
EG LU ČIŲ KŪ RĖ JAMS
Pri me na ma, kad gruo džio 20 d., 11 
val., Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
po sė džių sa lė je vyks Ka lė di nių eg lu-
čių puo ši mo kon kur so nu ga lė to jų ir 
da ly vių pa ger bi mo renginys. Kvie čia-
mi da ly vau ti vi si, ku rie kū rė ir puo šė 
eg lu tes šven ti niam par kui J. Ba sa na vi-
čiaus aikš tė je, Vil ka viš ky je.

Pi ni gi niais pri zais bei Sa vi val dy-
bės me ro pa dė ko mis bus ap do va no ti 
kon kur so nu ga lė to jai, o vi si kon kur-
san tai – pa ska ti ni mo do va no mis.

PRA MO GOS
Pir ma die nio po pie tę Vil ka viš kio cent-
re, J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je, baig tos 
mon tuo ti ka ru se lės ir jau pra dė jo 
veik ti ka lė di nis mies te lis, ku ria me 
ne trūks įvai rių pra mo gų. Kas dien, iki 
pat penk ta die nio, nuo 16 val., pa vil jo-
ne lan ky to jų lauks kū ry bi nės dirb tu-
vės, šven ti nės vik to ri nos, edu ka ci nės 
pro gra mos, Ka lė dų Se ne lio pa štas ir 
kt. Ne mo ka mas ka lė di nis trau ki nu kas 
bei ka ru se lė ma žų jų lauks nuo 12 iki 
20 val. At rak cio nai vai kus džiu gins 
net iki sek ma die nio va ka ro.

DVI PER GA LĖS
Vil ka viš kio krep ši nio klu bas „Per las“ 
grį žo į per ga lių ke lią ir sa vait ga lį 
džiau gė si dviem lai mė ji mais. Iš pra-
džių mū siš kiai na muo se 84:80 įvei kė 
„Už pa lių“ krep ši nin kus. Šio je dvi ko-
vo je re zul ta ty viau siai žai dė 18 taš kų 
įme tęs Pau lius Gri gai tis. Ant ro je dvi-
ko vo je „Per las“ sve čiuo se 97:84 pa lau-
žė Aly taus „SRC – Dzū ki jos“ žai dė jus. 
Re zul ta ty viau siai nu ga lė to jų gre to se 
rung ty nia vo Au ri mas Bir ge lis (23 
tšk.).
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Pla nai virs ta rea ly be: Vil ka viš kis 
tu rės mo der nią spor to sa lę
And rius GRY GE LAI TIS

„Pa ga liau“, – tur būt taip 
pa gal vo jo ne vie nas mū-
sų ra jo no gy ven to jas, 
su ži no jęs apie įvy ku sį 
Vil ka viš kio spor to sa lės 
sta ty bos dar bų pir ki mo 
kon kur są. Jau šios sa vai-
tės pa bai go je bus aiš kus 
ran go vas, ku ris įsi pa-
rei gos per atei nan čius 
dve jus me tus pa sta ty ti 
šį ob jek tą.

At sa ko my bės 
ne si kra to
Dar šių me tų pa va sa rį ra jo-

ną pa sie kė džiu gi ži nia: iš 2018–
2020 me tų Vals ty bės in ves ti ci jų 
pro gra mos (VIP) lė šų Vil ka viš kio 
spor to sa lės sta ty bų dar bams Vy-
riau sy bė  pa sky rė vi są rei ka lin-
gą su mą – 3,5 mln. eu rų. Tie sa, lė-
šas nu ma tė skirti tri mis eta pais: 
šiems me tams – 100 tūkst., 2019 
m. – 620 tūkst., o 2020 m. – 2 mln. 709 tūkst. 
eu rų. Tuo met at ro dė, kad iš si spren dė pa-
grin di nė pro ble ma – pinigų paieš kos.

Vis dėl to ar tė jant me tų ga lui ra jo no 
bend ruo me nė ėmė vis la biau ne ri mau ti. 
Dar bų pir ki mo pro ce dū ros ne kar tą bu vo 
su stab dy tos, nes po ten cia lūs ran go vai vis 
pa teik da vo tam tik rų su pro jek tu su si ju sių 
klau si mų ar pre ten zi jų. Žmo nės pa grįs tai 
ėmė bai min tis, kad lai ku neį vy kus dar bų 
pir ki mo kon kur sui šiems me tams nu ma ty ti 
100 tūkst. eu rų pa pras čiau siai bus pra ras ti. 
Tie sa, ra jo no me ras Al gir das Nei ber ka nu ra-
mi no, kad šie pi ni gai tik rai nie kur ne dings. 
Tai raš tiš kai Sa vi val dy bės va do vams yra 

pa tvir ti nę Kul tū ros ir spor to de par ta men to 
at sto vai.

Pak laus tas, ko dėl taip il gai bu vo vil ki-
na mas Vil ka viš kio spor to sa lės re konst-
ruk ci jos dar bų pir ki mo kon kur sas, ra jo no 
va do vas grį žo į 2016  me tus. Bū tent ta da Sa-
vi val dy bė spor to sa lės sta ty bai ban dė gau ti 
lė šų per Lie tu vos ir Len ki jos bend ra dar bia-
vi mo pro gra mą „In ter reg“. Ka dan gi pa gal 
šią pro gra mą ga lė jo bū ti fi nan suo ja mi ne 
di des nės kaip 1 mln. eu rų ver tės pro jek tai, 
nu tar ta Vil ka viš kio spor to sa lės pro jek tą 
iš skai dy ti į dvi da lis. De ja, tą kart fi nan sa vi-
mo gau ti ne pa vy ko. Kai bu vo su ži no ta apie 
gau tas VIP lė šas, pa gal rei ka la vi mus, rei kė-

jo at lik ti tam tik ras tech ni nio pro jek to ko-
rek ci jas – jį vėl „su li pin ti“ į vie ną.

„Nie ko ne lauk da mi In ves ti ci jų, stra te gi-
nio pla na vi mo ir vie ti nio ūkio sky riui pa ve-
dė me nu pirk ti pa slau gą ir pa ko re guo ti mi-
nė tą pro jek tą, kad  jis ati tik tų fi nan sa vi mo 
są ly gas. Dar bų pro jek tas bu vo pa reng tas 
tik vie nai da liai, ku rią no rė jo me su tvar ky ti 
per „In ter reg“ pro gra mą, o da bar ga vo me 
pi ni gus vi sam ob jek tui – su pil na inf rast ruk-
tū ra, su tvar ky to mis lau ko erd vė mis ir pan. 
To kio da ri nio, ku rį bū tų ga li ma teik ti į vie-
šuo sius pir ki mus, mes dar ne tu rė jo me. Pri-
rei kė lai ko, kol vis ką su tvar kė me.

Nukelta į 5 p.]

Naujoje sporto salėje bus galima rengti ne tik varžybas ar treniruotes, bet ir kultūrinius 
renginius.
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Ne ra mi nak tis
Nak tį į šeš ta die nį ra jo ne siau tė va gys ir 
chu li ga nai.

Vir ba lio gy ven to ja apie 6 val. pa ste bė-
jo, kad įsi lauž ta į jos ūki nį pa sta tą. Išė mę 
me di nį lan go rė mą su stik lu il ga pirš čiai 
iš ne šė tris 20 lit rų tal pos ka nist rus su dy-
ze li nu. Nuos to lis – 100 eu rų.

Mat lau kio kai mo (Ky bar tų sen.) gy ven-
to ja apie 10 val. ap si žiū rė jo, jog išar dę 
me di nę per dan gą ga li nė je ūki nio pa sta-
to da ly je va gys pa te ko į pa tal pas ir iš ne-
šė grū dų ma lū ną, apie 10 met rų elekt ros 
ka be lio ir elekt ros va rik lį. Nuos to lis – 550 
eu rų.

Tą pa čią die ną gau tas ir vil ka viš kie tės 
pra ne ši mas. Mo te ris au to mo bi lį „Opel Za-
fi ra“ nak čiai bu vo pa li ku si prie „Iki“ pre-

ky bos cent ro. Apie 10 val. ry to atė ju si jo 
pa siim ti ra do vi są su brai žy tą ašt riu daik-
tu. Nuos to lis – 500 eu rų.

Su lau žė ran ką
Šeš ta die nį Bart nin kuo se ki lo muš ty nės.

Apie 21 val. vie šo je vie to je, prie Bart-
nin kų bend ruo me nės na mų, ma tant pa ša-
li niams as me nims bu vo su muš tas 24-erių 
me tų Dam bau kos kai mo gy ven to jas. Jis 
nu ro dė, kad kumš čiais dau žė du ne pa žįs-
ta mi as me nys. Li go ni nė je vai ki nui nu sta-
ty tas kai rės ran kos del na kau lio lū žis.

Kal tas al ko ho lis
Ket vir ta die nį trims ra jo no gy ven to jams 
ne ma lo nu mų pri da rė al ko ho lis.

Apie 3 val. nak ties Vil ka viš ky je pa-
tru lia vę pa rei gū nai S. Nė ries gat vė je pa-
tik rin ti su stab dė au to mo bi lį „VW Golf“. 
Nuo tris de šimt me čio vai ruo to jo skli do 
al ko ho lio kva pas, tad jis bu vo pa tik rin tas 
al ko tes te riu. Vy rui nu sta ty tas vi du ti nis 

(1,56 pro m.) gir tu mas. Kadangi už tokio 
laipsnio girtumą vairuotojui gresia bau-
džiamoji atsakomybė, jis nugabentas į li-
goninę kraujo mėginiui paiimti.

Apie 11.30 val. pa rei gū nai sku bė jo į 
Ky bar tus, kur pa gal bos šau kė si 68-erių 
vy ras. Prieš jį smur ta vo ne blai vus 37-erių 
sū nus. Smur tau to jui nu sta ty tas sunkus 
(3,16 prom.), o aukai – vidutinis (2 prom.) 
girtumas.

Va žia vo pre kių
Prie sie nos su Len ki ja su lai ky tas ne blai-
vus ap si pirk ti vy kęs vy ras.

Drau ge su ko le go mis len kais pa tru lia-
vę Lie tu vos pa sie nie čiai ga vo pra ne ši mą, 
kad prie sie nos ar tė ja įtar ti nai ma nev ruo-
jan tis au to mo bi lis „Au di A6“. Pa vi ję ma ši-
ną pa rei gū nai ją su stab dė. 

Ne ki lo abe jo nių, kad vai ruo to jas gir-
tas. 31-ų vy ras tvir ti no vy kęs ap si pirk ti, 
ta čiau pa rei gū nai jo ke lio nę nu trau kė. Vai-
ruo to jui nu sta ty tas vi du ti nis (2,32 pro m.) 
gir tu mas.

ĮVYKIAI

Sa vi val dy bės ta ry bos 
na rių dė me siui!
Gruo džio 21 d. (penk ta die nį), 10 val., 
vyks Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ta ry bos po sė dis.

Spren di mų pro jek tai skel bia mi in-
ter ne to sve tai nė je www.vil ka vis kis.lt.

Po sė dy je kvie čia mi da ly vau ti ra jo-
no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos sky rių 
ve dė jai, se niū nai, įstai gų, įmo nių va-
do vai, po li ti nių par ti jų, vi suo me ni nių 
ju dė ji mų, dva si nin ki jos at sto vai, pa-
reiš ki mų ra jo no Sa vi val dy bės ta ry bai 
au to riai.

Al gir das NEI BER KA
Sa vi val dy bės me ras

Užsk. 3926

Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr.
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Dai nius EI DU KE VI ČIUS iš Vil ka-
viš kio:

– Ver ti nu la bai ge rai. Šie met Vil ka-
viš kis at ro do tik rai gra žiai, kur kas ge-
riau, nei bū da vo anks čiau.

Da lia STA NIS LO VAI TIE NĖ iš Vil ka-
viš kio:
– Kai tik eg lu tes pa sta tė, jau ant rą 

die ną ap žiū rė jau. Bu vo la bai įdo mu! Ne-
ga liu net pa sa ky ti, ku ri gra žiau sia. Čia 
ga li ma ir sau pa si sem ti idė jų. Min tis pui-
ki ir Vil ka viš kiui la bai tin ka.

Vy tau tas SA VIC KAS iš Vil ka viš-
kio:
– Ver ti nu pui kiai! Ka lė doms puoš tis 

rei kia, ir ge rai, kad žmo nės už sii ma, 
kaž ką pa da ro. O pir mą vie tą duo čiau... 
di džia jai Vil ka viš kio mies to eg lei. Ji šie-
met la bai gra ži.

Ed vi nas VENZ LAUS KAS iš Vil ka-
viš kio:
– Sma gu, ne si ti kė jo me, kad tiek daug 

žmo nių at si lieps. Rei kia vi suo me nę 
įtrauk ti. Bu vau Rau dond va ry je eg lu tės 
įžie bi mo šven tė je, ten mo kyk los pri si dė-
jo prie šven ti nės nuo tai kos su kū ri mo: 
mo ki niai iš sin te ti nių me džia gų kū rė 
kar pi nius ir pa puo šė jais vi są alė ją.

Bi ru tė MA TU KY NIE NĖ iš Vil ka viš-
kio:
– Vi sos eg lu tės tik rai gra žios. La bai 

no rė tų si, kad šau ni idė ja ne žlug tų, tęs-
tų si ir to liau. Ir di džio ji eg lė la bai gra ži. 
Va ži nė ju po Ma ri jam po lę, Ša kius, ki tus 
mies tus – vi si gi ria sa vo eg lu tes. O man 
mū siš kė la bai pa tin ka, ir tos ma žo sios, 
ži no ma.

S

S

S

S
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Kaip ver ti na te eg lu čių par-
ką Vil ka viš kio cent re?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Pa pil do mi ty ri mai pa tvir ti no: ar se no 

van de ny je per daug
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Pa kar to ti nai at lik tų che mi-
nės van dens su dė ties ty ri mų 
re zul ta tai ma žai ski ria si nuo 
anks tes nių jų ir pa tvir ti na, kad 
ar se no kie kis dvie jo se mū sų 
ra jo no van den vie tė se tik rai 
vir ši ja ge ria ma jam van de niui 
leis ti nas nor mas.

Van duo – iš bu te lių
Lapk ri čio pa bai go je Vil ka viš kio vals ty bi-

nė mais to ir ve te ri na ri jos tar ny ba (VMVT) 
pa skel bė duo me nis, kad dvie jo se mū sų ra-
jo no kai mų van den vie tė se, Už ba liuo se (Pa-
je vo nio sen.) ir Duo ne lai čiuo se (Gra žiš kių 
sen.), nu sta ty tas per di de lis kie kis ar se no.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ at li kus sa vi-
kont ro lės ty ri mus, Duo ne lai čių kai mo van-
den vie tė je ar se no ras ta 20,6 µg/l, Už ba lių 
– 16,61 µg/l. Leis ti nas šio sun kio jo me ta lo 
kie kis mais tui var to ja ma me van de ny je – 10 
µg/l.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ va do vas Ra-
mū nas Ka šins kas sa kė, kad nuo pat tos die-
nos, kai bu vo nu sta ty tas per di de lis ar se no 
kie kis, mi nė tų kai mų gy ven to jams yra už-
tik rin tas al ter na ty vus ge ria mo jo van dens 
tie ki mas. Van duo į kai mus at ve ža mas plas-
ti ki niuo se 5 lit rų bu te liuo se.

Duo ne lai čių kai mo van den vie tė tie kia 
van de nį 14, Už ba lių – 34 na mų ūkiams.

Rezultatai panašūs
Kaip „San ta ko je“ jau bu vo ra šy ta, nu sta-

čius už terš tu mą ar se nu Vil ka viš kio VMVT ve-
te ri na ri jos spe cia lis tai abie jo se gy ven vie tė se 
van dens mė gi nius paė mė pa kar to ti nai ir iš-
siun tė iš tir ti į Na cio na li nį mais to ir ve te ri na-
ri jos ri zi kos ver ti ni mo ins ti tu tą Vil niu je.

Vil ka viš kio VMVT vir ši nin kas Ge di mi-
nas Gvaz dai tis re dak ci ją in for ma vo, kad 
praė ju sią sa vai tę gau ti at sa ky mai ste buk lų 
ne pa ro dė: ar se no kie kis ras tas šiek tiek ma-

žes nis, bet jis vis tiek vir ši ja nor mą.
Pa kar to ti nai at lik ti van dens ty ri mai ro-

do, kad Duo ne lai čių k. van den vie tės van-
de ny je ar se no ras ta 19,5 µg/l (2,4 pa klai da), 
Už ba lių k. – 13,9 µg/l (1,7 pa klai da).

„Vis dėl to leis ti nos pa klai dos si tua ci jos 
ne gelbs ti. Ki tuo se ra jo nuo se pa kar to ti nai 
iš ty rus ar se nu už terš tą van de nį pa dė tis pa-
si ro dė ge res nė, o pas mus to neį vy ko. Tai gi 
tie kė jai tu ri ieš ko ti ki tų bū dų, kaip tiek ti 
žmo nėms sau gų ge ria mą jį van de nį. Grę ži-
nio van dens tie ki mas mais tui nebus at nau-
jin tas iki to lai ko, kol ne bus ras tos ko kios 
nors prie mo nės“, – kal bė jo G. Gvaz dai tis.

Ke ti na sta ty ti nu ge le ži ni mo 
įren gi nius
Be jau mi nė tų Už ba lių ir Duo ne lai čių 

kai mų, Vil ka viš kio ra jo ne yra dar dvi van-
den vie tės, ku rio se ar se no kie kis vir ši ja 5 µg/
l, ta čiau ne per žen gia leis ti nos nor mos. Tai 
Viš ty čio ir Vaiš vi lų kai mų van den vie tės.

Vil ka viš kio VMVT spe cia lis tai jų van-
dens ty ri mams jau paė mė.

Kad si tua ci ja bū tų iš tir ta iš sa miau, vi so-
se ke tu rio se te ri to ri jo se bu vo ima ma net po 
tris mė gi nius: iš na mų ūkio, ku ris nau do ja-
si UAB „Vil ka viš kio van de nys“ pa slau ga, iš 
pri va taus grę ži nio ir iš pri va taus šach ti nio 
šu li nio.

