
Iš si pil džiu si sva jo nė sto vi 
Ra dio lo gi jos sky riu je
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors aukš čiau si ša lies 
po li ti kai vis gra si na ra jo-
no li go ni nėms, mū siš kė 
net ne ke ti na pa si duo ti. 
Ket vir ta die nį li go ni nėje 
Savivaldybės va do vams 
bei me di kų bend ruo me-
nei buvo pri sta tyti nau ji 
pir ki niai, ku rie la bai pra-
vers rū pi nan tis gy ven to jų 
svei ka ta.

Pla na vo il gai
Ko ge ro, dau ge lis į šven tę pa-

kvies tų ra jo no šei mos gy dy to jų jau 
ži no jo apie Vilkaviškio li go ni nės 
va do vo Li no Bla žai čio pa ga liau 
įgy ven din tą sva jo nę – įgy tą ma mog-
ra fą. Be veik 200 tūkst. eu rų kai na-
vu sio pir ki nio li go ni nės me di kai 
lau kė ne vie nus me tus.

Kaip sa kė pa ts L. Bla žai tis, įsi-
gy ti ma mog ra fą – krū tų diag nos-
ti kos apa ra tą – bu vo nu tar ta 2014 
me tais. Ta da li go ni nės pir ki nį „pa lai mi no“ 
anks tes nio ji ra jo no Ta ry ba ir net Svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jai pa vy ko įro dy ti, kad 
šio bran gaus me di ci ni nio įren gi nio Vil ka-
viš kiui la bai rei kia.

Vis dėl to sva jo nei tuo me tu ne bu vo 
lem ta iš si pil dy ti, mat su ge do pa ts bran-
giau sias įstai gos diag nos ti nis apa ra tas – 
kom piu te ri nis to mog ra fas. Paaiš kė jus, 
kad jo re mon tuo ti ne ap si mo ka, ne pla nuo-
tas pir ki nys „su ri jo“ vi sus su tau py tus pi ni-
gus ir sva jo nę apie ma mog ra fą te ko ati dė-
ti atei čiai.

Ta čiau šian dien nau ja sis pir ki nys jau 
sto vi Ra dio lo gi jos sky riu je, su re mon tuo-
to se ir spe cia liai įreng to se pa tal po se. Ka-
bi ne tus re mon ta vo pa tys li go ni nės dar bi-
nin kai, o juos pa puoš ti ir su teik ti jau ku mo 
bu vo pa pra šy ta ori gi na lių kar pi nių meist-
rės, ini cia ty vios vil ka viš kie tės Vai du tės 
Dir žiu vie nės. Ji pa tal pos sie nas dekoravo 

žo ly nų, mė tų la pe lių ir žie dų mo ty vais.

Ge res nis už kai my nų
Tie sa, ma mog ra fas pra dės dirb ti tik 

po ke lių sa vai čių, kai bus at lik tos vi sos 
pa tik ros ir baig sis do ku men tų tvar ky mas. 
Li go ni nės me di kai – ypač su ma mog ra fu 
dirb sian tys ra dio lo gai Dia na Bar čai tie nė, 
Dei vi das Ka šins kas ir Auš ra Sa ka la vi čie nė 
bei ra dio lo gi jos tech no lo gės Da nu tė Mi lin-
ke vi čie nė ir Ing ri da Ule vi čie nė – to ne kant-
riai lau kia.

Į ma mog ra fo pri sta ty mą at vy kęs me-
di ci ni ne įran ga pre kiau jan čios UAB „Ar-
bor Me di cal Cor po ra tion LT“ di rek to rius 
Au ri mas Šir vins kas kal bė jo, kad vil ka viš-
kie čiai vi sai ne tu rė tų krims tis, jog jų sva-
jo nės įgy ven di ni mas kiek už tru ko. Mat 
me di ci ni nė tech ni ka to bu lė ja taip grei tai, 
kad Ma ri jam po lės li go ni nės prieš sep ty ne-
rius me tus įgy tas ma mog ra fas jau ge ro kai 

sens te lė jęs ir daug pra stes nių pa ra met rų. 
Per nai juo at lik ta 3260 ty ri mų.

Vil ka viš kie čių įsi gy tą ma mog ra fą ga-
mi no ja po nų fir ma „Fu ji“. Nau jos kar tos 
skait me ni nis apa ra tas pa si žy mi ma ža ra-
dio lo gi ne ap švi ta ir didelė erd vi ne raiš ka, 
ku ri yra treč da liu di des nė nei Ma ri jam po-
lės ligoninės ma mog ra fo.

Apa ra tas ske nuos krū tis dviem kryp ti-
mis. Ty ri mas su pa ren gi mu už truks apie 
10 mi nu čių, ta čiau ske na vi mas vyks vos 
ke lias se kun des. 

Tam, kad pa cien tė jaus tų si jau kiau, ji 
ga lės pa si rink ti net ma mog ra fo švie se lių 
spal vą.

Ma mog ra fo nuo trau kų vaiz dai skait-
me ni niu bū du per duo da mi tie siai į ki ta-
me ka bi ne te esan tį kom piu te rį, kur ypač 
di de lės raiš kos mo ni to riuo se vaiz dus ver-
tins gy dy to jai ra dio lo gai.

Nukelta į 7 p.]

Radiologijos skyriaus vedėja Diana Barčaitienė kolegoms ir ligoninės svečiams prista-
tė naują diagnostikos aparatą – mamografą. Autorės nuotr.
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Lapk ri čio 17 d. pra sidės 
62-osios ra jo no krep-
ši nio pir me ny bės 
„San ta kos“ laik raš čio 
tau rėms lai mė ti.
Vi si no rin tie ji pa žais ti krep ši nį 
kvie čia mi bur tis į ko man das ir 
pil dy ti pa raiš kas. Pa raiš kos for mą 
bus ga li ma ras ti in ter ne to sve tai nė se 
www.san ta ka.in fo bei www.vil ka vis kis.lt.

Šiais me tais star to mo kes tis iš liks toks 
pat kaip ir praė ju siais – 250 eu rų. Kaip ir 
per nai, ko man dos ga lės re gist ruo ti dau-

giau siai du ne vie ti nius žai dė jus. 
Ko man do je taip pat ga lės bū ti 
ne dau giau kaip du spor ti nin-
kai, rung ty niau jan tys Re gio nų 
krep ši nio ly go je.

Pa raiš kas bei star to mo kes-
tį iki lapk ri čio 9 d. rei kia pri sta-

ty ti pir me ny bių vy riau sia jam 
sek re to riui And riui Gry ge lai čiui 

į „San ta kos“ laik raš čio re dak ci ją 
(Vil niaus g. 23, Vil ka viš kis). Star ti nį 

mo kes tį taip pat ga li ma per ves ti į „San ta-
kos“ lei dė jų aso cia ci jos są skai tą ban ke 
LT913500010003542872.

„San ta kos“ inf.

Ar tė ja krep ši nio pir me ny bės
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VIEŠ NA GĖ
Atei nan tį pir ma die nį (lapk ri čio 5 d.) 
ra jo ne lan ky sis Sei mo na rys Al gir das 
But ke vi čius. 11 val. Pil viš kių „San ta kos“ 
gim na zi jo je sve čias mo ki niams pri sta-
tys ly de rys tės pro gra mą „Sva jok, veik, 
ne bi jok“, su si tiks su mo kyk los at sto vais. 
13 val. po li ti kas vie šės že mės ūkio koo-
pe ra ty ve „Vil ka viš kio grū dai“, o 15 val. 
su si tiks su Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų 
žmo nių są jun gos na riais.

KVIE TI MAS
Ruo šian tis Že mės ūkio mi nis te ri jos per-
kė li mui į Kau ną že mės ūkio mi nist ras 
Gied rius Surp lys tra di ciš kai vie ną die-
ną dirbs Kau ne. Lapk ri čio 5 d. mi nist-
ras priims in te re san tus Že mės ūkio 
rū muo se (K. Do ne lai čio g. 2, Kau nas), 
201 kab. (II aukš tas). Re gist ruo tis į su si-
ti ki mą ga li ma tel. (8 5) 239 11 11 ar ba 
el. p. ma ry te.vitoniene@zum.lt.

PRI SI DĖ KI ME
TV3 ini cia ty va Lie tu vo je vis ak ty viau 
šven čia ma Py ra gų die na. Kaip ir kas-
met, prie šios ak ci jos jun gia si UAB „Vil-
kas tos pre ky ba“ ko lek ty vas ir kvie čia 
vi sus lapk ri čio 7 d. ap si lan ky ti par duo-
tu vė je Vil ka viš ky je ir už sim bo li nę kai-
ną nu si pirk ti dar buo to jų kep tų py ra gų. 
Su rink ti pi ni gai bus paau ko ti sun kiai 
ser gan čiam mū sų ra jo no sep tyn me čiui 
li go niu kui Jo kū bui gy dy ti.

Tą die ną pre ky bos cent re taip pat 
vyks Vil ka viš ky je pa ga min tos ka vos 
pri sta ty mas.

PA BAIG TU VĖS
Prieš me tus Gi žų kai mo bend ruo me-
nė pra dė jo 100 km ke lio nę po vie ti nes 
apy lin kes. Lapk ri čio 18 d. bus įveik ti 
pa sku ti niai 20 km. Vi sus, ku rie no ri šią 
at kar pą nuei ti kar tu, gi žie čiai kvie čia 
tą dien, prieš 10 val., rink tis prie bend-
ruo me nės na mų. Star to mo kes tis – 
2 eu rai, vai kams iki 12 me tų ir sen jo-
rams – 1 eu ras. Su sa vi mi rei kė tų tu rė-
ti puo de lį, du be nė lį ir šaukš tą.

KUL TŪ ROS SOS TI NĖS
Lie tu vos kul tū ros sos ti ne 2019-ai siais 
taps Ro kiš kis. Šį sta tu są ga vu sia me 
mies te pla nuo ja ma reng ti ša lies svar-
bos kul tū ros ren gi nius. Atei nan čių me-
tų Lie tu vos ma žo ji kul tū ros sos ti nė Ma-
ri jam po lės ap skri ty je bus Liud vi na vas, 
mies te lis Ma ri jam po lės sa vi val dy bės 
te ri to ri jo je.

PE LE NAI
Sy kiu su kū re ni mo se zo nu pra si dė jo 
„se zo ni niai“ gais rai. Šį sa vait ga lį ra jo-
ne, Ky bar tuo se ir Di džių jų Šel vių kai-
me, su de gė du kon tei ne riai, dar du 
ap de gė. Ma no ma, jog at lie kų dė žes 
su nio ko jo į jas su pil ti per karš ti pe le-
nai. Ug nia ge siai pri me na, kad pe le nus 
į kon tei ne rius rei kė tų pil ti tik vi siš kai 
at vė su sius, bent pa rą ar dvi pa lai ky tus 
lau ke, me ta li nė je tal pyk lo je.
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Vio le ta LIAU DINS KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Man tai at ro do pui ku, dvie jų lais-

vų die nų per daug ne bus. Kai Vė li nės 
yra dar bo die na, žmo nėms su dė tin ga 
nu va žiuo ti į ka pi nes ki ta me Lie tu vos 
kraš te.

Ing ri da ME SEC KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Mū sų šei mai tai nė ra la bai ak tua-

lu, nes ka pi nes spė ja me ap lan ky ti ir per 
vie ną die ną. Apsk ri tai, ma nau, kad dau-
giau dė me sio tu rė tu me skir ti gy viems 
ar ti mie siems.

Vla das RA VI NIS 
iš Vil ka viš kio:
– Jei kas no ri – ga li bū ti ir dvi lais-

vos die nos. Bet aš pa ts jau į dar bą nei-
nu, tai ir tos vie nos die nos už ten ka, 
nors ar ti mų jų ka pų tu ri me net ke lio se 
vie to se.

Dai nius STEP ŠYS 
iš Pae že rių k.:
– Ga li bū ti ir dvi lais vos dienos iš 

ei lės, nes žmo nės kar tais ne spė ja nu-
va žiuo ti į ka pi nes skir tin guo se Lie tu-
vos kraš tuo se. Taip gal ir kamš čių prie 
ka pi nių iš veng tu me. Bet ta da kaž ku rį 
ki tą lais va die nį tu rė tų pa da ry ti dar bo 
die na – pa vyz džiui, ge gu žės 1-ąją.

Gi le ta NAU JO KIE NĖ 
iš Sū da vos k.:
– Rei kė tų at si žvelg ti į ša lies kon-

teks tą, pa žiū rė ti, kiek tu ri me lais va-
die nių, pa ly gin ti su ki tų vals ty bių pa-
tir ti mi ir spręs ti. Ma nau, kad už ten ka 
ir vie nos lais vos die nos. Jei mirusiųjų 
atminimą ger bia me – tai ger bia me vi-
sa da, o ne tą vie ną die ną.
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Kaip ver ti na te siū ly mą Vė li nes 
pa skelb ti ne dar bo die na?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ras tas mi ręs
Sek ma die nį Saus ba lių kai me (Pil viš kių 
sen.) ras tas mi ręs jau nas vy ras.

