny čia bei vie nuo ly nas, au-
gi na mi ne pap ras to gro žio so dai.

At vy kus prie Ga li lė jos jū ros bū ti na ap-
lan ky ti mo zai ko mis de ko ruo tą Duo nos ir 
žu vies pa dau gi ni mo baž ny čią Tab ho je. Ji 
bu vo per sų su griau ta, bet 1982 m. iš nau jo 
at sta ty ta ant iš li ku sių pa ma tų. Baž ny čio je 
yra iš sau go tas pir mi nis pa pras tu mas ir kai 
ku rios au ten tiš kos de ta lės.  Ypač įdo mu 
pa ma ty ti bi zan ti nes mo zai kas, ku rioms 
dau giau nei pu sant ro tūks tan čio me tų! 
Mo zai kos vaiz duo ja vie ti nę flo rą ir fau ną 
– nuo žą sų ir gul bių iki gy va čių, lo to sų ir 
po vų. Ir nie kas čia ne si kar to ja, kiek vie nas 
au ga las ir gy vū nas – uni ka lus. Po al to riu-
mi ša lia mo zai kos stūk so ak muo, ant ku-
rio, kaip ma no ma, vy ko duo nos ir žu vies 
pa dau gi ni mo ste buk las.

Vi sai ša lia yra Šv. Pet ro Pir mu mo baž-
ny čia – juo do ba zal to pa sta tas. Ti ki ma, jog 
pri si kė lęs Kris tus tre čią kar tą pa si ro dė sa-
vo mo ki niams bū tent šio je vie to je ir  Pet ras 
bu vo pri pa žin tas apaš ta lų vir šiau siuo ju. 
Čia, pa sak Evan ge li jų, Jė zus ėjo van de niu.

At vy kus į šią Iz rae lio da lį bū ti na ap lan-
ky ti Beit Ša no mies to na cio na li nį par ką, kur 
ply ti gra žiai iš si lai kęs Ski to po lis – se no vės 
ro mė nų mies tas su iš li ku sio mis pir čių sis te-
mo mis, gat vė mis, am fi teat rais ir ki tais įspū-
din gais da ly kais.

Ži no ma, ver ta nu va žiuo ti pa mir ky ti sa-
vo kū no ir Ne gy vo jo je jū ro je.

Ir tai  – tik da lis ap lan ky tų ste buk lin gų 
bei uni ka lių vie tų. Į šią ša lį ver ta su grįž ti 
dar ne kar tą, ir ge riau siai tai da ry ti žie mą 
ar ba pa va sa rio pra džio je, nes jau nuo ba-
lan džio Iz rae lio kal vas pa den gu sią ža lu mą 
ne gai les tin gai nu svi li na sau lė. Jos virs ta ru-
do mis dy ky nė mis.

 S Bizantinėms mozaikoms Tabhos bažnyčioje – daugiau nei pusantro tūkstančio 
metų. Autorės nuotr.
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Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504. 1044

UAB „Vilkdara“ – medžio 
granules, medžio briketus, anglių 
granules. Dirba ir šeštadieniais. 
Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487. 1390

Geromis kainomis – kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines stam-
bias atraižas pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 699 40 234. 1042

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

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

Traktorių MTZ arba T40, T25, 
traktorinę priekabą. 
Tel. 8 691 57 155. 118

Naudotą žemės ūkio techniką: 
traktorius, kombainus, plūgus, 
presus, priekabas, sunkveži-
mius. 
Tel. 8 623 55 702. 1220

Automobilį (gali būti su defektu). 
Tel. 8 691 57 155. 117

Visų markių tvarkingus, su defek-
tais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 640 28 293. 33

Brangiai – automobilius. 
Atsiskaito iš karto. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. 
Tel. 8 650 28 930. 4855

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 1123

Kiaules. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys.
Tel. 8 602 96 474. 1372

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

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

Brangiai – mėsines kiaules, 
paršavedes, įvairaus svorio 
prieauglį, veršelius. Atsiskaito iš 
karto. Pasiima patys. 
Tel.: 8 618 57 171, 
(8 342) 53 794. 1772

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

Gero, lieso įmitimo ir 
traumuotus galvijus bei arklius 
– AB „Krekenavos agrofirma“ 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 645

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

Nuolat – dideles riebias kiaules, 
bekonus ir paršavedes.
Tel. 8 685 17 817. 1393