Be je, vi sos ke tu rios mi nė tos van den vie-
tės yra ta me pa čia me piet va ka ri nia me ra jo-
no pa kraš ty je. To kia geog ra fi nė pa dė tis tik 
su stip ri na spė ji mą, kad ar se nas vis dėl to 
kau pia si gi les niuo se že mės klo duo se, uo lie-
no se ir yra gam ti nės kil mės, o ne ko kia nors 
ne dar naus ūki nin ka vi mo ar ki taip su žmo-
gaus veik la su si ju sio che mi nio už terš tu mo 
iš da va.

Tad var gu, ar šio se vie to vė se ver ta gręž ti 
ki tus grę ži nius ir ieš ko ti sau gios van den vie-
tės.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ va do vas 
Ra mū nas Ka šins kas pa tvir ti no, kad Už ba lių 
kai me, kur ar se no ras tas ma žes nis kie kis, 
svars to ma ga li my bė ne gręž ti nau ją grę ži-
nį, o esamoje vandenvietėje sta ty ti nu ge le-
ži ni mo įren gi nius ir jais su ma žin ti ar se no 

kie kį van de ny je iki leis ti nos nor mos.
„Dėl van dens tie ki mo Duo ne lai čių kai mo 

gy ven to jams spren di mo kol kas ne sa me priė-
mę. Kiek ap lin kui ty rė me pri va čius grę ži nius 
– vi sur ras ta ar se no. Tai gi ieš ko me spren di-
mų, kaip elg tis to liau“, – sa kė R. Ka šins kas.

Tirs 70 van den vie čių
Vals ty bi nė mais to ir ve te ri na ri jos tar ny-

ba pen kio li kos Lie tu vos sa vi val dy bių te ri to-
ri nių pa da li nių spe cia lis tams nu ro dė iš tir ti 
vi sas kont ro liuo ja mas van den vie tes, ne svar-
bu, ar šie met jos bu vo tik rin tos, ar ne.

Taip sie kia ma įsi ti kin ti, kad van dens tie-
kė jų sa vi kont ro lės duo me nys yra pa ti ki mi 
ir vi sos li ku sios van den vie tės, ku riose iki 
šiol ne nus ta ty ta ar se no, yra tik rai sau gios. 
Be Vil ka viš kio, to kius kont ro li nius ty ri mus 
nu ro dy ta at lik ti Ma ri jam po lės, Laz di jų, 
Kau no, Ra sei nių, Šiau lių, Jo niš kio, Kel mės, 
Kal va ri jos, Jur bar ko, Ig na li nos, Vil niaus, 
Šir vin tų, Tra kų ir Elekt rė nų sa vi val dy bė se.

„Mes iš vi sų van den vie čių, vie šai tie-
kian čių ge ria mą jį van de nį, tu ri me paim ti 
70 mė gi nių ar se no ty ri mams at lik ti – ko ge-
ro, dau giau siai vi so je Lie tu vo je. Mė gi nius 
im si me ne tik iš „Vil ka viš kio van de nų“, bet 
ir iš bu vu sių ko lū kių pa ji nin kų van den vie-
čių. Ma nau, kad iki va sa rio 1 d. vi sus mė-
gi nius tu rė tu me spė ti paim ti“, – kal bė jo G. 
Gvaz dai tis.

Dau giau siai abe jo nių ke lia van den vie-
tės, pri žiū ri mos pa čių gy ven to jų, ku rie jas 
ga vo už pa jus. Ta sri tis, anot Vil ka viš kio 
VMVT vir ši nin ko, – lyg „ak lo ji zo na“, nes 
yra ma žai kont ro liuo ja ma ir ju ri diš kai sun-
kiai įvei kia ma. To kios re gist ruo tos van den-
vie tės yra sep ty nios.

„Jų van de nį var to jan tys žmo nės at lie ka 
mik ro bio lo gi nius ty ri mus, bet nie ka da nė ra 
pa tei kę jo kių duo me nų apie ar se no kie kį. 
Da bar jiems nu ro dy ta iš si tir ti ir ar se no kie-
kį, bet tai vyks ta la bai van giai. Šie žmo nės 
lyg ir pa tys pri sii ma at sa ko my bę už sa vo 
ge ria mo jo van dens ko ky bę. Bet aš ma nau, 
kad šią pro ble mą rei kia spręs ti, ir to kių pa ji-
nin kų pri žiū ri mų grę ži nių iš vi so ne tu rė tų 
lik ti“, – svars tė G. Gvaz dai tis.

Ar jau užsisakėte „Santaką“? Paskubėkite!

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

s

paštuose ir pas rajono laiškininkus, 

„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje (II a.), 
Vištyčio g. 40, Kybartuose.

s

s

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir pensininkams.

Mėn. sk.
„Santaka“

(fiziniams asmenims, Eur)
„Santaka“ 

su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 5,50 5,00 6,00

2 mėn. 11,00 10,00 12,00

3 mėn. 16,50 15,00 18,00

4 mėn. 22,00 20,00 24,00

5 mėn. 27,50 25,00 30,00

6 mėn. 33,00 30,00 36,00

7 mėn. 38,50 35,00 42,00

8 mėn. 44,00 40,00 48,00

9 mėn. 49,50 45,00 54,00

10 mėn. 55,00 50,00 60,00

11 mėn. 60,50 55,00 66,00

12 mėn. 60,00 55,00 66,00

Prenumeruojant Lietuvos pašto skyriuose ir pas laiškininkus taikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.s

PROBLEMA
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Įsi reng da ma alie ji nę mo te ris gal vo jo 
apie šei mos svei ka tą
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Vil ka viš kį drą siai ga li ma va-
din ti alie ji nin kų kraš tu. Gre ta 
gi lias tra di ci jas tu rin čio ir jau 
dau giau nei 80 me tų se nuo ju 
bū du sė me nų alie jų spau džian-
čio ma lū no-alie ji nės sa vo vers-
lus sėk min gai plė to ja dar ke li 
šio ama to nau jo kai.

Vers las gi mė sa vai me
Vie na iš jų – prieš me tus į alie ji nin kų 

gre tas sto ju si jau na vers li nin kė Dai va Venc-
kie nė, ku rios spau džia mi alie jai per neil gą 
lai ką ta po mėgs ta mi ir ži no mi ne tik Vil-
ka viš kio ra jo no gy ven to jų. Drą si ir vers lo 
gys le lę tu rin ti jau na mo te ris sa vo įsteig tos 
įmo nės „Su val ki jos alie jus“ pro duk ci ją rek-
la muo ja feis bu ke, va žiuo ja į mu ges, klien-
tams su gal vo ja staig me nų bei nuo lat pa tei-
kia nau jo vių.

– Tik rai nie ka da ne gal vo jau, kad kaž ka-
da bū siu alie ji nin kė. Kai gi mė vai kai, ku rie 
bu vo vis kam la bai aler giš ki, jaut rios odos, 
kaip ir aš pa ti, ta da su si do mė jau įvai rių alie-
jų nau da. Juo la biau kad ir gy dy to ja pa ta rė. 
Ma no ma žie ji ži no, kas yra na tū ra lūs alie-
jai. Jaut rią vai kų odą nuo lat tep u ka na pių 
alie ju mi, ku ris pa de da ser gant der ma ti tu, jį 
nau do jau ir pa ti, – pa sa ko jo mo te ris.

Pas kui, kaip ir vi sos šiuo lai kiš kos ma-
mos, Dai va pa gal vo jo, kad alie jaus sa vo 
reik mėms ji ga li pa si ga min ti pa ti. Juo lab 
kad pas mus ne sun kiai ga li ma gau ti tik li-
nų sė me nų alie jaus. Il gai nar šiu si in ter ne te 
alks nė niš kė su pra to, kad alie jų spaus ti ga li 
ir ji, tas neat ro dė la bai sun ku.

– Su si ra dau įran gos tie kė jus, pa tal pas 
Alks nė nuo se ir „nė riau“ į sa vo pir mą jį vers-
lą. Spė jau į „trau ki nį“ ir iki sa vo tris de šimt-
me čio dar ga lė jau pa si nau do ti tuo me tės 
Dar bo bir žos tei kia ma pa ra ma pir ma jam 
vers lui įkur ti. Ga vau lė šų įran gai su si pirk ti. 
Ir neat si džiau giu iki šiol. Da bar ži nau, iš ko-
kių sėk lų spau džiu alie jų ir sa vo vai kams, 
ir klien tams. Kruopš čiai at si ren ku tie kė jus. 
Li nus pra dė jo au gin ti ma no vy ras ūki nin-
kas Ka zi mie ras Venc kus. Alie jų spau džiu 
ir iš jo užau gi na mų rap sų. Išs paus ti alie jų 

įma no ma pra ktiš kai iš vi sų au ga lų, – apie 
švie sias alie jaus vers lo per spek ty vas pa sa-
ko jo D. Venc kie nė.

Dar bas – glež nai mo te riai
Jau kio je, šva rio je alie ji nė je jau na vers li-

nin kė dir ba vie na. Pa sak jos, su pil ti ki bi riu-
ką sėk lų į spau di mo apa ra tą ga li kiek vie na 
mo te ris, o at vež tus ža lia vų mai šus su neš ti 
pa de da vy rai. Tad daug fi zi nių jė gų šiam 
ama tui ne rei kia.

Pa ga min ti alie jų – ne die nos dar bas. 
Jau iš spaus tą pro duk tą rei kia pa lik ti, kad 
nu sės tų prie mai šos, tik ta da ga li ma pils ty ti 
į bu te liu kus ir ati duo ti klien tui. Šis pro duk-

tas ga na aikš tin gas – nie ka da ne ži-
nai, kiek alie jaus bėgs net ir iš tos 
pa čios rū šies sėk lų ir ka da nu sės 
prie mai šos. Pa lū kė ti, kol pro duk-
tas bus tin ka mas iš pils ty ti, kar tais 
ten ka ir ke le tą die nų.

– Mū sų šei ma la biau siai mėgs-
ta ka na pių alie jų. Ne vel tui jis va di-
na mas su per mais tu. Tai – neiš sen-
kan tis bal ty mų ir svei kų jų rie ba lų 
šal ti nis. Jį var to jant or ga niz mas 
gau na ome ga-3 ir ome ga-6 rie ba lų 
rūgš čių, be ku rių ne ga lė tų at si nau-
jin ti ląs te lės. Mi nė tos rūgš tys sau-
go nuo šir dies ir krau ja gys lių li gų, 
dep re si jos, ge ri na sme ge nų ir vi so 
or ga niz mo krau jo ta ką, ma ži na są-
na rių ir ki tus už de gi mus, re gu liuo-
ja krau jos pū dį, tei gia mai vei kia 
virš ki ni mo sis te mą ir stip ri na or-
ga niz mo at spa ru mą in fek ci joms, 
– apie pa mėg tą alie jų pa sa ko jo 
mo te ris. – Ka na pių sėk los tu ri dau-
giau bal ty mų ir ami no rūgš čių nei 
ki tų rū šių sėk los. Na muo se mes 
ge ria me ka na pių žie dy nų ar ba tą, 
ku ri pa de da at gau ti pu siaus vy rą 
po sun kios dar bo die nos.

Dai va pa sa ko jo ka na pių sėk las 
nau do jan ti įvai riuo se pa tie ka luo-
se. Už bars to ant sa lo tų, ka na pių 
sėk lų vai kai no riai pa kram to vie-
to je už kan džių. Jiems tai la bai pa-
tin ka.

Jau na mo te ris ka na pių alie jų 
nau do ja ir kaip plau kų kau-
kę, ir odą te pa.

Alie jų įvai ro vė
Ly giai taip pat šei ma mėgs ta alie ji-

nė je iš spaus tą mo liū gų alie jų. Jis – ne-
pa kei čia mas vi ta mi no E šal ti nis, pa-
de dan tis ati to lin ti se nė ji mo pro ce sus, 
ge ri nan tis odos iš vaiz dą ir spal vą. Alie-
ji nin kė jį va di na vai kų ir vy rų alie ju-
mi. Vai kams jis duo da mas virš ki ni mui 
pa ge rin ti, o vy rai var to ja no rė da mi ap-
sau go ti pro sta tą.

Ne ma žiau nau din gas yra jud ros 
alie jus. Anot D. Venc kie nės, jud ra 
– tar si an ti ki niai li nai, jų sko nis kiek 
pi kan tiš kas, neįp ras tas, pri me na gal 
gars ty čias, gal ro pę. Kaip ir su ka na pių 

alie ju mi, ku ris tu ri šio kio to kio kar tu mo, su 
jud ros alie ju mi rei kia su si drau gau ti. Vis dėl-
to jis ne pa mai no mas ve ge ta riš ko je mi ty bo-
je ir mais tą pra tur ti na ne vie na nau din gą ja 
me džia ga.

– Tu riu klien tą, ku ris per mė ne sį iš ge ria 
vi są pus lit rį jud ros alie jaus. Kaž ka da rim tą 
ko jos trau mą tu rė jęs žmo gus sa ko da bar 
vaikš tan tis jau be laz du tės, ne šlub čio ja. Jis 
ma no, kad pa dė jo bū tent jud ros alie jus. Aiš-
ku, kaip žmo gus bū tų jau tę sis, jei bū tų jo 
ne gė ręs, – ne pa tik rin si, vis dėl to aš vi sa da 
džiau giuo si to kio mis is to ri jo mis, – kal bė jo 
Dai va.

„Su val ki jos alie jaus“ alie ji nė je jau no ji 
vers li nin kė taip pat spau džia rap sų alie jų, 
ku ris, pa sak jos, la bai tin ka kep ti. Ši tas pro-
duk tas ma žai kuo nu si lei džia aly vuo gių 
alie jui, o kai ku rio mis sa vy bė mis jį ne tgi 
len kia.

Atei ty je mo te ris ruo šia si pra dė ti spaus ti 
dar ir sau lėg rą žas.

Kaip sa ko D. Venc kie nė, vi są jos pro duk ci-
ją ga li ma ras ti „Su val ki jos alie jaus“ feis bu ko 
pa sky ro je, ten pat ga li ma jos už si sa ky ti. Alie-
ji nin kė pa ti pri sta to pre kes, o prieš šven tes 
ne tgi kom po nuo ja do va nų rin ki nius, juos su-
pa kuo ja į dai lias dė žu tes. Alie jų, ku rį ke ti na-
ma do va no ti, vers li nin kė pil a ir į dai lius mo-
li nius ąso tė lius, taip pat par duo da alie jaus 
bei ka na pių žie dy nų ar ba tos rin ki nius.

Do va nų rin ki nius alks nė niš kė da ro pa-
ti. Idė jų ir tie kė jų vers li mo te ris ieš ko in ter-
ne te: ten yra vis ko, tik rei kia skir ti ne ma žai 
lai ko paieš koms.

Dai va Venc kie nė pa čios ga mi na mą alie jų 
pils to į įvai raus dy džio stik li nius bu te liu kus, 
o švenčių proga juos su pa kuo ja ir į dai lią 
dė žu tę. 

S

Šie mo li niai ąso tė liai taip pat skir ti alie jui.
 Autorės nuotr.

S

Ad ven ti nį va ka rą ei ta švie sos ke liu
Lai ma VA BA LIE NĖ

Ne pir mus me tus į ad ven ti nį 
va ka rą pa kvie čian tis Vil ka viš-
kio kul tū ros cent ro ka me ri nis 
cho ras „Uo si ja“ (va do vė Lai ma 
Venc lo vie nė) šį kart drau ge su 
ma žai siais sa vo bi čiu liais kon-
cer te pa ro dė, kaip švie sa ga li už-
gim ti iš žmo nių šir džių ši lu mos, 
ku rią jie sklei džia dai nuo da mi ar 
tar da mi nuo šir džius žo džius.

Ruoš da ma sis ren gi niui „Švie sos del nuo-
se“ cho ras pro gra mos sve čių to li ne si dai rė, 
o pa kvie tė ar ti miau sius ir mie liau sius. Ke le-
tas dai ni nin kių, dir ban čių įvai rio se ug dy mo 
įstai go se, šven tei kar tu su ko le gė mis pa ren-
gė sa vo auk lė ti nių pa si ro dy mus. Sce na ri-
jaus au to rė ir ren gi nio ve dė ja cho ris tė Edi ta 
And riu lio nie nė su ma niai se kė ma žiau sių jų 
vai kų lop še lio-dar že lio „Pa sa ka“ nykš tu kų 
pra dė tą švie sos ke lią. Bal tų ži bin tų ant sce-

nos pa ky los ir švie sos dau gė jo po kiek vie no 
Vil ka viš kio pra di nės mo kyk los mo ki nu kų, 
vai kų lop še lio- dar že lio „Bu ra ti nas“ prieš mo-
kyk li nu kų, vo ka li nės stu di jos „Aki mir ka“ 
ter ce to nuo šir daus pa si ro dy mo, „Uo si jos“ 
cho ro at lie ka mų kū ri nių. Va ka ro pa bai go je 
su švi to ir pa ts di džiau sias ži bin tas.

Ge ros emo ci jos pa lie tė ne tik pro gra mos 
da ly vius, bet ir žiū ro vus, ku rie sun kiai til po 
ant sau lės ra tu su sta ty tų kė džių ma žo jo je 
kul tū ros cent ro sa lė je. Su si kau pi mo aki-
mir kas per „Uo si jos“ dai nas kei tė ma žų jų 
at li kė jų nuo šir du s noras tarp su si rin ku sių-
jų pa ma ty ti sa vo ma mą, tė tį, mo čiu tę ar 
vy res nį drau gą, kad ir per pa si ro dy mą su 
jais su si mo juo ti, nu si šyp so ti. To kia, at ro do, 
ir bu vo va ka ro „Švie sos del nuo se“ es mė: su-
bur ti ke lių kar tų žmo nes, vi siems drau ge 
pa jus ti, kad ge bė ji mo da ly tis do va na švie-
čia ryš kiau už bet ko kią lieps ną.

Švie sa su spin do ne tik pro gra mos 
da ly vių del nuo se, bet ir jų bei drau-
ge su jais va ka ro ju sių jų šir dy se. 