37-erių vy ras bu vo ne se niai at vy kęs 
į rea bi li ta ci jos įstai gą, pa de dan čią žmo-
nėms at si ties ti po gy ve ni mo ne sėk mių, pri-
klau so my bių. Ry te, apie 7 val., į kam ba rį 
užė jęs sa va no ris ra do įstai gos gy ven to ją 
ne gy vą. Prie lo vos bu vo pa ži ru sios tab le-
tės.

Pir mi niais duo me ni mis, dep re si ja sir-
gęs vy ras ga lė jo per do zuo ti vais tų, dėl to 
su tri ko šir dies veik la.

Mu šė dėl bro lio
Šeš ta die nį „paauk lė tam“ Pen ki nių kai mo 
(Ke tur va la kių sen.) gy ven to jui pri rei kė me-
di kų pa gal bos.

33-ejų ke tur va la kie tis bu vo įsi ti ki nęs, 
kad sa vo bro lį nuo al ko ho lio ga li ap sau-
go ti paauk lė jęs jo su gė ro vą. Tad nu vy kęs 
pas 44-erių Pen ki nių kai mo gy ven to ją jį 
ge ro kai ap tal žė. Su muš tas žmo gus krei pė-
si į me di kus. Jam kons ta tuo ti su mu ši mai, 
vy ras iš leis tas gy dy tis am bu la to riš kai.

Var gu, ar be sai kio al ko ho lio var to ji mo 
pro ble mą toks „auk lė ji mo“ bū das pa dės 
iš spręs ti. Vis dėl to po in ci den to di de lių 
ne ma lo nu mų tu ri pa ts „auk lė to jas“, mat 
dėl fi zi nio skaus mo su kė li mo ir ne žy maus 
svei ka tos su trik dy mo pra dė tas iki teis mi nis 
ty ri mas. Už to kį nu si kal ti mą gre sia vie šie ji 

dar bai, lais vės ap ri bo ji mas, areš tas ar ba 
lais vės atė mi mas iki vie nų me tų.

Ne vy kęs po kštas
Šeš ta die nį ne blai vaus vy ro po kštas ant ko-
jų su kė lė spe cia lią sias tar ny bas.

Apie 23 val. pa gal bos te le fo nu vy ras 
pra ne šė, kad vie ši pas drau gą, gy ve nan tį 
vie na me S. Nė ries gat vės dau gia bu ty je, Vil-
kaviškyje, o pri si gė ręs bu to šei mi nin kas su-
py kęs ant sve čių stvė rė gra na tą ir gra si na 
pa trauk ti jos žie dą bei su kel ti spro gi mą.

Nu ro dy tu ad re su bu vo iš siųs tos vi sos 
pa gal bos tar ny bos – po li ci ja, me di kai, ug-
nia ge siai, iš mi nuo to jai. Net ru kus paaiš kė-
jo, kad dar bo bus tik po li ci jai, mat gra na ta – 
mo ko mo ji. Neb lai vus (2,34 pro m.) 41-ų bu-
to šei mi nin kas su lai ky tas.

Din go ka me ra
Vir ba lio Mies to Lau kų kai me pa vog ta vaiz-
do ste bė ji mo ka me ra.

Ket vir ta die nio ry tą 43-ejų šei mi nin kė pa-
ste bė jo, kad din go prie na mo sie nos bu vu si 
pri tvir tin ta skait me ni nė vaiz do ste bė ji mo 
ka me ra. Ka dan gi ka me ros ba te ri ja bu vo iš-
si kro vu si, įren gi nys va gių neuž fik sa vo.

Šei mi nin kė nuo sto lį įver ti no 170 eu rų.

Prie žas tis neaiš ki
Sek ma die nio nak tį į Kau no kli ni kas iš vež-
tas gal vos trau mą pa ty ręs vy ras.

Kaip pa sa ko ja įvy kio liu di nin kai, „San-
ta Bar ba ros“ ka vi nė je vy ko va ka rė lis, ta-
čiau muš ty nių ar ki to kių konf lik tų nie kas 
ne ma tęs. Apie 3 val. į lau ką išė ję pa rū ky ti 

va ka ro sve čiai kie me ra do gu lin tį 33-ejų 
vy rą. Jis bu vo ne są mo nin gas. Vy ras sku-
biai iš ga ben tas į li go ni nę.

Gy dy mo įstai go je žmo gus at ga vo są mo-
nę, ta čiau dėl gal vos trau mos jis iš vež tas 
gy dy ti į Kau no kli ni kas.

Pasp ruk ti ne pa vy ko
Prie sie nos su Len ki ja pa sie nie čiai su lai kė 
ang lą ir ke tu ris ira kie čius.

Pa sie ny je pa tik rin ti su stab dę au to mo-
bi lį „Maz da 5“ Di džio sios Bri ta ni jos re gist-
ra ci jos nu me riais pa rei gū nai vai ruo to jo 
ir ke lei vių pa pra šė pa teik ti do ku men tus. Į 
Len ki ją vy ku sį au to mo bi lį vai ra vo 42-ejų 
Di džio sios Bri ta ni jos pi lie tis, tu rė jęs tvar-
kin gus do ku men tus. Ta čiau kar tu su juo 
vy kę vy ras, mo te ris bei du ne pil na me čiai 
vai kai do ku men tų ne tu rė jo.

Pa sie nie čiai iš siaiš ki no, kad tai yra 
ira kie čių šei ma, Lie tu vo je pa si pra šiu si 
prie globs čio. Kol nag ri nė ja mi prie globs čio 
pra šy mai, ira kie čiai bu vo ap gy ven din ti 
Už sie nie čių re gist ra ci jos cent re Pab ra dė-
je. Prieg lobs čio pra šy to jai tu ri tei sę pa rai 
išei ti iš cent ro, ta čiau ne tu ri tei sės vyk ti už 
ša lies ri bų.

Ira kie čiai, ma tyt, pa si nau do jo ga li my-
be išei ti iš cent ro ir iš anks to su si sie kę su 
Di džio sios Bri ta ni jos pi lie čiu spru ko iš Lie-
tu vos.

Dėl ne tei sė to žmo nių ga be ni mo per 
vals ty bės sie ną pra dė tas iki teis mi nis ty ri-
mas. Už tai gre sia bau da ar ba areš tas, ar-
ba lais vės atė mi mas iki 6 me tų. Di džio sios 
Bri ta ni jos pi lie tis už da ry tas į areš ti nę, o 
ira kie čiai grą žin ti į Už sie nie čių re gist ra ci-
jos cent rą.

ĮVYKIAI

Val dan čių jų pa reng tam Stra te gi niam 
plėt ros pla nui opo zi ci ja ne pri ta rė

2019–2027 me tų stra te gi nio plėt ros pla no 
pro jek tą Ta ry bos na riams pri sta tė Sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos In ves ti ci jų, stra te-
gi nio pla na vi mo ir vie ti nio ūkio sky riaus 
ve dė jas Si mas Šle kys. Jis in for ma vo, kad 
pla nas bu vo ren gia mas pa gal įsta ty mų 
nu ma ty tą me to di ką ir re ko men da ci jas, 
pir miau siai at li kus esa mos si tua ci jos ana-
li zę bei iš si gry ni nus ra jo no stip rią sias pu-
ses, silp ny bes ir grės mes. Atei ties vi zi ją, 
kaip Vil ka viš kio ra jo nas gy vens ir vys ty sis 
atei nan čius de vy ne rius me tus, kū rė pa gal 
at ski ras sri tis su da ry tos pen kios dar bo 
gru pės, į ku rias bu vo įtrauk ti ne tik Sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos spe cia lis tai, bet 
ir vi suo me nės at sto vai. Šios dar bo gru pės, 
pa sak pra ne šė jo, su for mu la vo tiks lus ir 
už da vi nius (iš vi so apie 100 for mu luo čių), 
ku rių Sa vi val dy bė tu rės siek ti ir įgy ven-
din ti iki 2027 me tų. Pa tį pla ną už beveik 
12 tūkst. eu rų pa ren gė vie šo ji įstai ga Moks-
li nių ir tai ko mų jų pro jek tų cent ras.

Stra te gi nis plėt ros pla nas yra vie nas 
svar biau sių do ku men tų, skir tas ap lin kos, 
so cia li nei ir eko no mi nei rai dai Vil ka viš kio 
ra jo no te ri to ri jo je nu ma ty ti. Jis bus pa grin-
das Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai pla nuo-
jant vi sus ra jo no plėt ros dar bus.

Ver tin da mi pa reng tą do ku men tą opo zi-
ci jai at sto vau jan tys po li ti kai pri pa ži no, kad 
ana li zė to, kas bu vo praei ty je, pa da ry ta iš-
sa mi, ta čiau žvelg da mi į atei tį pro ver žio jie 
tei gė ne ma tą.

„Pa si ge dau prin ci pi nių tiks lų, ku rie 
iš es mės pa keis tų ra jo no si tua ci ją“, – po-

sė dy je kal bė jo Ta ry bos na rys Ed mun das 
Ža lys. Stra te gi nia me plėt ros pla ne jis sa kė 
ne ra dęs at sa ky mo, kas, pa vyz džiui, lau kia 
ši lu mos ūkio, kai 2020 me tais baig sis Sa vi-
val dy bės su tar tis su UAB „Li tes ko“, kaip 
bus plė to ja ma inf rast ruk tū ra tu riz mui 
tinkamame Viš ty ty je, ko kią per spek ty vą 
tu ri geo ter mi nės ener gi jos pa nau do ji mas 
ra jo ne ir kt.

Stra te gi nių spren di mų pa si ge do ir Da-
lius Ne šu kai tis. Jo nuo mo ne, pla nas bu vo 
ruoš tas neat sa kin gai. „Pa ti pra džia tei kė 
vil ties – pla nui reng ti bu vo su telk tos dar-
bo gru pės, pa sam dy ta kon sul ta vi mo įmo-
nė. Bet pa ts pro ce sas vy ko ydin gai. Nuo 
Vil ka viš kio mies to bend ruo me nės bu vau 
įra šy tas į dvi dar bo gru pes, bet iš vi so jo-
se vy ko tik trys po sė džiai. Tai gi šių gru pių 
dar bas pa si bai gė tik pra si dė jęs“, – kri ti kos 
ne gai lė jo po li ti kas.

Gy tis Lu ko še vi čius skep tiš kai įver ti no 
Stra te gi nia me plėt ros pla ne nu ma ty tas 
atei ties gai res. „Žmo nių ma žė ja, vis kas 
menks ta, o pro gno zės to kios op ti mis ti-
nės“, – ste bė jo si po li ti kas, ko men tuo da-
mas pro jek te nu ma ty tus au gi mo įvai rio se 
sri ty se pro cen tus.

Nors po sė dy je da ly va vo Stra te gi nį plėt-
ros pla ną ren gu sios įmo nės direktorius 
Algimantas Venckus, ta čiau iš sa mių at-
sa ky mų į opo zi ci jos na rių klau si mus nei 
jis, nei Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos spe-
cia lis tai ne pa tei kė. Tie sa, me ras Al gir das 
Nei ber ka paaiš ki no, kad ši lu mos ūkio si-
tua ci ją ana li zuo ja spe cia liai tam su da ry ta 

dar bo gru pė, ku ri ir pa da rys iš va das bei 
pa teiks pa siū ly mą, o spren di mą dėl ši lu-
mos ūkio atei ties vėliau priims Sa vi val dy-
bės ta ry ba.

Bal suo jant opo zi ci jos at sto vai pa si sa kė 
prieš ar ba su si lai kė, o kai ku rie bal sa vi me 
iš vi so ne da ly va vo. Ta čiau val dan čio sios 
dau gu mos bal sais Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės 2019–2027 me tų stra te gi nis plėt-
ros pla nas bu vo pa tvir tin tas.

Po sė dy je bu vo ap svars ty ta ir dau giau 
klau si mų. Pat vir tin tas spren di mas dėl Sa-
vi val dy bės biu dže ti nių švie ti mo įstai gų 
va do vų dar bo ap mo kė ji mo sis te mos ap-
ra šo pa kei ti mo. Taip pat iš da lies pa keis ti 
Ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų ta ry bos nuo-
sta tai, ku riuo se nu ma ty ta, kad NVO ta ry ba 
bus su da ro ma lai kan tis pa ri te to (ly gaus 
ša lių at sto va vi mo) prin ci po. NVO ta ry bą 
su da rys dvy li ka na rių: še ši – Sa vi val dy bės 
ins ti tu ci jų bei įstai gų at sto vai ir še ši – NVO 
at sto vai. Ta ry bos na rių ka den ci jos truk mė – 
dve ji me tai.