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

UAB „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

įvairaus svorio ir amžiaus 
prieauglį, veršelius mėsai. 
Atsiskaito iš karto. Greitai 
pasiima. 
Tel.: 8 651 50 728, 8 652 68 
845. 1394

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

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

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpus (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 1052

Gamina paminklus, tvoreles, 
dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, lieja pamatus, kloja 
trinkeles. 
Tel.: 8 652 28 680, 8 698 47 
733, 8 682 44 093. 1349

Atlieka darbus 
miniekskavatoriumi: tvarko 
aplinką, įrengia vandentiekio, 
kanalizacijos, nuotekų valymo 
sistemas. Tel. 8 650 32 905. 1238

Parduoda dalimis AUDI B4 (1995 
m., 1,9 l, TDI), OPEL FRONTERA 
(2000 m., 2,2 l, 85 kW), VW 
PASSAT TDI (1999 m., 1,9 l, 81 
kW), du VW PASSAT B5 (1998 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW ir 1,8 l, sedanai), 
FORD GALAXY TDI (2003 m., 1,9 
l), VW SHARAN TDI (2003 m., 
1,9 l), AUDI A4 TDI (2003 m., 1,9 
l), SEAT TOLEDO TDI (2002 m., 
1,9 l, 110 kW), AUDI A6 (2003 
m., 2,5 l), AUDI A3 (2004 m.), 
VW PASSAT TDI (2003 m., 1,9 l), 
ŠKODA OCTAVIA (2006 m., 1,9 l, 
77 kW, hečbekas), VW GOLF IV 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW PASSAT 
B6 TDI (2006 m., 2 l), VW BORA 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW SHARAN 
TDI (1998 m., 1,9 l), AUDI A6 
TDI (2000 m., 2,5 l), AUDI A4 
TDI (1998 m., 1,9 l, sedanas), 
VW PASSAT (1994 m.). Perka 
automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339. 6299

Pajevonio seniūnijoje rastas 
mobilusis telefonas.
Tel. 8 614 47 438. 1385

Prie Vilkaviškio dovanoja žemių 
sklypui pakelti.
Tel. 8 650 34 210. 1380

Reikalingas vairuotojas, turintis 
C kategorijos pažymėjimą, dirbti 
Lietuvoje. Geras atlyginimas, 
geros darbo sąlygos. 
Tel. 8 685 67 955. 1363

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi: tentinio krovininio 
automobilio (iki 7,5 t) vairuotojas, 
turintis C kategorijos pažymėjimą 
(reiso trukmė 3–4 savaitės), 
tentinio krovininio automobilio 
arba autotraukinio („didžiakūbė“) 
vairuotojas, turintis CE 
kategorijos pažymėjimą, važiuoti 
maršrutu Lietuva–Ispanija–
Lietuva (reiso trukmė 3–4 
savaitės). Tel. 8 698 33 217. 1054

Reikalingas traktorininkas dirbti 
ūkininko ūkyje.
Tel. 8 690 57 411. 1347

Reikalingi vairuotojai, turintys 
C kategorijos ir 95 kodo 
pažymėjimus, dirbti Vokietijoje, 
Olandijoje, Belgijoje. 
Tel. 8 628 11 215. 1381

Transporto imonei Marijampolėje 
reikalingi dyzelinių variklių 
meistras, šaltkalvis, šaltkalvis–
suvirintojas, autoelektrikas. 
Tel. 8 698 33 217. 1244

SIŪLO DARBĄ

Vakarines tujas gyvatvorėms 
(karpomos, 0,5–1 m, 0,50–1 
Eur už vnt.), piramidines tujas 
(0,5–0,7 m, 2,30–2,70 Eur už 
vnt.), smaragdines tujas (1,1–1,3 
m), kalnines pušis (0,3 m, 3 Eur 
už vnt.) ir kitus dekoratyvinius 
augalus. Gali atvežti. 
Tel. 8 610 98 306 (Marijampolė). 1317

Įvairias žolių sėklas bei jų 
mišinius. Konsultuoja, pristato į 
vietą. Tel. 8 602 87 027. 1045

Išvalytus vasarinius kviečius, 
miežius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, žirnius, pelėžirnius, 
vikius, lubinus, daugiamečių žolių 
ir „Dotnuvos projektų“ sėklas. 
Beicuoja, atvyksta į namus.
Tel. 8 604 90 430. 136