Jo no JUŠ KE VI ČIAUS nuo tr.

S

TRADICINIS VERSLAS

KULTŪRA



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

2018 m. gruodžio 18 d. 4 /  teisėsauga

Du jų ba lio nai po bylos pa bran go de šim te rio pai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors ko ne kiek vie nas pa sie nio 
ra jo ne gy ve nan tis pi lie tis ži no, 
kad per sie ną ne ga li ma vež ti 
dau giau nei leis ti na ci ga re čių, 
de ga lų ar gin ta ro ir  kad ve ža-
mas pre kes rei kia dek la ruo ti 
mui ti nė je, to kio je si tua ci jo je, 
į  ko kią pa te ko Mi ros la vas, 
ga li at si dur ti bet ku ris. De ja, 
ne ži no ji mas nuo at sa ko my bės 
neat lei džia.

Ban dė iš siaiš kin ti
Kai rug sė jo 11 die ną iš Ka li ning ra do sri-

ties vy kęs Mi ros la vas kir to Lie tu vos sie ną, 
tik rai ne si ti kė jo čia su lauk siąs ne ma lo nu-
mų. Kaip pa ts aiš ki no si teis me,  au to ser vi-
są tu rin tis drau gas jo tie siog pa pra šęs iš 
Ka li ning ra do sri ties par vež ti du jų au to mo-
bi lių kon di cio na vi mo sis te moms pil dy ti, 
mat ten šios daug pi ges nės.

Daž nai per Lie tu vos ir Ru si jos sie ną va-
ži nė jan tis Mi ros la vas sa kė, jog vyk da mas į 
Ka li ning ra do sri tį Ky bar tų ke lio po sto pa-
rei gū nų ne tgi pa si klau sęs, ar ga lin tis le ga-
liai įvež ti freo no du jų mi nė tiems tiks lams. 
Vy ras tvir ti no, kad mui ti nin kai jam at sa kę, 
jog du jų įvež ti ga li ma, ta čiau tik po rą ba lio-

nų. Apie tai, ko kio se tal pyk lo se jas ga li ma 
ga ben ti, ir kad drau džia ma tai da ry ti pa-
kar to ti nai už pil dy tuo se ba lio nuo se, pa rei-
gū nai vy riš kio ne pers pė jo.

Tad to kio drau di mo Mi ros la vas tvir ti-
na ne tik ne ži no jęs, bet ir ne sup ra tęs, kaip 
at skir ti pa kar to ti nai už pil dy tą ba lio ną nuo 
ori gi na lo.

Pa žei dė reg la men tą
Iš  ne pa žįs ta mo as mens Ru si jo je jis ra-

miai nu si pir ko du 27,20 kg svo rio ba lio nus 
su du jo mis ir įsi me tė į au to mo bi lio „Mer ce-
des Benz Sprin ter 315 CDI“ ba ga ži nę.  

Mi ros la vas teis mui tvir ti no, kad net ir 
ži no da mas, jog jo pirk ti ba lio nai už pil dy ti 
du jo mis ne pir mą kar tą, tik rai juos bū tų 
įsi gi jęs ir ve žę sis į Lie tu vą. Mat jam net į 
gal vą ne šo vė, kad kaž koks įsta ty mas drau-
džia tai da ry ti.

At vy kęs į Ky bar tų ke lio po stą Mi ros la-
vas net ne ban dė slėp ti ba lio nų su du jo mis 
ir drą siai pa tei kė au to mo bi lį pa tik rin ti mui-
ti nė je. Tada ir pra si dė jo ne ma lo nu mai.

Paaiš kė jo, kad pa kar to ti nai už pil dy tų 
du jų ba lio nų im por tuo ti ir tiek ti rin kai Eu-
ro pos Są jun go je ne ga li ma. Tai už draus ta 
dar  2007-ai siais, nes freo no-fluo rin tos du-
jos su ke lia šilt na mio efek tą. 

Tad ba lio nus ga be nęs  Mi ros la vas pa-
žei dė 2014 m. ba lan džio 16 d. Eu ro pos 
Par la men to ir  Eu ro pos Są jun gos Ta ry bos 
reg la men tą  dėl fluo rin tų šilt na mio efek tą 
su ke lian čių du jų.

O tai reiš kia, kad to kiais veiks mais vy-
ras pa da rė ad mi nist ra ci nį nu si žen gi mą, 
nu ma ty tą Lie tu vos Res pub li kos ad mi nist-
ra ci nių nu si žen gi mų ko dek so 309 straips-
nio 9 da ly je.

Pas tan gų neį ver ti no
Mi ros la vas teis me kal tu nie kaip ne pri-

si pa ži no ir įro di nė jo, kad da rė vis ką, jog 
iš veng tų pa žei di mų, to dėl ne tu rė tų bū ti 
bau džia mas. Apie du jų įve ži mo le ga lu mą 
jis ne tik tei ra vo si mui ti nė je, bet ir ieš ko jo 
in for ma ci jos  Ap lin kos mi nis te ri jos in ter-
ne to tink la la py je.

Ta čiau teis mas į Mi ros la vo pa si tei si ni-
mus neat siž vel gė ir kons ta ta vo, kad  tei sės 
ak tų, įskai tant Eu ro pos Są jun gos tei sės ak-
tus, ne ži no ji mas, ne sup ra ti mas ar klai din-
gas su pra ti mas nuo at sa ko my bės  neat lei-
džia.

„Kiek vie nas pre kes ar ki tus pri va lo mus 
pa teik ti mui ti nei daik tus iš tre čių jų ša lių  į 
Eu ro pos Bend ri jos erd vę įve žan tis ūkio su-
bjek tas ar fi zi nis as muo dar prieš im da ma-
sis im por to pro ce dū ros tu ri įsi ti kin ti, jog 
toks veiks mas bus vi siš kai tei sė tas tiek pa-
gal vals ty bės, iš ku rios pre kės  iš ve ža mos, 
tiek pa gal Eu ro pos Są jun gos ir jos na rės 
vals ty bės, į ku rią pre kes ke ti na ma įvež ti, 
tei sę“,  – ra šo ma teis mo spren di me.

Mi ros la vo pa stan gas su si ži no ti du jų 
įve ži mą lie čian čias mui ti nės pro ce dū ras 
teis mas įver ti no kaip ne pa kan ka mas,  mat 
ga vęs neo fi cia lią žo di nę in for ma ci ją vy ras 

tu rė jęs pa ts pri siim ti ri zi ką, kad in for ma-
ci ja ga li bū ti neiš sa mi ar net nea ti tin kan ti 
tik ro vės.

Mi ni ma li, bet di de lė
Skir da mas nuo bau dą teis mas at si žvel-

gė į tai, jog pa gal kont ra ban dos kie kį ir ver-
tę  Mi ros la vo pa da ry tas tei sės pa žei di mo 
pa vo jin gu mas bu vo mi ni ma lus,  pa žei di-
mas įvyk dy tas ne ty čia, vy ras  iš lai ko ne pil-
na me tį  vai ką.

Įver ti nęs vi sas  ap lin ky bes, teis mas Mi-
ros la vui sky rė mi ni ma lią pa gal nu ma ty tą 
san kci ją bau dą – 1400 eu rų. Taip pat pa sky-
rė pa gal įsta ty mą pri va lo mą ad mi nist ra ci-
nio po vei kio prie mo nę – tur to kon fis ka vi-
mą. 

Sup ran ta ma, teis mas dėl to kio pa žei di-
mo kon fis ka vo ne vi są Mi ros la vo tu ri mą 
tur tą, o tik du už draus tus im por tuo ti ba lio-
nus su fluo rin to mis šilt na mio efek tą su ke-
lian čio mis du jo mis.

Bau dą pa žei dė jas pri va lė jo su mo kė ti 
per 40 pa rų. Kont ro liuo ti nu ta ri mo vyk dy-
mą  teis mas pa ve dė Vals ty bi nei mo kes čių 
ins pek ci jai ir Kau no te ri to ri nei mui ti nei.

Nors Mi ros la vas kal tas ne si jau tė, vis 
dėl to Ma ri jam po lės apy lin kės teis mo Vil ka-
viš kio  rū mų nu ta ri mo aukš tes nės ins tan ci-
jos teis mui ne skun dė ir bau dą su mo kė jo. 
Ta čiau ši is to ri ja bus ge ra pa mo ka ne tik 
jam, bet ir ki tiems, pa si ti kin tiems žo di ne 
in for ma ci ja tei si niuo se rei ka luo se. Kaip sa-
ko ma, žo džio prie by los ne pri seg si...

Tei sė jai mi nė jo teismų 100- me tį

Vil ka viš kio  teis mo rū mų 
dar buo to jai Lie tu vos teis mų 
šimt me čio pa mi nė ti vy ko į 
Ma ri jam po lę, kur su si rin ko vi si 
ko le gos, pri klau san tys  Ma ri-
jam po lės apy lin kės teis mui. 
Šven tės pro ga bu vo pa gerb ti 
nu si pel nę Te mi dės tar nai, tarp 
ku rių – ir mū sų ra jo no teis mo 
rū mų dar buo to jai.

Per vi są ša lį šio mis die no mis ri ta si Lie tu vos 
teis mų šimt me čio mi nė ji mo ren gi niai. Vie ni 
teis mai ren gia eks kur si jas, at vi rų du rų die nas 
vi suo me nei, ki tų dar buo to jai pri si me na is to ri-
ją, su si tin ka su ve te ra nais, klau so pra ne ši mų.

Ma ri jam po lės apy lin kės teis mo ko lek ty-
vas vi sus ko le gas su kvie tė į gra žią šven tę. Ji 
pra si dė jo sim bo li ne ka riš kių do va na:  teis-

mo prieš pen kis šimt me čius draus tu inst ru-
men tu – La ba no ro dū da – mu zi ki nį kū ri nį 
at li ko Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš čio Vy te-
nio bend ro sios pa ra mos lo gis ti kos ba ta lio-
no ser žan tas Juo zas Sla bo da.

Teis mo pir mi nin kas Lai mon das No rei ka 
su si rin ku sius į šven tę sve čius pa kvie tė pa ke-
liau ti lai ku – at gal į praei tį, pir myn į atei tį ir 
su sto ti prie  to, kas svar bu, ak tua lu šian dien. 
Va do vas pri mi nė Ma ri jam po lės teis mo iš ta-
kas ir dar ne se ną is to ri ją, kaip  nuo šių me tų 
sau sio 1 die nos Ma ri jam po lės, Vil ka viš kio, 
Ša kių ir Jur bar ko teis mai ta po vie nu bend ru 
Ma ri jam po lės apy lin kės teis mu.

Šven tė je da ly va vę  bu vę tei sė jai, da bar 
jau sen jo rai Vy tau tas Švet kaus kas ir Juo zas 
Al gir das Pap laus kas pa si da li jo praei ties pa-
mo ko mis.

Ma ri jam po lės teis mo pir mi nin kas bei 
šven tė je vie šė jęs Kau no apy gar dos teis mo 
pir mi nin kas Ne ri jus Mei lu tis įver ti no ko le-
gų dar bą pa dė ko mis.  Tarp ap do va no tų jų 

pa te ko trys Vil ka viš kio teis mo rū mų dar buo-
to jos. Kau no apy gar dos teis mo pir mi nin ko 
pa dė ka už il ga me tį ir ne prie kaiš tin gą dar bą 
bu vo pa gerb ta tei sė jo pa dė jė ja Ra min ta Liu-
bi nie nė.  Ma ri jam po lės apy lin kės teis mo pir-
mi nin ko pa dė kas už ne prie kaiš tin gą dar bą, 
ge ra no riš ku mą ir pa gal bą ko le goms ga vo 
teis mo raš ti nės  po sky rio ve dė ja Auš ra Dau-
gė lie nė ir spe cia lis tė Si do na Vend ri kie nė.

Teis mo dar buo to jai iš kil min ga pro ga su-
lau kė daug nuo šir džių svei ki ni mų, lin kė ji-
mų ir do va nų. Ta čiau vie na jų, pa do va no ta 
Ma ri jam po lės pa tai sos na mų di rek to riaus 
Re gi man to Ka va liaus ko, pa teks į Lie tu vos 
teis mų 100-me čio eks po zi ci ją. Tai  teis mo 
šau ki mas, by los da ly viui įteik tas ko ne prieš 
šimt me tį  – 1926 me tais.

„San ta kos“ inf.

Iškilminga proga visi Marijampolės apylinkės teismo teisėjai įsiamžino su mantijomis. Ričardo PASILIAUSKO nuotr.S

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

Po li ci ja pri me na, kad nuo lapk ri čio 1 
d. ga lio ja su griež tin tos pi ro tech ni kos 
prie mo nių pla ti ni mo ir nau do ji mo tai-
syk lės.

At siž velg da mas į tai, jog vis dau-
gė ja nuo pi ro tech ni kos prie mo nių nu-
ken tė ju sių žmo nių, Lie tu vos po li ci jos 
ge ne ra li nis ko mi sa ras už drau dė fi zi-
niams, ju ri di niams as me nims, ki toms 
or ga ni za ci joms ar jų pa da li niams (iš-
sky rus pi ro tech ni kus ir li cen ci jas to-
kiai veik lai tu rin čius as me nis) pla tin-
ti ir nau do ti F3 ka te go ri jos ci vi li nės 
pi ro tech ni kos prie mo nes.

Pi ro tech ni kos prie mo nių įsi gi ji mo, 
nau do ji mo tvar kos pa žei di mas už trau-
kia įspė ji mą ar ba 14–30 eu rų bau dą. 
Už to kius nu si žen gi mus, pa da ry tus 
vie šo jo je vie to je vyks tan čia me ren gi-
ny je, ga li bū ti už draus ta 1–2 me tus 
juo se lan ky tis.

Ar tė jant Ka lė doms ir Nau jie siems 
me tams po li ci ja at krei pia dė me sį, kad 
žmo nės tu rė tų at sa kin gai elg tis su vi-
so mis pi ro tech ni kos prie mo nė mis, o 
tė vai apie tai pa si kal bė tų su vai kais.

Pa rei gū nai pri me na, jog pirk da mi 
pi ro tech ni kos prie mo nes pa si do mė tu-
mė te, ar par da vė jai tu ri po li ci jos iš-
duo tus lei di mus jo mis pre kiau ti, nes 
ga li te nu si pirk ti abe jo ti nos ko ky bės 
pre kių, ke lian čių pa vo jų svei ka tai ar 
gy vy bei. Vi si pi ro tech ni kos ga mi niai 
pri va lo tu rė ti inst ruk ci jas lie tu vių kal-
ba.

Pirk da mi pi ro tech ni kos prie mo-
nes bū ti nai at kreip ki te dė me sį, ko kia 
jų išo rės būk lė: ne tu ri bū ti ko ro zi jos 
žy mių, kor pu so ar de gik lio pa žei di-
mų.

La bai pa vo jin gi yra pa čių pa si ga-
min ti ar  sa va ran kiš kai per da ry ti fe jer-
ver kai. Jų ga my ba ar ban dy mai – ga ran-
tuo tas pa vo jus.

Near dy ki te ne su vei ku sių fe jer ver-
kų. Kai ku rios me džia gos, esan čios 
jų mi ši nių su dė ty je, yra la bai nuo din-
gos.

„San ta kos“ inf.

Sugriežtintos 
taisyklės
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Mo der nus žmo gus tu ri jau din tis ne tik 
dėl sa vo atei ties
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Šie moks lo me tai Gus tui 
VAŠ KE LIUI – pa sku ti niai 
„Auš ros“ gim na zi jo je. Sep-
ty nio lik me tis ket vir to kas 
jau sva jo ja apie me di ci nos 
stu di jas ir kruopš čiai joms 
ren gia si, į ša lį ati dė jo vi sas 
vi suo me ni nes veik las. Ta-
čiau tas, kas tu rė jo pro gos 
pa žin ti šį jau nuo lį, nea be jo-
ti nai pa sa kys, kad Gus tas 
– ne pa gal sa vo me tus 
su bren dęs ir la bai tvir tą 
nuo mo nę tu rin tis mo ki nys 
su ne pa ju di na mo mis ver-
ty bė mis. Jis ge ba įsi gi lin ti į 
jį do mi nan čius da ly kus iki 
men kiau sių smulk me nų ir 
ne ven gia pa de monst ruo ti 
sa vo iš ma ny mo ki tiems, 
vers da mas ge ro kai pa si-
temp ti ša lia esan čiuo sius.

Su gimnazistu  kal ba mės apie 
mo kyk lą, apie tai, ar leng va gy ven ti 
ne si taiks tant su ne pa tin kan čiais da ly kais, 
koks tu rė tų bū ti mo der nus žmo gus.

– Gus tai, esi sa ve iš ban dęs įvai rio se 
veik lo se. Kas ar čiau siai šir dies?

– Vi sa da sa vo „ark liu ku“ lai kiau bio-
lo gi ją. Ji – ma no mėgs ta miau sias stu di jų 
ob jek tas. Atė jęs į gim na zi ją la bai su si do-
mė jau moks li ne veik la. Te ko ga li my bė 
da ly vau ti ES jau nų jų moks li nin kų kon-
kur so na cio na li nio eta po bai gia ma ja me 
tu re, buvau ap do va no tas pa gy ri mo raš tu. 

Ta čiau vė liau, iš si sky rus nuo mo nėms su 
man va do va vu sia mo ky to ja, šią veik lą ap-
lei dau. Man la bai svar bu bend ra dar biau ti 
su pa na šaus mąs ty mo žmo nė mis, tik pa si-
ti kė da mas pe da go gu ga liu jaus tis sau gus 
ir pa ro dy ti tik rą re zul ta tą. Vis dar da ly vau-
ju bio lo gi jos olim pia do se, par si ve žu ap do-
va no ji mų. Bet ne tai svar biau sia. Svar bu, 
kad aš šia sri ti mi nuo la tos do miuo si pa ts 
ir ti kiuo si, jog atei ty je tu rė siu są ly gas tik-
riems moks li niams ban dy mams.

– Per nai la bai ge rai pa si ro dė-
te tarp ša lies mo ko mų jų mo ki nių 
bend ro vių (MMB) su pa čių įsteig-
ta mui lą ga mi nan čia bend ro ve 
„Mui Mui“.