Po sė dy je ra jo no Ta ry bos na riai pri ta rė 
pro jek to „Vil ka viš kio kul tū ros cent ro inf-
rast ruk tū ros at nau ji ni mas, sie kiant aukš-
tes nės kul tū ros pa slau gų ko ky bės, priei-
na mu mo ir in te rak ty vu mo“ ren gi mui bei 
įgy ven di ni mui. Pa gal šį pro jek tą nu ma ty ta 
at lik ti da lies Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
pa tal pų re mon tą, at nau jin ti sa lės ir sce nos 
įgar si ni mo, ap švie ti mo sis te mą, įreng ti sce-
nos kė li mo me cha niz mo au to ma ti za vi mą, 
įsi gy ti užuo lai das ir jų pa ka bi ni mo me cha-
niz mus, ki no ir sa lės erd vi nio gar so sis te-
mą, taip pat nu ma to ma nu pirk ti mo bi lią 
sce ną, ku ri bū tų nau do ja ma ma žo jo je sa-
lė je ir per lau ko ren gi nius. Pro jek to ver tė 
– 1 mln. 153 tūkst. eu rų. 70 pro c. rei kia mų 
lė šų bus fi nan suo ja ma iš Eu ro pos Są jun-
gos struk tū ri nių fon dų, o li ku si su ma – 30 
pro c. ar ba 346 tūkst. eu rų – Sa vi val dy bės 
biu dže to lė šo mis.

VAL DŽIOS SPREN DI MAIDan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Penk ta die nį vy ku sia me ra jo no Ta ry bos po sė dy je iš vi sų ap svars-
ty tų dar bot var kės klau si mų be ne dau giau siai dė me sio bu vo skir ta 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 2019–2027 me tų stra te gi niam 
plėt ros pla nui. Nors opo zi ci jos at sto vai jo ren gė jams iš sa kė daug 
prie kaiš tų ir pa tys šiam svar biau siam Sa vi val dy bės do ku men tui ne-
pri ta rė, val dan čio sios dau gu mos bal sais pla nas bu vo pa tvir tin tas.
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Rei kia siun ti mo
Iš vi so ša ly je yra 38 ma mog-

ra fai, ku rių tik treč da lis – skait-
me ni niai. Dau gu ma jų – di džiuo-
siuo se Lie tu vos mies tuo se, to dėl 
dau ge liui ra jo nų gy ven to jų ky la 
sun ku mų nu vyk ti iš si tir ti krū tis. 
Ne mo ka mas ma mog ra fi nis ty ri-
mas kas dve ji me tai pri klau so vi-
soms mo te rims nuo 50 iki 70 me-
tų, ta čiau iš si ti ria tik kas penk ta. 
Per nai Lie tu vo je at lik ta 106 tūkst. 
ma mog ra fi jų.

A. Šir vins kas kal bė jo, jog la bai 
svar bu, kad mo te rims ma mog ra-
fi jos ty ri mas bū tų kuo priei na-
mes nis, mat kas met Lie tu vo je 
diag no zuo ja ma apie 1500 nau jų 
krū ties vė žio at ve jų (iš ve dus sta-
tis tiš kai mū sų ra jo ne – 30–40). Jei 
vė žys ap tin ka mas pir mo je sta di-
jo je, mo ters iš gy ve ni mo ti ki my bė 
pen ke rius me tus ir ilgiau sie kia 
95–100 pro c., ant ro je – 70–90 
pro c., tre čio je – 50 pro c.

L. Bla žai tis pa si džiau gė, kad 
mū sų ra jo no mo te rys gan at sa kin gai ver-
ti na sa vo svei ka tą, tad at lik ti ma mog ra fi ją 
pa gal anks ty vo sios krū ties vė žio diag nos-
ti kos pro gra mą nu vyks ta ko ne 80 pro c. 
To dėl li go ni nės va do vas ti ki si, kad vie to je 
tu rint ma mog ra fą, pa si tik rins vi sos.

Tam, kad mo te ris ga lė tų iš si tir ti ma-
mog ra fu, rei ka lin gas šei mos gy dy to jo 
siun ti mas. Ty ri mas bus at lie ka mas ne tik 
į krū ties vė žio pre ven ci jos pro gra mą pa-
gal am žių pa ten kan čioms mo te rims, bet 
ir toms, ku rioms įta ria ma krū ties pa to lo-
gi ja.

Mankštos su vir vė mis ir dir žais
Nau ją jį diag nos ti kos apa ra tą ap ro dę 

li go ni nės me di kai sve čiams pa da rė dar 
vie ną staig me ną. Mat paaiš kė jo, kad ma-
mog ra fas – ne vie nin te lis nau jas pir ki nys. 
Fi zi nės me di ci nos ir rea bi li ta ci jos sky riu-
je lau kė „Red cord“ te ra pi jos de monst ra ci-
ja, kur ki ne zi te ra peu tė Si mo na Bu ra gie nė 

]

mankš ti no pa cien tę spe cia lia vir vių ir dir-
žų sis te ma pa gal „Neu rac“ me to di ką. Be je, 
Si mo na – vie nin te lė Ma ri jam po lės ap skri-
ty je spe cia lis tė, tu rin ti li cen ci ją dirb ti pa-
gal šią dar nau ją Lie tu vo je me to di ką.

Mankš tos su „Red cord“ vir vių ir dir žų 
sis te ma re ko men duo ja mos gy dant nu ga-
ros, juos mens, du bens sri ties, kak lo, pe čių, 
ko jų są na rių skaus mus. „Red cord“ vir vių 
ir dir žų sis te ma taip pat nau do ja ma ju de-
sių su tri ki mams gy dy ti, rau me nų jė gos 
silp nu mui mal šin ti, šir dies ir krau ja gys lių 
sis te mai stip rin ti ir kt. Tie, ku rie daž nai gy-
do si sa na to ri jo se, ko ge ro, yra ban dę „Red-
cord“ mankš tą ir ži no jos efek ty vu mą.

„Ran ko vės“ ir „ko ji nės“
Dar vie ną fi zio te ra pi jos prie tai są – lim-

fod re na ži nį ma sa žuok lį – pa de monst ra vo 
Fi zi nės me di ci nos ir rea bi li ta ci jos sky-
riaus ve dė ja Jo lan ta Ko no nen kai tė. Ke tu-
rių ka me rų nau jau sios kar tos apa ra tas 

tu ri 8 pro gra mas. Sus lėg to 
oro spau di mas to ly giai pa si-
skirs to „ran ko vė se“ bei „ko-
ji nė se“, at lik da mas rit miš ką, 
švel nų, ban guo jan tį ma sa žą. 
Slė gio ban ga pra si de da nuo 
pirš tų ga liu kų, ta da ky la aukš-
tyn. Po to slė gis vie nu me tu kren ta ir vėl 
eina nau ja ban ga.

Lim fod re na ži nis ma sa žas sti mu liuo ja 
lim fos te kė ji mą, pa ša li na iš or ga niz mo šla-
kus, su ža di na ve ni nę krau jo ta ką, ma ži na 
pa ti ni mus, pa de da su ma žin ti rau me nų ir 
są na rių skaus mus, at pa lai duo ja po in ten-
sy vių tre ni ruo čių, pa de da poo pe ra ci niam 
gy dy mui, taip pat jis yra skir tas gro žio pro-
ce dū roms.

Me cha ni niai ap li ka to rių ju de siai su ku-
ria efek ty vų, švel nų ir il ga lai kį spau di mą, 
ku ris ypač rei ka lin gas gy dant ce liu li tą ir 
esant apel si no žie ve lės odai.

Abi fi zio te ra pi jos pro ce dū ras ski ria gy-

dy to jas rea bi li to lo gas. Šios pro ce dū ros – 
mo ka mos. Vie no „Red cord“ mankš tos sean-
so kai na – 8 eu rai, lim fod re na ži nio ma sa-
žo – 4,30 eu ro. Jei pro ce dū ros li go niui bus 
skir tos kaip am bu la to ri nė rea bi li ta ci ja, jas 
ap mo kės iš li go nių ka sų biu dže to.

Li go ni nės va do vas L. Bla žai tis sa kė, 
kad tai dar ne pa sku ti niai pir ki niai, mat 
ne tru kus ža da ma at nau jin ti pa la tų lo vas. 
Ža da ma įgy ti 15 nau jų funk ci nių lo vų, ku-
rioms 20 tūkst. eu rų sky rė Sa vi val dy bė. 
Ma mog ra fui įsi gy ti taip pat bu vo skir ta pi-
ni gų iš šių me tų ra jo no biu dže to. Prie diag-
nos ti nio apa ra to Sa vi val dy bė pri si dė jo 
40 tūkst. eu rų.

Iš si pil džiu si sva jo nė sto vi Ra dio lo gi jos 
sky riu je

Kineziterapeutė Simona Buragienė demonstavo, kaip atliekama „Redcord“ 
treniruotė. Au to rės nuo tr.

S

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus 
vedėja Jolanta Kononenkaitė limfodrenažinį 
masažą pasiūlė išbandyti rajono Tarybos nariui 
Daliui Nešukaičiui.

S

NAUJIENA

Ne vi sų no rus iš pil dė
Di džiau sio je ra jo no ug dy mo įstai go je – 

Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jo je – nuo šių 
moks lo me tų pra džios at ly gi ni mai pa ki lo 
dau giau nei 40 pe da go gų. Aiš ku, ne vi siems 
at ly gi ni mai išau go vie no dai. Dau giau siai 
vie nam mo ky to jui al ga ki lo 240 eu rų.

De ja, maž daug 20 įstai gos pe da go gų šie-
met gau na ma žes nę al gą. Di rek to riaus Arū-
no Ser nec ko tei gi mu, dėl to rei kė tų kal tin ti 
ne eta ti nį dar bo ap mo kė ji mą, o su ma žė ju-
sius krū vius ir pa nai kin tą 10 pro c. prie dą 
už dar bą gim na zi jos kla sė se.

„Šian dien „Auš ro je“ mo ko si 595 mo ki-
niai, o per nai jų bu vo 643. Tai yra net dviem 
kla sių komp lek tais ma žiau nei praė ju siais 

me tais. Pi ni gi ne iš raiš ka tai bū tų 90–100 
tūkst. eu rų vi siems moks lo me tams. Tiek 
pi ni gų dėl su ma žė ju sio mo ki nių skai čiaus 
šie met ne te ko me. Per pa sta ruo sius po rą me-
tų gim na zi jo je kla sių komp lek tų su ma žė jo 
nuo 25 iki 21. Mo ky to jų skai čius ne ki to. Tai 
reiš kia, kad dau ge liui pe da go gų krū viai na-
tū ra liai su ma žė jo“, – kal bė jo A. Ser nec kas.

Jis pa sa ko jo, kad nau jam dar bo ap mo kė-
ji mui bu vo ruo šia ma si iš anks to, mo ky to jai 
tai ap ta rė ne vie na me su si rin ki me, su kiek-
vie nu pe da go gu bu vo kal ba ma in di vi dua-
liai. Vi si bu vo su pa žin din ti su tei sės ak tais, 
o spren di mai priim ti at si žvel giant į juos.

„Di džią ją da lį mo ky to jų no rų pa vy ko 
pa ten kin ti, ta čiau na tū ra lu, kad dėl tam 

tik rų da ly kų ki lo ne su ta ri mų. Tik rai ne į 
vi sų po rei kius ga lė jo me atsižvelgti. Pa vyz-
džiui, dar bo ta ry bos na riai no rė jo, kad už 
šią veik lą jiems bū tų mo ka ma. Ne ga lė jo-
me to da ry ti, nes, tar ki me, pro fsą jun gų na-
riams ir gi nie kas ne mo ka, o veik la dar bo 
ta ry bo je – pa na ši. Bu vo pa gei da vi mas, kad 
mo ky to jai gau tų at ly gi ni mus už ra jo ni nių 
olim pia dų ar kon kur sų dar bų tai sy mą. Su-
tin ku, kad šį dar bą taip pat rei kė tų įver tin-
ti, ta čiau tai tu rė tų pa da ry ti Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja, nes bū tent ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus įsa ky mu yra ski ria mi mo ky to-
jai šiai veik lai“, – kal bė jo A. Ser nec kas.

Įve lia į smulk me niš ku mus
„Auš ros“ gim na zi jos di rek to rius į eta ti-

nio mo ky to jų dar bo už mo kes čio pe ri pe ti-
jas yra itin įsi gi li nęs. Jis šiuo klau si mu kon-
sul tuo ja ne tik mū sų ra jo no, bet ir Aly taus 
re gio no pe da go gus.