Obelis, vyšnias, trešnes, kriaušes, 
riešutmedžius (5 Eur už vnt.). 
Pristato į namus. 
Tel. 8 681 70 237 (skambinti po 10 
val. ryto). 1397

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kviečių, 
avižų grūdus, žirnius, pupas ir 
pašarinius ridikus (žaliajai masei). 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 1077

AB Vilniaus paukštyno viščiukai, 
vištaitės, ančiukai, žąsiukai, 
kalakučiukai! Balandžio 27 
d., penktadienį prekiaus AB 
Vilniaus paukštyno mėsiniais 
broileriniais vienadieniais 
viščiukais (0,75 Eur už vnt.), 
Kaišiadorių paukštyno jaunomis 
4,5–6 mėn. raibomis, juodomis, 
rudomis, pilkomis, baltomis 
dedeklėmis vištaitėmis (5–6 Eur 
už vnt.), ančiukais, žąsiukais, 
pašarais. Priimami užsakymai 
2–5 savaičių COBB-500 veislės 
mėsiniams viščiukams, 3–5 mėn. 
BIG-6 veislės kalakučiukams 
įsigyti: Vilkaviškyje – 7.45 
val., Gudeliuose – 8 val., 
Suvalkuose – 8.05 val., 
Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose 
– 8.30 val., Klausučiuose – 
8.40 val., Žaliojoje – 8.50 
val., Daržininkuose – 9 val., 
Slabaduose – 9.15 val., 
Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje 
– 9.30 val., Alksnėnuose – 
9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 
val., Pilviškiuose – 10.10 val., 
Ramoniškiuose – 10.30 val., 
Paežeriuose – 11 val., Gižuose 
– 11.15 val., Keturvalakiuose – 
11.30 val., Karkliniuose – 11.45 
val., Bačkiškiuose – 12 val., 
Mažuosiuose Būdežeriuose 
– 12.15 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 – 15val., 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). 1392

Akmens anglis, baltarusiškus 
durpių briketus, lapuočių pjuvenų 
briketus. Atveža.
Tel. 8 686 09 222. 721

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

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280. 1043
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Namą Eglių g. 23, Kisiniškių kaime 
(5 kambariai, 16 a žemės).
Tel. +44 7872 880516. 1382

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

4 mažai naudotas vasarines 
padangas 185/70 R14.
Tel. 8 670 49 964. 1191

Priekabą ZUBRIONOK su tentu (TA 
galioja, 200 Eur).
Tel. 8 614 52 900. 1378

Rotacinę šienapjovę, purkštuvą, 
trąšų barstyklę, 3 medinius 
vežimo ratus, ketaus vonią, 5 ratų 
grėblį, volą, arklinį vartytuvą, 
arklinį grėblį, 4 tonas miežių 
sėklai, du 3–4 korpusų plūgus, 
lentą žemei lyginti.
Tel. 8 638 06 766. 1387

Melžimo aparatą.
Tel. 8 611 33 598. 1395

Rankinę žolių sėjamąją, melasą, 
220 V ir 380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų trintuves, 
pieno separatorius, sviestmušes, 
melžimo aparatus, bulviasodes, 
vagotuvus, šienapjoves, benzi-
ninius šakų smulkintuvus, did-
maišius, hidraulinius vežimėlius 
padėklams vežti, suvirinimo 
elektra aparatus, suvirinimo 
aparatus KEMP, ventiliatorius, 
plastikines 600–1000 l talpyklas, 
grūdų valomąsias, vištų pešykles, 
grūdus, kukurūzus (traiškytus 
ir maltus), žirnius, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato. 
Tel. 8 671 52 660. 3238

Žalą veršingą telyčią (veršiuosis 
liepos mėn.).
Tel. 8 626 25 066. 1379

Geros veislės antraveršę karvę 
(veršiuosis balandžio pabaigoje).
Tel. 8 630 97 986. 1401

Veislinį ožį.
Tel. 8 637 21 229 (skambinti po 
17 val.). 1383

Ėriukus.
Tel. 8 699 04 065. 1400

3 povus (1 metų amžiaus patinai).
Tel. 8 616 24 924. 1396

Kiaulę (100–120 kg).
Tel. 8 642 40 535. 1399

3 paršelius.
Tel.: 8 614 93 690, 
8 681 64 742. 14052

Paršelius.
Tel. 8 608 60 046. 1398

6 savaičių paršelius.
Tel. 8 624 02 280. 1391

Šienainio ritinius. Atveža.
Tel. 8 623 62 785. 1361

Vasarinius kviečius ir dvi sėjamą-
sias. Tel. 8 687 57 187. 1204

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

PERKA

ĮVAIRŪS

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas niekados.
Dėl Jono ALIŠAUSKO mirties užjaučiame velionio žmoną ir 
dukras su šeimomis.
Kaimynai A. ir J. Miknevičiai 1384