– Ją aš va di nu sa vo kū di kiu. Ši-
tas pro jek tas – ma no ir ko man dos 
ne mi gos prie žas tis. Į jį įdė jau la bai 
daug šir dies ir įsi tai siau ži lų plau-
kų. 

Kar tu su dar tri mis ko man dos 
na riais ga mi no me ran kų dar bo 
mui lą įdo miais pa va di ni mais: „Sie-
los vo ra tink lių va ly mui“, „Gy ve ni-
mo kan čioms leng vin ti“, „At gal į 
gam tą“, „Kleo pat ros gro žio pa slap-
tis“. To kie pa va di ni mai pri trau kė 
pir kė jų dė me sį. Dirb ti bu vo ne leng-
va, bet sma gu. Ta po me ge riau sia 
Ma ri jam po lės re gio no MMB, o Vil-
niaus na cio na li nė je mu gė je pa te kę 
į de šim tu ką dar pel nė me ir no mi-
na ci ją „Ge riau sias par tne ris“.

Še šis mė ne sius tru ku si „Mui 
Mui“ ke lio nė, de ja, pa si bai gė. Bū-
ta vis ko – nuo blo gų spren di mų 
iki bran gių klai dų, ta čiau kar tu su 
ko man da įvei kė me iš šū kius, ne tik 
lai mė jo me dvi no mi na ci jas, bet ir 
su kū rė me pel nin gą bei per spek ty-
vų vers lą. Mū sų bend ro vės ak ci jų 
ver tė pa di dė jo be veik ke tu ris su 
pu se kar to – nuo 2,50 iki 10,94 eu-
ro. Ši veik la su tei kė įgū džių, ku rių 

pri reiks to les nia me gy ve ni me. Ga li bū ti, 
kad atei ty je šios idė jos neat si sa ky siu ir 
vers lą plė to siu to liau.

– Esi sa va no ria vęs Vil ka viš kio vai kų 
ir jau ni mo cent re (VJC), da ly va vai ju dė-
ji mo „Už vie nin gą Vil ka viš kio kraš tą“ 
veik lo je, kar tu or ga ni za vai vil ka viš kie-
čių są skry dį, ta čiau šių veik lų ne be tę si. 
Ko dėl?

– Tai bu vo la bai sma gios pa tir tys. Vil ka-
viš kio VJC or ga ni zuo da vo me pro tmū šius, 

da ly vau da vo me ki to je sa va no riš ko je veik-
lo je, ta čiau tai nea ti ti ko ma no įsi vaiz da vi-
mo apie sa va no rys tę.

Ap si džiau giau iš gir dęs, kad bu ria si 
ini cia ty vūs kraš to žmo nės, ku rie ne po li-
ti kuo ja, ku rių mo ra li nis kom pa sas ro do 
teisingai ir ku rie net ne prii ma į sa vo gre-
tas par ti joms pri klau san čių asmenų. Nuė-
jęs į ke lis su si rin ki mus pa ma niau, kad čia 
ga liu sa ve rea li zuo ti. Bu vo la bai sma gu 
kar tu spręs ti dau ge lį da ly kų, įdo mu bend-
rau ti su įvai rių pro fe si jų žmo nė mis, su 
ku riais la bai su si drau ga vau. Di džia vau si 
ren gi niu, ku rį va sa rą or ga ni za vo me. Ta-
čiau kai ke li ju dė ji mo na riai pa su ko į po li-
ti ką ir ėmė ruoš tis sa vi val dos rin ki mams, 
ėmiau svars ty ti, ar tai ati tin ka ma no ver-
ty bes bei anks čiau dek la ruo tus ju dė ji mo 
tiks lus.

Pa si ju tau ap gau tas, nes iš pat pra džių 
bu vo sa ko ma, kad ne bus jo kios po li ti kos. Į 
ju dė ji mą aš atė jau ne kaž kam rink ti po li ti-
nio ka pi ta lo, bet skir ti sa vo lai ką vi sų mū-
sų ge ro vei kur ti. Sup ran tu žmo nių no rą 
kaž ką keis ti ra jo no gy ve ni me, ta čiau jų pa-
si rink tas val džios sie ki mo ke lias man ne-
priim ti nas. Juk yra ir ki to kių bū dų. Kaip 
jau sa kiau, man di džiau sia ver ty bė yra 
pa si ti kė ji mas žmo nė mis, su ku riais ei nu 
ko ja ko jon. Tad nuo ju dė ji mo veik los at si ri-
bo jau ir ne be no riu, kad ma ne kas sie tų su 
tais po li ti kuo jan čiais žmo nė mis.

– Ar šian die ni nė mo kyk la ati tin ka 
šiuo lai ki nio mo ki nio po rei kius?

– Ma nau, kad ne vi sai. Mo ky mo įstai-
gos tu rė tų stip riai keis tis. Ne tik mo ky mo 
pro gra mos, bet ir po žiū ris į mo ki nį kaip į 
vi sa ver tį mo kyk los bend ruo me nės na rį. 
Mo ky to jai pa tys tu rė tų skir ti dau giau lai-
ko ne tik la vi ni mui si, ži nių at nau ji ni mui, 
bet ir bū ti la bai ge rai pa si ruo šę psi cho lo-
giš kai, ne tik steng tis mo ki niui „įkiš ti“ sa-
vo tu ri mas ži nias, bet ge bė ti jį iš mo ky ti 
mo ky tis.

Nukelta į 12 p.]

Gustas Vaškelis savo žinias ir gebėjimus norėtų 
atiduoti gimtajam Vilkaviškio kraštui. 

Autorės nuotr.

S

Atkelta iš 1 p.

Ten ka pri pa žin ti, kad tuo met In ves ti ci jų, 
stra te gi nio pla na vi mo ir vie ti nio ūkio sky-
riu je vy ko di de lė dar buo to jų kai ta. Da bar 
šis sky rius jau su for muo tas, ta čiau ta da 
pra ktiš kai vie na spe cia lis tė Jur ga Gri ga liū-
nai tė dir bo su in ves ti ci niais pro jek tais. Sun-
ku pa sa ky ti, ar tuo met pa siel gė me ge rai, 
kad šio pro jek to va do vu pa sky rė me ką tik 
dirb ti pra dė ju sį Dai nių Čep li ką. Jam bu vo 
la bai sun ku grei tai su sio rien tuo ti, tad vi sų 
rei ka lin gų do ku men tų pa ren gi mas už tru-
ko šiek tiek il giau nei ti kė jo mės. Vis dėl to, 
kai vis kas bu vo pa reng ta, ne dels da mi skel-
bė me kon kur są“, – at sa ko my bės ne si kra tė 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa va duo to ja Dai va Rik lie nė.

Tvar kin gi pa siū ly mai
Spor to sa lės ran gos dar bų vie šų jų pir-

ki mų kon kur sas vi sai 3,5 mln. eu rų su mai 
bu vo pa skelb tas rug sė jo 4 d. Vė liau jis dar 
4  kar tus  bu vo stab do mas, nes ga li mi ran go-
vai vis pa teik da vo įvai rių klau si mų ar ba pre-
ten zi jų, į ku rias bu vo pri va lu at sa ky ti ar net 
pa tiks lin ti vie šo jo pir ki mo do ku men tus.

Ga li my be sta ty ti Vil ka viš kio spor to sa lę 
bu vo su si do mė ję net 18 ran go vų, o konk re-
čius pa siū ly mus pa tei kė 5. Jau šios sa vai tės 
pa bai go je ofi cia liai bus pa skelb ta, kas sta-
tys mū sų ra jo no gy ven to jams itin svar bų 
ob jek tą. Tą pa da ry ti rei kės iki 2020 m. pa-
bai gos. Tie sa, jei ran go vas tu rės pa kan ka-

] mai nuo sa vų lė šų ir su tiks pa lauk ti iš VIP 
pro gra mos vė liau at ke liau sian čių in ves ti ci-
jų, ga li ma ti kė tis, kad sta ti nys du ris at vers 
daug anks čiau.

„Pa na šiai bu vo su Vil ka viš kio Ža lu my-
nų kvar ta lu. Dar bus ran go vas pa bai gė anks-
čiau nei pla nuo ta, o su juo at si skai tė me, kai 
ga vo me lė šas. Ti ki mės, kad ir šį syk bus pa-
na šiai“, – vy lė si A. Nei ber ka.

Sa vi val dy bės va do vas prognozavo, kad 
spor to sa lės sta ty bos tu rė tų pra si dė ti pa va-
sa rį.

„Tik rai ne bu vo taip, kad mes ar ga li mi 
ran go vai spe cia liai vil kin tų vi sas pro ce dū-
ras. Iš vi so su lau kė me 31 už klau sos, į vi sas 
jas at sa kė me. Tai – nor ma lios pro ce dū ros. 
Tie są pa sa kius, tik rai esa me tu rė ję daug su-
dė tin ges nių ir la biau komp li kuo tų vie šų jų 
pir ki mų. Tie siog šis ob jek tas per ei lę me tų 
įga vo to kią svar bą, kad žmo nės į jį su pan-
čias vi sas nau jie nas ėmė rea guo ti itin jaut-
riai“, – kal bė jo D. Rik lie nė.

Ji pa sa ko jo, kad vie šai pa skel bus apie įvy-
ku sį spor to sa lės ran gos dar bų pir ki mo kon-
kur są iš žmo nių su lau kė dve jo pos reak ci jos. 
Vie ni džiau gė si, jog pa ga liau formalumai 
baig sis ir Vil ka viš kis tu rės ob jek tą, apie ku rį 
vi si se niai sva jo jo. Vis dėl to dau gu ma gy ven-
to jų ste bė jo si, ko dėl iki šiol vie šai ne bu vo 
in for muo ja ma apie vyks tan čias pro ce dū ras.

„Iš tik rų jų tai ne bu vo ką ir sa ky ti. Tarp 
žmo nių su kur ta daug ne pa si ti kė ji mo, ku rį 
dar la biau di di no vie šo je erd vė je skleis ta  
ne tei sin ga in for ma ci ja, kai ku rios mi nė tos 

pi ni gų su mos. Kar tais žmo nėms pa sa kai tie-
są, o jie ne ti ki. Iki šiol vy ko įpras tos pro ce-
dū ros, ta čiau vis tiek bu vo me ka la mi prie 
sie nos, kad kaž ko ne pa da rė me. Kar tais sun-
ku pa sku bin ti įvy kių ei gą. Pa vyz džiui, jei 
po ten cia lūs ran go vai mū sų pra šė pa teik ti 
at sa ky mus į klau si mus, su si ju sius su tech ni-
niu pro jek tu, mes tu rė jo me kreip tis bū tent į 
to pro jek to ren gė jus. Toks bend ra vi mas per 
tar pi nin kus, no ri to ar ne no ri, vis tiek šiek 
tiek už trun ka“, – paaiš ki no ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus pa va duo to ja.

Ji džiau gė si, kad vi sų pen kių ran go vų 
pa teik ti pa siū ly mai til po į pro jek to už duo-
ty je įra šy tą pi ni gų su mą. D. Rik lie nė tei gė 
neį si vaiz duo jan ti, kas tu rė tų at si tik ti, kad 
po vi sų įvy ku sių pro ce dū rų spor to ob jek-
to sta ty bos ne pra si dė tų. Anot jos, vi si pen-
ki ga li mi ran go vai pa ti ki mi, jų pa siū ly mai 
– tvar kin gai pa teik ti, ge rai ap gal vo ti, juo se 
įvar dy ti net su bran go vai.

Ki ti „skau du liai“
Vil ka viš kio spor to sa lė bus sta to ma ant 

Vie ny bės gat vė je jau esan čių „griau čių“. Po 
at lik tos eks per ti zės paaiš kė jo, kad ten sto-
vin čios konst ruk ci jos – tin ka mos nau do ti. Į 
šį ob jek tą per si kels vi sų Vilkaviškio spor to 
mo kyk lo je kul ti vuo ja mų spor to ša kų at sto-
vai. Jiems čia nu ma ty tos at ski ros erd vės. Sa-
lę bus ga li ma nau do ti ne tik per spor ti nes 
var žy bas ar tre ni ruo tes, bet ir per įvai rius 
ki tus ren gi nius. Iš vi so čia nu ma to ma įreng-
ti dau giau nei 700 sė di mų vie tų – 665 ga lin-

čios keis ti po zi ci ją kė dės pir ma me aukš te ir 
78 kė dės ant ra me.

„Kar tais ra jo ne vyks ta ren gi nių, ku riems 
rei kia di des nių erd vių nei Vil ka viš kio kul tū-
ros cent ras. Pa vyz džiui, per „Auš ros“ gim na-
zi jos mo ki nių bran dos ates ta tų įtei ki mo šven-
tę nie ka da ne ga li me sutalpinti vi sų no rin čių. 
To kiais at ve jais nau jo ji spor to sa lė pui kiai 
tiks“, – tei gė ra jo no me ras A. Nei ber ka.

Jis ti ki no, kad iš spren dus Vil ka viš kio 
spor to sa lės pro ble mą iš liks dar du su spor-
tu su si ję „skau du liai“. Tai – Ky bar tų ir Vil-
ka viš kio mies tų sta dio nai. Me ras sa kė, kad 
prio ri te tas – Ky bar tų sta dio nas. Ja me rung-
ty niau jan tis ki tais me tais šimt me tį mi nė-
sian tis fut bo lo klu bas „Svei ka ta“ pa sta ruo-
ju me tu per ga lė mis džiu gi na sa vo sir ga lius, 
tad jie nu si pel nė ge res nių są ly gų.

„Esa me pa ren gę šio sta dio no re konst-
ruk ci jos pro jek tą iš tri jų da lių. To rei ka la-
vo „In ter reg“ bend ra dar bia vi mo su Ru si ja 
pro gra mos są ly gos. Ti kė jo mės lė šų gau ti 
bū tent per šią prie mo nę, ta čiau, de ja, ne-
pa vy ko. Ka dan gi pro jek tą jau vis tiek tu ri-
me, lauk si me, kol pra si dės kvie ti mai į ki tas 
mums tin kan čias pro gra mas, ir bū ti nai jo se 
da ly vau si me. Ti ki mės, kad šios pro ble mos 
taip pat bus grei tai iš spręs tos“, – vy lė si ra jo-
no va do vas.

Jis pa sa ko jo, kad taip pat ne bus pa mirš-
tas  Vil ka viš kio sta dio nas. Ar ti miau sio je 
atei ty je bus ieš ko ma lė šų ko re guo ti šio ob-
jek to tech ni nį pro jek tą, o tai pa da rius – ga li-
my bių jį re konst ruo ti.

Pla nai virs ta rea ly be: Vil ka viš kis tu rės mo der nią spor to sa lę

POZICIJA
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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

Darbą įvertino garsus lit va kas
Į vai kų ir jau ni mo in teg ruo to is to-
ri nio ir me ni nio ug dy mo kū ry bos 
dar bų kon kur so „Mes – Lie tu va: 
ma no kraš to bend ruo me nės“ ap-
do va no ji mų šven tę bu vo pa kvies ti 
ge riau siai ko mi si jos įver tin ti mo ki-
niai. Še ši užė mė pri zi nes vie tas,  dvi 
de šim tys kon kur san tų ga vo pa guo-
dos pri zus.

Į vals ty bi nia me Vil niaus Gao no žy dų mu zie-
ju je vy ku sį ap do va no ji mų ren gi nį ma ne ly dė jo, 
kar tu džiau gė si bei pa lai kė ma ma ir ma no dai-
lės mo ky to ja Vil ma Bra zaus kie nė. Iš pra džių 
gro žė jo mės dai li nin ko Sa mue lio Ba ko dar bų pa-
ro da, ap žiū rė jo me ki tas mu zie jaus erd ves, vai-
ši no mės tra di ci niais ka rai mų ki bi nais ir ki tais 
ska nės tais. Taip pat da ly va vau me ni nin ko Rai-
mon do Sa vic ko ir gra fi kės Kris ti nos Nor vi lai tės 
su reng to se kū ry bi nė se dirb tu vė se.

Šven tės kul mi na ci ja ta po kon kur so par tne-
rių įsteig tų pri zų įtei ki mo ce re mo ni ja. Jo je bu vo 
pa ste bė ti vi si: ir mo ki niai, ir mo ky to jai.

Di de lį įspū dį pa li ko tai, kad te le til tu su si sie kė-
me su dai li nin ku S. Ba ku, gy ve nan čiu Jung ti nė se 
Ame ri kos Vals ti jo se, Ma sa ču set se. Me ni nin kas  
pa sa ko jo apie ren gi mą si  ar ti miau siai kū ry bi nei 
pa ro dai, ro dė sa vo nau jau sius pa veiks lus, at sa-
kė į mū sų už duo tus klau si mus.

La bai nu ste bau, kai man ati te ko jo įsteig tas 
spe cia lusis pri zas. Dar ir da bar sun kiai ga liu pa-
ti kė ti, kad su lau kiau ši to kio įver ti ni mo!

Be to, kon kur so or ga ni za to riai su tei kė ga li-
my bę ne mo ka mai ap si lan ky ti nau jai ati da ry ta-
me Mo der naus me no mu zie ju je MO, ža vin čiu 
jau kia ap lin ka ir, ži no ma, pa veiks lų įvai ro ve.

Dei man tė PO VI LAI TY TĖ
Gra žiš kių gim na zi jos mo ki nė

Šis gimnazistės Deimantės Povilaitytės piešinys pelnė 
dailininko Samuelio Bako prizą.

S

Mokyklose – susitikimai, išvykos
Iš mū sų ra jo no ug dy mo, glo-
bos įstai gų į re dak ci ją gau siai 
su plau kę laiš kai ne lei džia abe-
jo ti: veik los jo se neap si ri bo ja 
tik pri va lo mais kas die niais dar-
bais. Dar sma giau, kad pa pil do-
mi už siė mi mai vai kams se ka si, 
jiems pa si bai gus lie ka pui kių 
įspū džių, ku riais no ri si da ly tis.