„Vyrauja ma si nė nuo mo nė, kad eta ti nis 
dar bo ap mo kė ji mas yra blo gis, ir kiek vie-
nas mo ky to jas dėl su ma žė ju sio at ly gi ni mo 
lin kęs kal tin ti bū tent nau ją ją sis te mą. Su tin-
ku, kad ji nė ra to bu la, ta čiau da bar vis kas 

pri klau so nuo mo kyk lų va do vų. Se niau bu-
vo konk re čios inst ruk ci jos, ku rio mis di rek-
to riai va do va vo si, o da bar pa lik ta ne ma žai 
lais vės rink tis. Su tuo su si tvar ko tik rai ne 
vi si, nes tai kai nuo ja ne ma žai lai ko ir pa-
stan gų. Mes įstai go je tu ri me pa tvir ti nę 43 
pa pil do mas veik las, už ku rias mo ky to jai 
gau na už mo kes tį. Jiems at ly gi na ma net už 
kas sa vai ti nius su si rin ki mus per il gą sias 
per trau kas“, – tei gė A. Ser nec kas.

Tie sa, di rek to rius ti ki no, kad nau jo ji sis-
te ma tu ri tą blo gy bę, kad ver čia ko lek ty vą 
vel tis į smulk me niš ku mus, ke lia pa vy dą ir 
pyk čius, dėl ko pe da go gai kar tais pa mirš ta 
tik rą jį sa vo pa šau ki mą – mo ky ti vai kus.

Pa ki lo vi siems
Vie na iš ne dau ge lio ug dy mo įstai gų, 

ku rio je at ly gi ni mai pa ki lo vi siems mo ky-
to jams, – Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa-
grin di nė mo kyk la. Di rek to rė Dai na Juš kaus-
kie nė sa kė, kad šiai nau jo vei bu vo pra dė ta 
ruoš tis dar pa va sa rį, tad mo ky to jai stre so 
ne pa ty rė. Prie šin gai, vi si jau prieš rug sė jį ži-
no jo, kad jų al gos dau giau ar ma žiau di dės.

Nukelta į 5 p.]

Eta ti nis mo ky to jų dar bo už mo kes tis: po ky čius 
tei gia mai ver ti na ne vi si
And rius GRY GE LAI TIS

Nuo praė ju sių moks lo me tų pa bai gos tvy ro ju si ne ži no my bė dėl 
eta ti nio mo ky to jų dar bo ap mo kė ji mo neiš sisk lai dė ir rug sė jo pra-
džio je. Rea lią si tua ci ją pe da go gai pa ma tė tik spalį, ga vę pir mus 
at ly gi ni mus. Nors dau ge liui at ly gi ni mai pa di dė jo, ta čiau džiaug tis 
ga li tik rai ne kiek vie nas.

AKTUALIA TEMA
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Kar tu su žy miais flo ris tais puo šė 
erd ves po pie žiaus vi zi tui
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Ka ralk rės lio kai me gy ve-
nan ti Ra su tė La žaus kie nė 
flo ris te ta po ne se niai – šios 
sri ties pen kių mė ne sių 
kur sus ji bai gė tik šį met. Ta-
čiau mo te riai vie nin te lei iš 
vi so ra jo no nu si šyp so jo lai-
mė dirb ti ko man do je, ku ri 
puo šė lau ko al to rių Kau no 
„San ta kos“ par ke po pie-
žiaus Pran ciš kaus vi zi tui.

Sėk mė – ne at si tik ti nu mas
Šią pa tir tį Ra su tė La žaus kie nė 

va di na ne pap ras tu nuo ty kiu, nes 
to kia lai mė, anot jos, pa si tai ko tik 
kar tą gy ve ni me. Ir tai – ne at si tik ti-
nu mas. Tik bai gu si kur sus ji ėmė 
rek la muo ti sa vo puokš tes feis bu ke, 
so cia li nio tink lo pla ty bė se su si ra do 
žy mų Lie tu vos flo ris tą Ma ri jų Gvil dį 
ir sten gė si su juo su si drau gau ti, nes 
šio žmo gaus dar bai Ra su tei ypač im-
po na vo.

Pu sam žei mo te riai, ku ri tik ne se-
niai įgy ven di no sa vo gy ve ni mo sva-
jo nę ir bai gė flo ris ti kos kur sus, tai 
ne bu vo leng va, ta čiau jos pa stan gos 
ne nuė jo vel tui – po ge ro mė ne sio M. 
Gvil dys priė mė kvie ti mą tap ti feis-
bu ko drau gu ir ėmė do mė tis jos dar bais. O 
vie ną die ną dar tik pra de dan ti flo ris tė ga vo 
kvie ti mą į tarp tau ti nę „Land Art“ bie na lę, 
ku rios tra di ci ją puo se lė ja po stmo der nios 
flo ris ti kos me no sro vės Lie tu vo je pra di nin-
kas M. Gvil dys.

Me nas – iš gam tos
„Land Art“ (iš ver tus reiš kia že mės me-

nas) at si ra do XX a. sep tin ta ja me de šimt-
me ty je iš pro tes to prieš var to to jiš ku mą ir 
no ro ug dy ti eko lo gi nį są mo nin gu mą. Šio 
me no at sto vai ob jek tus ku ria gam to je iš 
čia pat ran da mų me džia gų: sau suo lių, ža-
bų, la pų, ak me nų, smė lio, mo lio. Gam to je 
dar bai ir eks po nuo ja mi.

Bab ty no Že mait kie mio dva re Ra su tė 
kar tu su ki tais pa kvies tai siais pra lei do ke tu-
rias die nas. Ji su vi sa ko man da bu vo mo ko-
ma ir ver ti na ma ke tu rių žy mių flo ris ti kos 
meist rų: is pa no Di da ko Pe re so Ma so – gar-
sio sios Ka ta lo ni jos flo ris ti kos me no mo kyk-
los „Smi lax“ dės ty to jo, su tuok ti nių Mar ko 
ir Re be kos For dų iš Di džio sios Bri ta ni jos, ir, 
aiš ku, M. Gvil džio – Lie tu vos pro fe sio na lio-
sios flo ris ti kos čem pio no.

Čia vil ka viš kie tė kar tu su žmo nė mis 
iš 7 už sie nio ša lių iš vy te lių kū rė di džiu lę 
įspū din gą ar ką, ku ri pui kiai įsi kom po na-
vo į dva ro ap lin ką ir ta po so dy bos ak cen-
tu, prie ku rio mie lai fo tog ra fuo ja si lan ky-
to jai.

Pak vie tė į ko man dą
Su si pa ži nu si su pa sau li nio gar-

so flo ris ti kos meist rais ir pa dir bė ju-
si su jais, R. La žaus kie nė ne tru kus 
su lau kė vi sai ne ti kė to kvie ti mo – 
pri si dė ti puo šiant ap lin ką po pie-
žiaus vi zi tui. Apie to kią lai mę ji sa-
kė nie ka da net ne sva jo ju si. Tad il-
gai ne svars čiu si su ti ko ir nu si tei kė 
įtemp tam ke tu rių die nų dar bui.

Sut var ky ti ir pa ruoš ti kom po zi ci joms 
jū rą gel to nų ger be rų žie dų, iš jų bei iš tūks-
tan čio įvai rių au ga lų va zo nuo se su kur ti 
de ko ra ci jas bu vo ne men kas iš šū kis net ir 
vie niems ta len tin giau sių ša lies flo ris tų. 
Svar biau sia, kad M. Gvil dys su ki tu ži no mu 

ko le ga Sergejumi Za rec ku įgy ven di no sa vo 
idė ją – sek ma die nio ry tą šv. Mi šio se Kau ne 
ti kin tie ji iš vy do ne po mpas tiš ką pra ban gą, 
o jau kų su bti lu mą, neuž go žian tį vi so ren gi-
nio idė jos – vil ties ir ti kė ji mo.

Sie kė jau kaus pa pras tu mo
Kaip pa sa ko jo Ra su tė, iš pra džių svars-

ty tos dvi idė jos: vie na – Lie tu vos šimt me-
čio pro ga de ko re nau do ti vė lia vos spal vas, 
ki ta – pa si rink ti bal tai gels vus at spal vius 
ža liuo jan čia me fo ne. Ga liau siai pa si lik-
ta prie ant ro jo va rian to – pa pras tu mo ir 
kuk lu mo. Tad puo šiant ap lin ką vie to je pra-
ban gių or chi dė jų, an tu rių ar ro žių žie dų 
flo ris tai rin ko si lau kų ra mu nes pri me nan-
čias ger be ras, rus vai ža lias hor ten zi jas, 
bal ta žie des chri zan te mas ir le li jas. Al to rių 
ap juo sė dra ce nų ei lės, pa par čiai, tu jos, ro-
do dend rai, šla mu čių gi jos.

Ža lu ma di džiu liu vil ki ku at vež ta iš 
„Žiež ma rių gė lių“ šilt na mių. Su kur ta apie 
100 met rų de ko ro. Kad tai – di džiu lis ir 
su dė tin gas pro jek tas, pri pa ži no vi sa ko-
man da.

Nukelta į 8 p.]

Ra su tė La žaus kie nė, triūs da ma prie po pie žiaus 
su ti ki mui skir tų puoš me nų, tryš ko en tu ziaz mu.

S

Flo ris tų ko man dos su kur tos dekoracijos ste bi no su bti liu spin dė ji mu ir 
pa ste li nė mis spal vo mis. As me ni nio al bu mo nuo tr.

S

PATIRTIS

Ne se niai į re dak ci ją krei pė si po ra ra jo no gy-
ven to jų, no rin čių, bet ne tu rin čių ga li my bės 
nau do tis vie ti nio vie šo jo trans por to pa slau-
go mis.

„San ta kos“ skai ty to jas iš Gra žiš kių 
kai mo iš sa kė pa siū ly mą dėl va ka rais per 
anks ti iš Vil ka viš kio iš vyks tan čio au to bu-
so.

– Daž nai gir di me, kad vie ti niai marš-
ru tai nuo sto lin gi, kad au to bu sais va ži nė ja 
ma žai ke lei vių. Bet kai ku rie gra fi kai su dė-
lio ti taip, jog žmo nėms jie pa pras čiau siai 
ne pa to gūs. Pa vyz džiui, pa sku ti nis au to bu-
sas iš Vil ka viš kio au to bu sų sto ties į Gra žiš-
kius iš va žiuo ja 17 val. Ta čiau to kiu me tu 
žmo nės tik bai gia dar bus. Ma no žmo na, 
ku ri dir ba Vil ka viš ky je, mie lai va ži nė tų 

au to bu su, bet ji taip pat dir ba iki 17 val., 
to dėl į dar bą ten ka vyk ti sa vo au to mo bi-
liu, – kal bė jo gra žiš kie tis.

Vy riš kio tei gi mu, mi nė tu marš ru tu va-
ži nė tų ir dau giau jo pa žįs ta mų žmo nių, ta-
čiau jie dėl tos pa čios prie žas ties ke liau ja 
sa vo au to mo bi liais. 

Tad pa vė li nus gra fi ką bent pu se va lan-
dos, ke lei vių autobuse, skai ty to jo įsi ti ki ni-
mu, tik rai pa dau gė tų.

Ki tas gy ven to jas klau sė, ar ne si ren gia-
ma ka da nors ati da ry ti marš ru tą Šiau di niš-
kių kai mo kryp ti mi.

– Va ži nė ja me į Vil ka viš kį tik sa vo au to-
mo bi liais, nes šia kryp ti mi nė ra nė vie no 
au to bu so. Ar ti miau sias ve ža iš Vir ba lio, 
bet iki jo pės čio mis juk ne nu pė din si. O ką 

da ry ti tiems žmo nėms, ypač vy res nio am-
žiaus, ku rie ma ši nų ne vai ruo ja? Tie tu ri 
kai my nų pra šy tis. Juk rei kia ir pas gy dy to-
ją nu vyk ti, ir vais tų nu si pirk ti, ir ki tų rei-
ka lų at si ran da. Ta čiau ir kai my nas ne vi-
sa da tu ri lai ko pa dė ti. Ne gi ne ga li ma nors 
kar tą per die ną ar bent po rą kar tų per sa-
vai tę pa leis ti au to bu są? Žmo nės kaip nors 
pri si tai ky tų prie to gra fi ko, bet bū tų vis ge-
riau, ne gu jo kio vie šo jo trans por to, – dės tė 
vy riš kis.

Vil ka viš kio ra jo no 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 paaiš ki no, jog gy ven to jai pa-
na šiais rei ka lais vi suo met tu rė tų drą siai 
kreip tis į Sa vi val dy bę.

– Jei ne ten ki na va ka ri nis marš ru tas į 
Gra žiš kius, gy ven to jas tu ri ra šy ti pra šy-
mą, kad trans por to iš va žia vi mas bū tų pa-
vė lin tas. Vi si iš vy ki mo lai kai yra tvir ti na-
mi ad mi nist ra ci jos di rek to riaus įsa ky mu 
ir tik rai ne vie nas toks siū ly mas ar pra šy-
mas bu vo svars ty tas, nes įsa ky mas vi suo-
met ga li bū ti ko re guo ja mas. Ly giai taip 
pat į mus krei pė si Gra žiš kių gim na zi ja, 
kad de šim čia mi nu čių bū tų pa vė lin tas vie-
nas au to bu so iš vy ki mas į Vil ka viš kį, nes 

vai kai po pa mo kų į jį ne spė ja at bėg ti, – 
aiš ki no D. Rik lie nė.