Negrįžtamai išeina artimieji, ir niekad nesutiksi jų gyvenimo 
kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, pabūt su tais, 
kurių susigrąžinti negali...
Nuoširdžiai užjaučiame Raimondą Počą dėl mylimos mamytės 
mirties.
Vilkaviškio viešosios bibliotekos darbuotojai 1388

Esantys širdyje niekada nemiršta.
Nuoširdžiai užjaučiame Česlovą Počą dėl brangios žmonos 
mirties.
Medžiotojų klubas „Svirkalnis“ 1403

UŽJAUČIAME

PARDUODA

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

Telefonai: 

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

 (didmaišiuose,   
  palaidas ir 
  sufasuotas
  po 25 kg) 

 • durpių  
    briketais

NAUJIENA!
Prekiaujame 
• kaitriomis
  SSOM anglimis

G
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a 
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a 



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Vilkaviškyje pražydo magnolijos.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Ats len ka lie taus

„Ne vė lu“ ar „ne vė lu“?
Įma no ma dve jo pa ra šy ba. Pag rin di nis nor-
mos va rian tas ne vė lu (ne su būd var di niais 
prie veiks miais ra šo mas kar tu). Ga li mas ir 
ra šy mas at ski rai (ne vė lu la bai pa na šus į 
ne lai ku, daik ta var di nį prie veiks mį, su ku-
riais ne ra šo mas at ski rai).

KALBOS PATARIMAI

Ba lan džio 24-oji –
Tarp tau ti nė jau ni mo so li da ru mo 
die na
Šuns die na

Ba lan džio 25-oji –
Šv. Mor kus, Dar žų die na

Ba lan džio 26-oji –
Tarp tau ti nė ko vos su triukš mu die na

DIENOS

Balandžio 24 d. 
Egbertas, Ervinas, Gražvydas, Viltrūda

Balandžio 25 d. 
Morkus, Oskaras, Vygandas, Žadgailė

Balandžio 26 d. 
Gailenis, Klaudija, Klaudijus, Selma

s

s

s

VARDINĖS

Ant ra die nį pūs stip ro kas piet va ka rių, va-
ka rų vė jas. Vy raus de be suo ti su pra gied ru-
liais orai, daug kur pa lis. Tem pe ra tū ra įdie-
no jus pa kils tik iki 9–14 laips nių ši lu mos.

Tre čia die nį vy raus ap niu kę ir lie tin gi 
orai, pūs vi du ti nio stip ru mo piet va ka rių, 
va ka rų vė jas. Nak tį at vės iki 4–9, die ną šils 
iki 9–14 laips nių ši lu mos. Ket vir ta die nį orų 
per mai nų ne su lauk si me. Nak ti mis vie to-
mis, die no mis daug kur pra slinks trum pi 
lie tūs. Vė jas ap rims. Nak ti mis bus dau giau 
pra gied ru lių, to dėl tem pe ra tū ra kris iki 2–7 
laips nių ši lu mos, die no mis šils iki 10–14 
laips nių.

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Jautis (04 20–05 20)

Priešpilnis iki balandžio 28 d.

05:54
20:37
14:38

Lyduvėnų til tą įtrau ki te į va sa ros 
ke lio nių marš ru tą
Ly du vė nų ge le žin ke lio til tas 
šią va sa rą tu rė tų bū ti at ver-
tas tu ris tams. Il giau sią ir 
aukš čiau sią Lie tu vos til tą 
pri tai ky ti pės tiems lan ky-
to jams su ta rė Vals ty bi nė 
sau go mų te ri to ri jų tar ny ba 
ir „Lie tu vos ge le žin ke liai“.
Kul tū ros pa vel do ob jek tu pri pa žin tas 
ge le žin ke lio til tas nu ties tas per Du by-
są ir jos slė nį Ly du vė nų mies te ly je, 
Ra sei nių ra jo ne. Tai yra aukš čiau sias 
Bal ti jos ša ly se ge le žin ke lio til tas. Sta-
ti nio aukš tis – 42 m, il gis – 599 m.