Vil ka viš kie čiai – tarp ge riau sių orien ta-
ci nin kų! Ši ta ži nia pa si da li jo Vil ka viš kio 
šach ma tų klu bo „Šir vin ta“ tre ne ris Ro-
lan das MAR TIN KUS. Jau nie ji spor ti nin kai 
su tė vais per svei ka ti ni mo si pro jek tą „Jei 
tei sin gai mąs tau ir spor tuo ju, svei ką gy ven-
se ną lai duo ju“ da ly va vo orien ta vi mo si var-
žy bo se. Jas or ga ni za vo Ma ri jam po lės orien-
ta vi mo si spor to klu bas „Ja vo nis“. Įvei kę net 
13 eta pų nu ga lė to jais sa vo am žiaus gru pė-
se ta po vil ka viš kie čiai Jo kū bas Čėp la, Lau ra 
Mau ru ty tė bei jos ma ma Edi ta Mau ru tie nė. 
Ant rą sias vie tas iš ko vo jo Au gus tė Ov či ni ko-
va ir Ta das Moc ke vi čius. Pats vil ka viš kie čių 
tre ne ris R. Mar tin kus iš ko vo jo tre čią vie tą. 
Var žy bo se pui kiai pa si ro dė bro liai Jo kū bas 
ir Jo ris Bin do kai, Ais tis Jaš kū nas, Mar ty nas 
Ig na ta vi čius, Edi ta Ov či ni ko va, Ar vy das Čet-
ver tins kas bei Sau lius Moc ke vi čius.

Sū da vos pa grin di nės mo kyk los pe-
da go gės Vil ma SI MA NA VI ČIE NĖ ir Ais tė 
PET KE VI ČIŪ TĖ pa si džiau gė, kad įstai ga 
2018–2020 m. ga vo fi nan sa vi mą net dviem 
pro gra mos „Erasmus+“ pro jek tams, ku rių 
te mos su si ju sios su UNES CO pri pa žin tais 
kul tū ros pa vel do ob jek tais. Pro jek to „Kul tū-
ri nis pa vel das. Ke lio nė į praei tį per mi nia-
tū ras“ par tne rių iš Lie tu vos, Veng ri jos, Ita-
li jos bei Ma ke do ni jos pir ma sis su si ti ki mas 

įvy ko Tur ki jo je. Sū da viš kiai ten ap lan kė 
Efe so mies tą bei mi ne ra li nio van dens te ra-
sas Pa mu ka lė je, įsiminė, kad abu ob jek tai 
yra UNES CO pa vel do są ra še.

Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk lo-
je-dau gia funk cia me cent re is to ri jos ir pi lie-
tiš ku mo pa mo kas 5–12 kla sių mo ki niams 
vie ną die ną ve dė ka riš kiai. Nau jo mis pa tir-
ti mis pa si da li jo de vin to kė Dei man tė ŠU-
LIAUS KAI TĖ. „Džiau gia mės, kad ga lė jo me 
ne tra di ciš kai pa mi nė ti Lie tu vos ka riuo me-
nės šimt me tį“, – ra šė mo ki nė. To kią ga li my-
bę bend ruo me nei su tei kė is to ri jos mo ky to-
ja Auk sė Moc ke vi čiū tė, pa kvie tu si Lie tu vos 
ka riuo me nės ka ro prie vo lės komp lek ta vi-
mo tar ny bos spe cia lis tus: vyr. ser žan tę Vir-
gi ni ją Pres kie ny tę, lo gis ti kos vyr. ser žan tą 
Sau lių Ja ru se vi čių, ver buo to ją ser žan tą 
Rai mun dą Rin ke vi čių ir ei li nį Pau lių Kul bį. 
Sve čiai mo ki niams su tei kė ži nių apie ka rio 
pro fe si ją. „Su si pa ži no me su pro fe si ne ka ro 
tar ny ba, ka rių pa rei go mis, ka rei viš kos kup-
ri nės tu ri niu, ap ran ga ir jos de ta lė mis bei 
gink luo te, ku rią ga lė jo me pa lai ky ti sa vo 
ran ko se“, – stip riais įspū džiais pa si da li jo 
D. Šu liaus kai tė. Pa sak jos, ne vie nas iš mo-
ki nių mi nė jo, kad atei ty je pla nuo ja rink tis 
ka rio pro fe si ją.

Ky bar tų vai kų glo bos na muo se nuo bir-
že lio iki lapk ri čio mė ne sio bu vo vyk do mas 
Vi suo me nės svei ka tos pro gra mos pro jek tas 
„Ke lias į svei ką gy ven se ną“. Apie tai pa ra šė 
pro jek to koor di na to rė Sil vi ja na AŽU KIE-
NĖ. Įs tai ga kon kur so bū du iš Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bės ga vo 550 eu rų pro jek tui 
įgy ven din ti. Vai kai ap lan kė įžy mias Viš ty-
čio kraš to vie tas, žy gia vo po Ky bar tų apy lin-
kes, nu va žia vo į pa jū rį. Kai ku rie Bal ti jos jū-
rą iš vy do pir mą kar tą. Per pro jek tą glo bos 
na mų slau gy to ja ir die tis tė skai tė pa skai tas 
apie spor to nau dą au gan čiam žmo gui, apie 
svei ką gy ve ni mo bū dą.

„Sten gė mės su teik ti vai kams in for ma ci-
jos apie ju dė ji mo svar bą ir nau dą, ska tin ti 
jų pa si ti kė ji mą sa vi mi, ug dy ti bend ra vi mo 
įgū džius, stip rin ti vai kų fi zi nę bei dva si nę 
svei ka tą, for muo ti tei gia mą po žiū rį į svei ka-
tą kaip ver ty bę“, – ra šė S. Ažu kie nė.

Vil ka viš kio pra di nės mo kyk los 4e kla-
sės mo ki niai, jų tė vai ir „San ta kai“ pa ra-
šiu si mo ky to ja Snie guo lė KI DU LAI TY TĖ 
dar gy ve na įspū džiais iš krep ši nio var žy-
bų „Sie mens“ are no je. Iš vy ka į jas bu vo 
„Olim pi nės sa vai tės“ pro jek te kla sės bend-
ruo me nės pel ny tas pri zas. „Pro jek tu su si-
do mė jo net 629 kla sės iš įvai rių Lie tu vos 
vie to vių. Bur tų ke liu bu vo išaiš kin ta 10 lai-

mė to jų“, – ra šė pe da go gė. Vil ka viš kie čiai 
ga vo 50 bi lie tų į Lie tu vos ir Kroa ti jos na-
cio na li nių vy rų krep ši nio rink ti nių rung-
ty nes Vil niu je. Kla sės bend ruo me nė pri zo 
tik rai nu si pel nė. „Per „Olim pi nę sa vai tę“ 
vai kai žiū rė jo ir ap ta rė fil muo tą me džia gą 
apie fi zi nį ak ty vu mą, svei ką mi ty bą, emo-
ci nį in te lek tą. Mo ki niai skai čia vo nuei tus 
žings nius, iš ger to van dens kie kį, šyp se nas, 
ry to pa si svei ki ni mus, kiek kar tų iš tie sė 
pa gal bos ran ką, do mė jo si, ko kios tė ve lių 
mėgs ta miau sios spor to ša kos. Nu veik tus 
dar bus ap ra šė me, pri dė jo me nuo trau kų ir 
iš siun tė me ver tin ti“, – pa stan gas lai mė ti 
var di jo mo ky to ja.

Vil ka viš kio pra di nės mo kyk los 4e kla sės bendruomenė „Siemens“ arenoje 
„sirgo“ už Lietuvos krepšinio rinktinę.

S

Bė gi mas „Ožkabaliai–Bartninkų Jo no Ba sa-
na vi čiaus mo kyk la-dau gia funk cis cent ras“ 
tra di ciš kai bu vo skir tas Va sa rio 16-osios 
ak to sig na ta ro J. Ba sa na vi čiaus gi mi mo 
me ti nėms.

Aštuonio lik tą ru de nį su reng tas bė gi mas kar tu bu vo ir 
Lie tu vos bė gi mo mė gė jų aso cia ci jos tarpk lu bi nės tau rės 
11-asis eta pas. Prie star to li ni jos sto jo 193 bė gi kai iš vi sos 
Lie tu vos. Spor ti nin kai var žė si 5,9 km dis tan ci jo je.

Tra są kal vo ta vie to ve grei čiau siai įvei kė sve čias iš Kal-
va ri jos Gied rius Va lin čius. Dis tan ci ją jis nu bė go per 17.42 
min. Tarp mo te rų ne pra len kia ma bu vo vil ka viš kie tė Vik to-
ri ja Var na gi ry tė (21.50 min.).

Tarp at ski rų am žiaus gru pių nu ga lė to jų vil ka viš kie čių 
bu vo ir dau giau. Pri zi nin kais ta po Ne da Čaps ky tė, Auk sė 
Ei du kai ty tė ir Ma ri jus Jan kai tis. Ant nu ga lė to jų pa ky los bu-
vo kvie čia mi mū sų ra jo no bė gi kai To mas Čaps kis, Eg lė Šū-
ma ka ry tė, Ka ri na Kro cai tė, Eg lė Ba jo rai tė, Li nas Di rai tis ir 
Gied rė Ra čiu kai ty tė.

„San ta kos“ inf.

Gimimo metinių krose
bėgikai pelnė prizus

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

 
Ma žy liui iš kren ta iš kar to 
du pie ni niai dan tys. Jis le kia 
pasiguosti:
– Ma ma, ma ma, man bur-
na plin ka!

 
Mo ky to jas aiš ki na, kad 
auk sas, si dab ras ir pla ti na 

ne rū di ja.
– Kas dar ne rū di ja? – klau-
sia jis.
– Se na mei lė! – tuoj pat 
at sa ko Sau liu kas.

 
Kū no kul tū ros pa mo ko je 
vi si gu li ant nu ga ros ir „va-
žiuo ja dvi ra čiu“.
– To mai, ko dėl tu ne spor-
tuo ji, o ra miai gu li? – pyks-
ta mo ky to ja.
– Aš va žiuo ju nuo kal no!

SU ŠYP SE NA

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
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Žem dir biai pa lai ko ra jo no me lio ra ci jos fon do idė ją
And rius GRY GE LAI TIS

Maž daug dvi de šim tys di džiau-
sių mū sų kraš to žem dir bių 
su si ti ko su ra jo no Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos va do vais ir 
ap ta rė ga li my bę atei ty je bend-
ra dar biau ti tvar kant nu si dė vė-
ju sius me lio ra ci jos įren gi nius.

Pra šo nu sta ty ti ser vi tu tą
Su si ti ki me da ly va vęs ra jo no me ras Al-

gir das Nei ber ka pa si džiau gė, kad ūki nin kų 
ir Sa vi val dy bės at sto vų bend ra dar bia vi mas 
vis la biau įsi bė gė ja. Pri si mi nęs, kad su ūki-
nin kais ran ka ran kon dir ba ma žvy ruo jant 
ra jo no ke lius, me ras vy lė si, kad pa vyks ras-
ti išei tį ir spren džiant me lio ra ci jos pro ble-
mas. O jų – iš ties daug. Skai čiuo ja ma, kad iš 
ra jo ne esan čių 76 tūkst. ha dre nuo tų plo tų 
maž daug 60 pro c. dre na žo yra vi siš kai nu si-
dė vė jęs, ne tvar ky tas dau giau nei pus šim tį 
me tų.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Že mės 
ūkio sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Li na 
Ink ra tie nė pri sta tė že mės ūkio vi ce mi nist-
ro Eval do Gus to pa siū ly tus me lio ra ci jos sta-
ti nių ra cio na les nio val dy mo, fi nan sa vi mo 
ir tei si nių san ty kių per tvar ky mo mo de lius, 
ta čiau nei ra jo no va do vai, nei žem dir biai 
šiems mo de liams ne pri ta rė.

„Pla nuo ja ma ūki nin kams rink tu vus per-
duo ti pa gal že mės nuo sa vy bės ri bas, bet 
juk tie me lio ra ci jos įren gi niai ei na per ke lių 
ūki nin kų lau kus! Rei kė tų nu sta ty ti ser vi tu-
tą. Prie šin gu at ve ju, įvy kus ge di mui ken tė-
tų vie no ūki nin ko lau kai, jis pa ts ne tu rė tų 
tei sės tvar ky ti rink tu vo ki tam sa vi nin kui 
pri klau san čio je že mė je. Įs ta ty miš kai rei kia 
su re gu liuo ti ūki nin kų at sa ko my bę už me lio-
ra ci jos sis te mas, ei nan čias per jų lau kus“, – 
kal bė jo be ne di džiau sias ra jo no ūki nin kas 
Arū nas Maks vy tis iš Gi žų se niū ni jos.

Jam ant ri no ki ti mū sų kraš to žem dir-
biai. Ūki nin kų tei gi mu, jie su tik tų iš vals ty-
bės pe rim ti rink tu vus, jei įsta ty mai leis tų 
ge di mus tvar ky ti ir sve ti mo se že mė se.

„Yra vi so kių ūki nin kų. Kas iki šiol sa va-
ran kiš kai tvar kė si sa vo lau kus, tas da bar tu-
ri ma žiau pro ble mų. Kas vi sus pi ni gus „pra-

val gė“ – tam ga li bū ti sun ku. Ma nau, kad 
ge riau siai šią pro ble mą iš spręs tų pa ra ma 
eks ka va to riams pirk ti. Ūki nin kai tik rai no-
riai ja nau do tų si ir pa tys su tvar ky tų daug 
ne tik sa vo, bet ir ap lin ki nių lau kų“, – min ti-
mis da li jo si Ky bar tų se niū ni jo je gy ve nan tis 
vie nas iš stam biau sių ra jo no ūki nin kų Ro-
ber tas Mic ke vi čius.

No rė tų pe rim ti tvar kin gus
Kal bė da mi apie me lio ra ci jos pro ble mas 

žem dir biai svars tė, kad di džiau sią dė me sį 
rei kė tų kreip ti ne į po že me esan čias sis te-
mas, o į grio vių va ly mą. Da bar kas met už 
vals ty bės lė šas ra jo ne iš va lo ma tik apie 20 
ki lo met rų, kai iš vi so grio vių yra apie 1100 
ki lo met rų.

„Bė da, kad fir mos, ku rios va lo grio vius, 
ima di džiu lius pi ni gus. Už tą pa čią su mą 
ūki nin kai pa da ry tų 2–3 kar tus dau giau. 
Prieš ke lis me tus do mė jau si, kiek man kai-
nuo tų ka na lo iš va ly mas. Vie na įmo nė pa-
siū lė jį iš va ly ti už 7 tūks tan čius, ki ta – už 
9 tūks tan čius eu rų. Abi ža dė jo tą pa da ry ti 
per 4 die nas. Tuo met pa si sam džiau pri va-
tų as me nį, ku ris per die ną tą pa tį at stu mą 

iš va lė už per pus ma žes nę su mą“, – pri si mi-
nė Gi žų se niū ni jos ūki nin kas Al gis Dir mei-
kis.

Žem dir biai vi si iki vie no su ti ko, kad 
me lio ra ci jos įren gi nių si tua ci ja tiek ra jo ne, 
tiek vi so je Lie tu vo je yra ne pa vy dė ti na ir ją 
rei kia tai sy ti. Ūki nin kai ne si bai mi no, kad 
vals ty bė jiems nuo sa vy bės tei se pla nuo ja 
per duo ti že mės skly pe esan tį po že mi nį dre-
na žą (rink tu vus ir sau sin tu vus, ku rių skers-
muo yra di des nis nei 12,5 cm). Tie sa, jie no-
rė tų, kad prieš per duo dant bū tų pa tik rin ta 
jų būk lė. Šiuo me tu ga li bū ti per duo da mi 
tik tie sta ti niai, ku rie yra re konst ruo ti. Žem-
dir bių tei gi mu, bū ti na įver tin ti ki tų sta ti nių 
nu si dė vė ji mą, at lik ti re konst ra vi mo dar bus 
bei pa si ra šy ti me lio ra ci jos sta ti nių pri pa ži-
ni mo tin ka mais nau do ti ak tus.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to-
rius Vi tas Ga vė nas tei gė, kad vi sa tai pa da-
ry ti tik rai įma no ma, nes jau yra su kur ti spe-
cia lūs prie tai sai, ku rie tik ri na me lio ra ci jos 
įren gi nių būk lę. Tie sa, pa tik ra už truk tų ne 
vie nus me tus, to dėl me lio ra ci jos įren gi nių 
per da vi mas ūki nin kams ga lė tų vyk ti pa-
laips niui.

Fon das – bū ti nas
Su si rin kę ūki nin kai vie nin gai su ta rė, 

kad me lio ra ci jos pro ble mas pa dė tų iš spręs-
ti tik spe cia lus fon das. Apie tai ša ly je kal ba-
ma jau ne vie nus me tus. Tie sa, vil ka viš kie-
čiai ne pri ta rė idė jai, jog bū tų su da ro mas 
vi sos ša lies fon das. Anot žem dir bių, į jį sa vo 
lė šas įdė ję ūki nin kai ga li taip ir ne su lauk ti, 
ka da bus spren džia mos bū tent jų kraš to 
pro ble mos. Iš sa ky ta nuo mo nė, jog daug lo-
giš kiau bū tų kur ti ra jo no me lio ra ci jos fon-
dą ir iš jo lė šų tvar ky ti bū tent šios vie to vės 
me lio ra ci jos įren gi nius. Bu vo siū ly mų kur ti 
se niū ni jų fon dą, ta čiau Sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos Že mės ūkio sky riaus vy riau sia sis 
spe cia lis tas Ri mas Ja nu le vi čius už tik ri no, 
kad tai bū tų sun kiai įma no ma dėl per ne lyg 
su dė tin go fon do ad mi nist ra vi mo.

„Ne ži nau, ko kiu prin ci pu, ta čiau rink lia-
va pri va lo bū ti da ro ma. Ki taip nie kas me lio-
ra ci jos sis te mos ne sut var kys. Ir da bar jos 
be veik nie kas ne tvar ko. Ką pa tys pa si da ro-
me, tą ir tu ri me. Ne ma nau, kad nors vie nas 
ūki nin kas at si sa ky tų prie fon do pri si dė ti da-
li mi sa vo pi ni gų“, – kal bė jo Klau su čių se niū-
ni jo je že mę dir ban tis Vin cas Ma čiu lis.