Ži no ma, bū tų nau din ga, kad be si krei-
pian tis gy ven to jas dar nu ro dy tų ir apy tiks-
lį skai čių, kiek žmonių tuo marš ru tu no rė-
tų vyk ti. Ga vu si to kį pra šy mą Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja or ga ni zuo ja pa tik ri ni mą, 
kiek ke lei vių iš tie sų va žiuo tų ir ar tik rai 
tiks lin ga ko re guo ti au to bu so gra fi ką.

Šiau di niš kie čių at ve ju ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus pa va duo to ja taip pat pa siū lė 
ne bi jo ti at vyk ti tie siai į Sa vi val dy bę.

– To kių at ve jų ir gi jau yra bu vę. Į mus 
krei pė si Kau tau čiz nos kai mo gy ven to jai. 
Jie tei gė, kad kiek vie ną die ną į dar bus va-
ži nė tų de vy ni žmo nės. Mums bu vo nu ro-
dy tos net jų dar bo vie tės. Ana li za vo me si-
tua ci ją, bu vo me įtrau kę net se niū ni ją – ir 
pa lei do me eks pe ri men ti nį au to bu są. De ja, 
jis va ži nė jo ly giai du mė ne sius. Marš ru tą 
te ko už da ry ti, nes au to bu su va ži nė da vo 
vie nas keleivis. Tai gi jei po rei kis tik rai 
yra, te gul žmo nės ra šo pra šy mą, o mes 
įtrauk si me bend ruo me nę, se niū ni ją ir pa-
da ry si me eks pe ri men ti nį gra fi ką. O tik ra-
sis po rei kis tuoj pat iš ryš kės, – pa ti ki no 
D. Rik lie nė.

Po ten cia lius ke lei vius pa ra gi no kreip tis į Sa vi val dy bę
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Šiais lai kais vie šuo ju trans por tu va ži nė ja vis ma žiau žmo nių. Ta čiau 
de ga lams spar čiai brangs tant gy ven to jai skai čiuo ja pi ni gus ir jau 
vien dėl pa ti ria mų iš lai dų mie liau sės tų į au to bu są nei į nuo sa vą au-
to mo bi lį. Ki ta ver tus, ne kiek vie nas, ypač vy res nio am žiaus žmo gus, 
ap skri tai vai ruo ja trans por to prie mo nę.

Dekoratoriai 
buvo vieninteliai 
žmonės, kurie 
su savimi nešiojosi 
aštrius įrankius.
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Fi nan sų mi nist ras Marijampolėje 
kal bė jo apie mokesčių re for mų nau dą
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Ma ri jam po lė je kar tu su sa vo 
ko man da lan kė si fi nan sų mi nist-
ras Vi lius Ša po ka. Su si ti ki me 
kal bė ta apie tai, kas ak tua lu 
re gio nams, apie jų plėt ros ska-
ti ni mą bei nuo 2019 m. įsi ga-
lio sian čius gyventojų pa ja mų 
mo kes čio pa si kei ti mus. Atsk-
leis ti ir, mi nis te ri jos at sto vų 
ma ny mu, efek ty vūs še šė li nės 
eko no mi kos ma ži ni mo bū dai.

V. Ša po ka ir Fi nan sų mi nis te ri jos eks per-
tai Ma ri jam po lė je su si ti ko su ap skri ties sa-
vi val dy bių, vers lo ir aso cia ci jų at sto vais. 
Mū sų ra jo nui at sto va vo me ras Al gir das 
Nei ber ka ir vi ce me ras Ka zys Kiau la kis.

Kaip pa sa ko jo mi nist ras, pa grin di nių 
mo kes čių pa kei ti mai įtvir tin ti tre jiems 
atei nan tiems me tams (2019–2021 m.), kad 
mo kes čių sis te ma tap tų la biau pro gno zuo-
ja ma, sta bi li ir aiš ki.

Mo kes čių per tvar ko je įtrauk tas darb-
da vių ir dar buo to jų įmo kų „Sod rai“ su-
jun gi mas. To dėl vi si mo kes čiai, iš sky rus 
darb da vių įmo kas į Ga ran ti nį fon dą, nuo 
2019-ųjų at si spin dės dar buo to jų at ly gi ni-
mų la pe liuo se.

Pa sak jo, dėl to at ly gi ni mas „ant po pie-

riaus“ augs per 30 pro c., ta čiau ža da ma, 
kad taip pat kei sis ir at ly gi ni mas „į ran-
kas“, ka dan gi augs mo kes čių pro gre sy vu-
mas. V. Ša po ka aiš ki no, kaip kei sis at ly gi ni-
mai ir pen si jos, ko dėl rei kė jo mo kes ti nių 

per tvar kų. 2019–2021 m. ma žės su dar bo 
san ty kiais su si ję mo kes čiai, ypač vi du ti nes 
pa ja mas gau nan tiems as me nims. Bus nuo-
sek liai di di na mas ir iš plės tas neap mo kes-
ti na mo jo pa ja mų dy džio (NPD) tai ky mas 
iki 2 vi du ti nių dar bo už mo kes čių. Nu ma-
to ma, kad 2021 m. dar bo jė gos ap mo kes ti-
ni mas Lie tu vo je bus kon ku ren cin giau sias 
tarp Bal ti jos vals ty bių. Taip mi nis te ri ja 
ke ti na ska tin ti in ves tuo ti į dar bo vie tų kū-
ri mą Lie tu vo je.

Su si ti ki me kal bė ta, kaip ma žin ti va di-
na mą jį še šė lį, pa brėž ta, kad at sa ko my bę 
už tai tu ri da ly tis Vy riau sy bė, sa vi val dy-
bės, vers las ir kiek vie nas žmo gus. Kal bė ta, 
ko rei kia, kad keis tų si ša lies kul tū ra, ma žė-
tų pa kan tu mas mo kes čių slė pi mui. Skaid-
ru mo bus sie kia ma ne vien baus mė mis.

Mi nist ras tei gė, kad nuo 2019 m. bus 
su da ro ma ga li my bė per 6 mė ne sių lai ko-
tar pį su si mo kė ti „pa mirš tus“ mo kes čius be 
bau dų ir dels pi ni gių, o le ga liai vei kian čios 
ir mo kes čius mo kan čios įmo nės tu rės ge-

res nes są ly gas da ly vau ti vie šuo siuo se pir ki-
muo se, gau ti ban kų fi nan sa vi mą. Nuo ki tų 
me tų iš mo kų įsi dar bi nus mo kė ji mas bus 
pra tęs tas iki 12 mė ne sių, o gy ven to jai, įsi-
gi ję au to mo bi lių, pa sta tų re mon to ir vai kų 
prie žiū ros pa slau gas ga lės su si ma žin ti sa vo 
ap mo kes ti na mą sias pa ja mas – su si grą žin ti 
da lį už pa slau gas su mo kė to gy ven to jų pa ja-
mų mo kes čio.

Iš „še šė lio“ 2019 me tais ke ti na ma su-
rink ti apie 200 mln. eu rų pa ja mų. Pa sak 
mi nist ro V. Ša po kos, va di na ma sis še šė lis 
trau kė si ir šį met, tai įvy ko dėl na tū ra lių 
prie žas čių, pa vyz džiui, eko no mi kos au gi-
mo. Di de lę pa žan gą šio je sri ty je taip pat 
pa da rė Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci ja.

Va di na mo ji „bal tų jų fi nan sų“ ini cia ty-
va vie šų jų pir ki mų ir ban kų fi nan sa vi mo 
sri ty se ap ri bos ga li my bes gau ti kre di tų 
įmo nėms, įta ria moms mo kes čių ven gi mu. 
Ad mi nist ra ci nių nu si žen gi mų ko dek so pa-
tai so mis di di na mos bau dos už įvai rius pa-
žei di mus, su si ju sius su mo kes čių slė pi mu, 
ne tin ka ma veik la, lei di mų ar li cen ci jų už-
siim ti tam tik ra veik la ne tu rė ji mu.

Lab da ros ir pa ra mos įsta ty mo pa tai sos 
leis pa ra mos ga vė jo sta tu są gau ti tik tiems 
as me nims, ku rie ati tiks mi ni ma lius pa ti ki-
mo mo kes čių mo kė to jo kri te ri jus. Vie šų jų 
pir ki mų įsta ty mo pa kei ti mai nu ma to, kad 
nea ti ti kus to kių kri te ri jų ne bus ga li ma da-
ly vau ti vie šuo siuo se pir ki muo se.

– Mums bu vo svar bu ne tik pri sta ty ti 
mo kes čių nau jo ves, ap tar ti bend rus veiks-
mus ko vo je su še šė li ne eko no mi ka, bet ir 
iš ar ti pa ma ty ti, iš girs ti, kuo konk re čiai gy-
ve na re gio nai, kuo džiau gia si, kur skau da, 
ką siū lo. Vy ko tik rai įdo mios dis ku si jos, 
grįž ta me su na mų dar bais ir idė jo mis“, – 
po su si ti ki mo sa kė fi nan sų mi nist ras V. Ša-
po ka.

Su si ti ki me da ly va vę vers lo ir val džios 
at sto vai mi nist ro kal bo je pa si ge do at sa ky-
mų į opius klausimus. Kaip gel bė ti nyks tan-
čius re gio nus, jei vals ty bės po li ti ka – iš kel ti 
vals ty bi nes įstai gas į Vil nių, Kau ną? Kaip 
iš gy ven ti vie tos vers li nin kams, jei nė ra pa-
ti ki mų dar buo to jų ir dras tiš kai su ma žė jo 
var to to jų? Kaip sa vi val dy bėms su rink ti 
gy ven to jų pa ja mų mo kes tį, iš ku rio jos gy-
ve na, kai iš ra jo nų iš va žiuo ja vis dau giau 
žmo nių? Aiš kių at sa ky mų į šiuos klau si mus 
ne pa tei kė nei mi nist ras, nei jo ko man da.

Finansų ministras Vi lius Ša po ka kalbėjo apie mokesčių pokyčius, šešėlinės 
ekonomikos mažinimą, bet atsakymo, kaip gelbėti nykstančius regionus, 
nepateikė. Au to rės nuo tr.

S

Atkelta iš 3 p.

„Dau giau nei pu sė mū sų mo kyk los pe-
da go gų yra mo ky to jai me to di nin kai, tu rin-
tys di de lį dar bo sta žą. Mo kyk loms, ku rių 
dar buo to jai yra že mes nės kva li fi ka ci jos, 
įve dus eta ti nį ap mo kė ji mą, dau giau pi ni gų 
lie ka va di na ma jai tre čiai ki še nei. Iš tų lė šų 
ga li ma ap mo kė ti pa pil do mas bend ruo me-
ni nes veik las. Mes sten gė mės mo ky to jus 
mo ty vuo ti ir kiek įma no ma dau giau mo kė-
ti už pa pil do mą dar bą. Pa vyz džiui, ap mo-
ka me už dar bų tai sy mą, me to di nį dar bą, 
kon sul ta ci jas ir dau gy bę ki tų veik lų, ku rios 
anksčiau bū da vo neat ly gi na mos“, – kal bė-
jo D. Juš kaus kie nė.

Ver ti na at sar giai
Skep tiš kai nau ją dar bo ap mo kė ji mo sis-

te mą ver ti no Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai-
čio gim na zi jos di rek to rius Sau lius Span ge-
vi čius. Anot jo, mo ky to jams, ku riems li ko 
tas pa ts krū vis, at ly gi ni mas už kon tak ti nes 

] va lan das pa di dė jo vos 8–9 eu rais. Tie sa, 
šiek tiek pi ni gų pe da go gams skir ta už pa-
pil do mą dar bą. S. Span ge vi čiaus tei gi mu, 
ir anks čiau už tai bu vo ap mo ka ma iki 3,5 
va lan dų per mė ne sį. Be to, se niau gim na-
zi jos mo ky to jams bu vo mo ka mas 10 pro c. 
prie das prie at ly gi ni mo, ku rio šiuo me tu 
mo kyk la ne ga li sau leis ti.