Šis til tas yra dvi gu bai il ges nis už 
Anykš čių me džių la jų ta ką, ke liais 
met rais aukš tes nis už La ba no ro gi rio-
je esan tį aukš čiau sią ap žval gos bokš-
tą Lie tu vo je. Pri tai ky tas tu riz mui, til-
tas „su muš“ mi nė tus il gio ir aukš čio 
re kor dus.

Šis sta ti nys pri pa žįs ta mas stra te gi-
niu ob jek tu, griež tai sau go mas, žmo nėms 
pa tek ti ant til to ne lei džia ma. Ly du vė nų 
til tu iki šiol va ži nė ja trau ki niai.

Per nai bir že lį pir mą kar tą is to ri jo je 
dvi die nas Ly du vė nų til tu leis ta pa si-
vaikš čio ti į eks kur si jas už si ra šiu siems 
žmo nėms. Su si do mė ji mas pa siū ly mu 
bu vo di džiu lis, ta čiau lai mė nu si šyp so jo 
tik ma žai da liai aukš čio ir įspū din gų pa-
no ra mų mė gė jų. Li ku sie siems „už brūkš-
nio“ rei kia kant riai lauk ti atei nan čios 
va sa ros.

Til to is to ri ja pra si dė jo 1916 m., kai 
vo kie čių ka riuo me nės pio nie riai pa sta tė 
me di nę es ta ka dą. Nors ir ne bu vo tin ka-
mas trau ki nių eis mui, tuo me tu Ly du vė-
nų til tas bu vo vie nas di džiau sių me di nių 
til tų Eu ro po je. 

1918 m. šio je vie to je pa sta ty tas plie ni-
nis til tas, juo vy ko in ten sy vus ke lei vi nių 
ir kro vi ni nių trau ki nių eis mas, o pa ts in-
ži ne ri nis sta ti nys lai ky tas tech ni kos ste-
buk lu.

Be sit rauk da mi vo kie čiai 1944 m. til tą 

su sprog di no. 1952 m. ant nau jų at ra mų 
pa sta ty tas da bar ti nis til tas. Šian dien jam 
ir vėl pri klau so ne vie nas re kor das. O 
šią va sa rą, kai bus pri tai ky tas vaikš čio-
ti pės tie siems, til tas tu rė tų pel ny ti aukš-
čiau sios ir il giau sios Lie tu vo je ap žval gai 
skir tos vie tos ti tu lą.

„San ta kos“ inf.

Ly du vė nų ge le žin ke lio til tas – nea be jo ti nai dė me sio ver tas ob jek tas. 
Re na tos VIT KAUS KIE NĖS nuo tr.

S

LIE TU VA – ŠIR DY

Vil ka viš ky je
Šian dien, 12 val., Vil ka viš kio vie šo jo-
je bib lio te ko je sve čiuo sis ir su skai-
ty to jais bend raus lie tu viš kų mei lės 
ro ma nų au to rė ir ver tė ja Ire na Bui-
vy dai tė.
Ba lan džio 26 d., 10 val., Vil ka viš kio 
kul tū ros cent re vyks iki mo kyk li nių 
įstai gų bei bend ro jo la vi ni mo mo-
kyk lų iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk-
li nio ug dy mo gru pių ug dy ti nių šven-
tė „Vai kys tės ta ke liu – 2018“.
Vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te ra tū-
ros sky rius kvie čia ap lan ky ti ko lek-
ty vi nių dar bų pa ro dą „Drau giš kas 
kie mas“. Ji veiks iki ge gu žės 4 die-
nos. Pa ro dos au to riai – Vil ka viš kio 
vai kų lop še lio-dar že lio „Bu ra ti nas“ 
dai lės stu di jos ug dy ti niai ir Vil ka viš-
kio so cia li nės pa gal bos cent ro Neį-
ga laus jau ni mo pa da li nio jau nuo-
liai, va do vau ja mi me ni nio ug dy mo 
pe da go gės Sand ros Ja ku baus kie nės, 
pri si jun gė prie Lie tu vos vai kų ir jau-
ni mo cent ro so cia li nės ini cia ty vos 
„Užk rėsk ge ru mu“.
Vil ka viš kio kul tū ros cent re ga li ma 
ap lan ky ti lė lių pa ro dą iš Kau no 
vals ty bi nio lė lių teat ro V. ir S. Rat-
ke vi čių mu zie jaus fon dų. Pa ro dos 
už da ry mo die ną, ge gu žės 8-ąją, 10 
ir 12 val., bus ro do mas edu ka ci nis 
spek tak lis „Pe liu ko pa sa kų dirb tu-
vė lė“. Tai is to ri ja, kaip lė lių teat re 
gims ta pa sa ka. Ap lan ky ki te Pe liu ką 
jo jau kio je dirb tu vė lė je ir kar tu su-
kur ki te pa sa ką. Pa dū ke lis Pe liu kas 
lau kia vi sų.