Jam ant ri no Pil viš kių se niū ni jo je ūki-
nin kau jan tis Sa vi val dy bės ta ry bos na rys 
Val das Ka mai tis, ku ris tei gė, kad pro ble mas 
rei kė jo spręs ti daug anks čiau, to dėl da bar 
bū ti na pa sku bė ti prii mant tam tik rus spren-
di mus. Tie sa, jis abe jo jo, ar vi si žem dir biai 
sa va no riš kai mo kė tų lė šų į fon dą. Anot V. 
Ka mai čio, ge riau sia, jog pa rei ga pri si dė ti 
bū tų nu ma ty ta įsta ty mu.

Bu vo pa teik ti net ke li siū ly mai, iš kur 
į fon dą tu rė tų pa tek ti pi ni gai. Vie ni tei gė, 
kad ūki nin kai sa va ran kiš kai ga lė tų pri si dė-
ti, skir da mi da lį su mos nuo gau na mų tie sio-
gi nių iš mo kų, ant ri siū lė da ry ti sa va no riš ką 
kas me ti nę rink lia vą, mo kant po 1–2 eu rus 
nuo tu ri mos že mės hek ta ro, tre ti ra gi no pi-
ni gų skir ti iš že mės mo kes čio.

„Že mės mo kes tis ir taip nė ra di de lis. Ypač 
šie met, kai jis bu vo dar la biau su ma žin tas. 
Aiš ku, jei dė tu me da lį že mės mo kes čio į fon-
dą, atim tu me pi ni gus pa tys iš sa vęs. Dėl to 
siū ly čiau že mės mo kes tį tru pu tį pa di din ti ir 
bū tent tą padidintą dalį skir ti me lio ra ci jos 
fon dui. O dar jei vals ty bė ir Sa vi val dy bė įsi pa-
rei go tų į fon dą įdė ti sa vo in dė lį, bū tų la bai ge-
rai“, – svars tė Šei me nos se niū ni jo je gy ve nan-
tis ra jo no Ta ry bos na rys Ar vy das Šli vins kas.

Didžiausi Vilkaviškio krašto ūkininkai teikė siūlymus, kaip išspręsti rajone 
įsisenėjusias melioracijos sistemos problemas. Autoriaus nuotr.
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Krep ši nio aikš tė je klostėsi neį ti kė ti na dra ma
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio ra jo no krep ši nio 
pir me ny bė se „San ta kos“ laik-
raš čio tau rėms lai mė ti su žais-
ti pen ki at kak lūs su si ti ki mai.

Pas ku ti nę se kun dę. Be ne dau giau siai 
aist rų su kė lu sios rung ty nės vy ko tarp „Si-
med vos“ ir „Ku dir kos Nau mies čio“. Jas 
po pra tę si mo 79:75 lai mė jo pa sta ro sios 
eki pos spor ti nin kai. Tie sa, „Si med vos“ 
krep ši nin kai dėl pra lai mė ji mo ga li kal tin-
ti tik pa tys sa ve. Li kus žais ti vos ke lias se-
kun des jie pir ma vo tri mis taš kais ir tu rė jo 
ka muo lį sa vo ran ko se. Vis dėl to šios ko-
man dos krep ši nin ko Min dau go Kliuč ni ko 
klai da ka muo lį „pa do va no jo“ „Ku dir kos 
Nau mies čio“ žai dė jams. Var žo vai pa sku ti-
nei ata kai tu rė jo vos 1,3 se kun dės ir per 
jas eki pos krep ši nin kas Ba lys Bra zaus kas 
ge bė jo pa tai ky ti tri taš kį me ti mą bei iš plėš-
ti pra tę si mą. Ja me nu ga lė to jas jau ne kė lė 
abe jo nių.

Staig me na. Ne pap ras tai at kak lios 
rung ty nės vy ko tarp praei tų me tų pir me-
ny bių vi ce čem pio nų „Kark li nių“ ir „Vie-
ny bės“ žai dė jų. Iki šiol be pra lai mė ji mų 
žen gę „Kark li niai“ be veik vi sas rung ty nes 
vi jo si var žo vus ir ga liau siai kiek ne ti kė tai 

bu vo pri vers ti pri pa žin ti jų pra na šu mą 
71:74. Pa čio je su si ti ki mo pa bai go je kark li-
niš kiai dar bu vo iš ly gi nę re zul ta tą, ta čiau 

ga lu ti nai pakeisti dvi ko vos ei gos jiems 
taip ir ne pa vy ko.

Šimtas. Bū tent tiek tri taš kių dvi ko vo je 

tarp „Kark li nių“ ir „Vie ny bės“ me tė abi ko-
man dos. „Kark li niai“ krep šį iš to li ata ka vo 
47 kar tus, o „Vie ny bė“ – 53.

Ne pa si nau do jo pro ga. At kak liai su-
si ti ki mas vy ko tarp prin ci pi nių var žo vų 
„Gra žiš kių“ bei „Au tok lu bo“ žai dė jų. Ne-
re zul ta ty vio je dvi ko vo je 49:47 trium fa vo 
gra žiš kie čiai. Ver ta pa mi nė ti, kad „Au tok lu-
bas“ net ke lis sy kius tu rė jo ga li my bę re zul-
ta tą pa kreip ti sa vo nau dai. Iki dvi ko vos pa-
bai gos li kus vos ke lioms se kun dėms šios 
ko man dos krep ši nin kas Ei man tas Ke le ris 
pra me tė du bau dų me ti mus, o jau po ke lių 
aki mir kų jo ko man dos drau go Žyd rū no 
Sna bai čio tri taš kis me ti mas, ga lė jęs iš plėš-
ti per ga lę, taip pat skrie jo pro krep šį.

Ko vo jo pa gir ti nai. Prieš rung ty nes 
tarp „Vi kom pos“ ir „Ti ta no“ krep ši nin kų 
nie kas nea be jo jo, kad leng vą per ga lę švęs 
pa sta rie ji. Jie ir lai mė jo su si ti ki mą 75:65, 
ta čiau dar ir po tri jų kė li nių tu rė jo vy tis 
var žo vus. Ver ta pa mi nė ti, kad „Vi kom pa“ 
ket vir ta ja me kė li ny je bu vo pri vers ta žais-
ti be pui kiai iki tol rung ty nia vu sio Er nes to 
Se de re vi čiaus, o su si ti ki mą bai gė ir be ki-
to ly de rio Nor vy do Žir nia vi čiaus.

Leng va per ga lė. Turbūt ma žiau siai 
int ri gos bu vo dvi ko vo je tarp „Bruk li no“ ir 
„Pil viš kių“ ko man dų. Su si ti ki mą 73:61 lai-
mė jo pil viš kie čiai.

Nukelta į 12 p.]

Vie nas iš „Pil viš kių“ ko man dos ly de rių Rim vy das Gu dai tis (su ka muo liu) ban dė 
įveik ti „Bruk li no“ na rio Jo rio Juš kaus ko gy ny bą. Autoriaus nuotr.
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Bai gia si bend ras Lietuvos–
Lenkijos pro jek tas, ku ria me 
da ly vau ja Vil ka viš kio ir Len ki-
jos La py li go ni nės. Per be veik 
me tus tru ku sį pro jek tą pa tir-
ti mi pa si da li ję me di kai ne tik 
pa tys ga vo nau jų ži nių, bet ir 
su tei kė jų pa cien tams.

Vy ko į Len ki ją
Bend ras Lietuvos–Lenkijos pro jek tas 

„In ter reg Lietuva–Polska Nr. LT-PL-2S-158 
„Dia be tas kaip ty li epi de mi ja – pro gra ma, 
skir ta ko vai su dia be tu pa sie nio te ri to ri jo-
je“ pra si dė jo šių me tų va sa rio 1 d. Ja me 
da ly vau ti Vil ka viš kio li go ni nė sie kė tam, 
kad pa ge rin tų pa sie nio zo nos gy ven to jų, 
ser gan čių cuk ri niu dia be tu, svei ka tos prie-
žiū rą.

Iš tie sų, me tus lai ko vy kęs pro jek tas 
da vė di de lės nau dos tiek ra jo no gy ven to-
jams, tiek me di kų bend ruo me nei. Vil ka-
viš kio li go ni nės me di kai tris kar tus vy ko 
į Len ki ją: pen kio li ka vil ka viš kie čių da ly-
va vo La py Nep rik lau so mos vie šo sios svei-
ka tos prie žiū ros įstai gos or ga ni zuo to je 
kon fe ren ci jo je, aš tuo ni Vil ka viš kio li go ni-
nės ir tiek pat Len ki jos me di kų da ly va vo 
dvie jų die nų mo ky muo se Bals to gės (Bia-
lys to ko) uni ver si te ti nė je li go ni nė je, dar 
kar tą 15 vil ka viš kie čių – me di kų ir „In su-
los“ bend ri jos na rių vy ko į Svei ka tos fes ti-
va lį La py mies te. Dvie jų die nų mo ky mus, 
tarp tau ti nę cuk ri no dia be to kon fe ren ci ją, 

ku rio je da ly va vo net 30 sve čių iš Len ki jos, 
bei bai gia mą ją kon fe ren ci ją or ga ni za vo 
Vil ka viš kio li go ni nė.

Švie tė vi suo me nę
Pro jek to ini cia to riai du kart su si ti ko 

su ra jo no gy ven to jais ir skai tė pa skai tas 
apie ko vą su dia be tu bei jo pre ven ci ją, tai-
syk lin gą mi ty bą, fi zi nį ak ty vu mą. Iš pro-
jek to lė šų gau tu apa ra tu – kū no su dė ties 
ana li za to riu mi – vil ka viš kie čiams bu vo 
at lie ka ma kū no su dė ties ana li zė, re zul ta-
tai ap tar ti su gy dy to ja die to lo ge. Taip pat 
iš pro jek to lė šų Vil ka viš kio li go ni nė ga vo 
pul sok si met rą, elekt ro ni nes svars tyk les 
su ūgio ma tuok liu, tris me di ci ni nes kė-
des.

Di de lį įspū dį me di kų pa ruoš ta spe cia-
li dia be to pro gra ma pa li ko moks lei viams. 
Gy dy to jai ap lan kė ke tu rias ra jo no mo kyk-
las, jo se su pa žin di no 6–7 kla sių moks lei-
vius su klas tin ga li ga – dia be tu, or ga ni-
za vo edu ka ci nes veik las svei kos mi ty bos 
ir fi zi nio ak ty vu mo te mo mis. Vai kams 
pri tai ky to mis prie mo nė mis, ani muo tais 
vaiz dais bu vo paaiš kin ta, kas vyks ta or ga-
niz me, kai žmo gus su ser ga dia be tu. Taip 
pat su bti liai su pa žin din ta, ko kios pa gal-
bos rei kia dia be tu ser gan čiam drau gui.

Mo kyk loms ati te ko 200 ka muo lių su 
„In ter reg Lie tu va-Pols ka“ lo go ti pu, vai-
kams pa da ly ti USB at min tu kai su in for ma-
ci ja apie dia be tą.

Iš pro jek to lė šų pa ruoš tos skra ju tės, ku-
rios pri me na apie cuk ri nio dia be to ti pus, 
kli ni ką, taip pat lanks ti nu kai apie svei ką 
mi ty bą ir re ko men duo ti ną fi zi nį ak ty vu-

mą įvai rioms am žiaus gru pėms.
Tie, ku rie ne ri mau ja dėl ga li mo 

su si rgi mo dia be tu, ga li užpildyti spe cia liai 
pa reng tą klau si my ną, ku ris leis įver tin ti 
sa vo būk lę.

Ma ri jam po lės ra di jo sto tis „Kap sai“ 
taip pat pri si dė jo prie pro jek to, pa reng da-
ma tris ra di jo lai dų cik lus ir in ter viu su gy-
dy to ja en dok ri no lo ge I. Ba ni šaus kai te.

„In ter reg Lietuva–Polska“ pro jek tas fi-
nan suo ja mas Eu ro pos re gio ni nės plėt ros 
fon do (ERPF) ir pa čių da ly vių lė šo mis. 85 
pro c. biu dže to fi nan suo ja ERPF, li ku sie ji 
15 pro c. – da ly vių įna šai. Bend ras pro jek-
to biu dže tas – 47 035 Eur.

Rei kia kon sul tuo tis
Pro jek to koor di na to rė, Vil ka viš kio li-

go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus ve dė ja 
Dia na My ko lai ty tė pri mi nė, kad kiek vie-
nam cuk ri niu dia be tu ser gan čiam žmo-
gui pri klau so pir mi nė slau gy to jo dia be-
to lo go in di vi dua li kon sul ta ci nė pa gal ba. 
Nau jai su si rgu siems suau gu siems pa cien-
tams – iki 5 ne mo ka mų kon sul ta ci jų per 
me tus, tę siant gy dy mą – iki 2 in di vi dua-
lių slau gy to jo dia be to lo go kon sul ta ci jų 
per me tus, kai rei kia keis ti gy dy mą, ko re-
guo ti mi ty bą ar pri rei kus ki to kių kon sul-
ta ci jų.

Taip pat kiek vie nam dia be ti kui pri klau-
so iki 4 gy do mo jo pe di kiū ro pro ce dū rų ir 
iki 24 dia be ti nės pė dos prie žiū ros pro ce-
dū rų per me tus.

Vil ka viš kio li go ni nės kon sul ta ci nė je 
po lik li ni ko je ga li ma rink tis pa slau gas, tei-
kia mas dvie jų gy dy to jų en dok ri no lo gių, 

die to lo gės, slau gy to jos dia be tol gės. Yra 
įreng tas dia be ti nės pė dos ka bi ne tas, to dėl 
su si rgę cuk ri niu dia be tu tu rė tų nau do tis 
gy do mo jo pe di kiū ro, dia be ti nės pė dos 
prie žiū ros pa slau go mis. Tam rei ka lin gas 
šei mos gy dy to jo ar gy dy to jo en dok ri no lo-
go siun ti mas, pa slau gos yra ap mo ka mos 
iš PSDF biu dže to, to dėl pa cien tams nie ko 
ne kai nuo ja.

Ser gan tie siems ant ro ti po cuk ri niu dia-
be tu gy dy to ja re ko men duo ja kas dien ap si-
žiū rė ti ko jas. Jei nei na to pa da ry ti pa čiam, 
pa pra šy ti ar ti mų jų ar pa si telk ti veid ro dį. 
Tai la bai svar bu, nes pa ste bė jęs odos vien-
ti su mo pa žei di mą ar žaiz dą, ne gy jan čią il-
giau kaip pa rą, pa cien tas per 24 va lan das 
pri va lo kreip tis į gy dy to ją en dok ri no lo gą 
ar ba į dia be ti nės pė dos ka bi ne tą, slau gy to-
jos kon sul ta ci jai.

Jei ky la neaiš ku mų dėl dia be ti nės pė-
dos, vi suo met ga li ma nu vyk ti į Kau no kli-
ni kas pa si kon sul tuo ti.

Lie tu vos svei ka tos moks lų uni ver si te-
to Kau no kli ni kų En dok ri no lo gi jos kli ni-
ko je, Dia be to lo gi jos sky riu je (Ei ve nių g. 2, 
II aukš tas), kiek vie ną tre čia die nį vyks ta 
mul ti dis cip li ni nės dia be ti nės pė dos ko-
man dos kon si liu mai. Tad rei kia tik pa pra-
šy ti gy dy to jo siun ti mo (F027/a ) ir vyk ti į 
Kau no kli ni kas kon sul ta ci jos. Re gist ruo tis 
į dia be ti nės pė dos kon si liu mą ga li ma nuo 
9 iki 14 val. tel. 8 693 39 992. Užsk. 3947

Pro jek to nau dą pa ju to me di kai ir vi suo me nė

Prieš šven tes – ste buk las, skir tas 
ser gan čiam ber niu kui
Pil nu tė lė žiū ro vų sa lė su 
jau du liu  ste bė jo vai dy bi nę 
pa sa ką „Bal tas pieš tu kas“. 
Į ren gi nį Ky bar tų kul tū-
ros cent re žmo nės atė jo 
ne vien pa lai ky ti jau nų jų 
ak to rių. Tai kar tu bu vo ir 
pa ra mos ren gi nys, skir tas 
sun kiai ser gan čiam aš tuon-
me čiui Jo kū bui Sa vic kui 
pa lai ky ti.

Tą po pie tę sce no je su ko si Vil ka-
viš kio vai kų ir jau ni mo cent ro šo-
kių stu di jos „Vy že lė“ bei Vil ka viš kio 
mu zi kos mo kyk los dai nų ir šo kių 
an samb lio „Siaus ti nis“ šo kė jai, va do-
vau ja mi So na tos Jan kie nės. Taip pat 
kon cer ta vo Rai mon dos Ku raus kie-
nės va do vau ja mo mu zi kos mo kyk-
los kank lių an samb lio mer gi nos. Vis 
dėl to pa tys svar biau si ren gi nio da ly viai bu-
vo Ky bar tų vai kų glo bos na mų ug dy ti niai. 
Bū tent jie ir su vai di no pa grin di nius pa sa-
kos per so na žus – spal vo tus pieš tu kus.

„Bū na, kad skai tai ko kią kny gą ar pa sa-
ką, ta čiau ją grei tai už mirš ti. Kar tą vai kų 
žur na le per skai čiau „Bal to pieš tu ko“ is to-
ri ją. Ji man la bai įstri go at min ty je. Be veik 
prieš me tus pra dė ju si dirb ti Ky bar tų vai kų 
glo bos na muo se su pra tau, kad ten gy ve nan-
tys vai ku čiai ir yra tie pa sa ko je ap ra šo mi 
spal vo ti pieš tu kai: vi si skir tin gi, vi si su sa vo 
cha rak te riais...“ – pa sa ko jo R. Ku raus kie nė.

Dar va sa rą kar tu su So na ta Jan kie ne ji nu-
spren dė or ga ni zuo ti bend rą ren gi nį, į ku rį ga-
lė tų su bur ti „Vy že lės“ šo kė jus ir ma žuo sius 
glo bos na mų gy ven to jus. Net ru kus R. Ku raus-
kie nė iš gir do apie leu ke mi ja ser gan tį aš tuon-
me tį Jo kū bą, ku riam nu spren dė rink ti lė šų.