„Sun ku ver tin ti nau ją mo de lį. Rea lios 
nau dos ne la bai pa ju to me, tik pri si dė jo su dė-
tin gos skai čiuok lės. Be to, tarp mo ky to jų at-
si ra do ne rei ka lin go są my šio, ne pa si ten ki ni-
mo, ko dėl vie no se mo kyk lo se už pa pil do mą 
veik lą mo ka dau giau nei ki to se. De ja, nie-
kas ne kal ba apie daug opes nę pro ble mą – 
mo ki nių ma žė ji mą. Šie met ne te ko me 25 
mo ki nių, ta čiau per skirs čius kla sių komp-
lek tus, šių su ma žė jo net tri mis. Mo ky to jai 
dėl to ne te ko da lies krū vio, o dar bas pa sun-
kė jo. Se niau kla sė se ga lė da vo me dirb ti su 
22–23 mo ki niais, da bar – su 28–29. Aki vaiz-
du, kad ug dy mo ko ky bė ne ga li iš lik ti to kia 
pa ti“, – min ti mis da li jo si S. Span ge vi čius.

Kei tė si dėl krū vio
Gra žiš kių gim na zi jo je mo ky to jams, ku-

riems iš li ko tas pa ts kon tak ti nių va lan dų 
skai čius, at ly gi ni mas be veik ne si kei tė ar ba 
šiek tiek pa di dė jo. Anot di rek to rės Gri tos 
Lau ni ko nie nės, al gos žy miai ki to tiems mo-
ky to jams, ku rių pa mo kų krū viai pa si kei tė.

Va do vė pa tei kė pa vyz dį, ko kią įta ką nau-
ja sis dar bo ap mo kė ji mo mo de lis tu rė jo Gra-
žiš kių gim na zi jo je dir ban čiam tris de šimt 
vie nam pe da go gui. De vy niems mo ky to jams 
al gos su ma žė jo 2–62 eu rais, o vie na mo ky to-
ja me to di nin kė al gos šie met gau na net 172 
eu rais ma žiau nei per nai. Pen kiems mo-
ky to jams dar bo už mo kes tis pa di dė jo 2–15 
eu rų, še šiems – 40–60 eu rų, aš tuo niems – 
100–200 eu rų, o dviem – net 380 eu rų. Vos 
ke tu rių gim na zi jos pe da go gų al ga „ant po-
pie riaus“ šie met per ko pė 1000 eu rų.

„Prie dai mo ky to jams pa gal Dar bo ap-
mo kė ji mo įsta ty mą iš vis ne mo ka mi, ta-
čiau pa rei gi nės al gos pa sto vio sios da lies 
koe fi cien tai dėl veik los su dė tin gu mo ga li 

bū ti di di na mi 3–15 pro c. Mū sų gim na zi-
jo je šis koe fi cien tas pa di din tas 3–6 pro c. 
tiems mo ky to jams, ku rių kla sė se mo ko si 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tys 
vai kai. Ma nau, kad nė ra tei sin ga, jog šis 
koe fi cien tas mo ky to jui vie no dai di di na-
mas už vi sas va lan das – ir kon tak ti nes, ir 
ne kon tak ti nes, su si ju sias su pa mo ko mis 
bei skir tas bend ruo me nei“, – min ti mis da-
li jo si G. Lau ni ko nie nė.

Anot jos, mi nis te ri ja, įves da ma eta ti nio 
dar bo ap mo kė ji mo re for mą, skam biais 
pa reiš ki mais ak cen ta vo, kad at ly gi ni mai 
di dės, o tai dau gu mai mo ky to jų su tei kė per-
ne lyg di de lių vil čių. De ja, rea ly bė pa si ro dė 
kiek ki to kia.

„Blo giau sia, kad nau jų moks lo me tų 
iš va ka rė se ma nė me, jog tu rė si me 20,5 eta-
to, o rug sė jo 11 d. li ko me tik su 18,44 eta to. 
Nors eta tų skai čių nu sta to ne mo kyk lų va-
do vai, ta čiau dau ge lis dėl to ne pel ny tai kal-
ti na būtent juos“, – ap gai les ta vo Gra žiš kių 
gim na zi jos di rek to rė.

Eta ti nis mo ky to jų dar bo už mo kes tis: po ky čius 
tei gia mai ver ti na ne vi si
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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

Mek si kie tis Vil ka viš ky je džiau gia si 
mo ky to jų dė me siu
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio „Auš ros“ gim-
na zi ją šiais moks lo me tais 
lan ko ne vien mū sų ra jo no 
mo ki niai. Kar tu su jais kas 
ry tą į pa mo kas sku ba mek-
si kie tis Kar lo sas Var ga sas.

Sau giau nei gim ti nė je
Še šio lik me tis Kar lo sas į Vil ka-

viš kį at ke lia vo pa gal mo ki nių mai-
nų pro gra mą ir pas mus pra leis vi-
sus moks lo me tus. Pir mo ji pa žin tis 
su Lie tu va vai ki ną šiek tiek šo ki ra-
vo – čia jam daug kas pa si ro dė kiek 
ki taip nei gim ti nė je. Vi sų pir ma, 
paaug liui įstri go tai, kad mū sų ša-
ly je gy ve na pa ly gi nus ne daug žmo-
nių. K. Var ga sas į Lie tu vą at vy ko iš 
Mek si ko vals ti jo je esan čio To lu kos 
mies to, ku ris tu ri apie 2 mi li jo nus 
gy ven to jų.

„Iš pra džių bu vo kiek neįp ras-
ta, kad su te mus Lie tu vo je žmo nės 
vaikš to po vie ną. Mek si ko je daž-
niau siai vi si vaikš to bū riais. Su ti-
kus pa vie nį praei vį ga li ma įtar ti, 
kad jis yra ar ba nar ko ma nas, ar ba 
nu si kal tė lis“, – tei gė K. Var ga sas.

Tie sa, Kar lo sas pa brė žė, kad, 
ne pai sant vis ko, jo gim ti nė yra pa-
trauk li tu ris tams, ga lin ti pa siū ly ti 
dau gy bę iš skir ti nio gro žio kraš to vaiz džių. 
La biau siai mek si kie tis di džia vo si sa vo ša-
lies ug ni kal niais.

Šiuo me tu K. Var ga sas gy ve na Ser do kų 
kai me, „Auš ros“ gim na zi jos mo ki nio Po vi-
lo Gra baus ko na muo se. Po vi las pa gal tą 
pa čią mo ki nių mai nų pro gra mą šiais me-
tais mo ko si Mek si ko je.

„Gra baus kų šei ma ma ne priė mė la bai 
šil tai ir drau giš kai, pui kiai rū pi na si ma-
ni mi, tuo se na muo se jau čiuo si pa to giai. 
Sma gu, kad šie žmo nės kal ba ang liš kai, 
tai pa dė jo man grei čiau ap si pras ti 

Lie tu vo je“, – tei gė mek si kie tis.
At vy kęs į mū sų ša lį K. Var ga sas nė kiek 

ne nu si vy lė tuo, ką ra do. Lie tu va jam at ro-
do ma ža, bet gra ži vals ty bė. Vai ki nui ypač 
įsi mi nė įspū din ga gam ta bei ke lios ap lan ky-
tos pi lys. Nors mū sų ša ly je Kar lo sas dar ne-
se niai, jis jau spė jo pa tir ti vie ną iš ki liau sių 
sa vo gy ve ni mo mo men tų – paaug lys bu vo 
su si ti ki me su po pie žiu mi Pranciškumi. Šis 
įvy kis jam pa li ko neiš dil do mą įspū dį.

Prieš vyk da mas bi jo jo
Kar lo sas nė ra pir ma sis sa vo šei mo je, 

nu spren dęs da ly vau ti mo ki nių 
mai nų pro gra mo je. Kiek anks čiau 
Eu ro po je me tus pra lei do jo vy res-
nio ji se suo Ce ci li ja. Mer gi na mo kė-
si Vo kie ti jo je. Bū tent ji ir pa drą si no 
bro lį ne bi jo ti bei pa si ryž ti iš vyk ti į 
ki tą že my ną.

„Kar tą žai džiau krep ši nį su 
žmo gu mi, ku ris man daug pa pa sa-
ko jo apie Lie tu vą. Kai atė jo lai kas 
ap si spręs ti, į ku rią ša lį no rė čiau ke-
liau ti per mai nų pro gra mą, ga lė jau 
rink tis iš tri jų vals ty bių: Bra zi li jos, 
Lie tu vos ir In do ne zi jos. Net ne dve-
jo da mas pa si rin kau Lie tu vą“, – pri-
si mi nė K. Var ga sas.

Prieš ke liau da mas į mū sų ša-
lį vai ki nas šiek tiek ne ri ma vo. 
La biau siai jį kan ki no ne ži nia, ko 
ga li ma ti kė tis gy ve nant vi siš kai ki-
to kio je ap lin ko je nei bu vo įpra tęs. 
Dar la biau nei Kar lo sas jaudinosi 
jo tė vai. Pa sak vai ki no, iš leis da mi 
se se rį į Vo kie ti ją jie tiek ne bi jo jo, 
kiek šį syk, ta čiau da bar ne ri mo jau 
ne li kę. Mek si kie tis su na miš kiais 
nuo lat bend rau ja in ter ne tu. Tė vai 
la bai no rė tų sū nų ap lan ky ti Lie tu-
vo je, ta čiau to kia ke lio nė jiems per 
bran gi.

Jau čia si ge rai
Gy ven da mas Vil ka viš kio ra-

jo ne už sie nie tis ga na grei tai su si-
bi čiu lia vo su „Auš ros“ gim na zi ją 

lan kan čiais mo ki niais. Anot šios įstai gos 
di rek to riaus Arū no Ser nec ko, K. Var ga so 
adap ta ci ja tru ko ga na neil gai, o dau giau 
dis kom for to gal būt pa ti ria ki ti mo ki niai, 
ku rie daž nai ne drįs ta su nau jo ku kal bė ti 
ang liš kai.

„Kar tais pa si tei rau ju, kaip jam čia se-
ka si, ar vis kas ge rai, ta čiau gim na zis tas 
nie ka da nie kuo ne si skun dė. 

Ma tau, kaip jis bend rau ja ne tik su sa-
vo bend raam žiais, bet ir su vy res nių kla-
sių mo ki niais. Vi sai ne se niai nie kam ne-
pra ne šęs jis į pa mo kas bu vo pa si kvie tęs 

drau gą iš Bra zi li jos. Tas vai ki nas šiuo me-
tu gy ve na Vil niu je. Ma nau, kad tai pa ro do, 
jog Kar lo sas gim na zi jo je iš tik rų jų jau čia si 
ne blo gai“, – šyp so jo si A. Ser nec kas.

Mo ky to jų dė me sys
Gim na zi jos ant ro sios kla sės mo ki nys 

tei gė, kad jam pa tin ka mo ky tis „Auš ro je“. 
Tie sa, jis ne lan ko is to ri jos, geog ra fi jos, fi-
zi kos, che mi jos, bio lo gi jos ir kai ku rių ki-
tų pa mo kų, tuo me tu su juo in di vi dua liai 
dir ba ang lų bei lie tu vių kal bos mo ky to jos. 
Daž niau nei ki ti mo ki niai jis lan ko kū no 
kul tū ros pa mo kas. Spor tas – vie nas iš di-
džiau sių Kar lo so po mė gių. Tie sa, gy ven da-
mas Lie tu vo je jis ne tu ri ga li my bių skir ti 
lai ko di džiau siai sa vo aist rai – ame ri kie tiš-
ka jam fut bo lui. Ši spor to ša ka mū sų ša ly je 
vi siš kai ne po pu lia ri.

„Vil ka viš kio mo kyk lo je vis kas kiek ki-
taip nei ma no ša ly je. Mes bū na me vie na-
me ka bi ne te, o mo ky to jai pas mus atei na. 
Čia pa čiam rei kia vaikš čio ti po kla ses. Vis 
dėl to iš pe da go gų čia gau nu la bai daug dė-
me sio. Mek si ko je ne ga lė čiau apie tai net 
sva jo ti. Kiek vie nas mo ky to jas sten gia si 
man kuo ge riau išaiš kin ti nau jas te mas. 
Jei pe da go gai ne kal ba ang liš kai, ta da pra-
šo mo ki nių, kad pa dė tų iš vers ti, ką jie sa-
ko. Tai yra iš ties šau nu“, – džiau gė si pa šne-
ko vas.

Šal ti barš čiai ne pa ti ko
Be abe jo, Kar lo sas jau pa ra ga vo tra-

di ci nių lie tu viš kų pa tie ka lų. „Res to ra ne 
ska na vau ce pe li nų. Jie – vi sai ne blo gi. Te-
ko ra gau ti ir kaž ko kios šal tos ro ži nės sriu-
bos. Ji – la bai neįp ras ta ir keis to sko nio. 
Ga liu ją val gy ti, bet ne no rė čiau to da ry ti 
daž nai“, – įspū dį apie šal ti barš čius dip lo-
ma tiš kai per tei kė mek si kie tis.

Jis vy lė si, kad per li ku sį pro gra mos 
lai ką ga lės dar la biau pa žin ti mū sų ša lį. 
Kar lo sas no rė tų pa na šio se mo ki nių ar stu-
den tų mai nų pro gra mo se da ly vau ti ir atei-
ty je. K. Vargaso nuo mo ne, tai yra pui kus 
ir ne bran gus bū das ke liau ti bei pa ma ty ti 
pa sau lio.

Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jo je Kar lo sas Var ga-
sas ap si pra to la bai grei tai. Au to riaus nuo tr.
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Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai-
čio gim na zi jos bend ruo me-
nė or ga ni za vo jau penk tą jį 
so li da ru mo bė gi mą, per 
ku rį bu vo ren ka mos lė šos 
vai kams, nu ken tė ju siems 
nuo ka ro Uk rai no je. Šie met 
prie ini cia ty vos taip pat 
pri si dė jo kai ku rios ki tos 
mies to įstai gos.
Bė gi me da ly va vo per pu sant ro šim-
to žmo nių, dau giau siai bu vo Ky bar-
tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos 
bend ruo me nės na rių. Bė go ne tik 
mo ki niai, bet ir jų tė vai, mo ky to jai. 
Prie ak ci jos šiais me tais taip pat 
pri si jun gė vie ti niai pa sie nie čiai, 
pa tai sos na mų, pre ky bos cent ro 
„Ma xi ma“ bei kul tū ros cent ro dar-
buo to jai.

Star ta vę gim na zi jos sta dio ne, 
Ky bar tų gat vė mis ne lenk ty niau da-
mi bė gi kai įvei kė maž daug 2,5 km 
tra są. Pa sak gim na zi jos kū no kul tū ros mo-
ky to jo Au re li jaus Vi liu šo, se niau mo ki niai 
ne sup ras da vo šio bė gi mo es mės, to dėl 
lenk ty niau da vo tar pu sa vy je, ap lenk da mi 

net prie ky je va žiuo jan čius po li ci jos pa rei-
gū nus. Da bar kiek vie nas bė gi kas pui kiai 
ži no, kad var žy tis čia ne rei kia – pa sie kę 
fi ni šo li ni ją vi si ap do va no ja mi ak ci jos lip-

du kais bei dip lo mais.
„Kiek vie nas bė gi mo da ly vis paau ko jo 

tam tik rą su mą pi ni gų, ku rie vė liau bus 
per duo ti Uk rai nos vai kams. Anks tes niais 

me tais lė šos bu vo ski ria mos ma žie-
siems Zam bi jos gy ven to jams. Šie-
met mū sų bend ruo me nės na riai au-
ko jo įvai rias su mas – nuo 20 cen tų 
iki 5 eu rų. Ži nant, kad di de lė da lis 
mū sų gim na zi jos mo ki nių gy ve na 
ne pa si tu rin čio se šei mo se, tai – ga na 
ne ma ži pi ni gai“, – min ti mis da li jo si 
A. Vi liu šas.

Bė gi mo da ly viai ne tik pa tys 
ga lė jo au ko ti pi ni gų, bet ir ieš ko ti 
rė mė jų, ku rie tai pa da ry tų už juos. 
Anks tes niais me tais vie na gim na zi-
jos mo ki nė bu vo su ra du si net 10 rė-
mė jų.

A. Vi liu šas svars tė, kad šis tra di-
ci nis bė gi mas ne tik vi sus su vie ni ja 
bend ram tiks lui, bet ir ska ti na vai-
kus gy ven ti ak ty viai. Pe da go go tei-
gi mu, mo ki nių fi zi nis pa si ren gi mas 
nuo lat pra stė ja.

„Sma giau sia, kad vi si su pran ta 
so li da ru mo bė gi mo svar bą. Nors 
ne ma žai mo ki nių li kus ke liems šim-
tams met rų iki fi ni šo grie bia si už 
šo nų, vis dėl to su kan dę dan tis iš 
pa sku ti nių jų jie sten gia si pa siek ti 

ga lu ti nį tiks lą“, – šyp so jo si kas met šia me 
bė gi me da ly vau jan tis gim na zi jos li tua nis-
tas Min dau gas Bu čins kas.

„San ta kos“ inf.

So li da ru mo bė gi mas su vie ni jo įvai rias Ky bar tų įstai gas

PATIRTYS

Šie met so li da ru mo bė gi me da ly va vo per 150 žmo nių. And riaus GRY GE LAI ČIO nuo tr.S
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Ran kų ne daug, 
bet dar bas at lik tas ge ras
Šeš ta die nį tal ki nin kai tvar kė se-
ną sias Vil ka viš kio ka pi nes, esan-
čias ne to li au to bu sų sto ties.

Vil ka viš kio mies to bend ruo me nės or ga ni-
zuo tos tal kos pa jė gos ne bu vo la bai di de-
lės, bet ge ras dar bas at lik tas. Sut var ky tos 
be veik vi sos ap leis tos ar dė me sio pri trū ku-
sios ka pa vie tės. Ten, kur rei kė jo, ka pa vie-
tės bu vo pa pil dy tos že mė mis ir vėl įga vo 
tvar kin gos am ži no jo poil sio vie tos vaiz dą.

Šio se ka pi nė se am ži no jo poil sio at gu lęs 
ne vie nas gar bin gas mū sų kraš to žmo gus. 
Čia 1936 m. bu vo pa lai do tas tar ny bos me tu 
žu vęs Gi žų po li ci jos nuo va dos vir ši nin kas 
Liu das Lie tuv nin kas. Ant ka pio len te lė je 
yra iš li kęs už ra šas: „Gar bin gai tar ny bą ei-
da mas žu vo 1936 me tų lapk ri čio 9 Gi žuo-
se“. Pa mink lo au to rius – vie nas žy miau sių 
Lie tu vos skulp to rių Vy tau tas Ko šu ba. Šis 
pa mink las – mirš tan čio spar nuo to ka rio sta-
tu la – 1993 m. bu vo įra šy tas į Lie tu vos is to-
ri jos ir kul tū ros pa mink lų są ra šą, jam bu vo 
su teik tas na cio na li nės reikš mės lyg muo.

Se no sio se Vil ka viš kio ka pi nė se pa lai-
do ti aš tuo ni Lie tu vos ka riai sa va no riai, 
tarp jų – Lie tu vos ka riuo me nės kū rė jas 
An ta nas Vait ke vi čius, da ly va vęs mū šiuo se 
su bol še vi kais ties Daug pi liu ir su len kais 
ties Au gus ta vu. Jis šio se ka pi nai tė se pa lai-
do tas 1937-ai siais.

Čia il si si ir tar pu ka rio Lie tu vos ka pel-
meis te rio Ja no Brau no pa lai kai. J. Brau nas 
anuo met or ga ni za vo hu sa rų ir ulo nų pul-
kų or kest rus. Jis su kū rė Lie tu vos pre zi den-
to, ka riuo me nės va do ir daug ki tų mar šų, 
už ak ty vią veik lą bu vo ap do va no tas Vy čio 
Kry žiaus or di nu.

Šio je že mė je il si si lie tu viai, len kai, ru-
sai. Ka pi nė se iš li ko len kų dva ri nin kų ka-
pus puo šian čių pra šmat nių pa mink lų ir 
vi sai kuk lių ka pa vie čių.

Lapk ri čio 1-ąją ant šių ka pų už deg si-

me žva ke les, steng si mės, kad nė vie nas ka-
pas ne lik tų ne pas te bė tas. Lan ky da mi sa vo 
ar ti mų jų ka pus už de ki me žva ke lę ir se no-
sio se Vil ka viš kio ka pi nė se, pri si min ki me 
ir pa gerb ki me sa vo kraš to švie suo lius.

Ši tal ka yra vie na iš pro jek to „NVO 
veik los stip ri ni mas Vil ka viš kio se niū ni-
jo je“ veik lų. Pro jek tą Vil ka viš kio mies to 
bend ruo me nė vyk do kar tu su ki to mis sep-
ty nio mis Vil ka viš kio ne vy riau sy bi nė mis 
or ga ni za ci jo mis (Vil ka viš kio poe zi jos ir 
ki tų me nų mė gė jų aso cia ci ja „Vo lun gė“, 
Lie tu vos pen si nin kų są jun gos „Bo čiai“ 
Vil ka viš kio bend ri ja, Lie tu vos po li ci jos 
ve te ra nų aso cia ci jos Vil ka viš kio fi lia lu, 
Vil ka viš kio pa gy ve nu sių žmo nių klu bu 
,,Ru de nė lis“, Mal tos or di no tar ny bos Vil ka-
viš kio sky riu mi, Lie tu vos Rau do no jo Kry-
žiaus Vil ka viš kio sky riu mi, Vil ka viš kio bu-

riuo to jų klu bu „Škva las“.
Įgy ven di nant pro jek tą pla nuo ja ma 

at nau jin ti Ža lu my nų kvar ta lo par ką ir 
Pae že rių eže ro bu riuo to jų prie plau ką, 
Vil ka viš kio ra jo no ir mies to vi suo me nei 
or ga ni zuo ti te mi nius va ka rus, skir tus 
įžy mių žmo nių ju bi lie jams ir jų veik lai 
pa žy mė ti, ka lė di nį Vil ka viš kio li go ni nės 
Pa lai ko mo jo gy dy mo sky riaus pa cien tų 
pa svei ki ni mo ren gi nį, gruo džio mė ne sį vi-
sus pa kvies ti į ak ci ją „Mal tos sriu ba“. Už 
pro jek to įgy ven di ni mui skir tas lė šas bus 
per ka ma or ga ni za ci jų veik lai rei ka lin ga 
įran ga ir me džia gos. Pro jek tą fi nan suo ja 
Lie tu vos Res pub li kos so cia li nės ap sau gos 
ir dar bo mi nis te ri ja.

Da lius NE ŠU KAI TIS
Vil ka viš kio mies to bend ruo me nės 

pir mi nin kas

TALKA

Ka pa vie tės įga vo tvar kin gos am ži no jo poil sio vie tos vaiz dą. Au to riaus nuo tr.S

Kai my ni nė je Ka li ning ra do sri-
ty je at nau jin ti ke tu ri ka ri niai 
ob jek tai. Nors lie tu viai ne ri-
mau ja dėl to kios si tua ci jos, 
NA TO vals ty bių tai ne gąs di na, 
nes šio mis die no mis jos pa čios 
ren gia ka ri nes pra ty bas.

Sta to mos sau gyk los
Šių me tų pra džio je da ry tos pa ly do vi nės 

nuo trau kos jau lei do su pras ti, kad Ka li ning-
ra de mo der ni zuo ja ma bran duo li nių gink lų 
sau gyk la. O da bar bend ro vės „Ima ge Sat In-
ter na tio nal“ pa vie šin ti kad rai at sklei dė, jog 
rim ti at nau ji ni mo ir plėt ros dar bai vyks ta 
ma žiau siai ke tu rio se vie to se.

Tarp lie pos 19-ąją ir spa lio 1-ąją pa da-
ry tų nuo trau kų aiš kiai ma to mi skir tu mai – 
virš gink lų sau gyk los vyks tan čiais dar bais 
no ri ma nu slėp ti, kas yra da ro ma po že me. 
Taip pat aiš kė ja, kad ne to li Pri mors ko, ant ro 
pa gal dy dį Ru si jai pri klau san čio Bal ti jos jū-
ros uos to, sta to ma 40 nau jų sau gyk lų. Nau ji 
bun ke riai juo sia se nes nius ma žes nius bun-
ke rius ba zės vi du ry je. Lie pą jie dar bu vo 
sta to mi, o po 10 sa vai čių jau baig ti.

Į šiau rę nuo di džiau sio sri ties mies to 
įsi kū ru sio je Čka lovs ko avia ci jos ba zė je 
nu ties tas nau jas ge le žin ke lis ir pa gal bi nė 

lei di mo si sis te ma, pa de dan ti lėk tu vams 
tūp ti ta da, kai orai pra sti.

Dar bai vyks ta ir Čer nia chovs ke, kur 
įsi kū ru si 152-osios gvar di jos ra ke tų bri-
ga dos ka ri nė ba zė. Va sa rį čia dis lo kuo tos 

bran duo li nes gal vu tes ne šti ga lin čių ra ke-
tų sis te mos „Is kan der“.

Vyks ta pra ty bos
JAV gy ny bos pa rei gū nai pa va di no tai 

di džiau siu Ru si jos žings niu stip ri nant sa vo 
pa jė gas Bal ti jos jū ros re gio ne.

– Ru sams ši te ri to ri ja yra la bai svar bi, 
nes tai Bal ti jos jū ros uos tas, – kal bė jo JAV 
ka ri nio lai vy no pa jė gų Eu ro po je ir Af ri ko je 
va das ad mi ro las Ja me sas G. Fog go. – Ta čiau 
NA TO tai neat bai dys. Jei gu jie no ri mes ti 
mums iš šū kį, iš šū kį me si me pa tys.