Ky bar tuo se
Ba lan džio 27 d., 18 val., Ky bar tų 
kul tū ros cent re kon cer tuos Kęs tu tis 
Jab lons kis. Bi lie to kai na per kant iš 
anks to 10 Eur, kon cer to die ną – 12 
Eur.

s

s

s

s
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KAS? KUR? KA DA?

Projektą „Lietuva – širdy“ 
remia Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas

Ba lan džio 29-ąją, sek ma die nį, 
Vil ka viš ky je bus mi ni ma Pa sau-
li nė gy vy bės die na. Ren gi ny je 
lau kia mi vi si ra jo no gy ven to jai.

Pir miau sia žmo nės kvie čia mi į šven ti nę 
ei se ną „Už gy vy bę“. 11 val. ji pa ju dės nuo 
Vil ka viš kio li go ni nės. Da ly vių pra šo me 
at si neš ti po vė jo ma lū nė lį – tai vi siems 
pa kels ūpą.

Pa ger biant Lie tu vos vals ty bės at kū ri-
mo šimt me tį pla nuo ja ma su sto ti prie J. 
Ba sa na vi čiaus pa mink lo, o 11.40 val. ei-
se na tu rė tų pa siek ti ka ted ros šven to rių.

Čia žmo nėms bus pa sa ky tas svei ki ni-
mo žo dis. Vi dur die nį ka ted ro je pra si dės 

šv. Mi šios. Kol tė vai mel sis, su vai kais už-
siims sa va no riai.

13.15 val. ka ted ros šven to riu je vyks 
mi nė ji mas „Gy vy bė – di džiau sia ver ty-
bė“. Per jį bus skel bia mi at vi ru kų kon kur-
so nu ga lė to jai.

Ren gi nio die ną, ba lan džio 29-ąją, vyks 
krau jo do no rys tės ak ci ja. Ji pra si dės 10 
val. pa ra pi jos na muo se (Vy tau to g. 83).

Pa sau li nė gy vy bės die na – Gy vy bės 
kul tū ros sklei di mo die na – Lie tu vo je mi ni-
ma pa sku ti nį ba lan džio mė ne sio sek ma-
die nį. Šią die ną sie kia ma pa ska tin ti vi suo-
me nę su si mąs ty ti apie žmo gaus gy vy bės 
slė pi nį, skir ti dau giau dė me sio žmo gaus 
gy vy bės pra smei ir ver tei.

Vil ka viš kio de ka na to šei mos cent ro inf.

Kvie čia me mi nė ti 
Pa sau li nę gy vy bės die ną
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PADĖKA

Ačiū už su pra tin gu mą ir 
ge ra no riš ku mą
Nuo šir džiai dė ko ju vi siems ky bar tie čiams, 
ku rie kiek vie nais me tais ge ra no riš kai da ly-
vau ja ak ci jo je „Da rom“.

Ir šie met ačiū ta riu šau niai pa dir bė-
ju siems Ky bar tų pa tai sos na mų bend ruo-
me nės žmo nėms, Kris ti jo no Do ne lai čio 
gim na zi jos bei „Sau lės“ pro gim na zi jos mo-
ki niams ir pe da go gams, Ky bar tų pa sie nio 
už kar dos pa sie nie čiams, Ky bar tų mies to ir 
se niū ni jos bend ruo me nėms.

Ta čiau ypač esu dė kin gas tiems gy ven-
to jams, ku rie su pran ta, kad tvar ky ti sa vo ir 
mies to ap lin ką yra net ne pa rei ga, o ma lo-
nu mas, ir ne ra gin ti atei na į tal ką.

Ro mas ŠU NO KAS
Ky bar tų se niū ni jos se niū nas

Užsk. 1404
Užsk. 1164
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