„Su ta po la bai daug da ly kų. Pa ti esu pa-

ty ru si tikrai sun kių aki mir kų, tad ži nau, ko-
kia svar bi yra ap lin ki nių pa gal ba. Jau čiant 
pa lai ky mą, at ro do, tar si spar nai užau ga ir 
ta da ga li ma leng viau at si spir ti nuo že mės. 
La bai džiau giuo si, kad ren kant šiam ber niu-
kui lė šas neat si sa kė pa dė ti nė vie nas žmo-
gus, į ku rį krei piau si pa gal bos“, – šyp so jo si 
R. Ku raus kie nė, kar tu su Ti tu Gry ge lai čiu 
ve du si pa ra mos ren gi nį.

Jo žiū ro vai paau ko jo 1317 eu rų. Vil ka-
viš kio „Lions“ klu bo pre zi den tas Ry man tas 
Vai čai tis pi ni gus  per da vė Jo kū bo ma mai 
Lai mu tei Sa vic kie nei. Jai bu vo įteik ti ir tie 
440 eu rų, ku riuos kiek se niau, per Py ra gų 
die ną, su rin ko UAB „Kra dis“ dar buo to jai.

L. Sa vic kie nė džiau gė si, kad jos sū nus 
spar čiai sveiks ta po spa lio pra džio je at lik-
tos kau lų čiul pų per so di ni mo ope ra ci jos ir 
dė ko jo sun kią aki mir ką pa gal bos ran ką iš-
tie su siems ra jo no gy ven to jams.

„At ro do, kad sū naus or ga niz mas priė mė 
vy res niojo bro lio kau lų čiul pus. Šian dien 
Jo kū bas jau na muo se. Li go ni nė je pra lei do-
me maž daug pu sant ro mė ne sio. Be veik kas 
sa vai tę va žiuo ja me tik rin ti sū naus svei ka-
tos. Nors ty ri mų re zul ta tai dar nė ra pa tys 
ge riau si, ta čiau me di kų pro gno zės įkve pia 
op ti miz mo“, – sa kė L. Sa vic kie nė.

Mo te ris kal bė jo, kad jei ne gau ta pa ra ma, 
grei čiau siai bū tų te kę pa nir ti į sko las. Mat šei-
mo je au ga 4 ne pil na me čiai vai kai, jau niau-
sia jai mer gai tei – vos 8 mė ne siai. Kai su si rgo 
Jo kū bas, jo tė tis Re na tas bu vo pri vers tas lai ki-
nai pa lik ti dar bą, kad ga lė tų slau gy ti sun kiai 
ser gan tį sū nų. Ma ma tuo me tu pri žiū rė jo 
ką tik gi mu sią duk re lę. „Ak ci ja, ku ri bu vo 
su reng ta Jo kū bui pa lai ky ti, ir vi sas žmo nių 
ge ru mas pri lygs ta ka lė di niam ste buk lui“, – 
džiau gė si sveiks tan čio aš tuon me čio ma ma.

„San ta kos“ inf.

Per renginį scenoje pasirodė maždaug 70 dalyvių. And riaus GRY GE LAI ČIO nuo tr.S

Pri me na me, kad gy ven to jai ga li da ly-
vau ti Kvi tų žai di me. Vis kas, ko rei kia 
no rint iš ban dy ti sėk mę, – už re gist ruo-
ti fis ka li nį ka sos apa ra to kvi tą, gau tą 
tur ga vie tė je ar ba už su teik tas pa slau-
gas, in ter ne te www.kvi tu zai di mas.vmi.
lt. Šioje svetainėje gy ven to jai taip pat 
ga li ras ti  fis ka li nių kvi tų pa vyz džius 
bei ki tą svar bią in for ma ci ją.

Praė jus be veik me tams nuo Kvi tų 
žai di mo star to, už re gist ruo tų kvi tų skai-
čius jau per ko pė 2 mln. Vien vie šo jo mai-
ti ni mo sek to riu je, at si žvel gus į bend rą 
ša lies Pri dė ti nės ver tės mo kes čio (PVM) 
au gi mą ir ly gi nant su tuo pa čiu lai ko tar-
piu per nai, į biu dže tą pa pil do mai dek la-
ruo ta apie 3 mln. eu rų PVM.

Pa dė ti pa gau ti sėk mės paukš tę ga-
li net ir vie nas už re gist ruo tas kvi tas. 
Šiuo me tu jau pa skelb ta beveik 500 sa-
vai čių ir 11 mė ne sio lai mė to jų, o iš da ly-
to Kvi tų žai di mo pri zi nio fon do su ma 
sie kia apie 150 tūkst. eu rų. Pi ni gi nius 
pri zus gy ven to jams at ne ša pa tys įvai-
riau si kvi tai. Pa vyz džiui, di dy sis mė-
ne sio 5000 eu rų pri zas bu vo lai mė tas 
už re gist ra vus kvi tą už tur gu je pirk tus 
obuo lius, ki tas – už 3 eu rus kai na vu-
sius die nos pie tus.

Sa vai tės ir mė ne sio pri zų lai mė to jai 
skel bia mi per „Lie tu vos ry to“ te le vi zi ją. 
Kaip ir anks čiau, ži nia apie lai min guo-
sius gy ven to jų už re gist ruo tus kvi tus 
trans liuo ja ma kiek vie ną ant ra die nį spe-
cia lia me te le vi zi jos re por ta že, ku rį žiū-
ro vai ga li ma ty ti po lai dos „Re por te ris“, 
nuo 18.40 val.

Kvi tų žai di me da ly vau ti ga li ma re-
gist ruo jant tur ga vie tė se ar už pa slau-
gas gau tus fis ka li nius ka sos kvi tus, ku-
riuo se nu ro dy ta su ma yra ne ma žes nė 
ne gu 1 eu ras. Fis ka li nis kvi tas apa čio je 
tu ri lo go ti pą, ku rį su da ro rai džių LTF  
de ri nys.

Kau no ap skri ties vals ty bi nės 
mo kes čių ins pek ci jos inf.

Kvi tas ga li išlošti
piniginį prizą

GERUMAS
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38, 58, 66, 59, 06, 05, 29, 37, 55, 52, 57, 60, 50, 56, 09, 
10, 69, 32, 45, 43, 01, 31, 48, 03, 64, 04, 42, 33, 51, 67, 71, 
68, 22, 54, 74, 11, 46, 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
47, 53, 75, 73, 13, 35, 27, 18, 61, 16, 41, 15, 40, 02, 19, 23, 
28 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 035*487, 057*338, 019*113, 010*208 
– pakvietimas į TV studiją, 0726378 – automobilis „KIA 
Sportage“, 0746203 – automobilis „Mazda CX-5“,0516278, 
0645155 – automobilis „Nissan Juke“, 0092660 
– automobilis „Nissan Qashqai“, 0398604 – automobilis 
„Suzuki Vitara“, 0768424, 0746968 – automobilis „VW T-
Roc“, 006*903, 023*820 – čekis buitinei technikai 300 Eur, 
05**112, 00**008 – čekis šventiniam stalui 100 Eur, 00**997, 
09**048 – „Dormeo“ pagalvė ir užklotas, 01**395, 04**126 
– drėkintuvas „Dormeo Air Humidifer“, 06**699, 05**245 
– elektrinė blynų keptuvė „Delimano“, 01**835, 00**828 – 
išmanioji apyrankė „Xiaomi“, 042*380, 063*003 – išmanusis 
televizorius „Philips“, 067*111, 062*778, 095*672, 065*242 – 
kavos aparatas „Dolce Gusto“, 08**936 – kuponas degalams 
50 Eur („Circle K“), 09**289, 08**221 – lygintuvas „Rovus 
Bluepower“, 093*567, 085*884 – nešiojamasis kompiuteris 
„LENOVO“, 07**138, 08**536 – pagalvės „Dormeo“ (2 vnt.), 
070*188, 045*609 – planšetinis kompiuteris „LENOVO“, 
0298549 – pretendentas į kotedžą, 012*667, 037*909, 
022*892, 093*642 – sonaras „Deeper Start“, 072*959, 
017*283, 036*735, 093*506 – telefonas „Samsung Galaxy 
J6“, 07**496 – trintuvas „Nutribulet 600“, 02**325, 00**535 
– žurnalo „Žmonės“ metinė prenumerata.

Laimėjimai: visa lentelė – 3 x 13 747 Eur, įstrižainės – 317 Eur, 
eilutė – 4 Eur, keturi kampai – 1 Eur.
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Kitimas. Niekada. Kiek. Lava. „ABBA“. Osetinai.  
Horizontaliai: Molakmenis. Pavieškelė. Ries. Rika. Imitavo. Cetkin. Aidas. Šilima. Srūvis. Ikar. Baskai. 
Fikusas. Ibn. Asas. Sugeba. Rilis. Kai.

s

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

Ka lė di nės var žy bos su bū rė neį ga liuo sius
Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų spor to klu bas 
su ren gė tra di ci nes ka lė di nes var žy bas „Pa-
siek dau giau 2018“.

Į var žy bas, ku rios vy ko Ky bar tų Kris ti-
jo no Do ne lai čio gim na zi jos spor to sa lė je, 
su si rin ko kaip nie kad gau siai da ly vių iš 
Ma ri jam po lės, Kau no ir Šiau lių klu bų. Da ly-
va vo ir vie ti niai – Vilkaviškio klu bo spor ti-
nin kai. Da ly viai var žė si sta lo te ni so, smi gi-
nio ir bau dų me ti mo rung ty se. Iš mū siš kių 
sėk min giau siai pa si ro dė Lu kas Guš čius ir 
Ro ber tas Pro ta se vi čius.

Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų spor to 
klu bo or ga ni zuo ta me ren gi ny je da ly va vo 
Lie tu vos neį ga lių jų spor to fe de ra ci jos pre-
zi den tas Ana to li jus Čiup ko vas, o ren gi nio 
glo bė ju bu vo su spor to klu bu nuo pat jo 
įkū ri mo bend ra dar biau jan tis Sei mo na rys 
Al gir das But ke vi čius.

Už ga li my bę var žy bas su reng ti Ky bar-
tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos spor to 
sa lė je or ga ni za to riai dė kin gi gim na zi jos di-
rek to riui Sau liui Span ge vi čiui. Ge ru žo džiu 
neį ga lių jų spor to klu bas vi suo met taip pat 
mi ni ūki nin ką Ro ber tą Mic ke vi čių, daug pa-
de dan tį klu bo spor ti nė je veik lo je.

„San ta kos“ inf. Į var žy bas su si rin ko kaip nie kad gau siai da ly vių iš Vilkaviškio, Ma ri jam po lės, Kau no ir Šiau lių klu bų.S

Ieškok naujienų 
savo telefone!
www.santaka.info
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Užsk. 3791Užsk. 3813

Elektronikos platintojų asociacija 
(EPA) organizuoja elektros ir 
elektroninės įrangos bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimą

Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite daugelyje prekybos 
vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir kitų visuomeninių įstaigų 
patalpose.

NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
•	 epa.lt/surinkimas;
•	 gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės įrangos, kviečiame 
registruotis tel. 8695 55 111 ir el. paštu – administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų 
namų bus paimtos nemokamai.

Baterijų atliekų surinkimo vietos:
•	 epa.lt/surinkimas
•	 www.senosbaterijos.lt

Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės sveika aplinka bei 
žmonių ir gyvūnų sveikata.

Daugiau	 informacijos	 apie	 tinkamą	 atliekų	 tvarkymą	 ir	 rūšiavimą	 bei	 tikslias	
atliekų	šalinimo	vietas	rasite	EPA	tinklalapyje	www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietos:

Klausučiai (Vilkaviškio r. sav.):
Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20

Kybartai (Vilkaviškio r. sav.):
„Senukų prekybos centras“,  Vištyčio g. 40

Vilkaviškis:
„Senukų prekybos centras“,  
S. Daukanto g. 31

Todėl apšvietimo lemputes derė-
tų išmesti į specialius elektronikos 
atliekoms skirtus konteinerius, kuriuos 
galima rasti prekybos centruose, pašto 
skyriuose, bibliotekose ir kitose dažnai 
lankomose vietose.

Tiesa, norint atsikratyti nebevei-
kiančių ir nebenaudojamų stambių 
elektronikos atliekų (šaldytuvo, skal-
bimo mašinos, gartraukio ir pan.), 

patartina išsikviesti Elektronikos pla-
tintojų asociacijos (EPA) surinkėjus, 
kurie elektronikos atliekas iš gyventojų 
namų išneša ir saugiai sutvarkyti išveža 
nemokamai. Tai reikėtų padaryti telefo-
nu 8 695 55 111 arba užpildžius formą 
internete adresu www.epa.lt skiltyje 
„Gyventojams“. EPA surinkėjai kartu 
su stambiomis elektronikos atliekomis 
surenka ir smulkiąją elektroniką.

Sunkus galvosūkis rūšiuojant: kur dėti 
nebetinkamą lemputę
Ko gero, ne vienam Lietuvos gyventojui kyla klausimas, kur dėti panaudotas 
apšvietimo lemputes. Dalis jų atsiduria stiklo atliekų konteineriuose. Atrodytų, 
teisinga, nes elektros lemputės turi stiklo gaubtą. Tačiau jos nėra padarytos vien 
iš stiklo. Lemputės konstrukcijoje yra įvairių pavojingų medžiagų, vienos tokių 
– gyvsidabris ar švinas. Išmetus lemputę į nepritaikytą konteinerį ir jai sudužus, 
iš lemputės ima garuoti gyvsidabris – tai gali sutrikdyti žmogaus organizmo 
fermentų veiklą ar net pažeisti centrinę nervų sistemą. 

Užsk. 3927

Užsk. 3533

Užsk. 3886

Užsk. 3930

TURGUS         TURGUS         TURGUS
 

Vilkaviškio turgavietėje nuo gruodžio 17 iki 22 d. vyks
KALĖDINĖ SAVAITĖ.

Siūlome parduoti ir kviečiame pirkti.
Gruodžio 26 d. (trečiadienį) neprekiausime.

Tel. 8 698 44 718.
Šiltų ir jaukių šv. Kalėdų! Užsk. 3931

Gruo džio 27 d., 10 val., 
Vil ka viš kio r. sav.,  Vir ba lio 
sen.,  Ma žu čių k., že mės skly-
po (Nr. 790) nuo mi nin kui  Da-
riui Pap laus kui bus at lie ka mi 
ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie-
čia gre ti mo že mės skly po (Nr. 
3910/0004:0299) mi ru sios sa vi-
nin kės Mar ci jo nos Dva rec kie-
nės že mės skly po pa vel dė to jus 
ar įga lio tus as me nis dėl bend-
ros skly pų ri bos su de ri ni mo.

Gruo džio 28 d., 10 val., 
Vil ka viš kio r.  sav., Viš ty čio 
sen., To tor kie mio k., že mės 
skly po (Nr. 3915/0002:1261) 
sa vi nin kams Jo nui My ko lai-
čiui ir As tai My ko lai tie nei bus 
at lie ka mi ka dast ri niai ma ta-
vi mai. Kvie čia gre ti mų že mės 
skly pų (Nr. 3915/0002:7620; Nr. 
3915/0002:7621) mi ru sios sa vi-
nin kės Onos Re vie nės že mės 
skly po pa vel dė to jus ar įga lio-
tus as me nis dėl bend ros skly-
pų ri bos su de ri ni mo.

Ma ta vi mus at lie ka ma-
ti nin kas Ka ro lis Džer mei ka 
(Ge di mi no g. 16, Vil ka viš-
kis, tel. 8 602 42 798, el. p. 
Karolisdzermeika@gmail.com).

 Užsk. 3928

Užsk. 3943

Sa vi val dy bė je tei kia ma ne mo ka ma 
tei si nė pa gal ba
In for muo ja me, kad Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė s administraci-
joje yra tei kia ma ne mo ka ma, iš vals ty bės biu dže to fi nan suo ja ma, 
pir mi nė tei si nė pa gal ba.

Sa vi val dy bės gy ven to jams ne mo ka mą pir mi nę tei si nę pa gal-
bą tei kia Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio sky riaus vy riau-
sioji spe cia lis tė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nė ries g. 1, Vil-
ka viš kis). Tel. pa si tei rau ti (8 342) 60 039 (kon sul ta ci jos te le fo nu 
ne tei kia mos).

Pir mi nė tei si nė pa gal ba tei kia ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo 
pir ma die nio iki ket vir ta die nio, 8–17 val., penk ta die nį – 8–15.45 
val. (vi so mis die no mis pie tų per trau ka – 12–12.45 val.).

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
Užsk. 446
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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

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

Parduoda dalimis VW PASSAT 
B5, B5+ (1998–2005 m), VW 
PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l,  
2 l), VW TOURAN (2006 m.), 
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4 
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 
2 l, 2,2 l), OPEL FRONTERA 
(2000 m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 
m., 1,9 l), VW SHARAN (1997–
2005 m., 1,9 l), FORD GALAXY 
(1997–2005 m.), VW BORA 
(1,9 l), VW PASSAT B4 (1994 m., 
1,9 l). Perka automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339. 6299

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

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

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

Dovanoja gražų kačiuką.
Tel.: (8 342) 69 328, 
8 617 77 034.

3940

Vyriškis ieško darbo.
Tel. 8 675 93 159.

3455

Reikalingi darbuotojai slenkančiu 
grafiku dirbti baldų gamybos 
įmonėje Kazlų Rūdoje. Į darbą 
nemokamai veža įmonės trans-
portu. Tel. 8 638 40 331. 3835

Reikalingi vairuotojai, turintys 
C kategorijos pažymėjimą ir 95 
kodą. Išvykimas 2 savaitėms 
arba mėnesiui į Vokietiją. 
Tel. 8 655 56 743. 3752

Brangiai miškus (brandžius,  
jaunuolynus, malkinius), 
žemę, apaugusią krūmais arba  
medžiais. Tel. 8 641 55 554. 3619

Įvairių markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po avarijos. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 25 066.

1614

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

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto.
Tel. 8 630 64 004. 1615

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486.

1612

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Sutvarko reikiamus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.

1613

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

132

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

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

876

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

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

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

3510

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

1043

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

2397

Graikiškus riešutus (3 Eur už kg).
Tel. 8 675 89 440.

3934

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus. Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 3306

Kalėdines sidabrines eglutes 
(nukirstos ir vazonuose) 
Pūstapėdžiuose. Galima susitarti 
dėl atvežimo. 
Tel.: 8 698 41 635, 
8 610 45 499.

3771

Traktorių, priekabą, sėjamąją SZ-
3,6 Ūsu defektais). 
Tel. 8 689  82 054.

3908

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

2327

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

Prancūzų avinus, triušius ir jų 
mėsą.
Tel. 8 627 97 440.

3932

Žąsis ir kaimiškus kalakutus.
Tel. 8 611 00 181.

3933

Žąsų (6 Eur už kg) ir naminių 
broilerių (4 Eur už kg) skerdieną. 
Priimami užsakymai.
Tel. 8 611 51 770.

3922

Mėsines ėringas avytes, avinukų 
skerdieną bei įvairius gaminius iš 
ėrienos.
Tel. 8 656 58 149.

3825

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

490

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

1390

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

1044

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

0,14 ha namų valdą Gižuose, 
Birutės g. 12.
Tel. 8 638 42 702.

3938

Pigiai – 9 a sodą bendrijoje 
„Vyturys“ (tinka namui statyti).
Tel. 8 674 12 454.

3936

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

Butą Vilniaus g., Vilkaviškyje 
(8000 Eur).
Tel. 8 630 05 445.

3935

VW PASSAT (1991 m., TA iki 2019 
m. lapkričio mėn.), VW PASSAT 
(1996 m. gruodžio mėn., TA iki 
2020 m. kovo mėn.), trivagį plūgą 
(savos gamybos).
Tel. 8 615 35 901.

3937

400 l talpos purkštuvą ir 
kukurūzų ritinius.
Tel. 8 618 04 493.

3894

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

3238

SIŪLO DARBĄ
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PERKA

ĮVAIRŪS

PARDUODA

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

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

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

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis

Ger
a 

kain
a 

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

Atvežame nemokamai. 
Visos anglys ir briketai 

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

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės 
eina ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty 
gyva išlieka. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vilma Jomantienę ir jos šeimą dėl 
mylimo tėvelio mirties.
Bendradarbiai 3939

Ir šią, ir kiekvieną dieną mažais žingsneliais bėga mūsų 
laikas link nužymėtos tam tikros ribos... Peržengę šią ribą, 
negrįžtamai išeina artimieji...
Nuoširdžiai užjaučiame Ramutę Staneikienę ir jos šeimą dėl 
mamos mirties.
Giedrių k. Pievų g. kaimynai 3944

UŽJAUČIAME

Užsk. 2923

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“
Jūrės ceche (Jūrės k.) formuoja 4 pamainą ir 
dirbti pamainomis (15 darbo dienų) kviečia prisijungti
cecho darbuotojus (-as): rūšiuotojus, pakuotojus, 
pakų rišėjus;
rąstų rūšiuotojus (-as) dirbti lauke;
cecho darbininkus (darbas dienomis).
Darbuotojus veža autobusu maršrutu
Marijampolė–Gižai–Pilviškiai–Antanavas–Kazlų Rūda–Jūrės k.
arba kompensuoja kurą 3 ir daugiau ekipažu važiuojantiesiems. 
Garantuoja laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį.  
Patirtis nebūtina – apmoko darbo vietoje.
Tel.: 8 611 43 445, 8 698 41 844, CV siųsti el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 3555

Gruo džio 28 d., 14 val., 
Var tų  kai mo bend ruo me nės 
na muo se vyks bend ruo me nės 
na rių vi suo ti nis ata skai ti nis 
rin ki mų su si rin ki mas. 

Na rių da ly va vi mas bū ti-
nas.

 Užsk. 3928

Gruo džio  27 d., 14 val., 
bus at lie ka mi Juo zui Vait ke vi-
čiui pri klau san čio že mės skly-
po Nr. 41-5, esan čio Vil ka viš kio 
r.,  Ke tur va la kių sen., De gu čių 
k., ka dast ri niai ma ta vi mai.

Kvie čia gre ti mo že mės skly-
po (kad. Nr. 3948/0001:0204) 
mi ru sios sa vi nin kės Al do nos 
Gra žu lie nės tur to pa vel dė to jus 
da ly vau ti ma ta vi muo se.

Ma ta vi mus at lie ka įmo nė 
UAB  „Ar vi me da“  (Rau dond va-
rio pl. 164A, Kau nas; tel.:  8 682 
57 202,  (8 37) 321 461).

 Užsk. 3945



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

Apie ar ap link?
Ap sup ties vie tai reikš ti var to ja ma prie links-
nio ap link ir ga li nin ko konst ruk ci ja. Lie ti-
mo si vie tai reikš ti tin ka prie links nio apie ir 
ga li nin ko konst ruk ci ja. Tai gi Mė nu lis su ka si 
ap link Že mę, o ra tas –  apie ašį.

KALBOS PATARIMAI

ORAI 0 /  -11

Gruodžio 18-oji – 
Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena

DIENOS

Gruodžio 18 d. 
Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus

Gruodžio 19 d. 
Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, 
Darijus

Gruodžio 20 d. 
Dominykas, Daugardas, Gražvilė, 
Teofilis

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Po ryt, gruo džio 20 d., 18 val., Vil ka-
viš kio kul tū ros cent re vyks pia nis tės 
Ie vos Dū dai tės for te pi jo no re či ta lis 
ro man ti kams „Ame li ja iš Mon mart ro 
ir Šo pe nas“.
Gruo džio 27 d., 11 val., Vil ka viš kio 
ra jo no neį ga lių jų drau gi jos na riai 
kvie čia mi kar tu pa ly dė ti se nuo sius 
me tus. Šven tė vyks drau gi jos pa tal-
po se. Vai šės su neš ti nės. Or ga ni za to-
riai kvie čia ir lau kia at vyks tan čių.
Gruo džio 28 d., 15 val., „Bo čiai“ ruo-
šia šven tę, per ku rią at si svei kins su 
se nai siais me tais. Ji vyks bu vu sio Sa-
lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk-
los bend ra bu čio pa tal po se. Šven tė je 
ap si lan kys Ka lė dų Se ne lis su do va-

s

s

s

no mis. „Bo čių“ na riai kvie čia mi da-
ly vau ti.

Vil ka viš kio kul tū ros cent ro pa ro dų 
sa lė je vyks ta ka lė di nė tau to dai lės pa-
ro da-par da vi mas. Į ją už suk ti ga li ma 
dar bo die no mis, nuo 9 iki 18 val.

Kul tū ros cent re, ant ro jo aukš to fo jė, 
vei kia Juo zo Pranc ke vi čiaus ta py bos 
dar bų pa ro da „Do va na že mie čiams“.

Pae že riuo se
Ry toj, gruo džio 19 d., 18 val., Pae že rių 
dva ro rū muo se kon cer tuos ba ro ko 
mu zi kos vir tuo zas, dai ni nin kas bei di-
ri gen tas Fran cois Ba zo la ir se no sios 
mu zi kos an samb lis „Con so nan ce“ iš 
Pran cū zi jos. At li kė jai pa kvies į mu-
zi ki nę ke lio nę po ba ro ki nę Eu ro pą. 
Kon cer to pro gra ma ap rėps be veik 
120 me tų pe rio dą. Ren gi nys ne mo ka-
mas.

s

s

s

Bart nin kuo se
Gruo džio 27 d. (ket vir ta die nį), 19 
val., Šv. apaš ta lų Pet ro ir Po vi lo 
baž ny čio je vyks ka lė di nis vo ka li-
nio an samb lio „In mez zo“ kon cer-
tas. Ja me da ly vaus Ind rė Anan kai tė 
(sop ra nas), Rai mon da Ja nu tė nai tė 
(me co sop ra nas), Li na Ur nie žiū tė 
(me co sop ra nas), Ni jo lė Ba ra naus kai-
tė (for te pi jo nas). Bi lie to kai na 6 eu-
rai. Pa si tei rau ti ir už si sa ky ti bi lie tus 
ga li ma tel. 8 618 77 332.

Ky bar tuo se
Gruo džio 21 d. (penktadienį), 18 val., 
Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga ny to jo baž-
ny čio je vyks tra di ci nis ad ven ti nis va-
ka ras. Ren gi nio sve čias – dai ni nin kas 
Liu das Mi ka laus kas. Vi si kybartiečiai 
ma lo niai kvie čia mi da ly vau ti ir 
prasmingai praleisti vakarą.

s

s

KAS? KUR? KA DA?

De be sys plo nė ja, šian dien pro juos kai kur 
pra si skverbs sau lu tė. Ne bes nigs, tem pe ra-
tū ra vi dur die nį svy ruos nuo 0 iki 4 laips nių 
šal čio.

Tre čia die nio nak tį ter mo met rai jau ro-
dys 3–8 laips nių šal tį. Pūs ne stip rus pie tų, 
piet ry čių vė jas. Die ną vėl de be suo sis, gau-
ses nio snie go ne nu ma to ma. Ter mo met rai 
die ną ro dys 0–5 laips nių šal tu ką, pa pūs jun-
ta mes nis pie tų, piet ry čių vė jas.

Ket vir ta die nį snie go ti ki my bė bus ma-
ža. Nak tį tem pe ra tū ra kris iki 5–11 laips-
nių šal čio. Die ną de be sys vėl tan kės, šal tis 
at lėgs iki 3–8 laips nių. Pūs ne stip rus piet ry-
čių vė jas.

Patys gražiausi Domantui mamos 
pagaminti žaisliukai. 

Silvijos KUBILIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Šaulys (11 23–12 22)

Priešpilnis iki gruodžio 21 d.

08:37
15:53
07:16

Atkelta iš 5 p.

Šiais lai kais, kai in for ma ci ja yra itin leng-
vai pa sie kia ma, mo ky mo pro ce se rei kė tų 
dau giau dė me sio kreip ti į tai, kaip iš mo-
ky ti jau ną žmo gų ją at si rink ti ir kaip var-
to ti. Ne ma nau, kad vie na pro gra ma ir 
to kie pa tys ver ti ni mo kri te ri jai vi siems 
tin ka. Pritariu, kad bent iki aš tun tos, de-
vin tos kla sės rei kia mo ky ti bend rų da ly-
kų, ta čiau vė liau no rė tų si dau giau lais vės 
rink tis. Tar ki me, aš, gi lin da ma sis į man 
įdo mią te mą, su ran du la bai daug me džia-
gos ir no riu ją pa teik ti kuo įdo miau, ta-
čiau su lau kiu prie kaiš tų, kad tu riu tilp ti į 
nu ro dy tą for ma tą. Juk tai ne tei sin ga!

Man, kaip mo ki niui, svar bu, kad pe da-
go gas bū tų san tū rus, ne ša liš kas, kad ne 
tik liep tų lai ky tis tai syk lių, bet ir ro dy tų 
tai sa vo pa vyz džiu. Esu ne kar tą pa ty ręs, 
kad tai syk lės ga lio ja ir bu vo kur tos tik 
mo ki niams, o mo ky to jams – ne la bai. Su to-
kiais dvi gu bais stan dar tais esu su si dū ręs 
ne tik mo kyk lo je. Dėl to man la bai ne ra mu 
ir gė da.

– Gus tai, ar leng va bū ti to kiu prin ci-
pin gu?

– Tik rai ne. Daž nai sa vo nuo mo nę 
iš reiš kiu gar siai. Ir ne tik mo kyk lo je. Tie-
siog ne mo ku nu ty lė ti ir pri si tai ky ti. Keis-

] ta jaus tis kal tu dėl to, ką pa da rei ar pa sa-
kei ne tgi ta da, kai esi tei sus. Daž nai taip 
jau čiuo si, nes sa ky ti tie są žmo nėms yra 
blo go to no ženk las. Jau čiu, kad dėl sa vo 
tie su mo ne su po pu lia rus mo kyk los bend-
ruo me nė je, nors ne pa sa ky čiau, kad ne tu-
riu drau gų.

Aš ki taip ne ga liu. Nuo vai kys tės esu 
pra tin tas bū ti tie sus, aiš kiai reikš ti sa vo 
nuo mo nę, va do vau tis tei sin gu mo prin ci-
pais. Esu dė kin gas ma mai, ku ri vi sa da bu-
vo gre ta ma nęs, ma ne pa lai ky da vo, kar tu 
skai ty da vo me kny gas, jas ap tar da vo me. 
Ji ir su for ma vo ma no tvir tą nuo mo nę 
apie pa sau lį. Man daug kas sa ko, kad esu 
idea lis tas, kad gy ve ni mas ma ne dar ap-
lau žys, kad iš mok siu pri si tai ky ti. Gal būt 
lai kui bė gant iš mok siu bū ti su bti les nis, 
bet ver ty bės ne pa si keis.

– Esi jau nas žmo gus. Kaip at si pa lai-
duo ji?

– Man dar tik sep ty nio li ka. Kar tais, 
kai jau bū nu pa si ruo šęs ki tai die nai, sė-
du prie kom piu te rio ir žai džiu stra te gi nį 
žai di mą „Sid Meier’s Ci vi li za tion V“. Jis 
ma no mėgs ta miau sias, nes ug do ne tik 
ge bė ji mą ana li zuo ti, in terp re tuo ti in for-
ma ci ją, bet ir su pa žin di na su is to ri niu 
kon teks tu, kai ku rių spren di mų bū ti ny-
be. Taip pat la bai mėgs tu gro ti pia ni nu. 

Nors esu bai gęs mu zi kos mo kyk lą, for te-
pi jo no kla sę, ke le ri me tai dar mo kau si ir 
pa gal iš plės ti nę pro gra mą. Man pa tin ka, 
kad da bar jau ga liu rink tis kū ri nius ir gro-
ti tai, ką no riu.

Taip pat daž nai dir bu su įvaiz džio di-
zai nu: nuo kon cep ci jos iki lo go ti po ir vi so 
or ga ni za ci jos sti liaus su kū ri mo.

Anks čiau ma niau, kad in for ma ti kos 
moks lai – la bai įdo mi ir daug ga li my bių 
tei kian ti sri tis, ta čiau kuo to liau, tuo la-
biau įsi ti ki nu, kad ši „upė“ man da ro si vis 
sek les nė. Jei gu pa pras tai – da ro si ne beį do-
mu. Tie sa, dar lie ka eko no mi ka ir tei sė. Jas 
sa vo re zer ve pa si lie ku tam at ve jui, jei ne-
pa si sek tų įsto ti į me di ci ną.

– At ro do, kad ne si nu si vy lęs sa vo 
kraš tu. Ar pla nuo tum čia grįž ti po stu-
di jų?

– Tik rai ne su nu si vy lęs. Man čia sma-
gu gy ven ti. Juo lab kad per įvai rias sa vo 
veik las su si pa ži nau su dau gy be pui kių 
žmo nių. Tik rai no rė čiau čia grįž ti ir bū ti 
nau din gas vi suo me nei ne tik dėl sa vo pro-
fe si nės veik los. Ma nau, jog lai kui bė gant 
vis kas pa si keis tik į ge ra ir vi si su pras, kad 
svar bi ne tik as me ni nė ge ro vė. Mo der nus 
žmo gus tu ri jau din tis ne tik dėl sa vo pa-
ties atei ties. Ir kiek vie nas tu ri tei sę bū ti 
sa vi mi.

Mo der nus žmo gus tu ri jau din tis ne tik 
dėl sa vo atei ties

Užsk. 3941

Atkelta iš 7 p.

Re zul ta ty viau sias. Sa vait ga-
lį dau giau siai taš kų vie no se 
rung ty nė se pelnė „Ti ta no“ 
na rys Pau lius Ka mai tis. Jis į 
„Vi kom pos“ krep šį įme tė 28 
taš kus ir at ko vo jo 11 at šo ku sių 
ka muo lių.

Pui ki ko va. „Kark li nių“ ko-
man dos aukš taū gis Gied rius 
Ba čins kas sa vait ga lį iš si sky rė 
ko va dėl at šo ku sių ka muo lių. 
Jis dvi ko vo je su „Vie ny be“ su-
grie bė net 26 ka muo lius. Gied-
rius taip pat pri dė jo 14 taškų.

Dvi gu bi dub liai. Be P. Ka-
mai čio ir G. Ba čins ko, dvi gu-
bus dub lius taip pat at li ko dar 
6 krep ši nin kai. Tai pa da rė „Vi-
kom pos“ na rys Er nes tas Se de-
re vi čius (16 tšk., 14 atk. kam.), 
„Si med vos“ vi du rio puo lė jas 
Ta das Kriugž da (14 tšk., 13 atk. 
kam.), „Ku dir kos Nau mies čio“ 
due tas Ba lys Bra zaus kas (25 
tšk., 17 atk. kam.) ir Jo kū bas Do-

] vy dai tis (21 tšk., 13 atk. kam.) 
bei „Ti ta no“ na riai Klau di jus 
Vols kis (19 tšk., 14 atk. kam.) ir 
Do vy das Ga li nai tis (17 tšk., 12 
atk. kam.).

Tech ni nės pra žan gos. Ke-
tu ri žai dė jai dėl ne ge bė ji mo 
val dy ti emo ci jų nu baus ti tech-
ni nė mis pra žan go mis. Nuo-
bau das ga vo „Si med vos“ na rys 
Min dau gas Kliuč ni kas, „Kark-
li nių“ aukš taū gis Gied rius Ba-
čins kas bei „Pil viš kių“ na riai 
Au ri mas Gu dai tis ir To mas Ki-
se liaus kas.

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

Pert rau ka. Po sa vait ga lį 
įvy ku sių rung ty nių pir me ny bė-
se skel bia ma šven ti nė per trau-
ka. Į aikš te lę ko man dos vėl su-
grįš jau po Nau jų jų me tų.

Krep ši nio aikš tė je klostėsi 
neį ti kė ti na dra ma

POZICIJA