Tie sa, Ka li ning ra das nė ra vie nin te lė 
vie ta, kur NA TO ir Ru si jos pa jė gos yra pa-
ly gin ti ne to li vie nos ki tų. Ru si ja taip pat 
tu ri sie ną su Nor ve gi ja, ku rio je šio mis die-
no mis ren gia mos NA TO ka ri nės pra ty bos 
„Tri dent Junc tu re“. Di džiau siuo se ka ri-
niuo se ma nev ruo se šio je ša ly je nuo de vin-
to jo de šimt me čio da ly vaus 50 tūkst. ka rių 
iš 30 ša lių, 10 tūkst. trans por to prie mo nių, 
150 lėk tu vų ir 65 lai vai.

Nuo spa lio 25-osios iki lapk ri čio 23-io-
sios vyk sian čiuo se „Tri dent Junc tu re“ bus 
iš ban do mas Al jan so ša lių pa si ren gi mas 
rea guo ti į vie nos na rės už puo li mą, į ku rį 
pa gal NA TO su tar ties 5-ąjį straips nį tu ri bū-
ti pa si ren gu sios at sa ky ti vi sos vals ty bės.

Bet „Tri dent Junc tu re“ pri žiū rin tis J. G. 
Fog go ne ma no, kad pra ty bos ke lia grės mę 
Ru si jai. Abie jų vals ty bių ka riuo me nes skirs 
dau giau nei 700 ki lo met rų, o NA TO ste bė ti 
ma nev rų pa kvie tė Ru si jos ir Bal ta ru si jos at-
sto vus.

Pa gal pra ne ši mus spau dai

Kai my nų dar bus at sklei dė pa ly do vi nės nuo trau kos

Į Kaliningrado sritį atgabentos raketų sistemos „Iskander“. 
AFP/„Scanpix“ nuotr.
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Sie kiant ma žin ti mais to švais-
ty mą Vals ty bi nė mais to ir 
ve te ri na ri jos tar ny ba (VMVT) 
at nau ji no „Lab da rai ir pa ra-
mai skir to mais to tvar ky mo 
ap ra šą“.
Pa keis ta me do ku men te ge ro kai iš plės-
tas asor ti men tas mais to pro duk tų, ku-
riuos pre ky bi nin kai ar vie šo jo mai ti ni-
mo įmo nės ga li ati duo ti lab da rai.

Į są ra šą įtrauk ta dau giau gy vū ni nių 
pro duk tų. Pa vyz džiui, nuo šiol lab da rai 
ga lės bū ti per duo ti kiau ši niai, me dus, 
mė sos kon ser vai ir pan. Į at nau jin tą ga-
li mų per duo ti lab da rai pro duk tų są ra-
šą taip pat įtrauk ti ne su nau do ti fa suo ti 
pro duk tai iš vie šo jo mai ti ni mo įmo nių.

Taip pat iš plės tas są ra šas ne gy vū ni-
nio mais to pro duk tų, ku riems nu ma ty-
tos re ko men da ci jos, lei džian čios pra tęs-
ti jų var to ji mo ter mi ną „ge riau sias iki“. 
At nau jin ta me ap ra še reg la men tuo ti 
lab da rai ati duo da mo mais to ap skai tos, 
at se ka mu mo, ženk li ni mo ir ki ti klau si-
mai, ne pa mirš tant svar biau sio prio ri te-
to – už tik rin ti mais to sau gą ir gy ven to jų 
svei ka tą.

Anks tes nis VMVT spe cia lis tų pa-
reng tas „Lab da rai ir pa ra mai skir to 
mais to tvar ky mo ap ra šas“ ga lio ja nuo 
2016 m. rug sė jo 1 d. Jis pe rio diš kai per-
žiū ri mas ir at nau ji na mas, įver ti nat 
be si kei čian čius var to to jų įpro čius ir 
di dė jan čią mais to tvar ky mo įmo nių 
at sa ko my bę. Va do vau da mo si šiuo ap-
ra šu, lab da ros or ga ni za ci jos ga li mais-
to pro duk tus per pa kuo ti, per fa suo ti ar 
per rū šiuo ti, nu ro dy da mos pri va lo mą 
šių pro duk tų ženk li ni mo in for ma ci ją.

Mais to švais ty mo pro ble ma ak tua li 
ne tik Lie tu vo je. Pa sau ly je – tiek iš si vys-
čiu sio se, tiek ir be si vys tan čio se ša ly se – 
pra ran da ma ar iš me ta ma be veik treč-
da lis pa ga min to mais to. Eu ro pos Ko mi-
si jos skel bia mais duo me ni mis, Eu ro pos 
Są jun go je kas met iš me ta ma apie 88 
mln. to nų mais to at lie kų, su tuo su si ju-
sios są nau dos sie kia 143 mlrd. eu rų.

„San ta kos“ inf.

Lab da rai – dau giau 
mais to pro duk tų
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Kviečia pa si ža dė ti sau
Skai čiuo ja ma, kad kiek vie-

nais me tais nuo šir dies ir krau ja-
gys lių li gų pa sau ly je mirš ta 17,5 
mln. žmo nių. Ge rai ži no mas gy dy-
to jas kar dio lo gas Pra nas Šer py tis 
įvar di ja daug prie žas čių, ko dėl 
Lie tu va pa gal šir dies ir krau ja gys-
lių li gas yra tarp pir mau jan čių ša-
lių. Vie na iš jų – ne pa kan ka mas 
dė me sys sa vo svei ka tai. Gy dy to-
jo, daug dė me sio ski rian čio šių 
li gų pre ven ci jai, tei gi mu, rei kia 
ne tik me di kų, bet ir vi suo me nės, 
vals ty bi nių ins ti tu ci jų bend ra dar-
bia vi mo švie čiant žmo nes.

Į bū ti ny bę rū pin tis sa vo svei-
ka ta dė me sį at krei pia Lie tu vos 
šir dies aso cia ci ja. Rug sė jo pa bai-
go je vi sa me pa sau ly je mi ni ma 
Pa sau li nė šir dies die na. Šią die ną 
Pa sau li nė šir dies fe de ra ci ja kar-
tu su Lie tu vos šir dies aso cia ci ja 
pa ra gi no kiek vie ną at sa kin gai 
pra dė ti rū pin tis sa vo bei ar ti mo-
jo šir dies ir krau ja gys lių būk le.

Spe cia lis tai ra gi na nea ti dė ti to 
vė les niam lai kui, o nuo šian dien 
pa si ža dė ti sau: ga min ti ir val gy-
ti svei kiau, daž niau spor tuo ti ir 
pa drą sin ti sa vo vai kus bū ti fi ziš-
kai ak ty ves nius, ne rū ky ti, pa dė ti 
tiems, ku rie nu sto ja tai da ry ti.

Ga li ma nu to lin ti
Lie tu vos šir dies aso cia ci ja 

iš pla ti no at vi rą laiš ką, ku ria me 
at krei pė dė me sį į si tua ci ją. Pa sak 
aso cia ci jos pre zi den to kar dio lo-
go pro f. Rai mon do Ku bi liaus, šir-
dies li gos ne tik Lie tu vo je, bet ir 
vi sa me pa sau ly je yra pir mo ji pa-
gal daž nu mą mir ties prie žas tis.

„Vis dėl to kiek vie nas iš mū-
sų bent mi ni ma liai, pa pras to-
mis prie mo nė mis pa ko re ga vęs 
kas die nius gy ve ni mo įpro čius, 
ri zi kos veiks nius – rū ky mą, ne pa-
kan ka mą fi zi nį ak ty vu mą, pa di-

dė ju sį ar te ri nį krau jo spau di mą, 
ne su ba lan suo tą mi ty bą ir pan., 
ga li me iš es mės ati to lin ti ne by lią-
sias mir ti nas li gas ir iš gel bė ti gy-
vy bę. Šiuo me tu ži no mi dau giau 
nei 25 šir dies ir krau ja gys lių li gų 
ri zi kos veiks niai, di di nan tys šir-
dies li gų iš si vys ty mo ti ki my bę. 
Dau gu mą jų ga li ma su val dy ti. 
Nus ta ty ta, kad lai ku pra dė jus 
kont ro liuo ti ri zi kos veiks nius, 
ska ti nan čius šir dies ir krau ja gys-
lių li gas, ga li ma iš veng ti net 80 
pro c. anks ty vų mir čių“, – ak cen-
tuo ja pro fe so rius.

Li gos „jau nė ja“
Pas te bi ma, kad Lie tu vos si tua-

ci jai dau giau siai įta kos vis dar 
tu ri ne svei ka mi ty ba, nu tu ki mas, 
al ko ho lio var to ji mas, rū ky mas 
ir aukš tas krau jos pū dis, taip pat 
ryž tin go bei koor di nuo to pa ties 
ser gan čio jo rea ga vi mo į šir dies ir 
krau ja gys lių li gas sto ka.

„Dau ge lį šių veiks nių kont ro-
liuo ti ga li me as me niš kai, pa vyz-
džiui, pa si rink ti svei ką gy ven-
se ną, ne rū ky ti ar bū ti fi ziš kai 
ak ty ves ni. Ta čiau ki ti veiks niai, 
tar ki me, oro už terš tu mas, grei-
tai pa ruo šia mo mais to pro duk tų 
pa si rin ki mas, yra vi sų mū sų ko-
lek ty vi nė at sa ko my bė. Žiū rint į 
atei tį su si rū pi ni mą ke lia ir la bai 
au gan tis paaug lių nu tu ki mas bei 
įpro čio rū ky ti pa pli ti mas“, – į pro-
ble mas dė me sį at krei pia R. Ku bi-
lius.

Ko re guo ti ri zi kos 
veiks nius
Spe cia lis tų tei gi mu, šir dies 

li gos neiš si vys to per die ną – šis 
pro ce sas vyks ta daug me tų. Jei 
jau nys tė je pra dė si me svei kiau 
gy ven ti, ko re guo ti ri zi kos veiks-
nius, to kius kaip ža lin gi įpro čiai, 
stre sas ar ne svei ka mi ty ba, tai pa-

dės su lė tin ti ate rosk le ro zės pro-
ce są ir šir dies li gos pro gre suos 
žy miai lė čiau.

Pra dė ti ga li ma ir nuo pa pras-
tų da ly kų. Di des nis fi zi nis ak ty-
vu mas ne tik pa de da pa lai ky ti 
ge ras kū no for mas, bet ir ma ži na 
rie ba lų san kau pas krau ja gys lė se. 
Kiek vie nam žmo gui re ko men-
duo ja ma fi zi ne veik la už siim ti 
bent 30 mi nu čių 5 kar tus per sa-
vai tę ar ba ma žiau siai 75 mi nu tes 
per sa vai tę.

Kar dio lo gų pa ste bė ji mu, rū-
ky mo at si sa ky mas yra ge riau-
sias da ly kas, ku rį ga li ma da ry ti, 
kad pa ge rin tu mė te sa vo šir dies 
veik lą. Ne be rū kant per 2 me tus 
ge ro kai su ma žė ja iše mi nės šir-
dies li gos iš si vys ty mo ri zi ka. Ir 
tik praė jus 15 me tų nuo rū ky mo 
me ti mo ri zi ka su si rgti šir dies ir 
krau ja gys lių li go mis bū na to kia 
pa ti kaip ne rū kan čio žmo gaus.

Ne rū kan tiems as me nims šir-
dies li gų prie žas ti mi ga li tap ti 
pa sy vus rū ky mas. Tai gi jums at si-
sa kius šio įpro čio ge rė ja pa ties ir 
ap lin ki nių svei ka ta.

Rū ky mas ėmė truk dy ti
Gru pės „G&G Sin di ka tas“ įkū-

rė jas ir ly de ris, vo ka lis tas, dai nų 
teks tų bei mu zi kos kū rė jas Gab-
rie lius Liau dans kas (Sva ras) su-
tin ka, kad bet ko kie ža lin gi įpro-
čiai ken kia svei ka tai. Ta čiau apie 

to kius da ly kus paaug lys tė je jis 
ne gal vo jęs.

„Taip da rė vi sa ma no ap lin ka 
ir aš da riau tą pa tį. Be ne sep ty-
nio li ka me tų rū kiau, la bai daug 
rū kiau – per die ną po du pa ke-
lius“, – at vi rai sa ko  pa šne ko vas.

44 me tų vy ras ne rū ko jau vie-
nuo li ka me tų. Jis pa ti ki na, kad 
rū ky ti me tė leng vai – svar biau sia 
bu vo priim ti spren di mą.

„Vie ną die ną nu spren džiau, 
jog dau giau to ne da ry siu, nes su-
pra tau, kad ne be ga liu ap siei ti be 
rū ky mo. Aš ne mėgs tu, kad už ma-
ne kaž kas spręs tų. Kai su pra tau, 
kad ci ga re tė jau ban do kiš tis į ma-
no gy ve ni mą, nu ta riau ne be rū ky-
ti“, – pa tir ti mi pa si da li ja mu zi kos 
kū rė jas.

Ke tu rio lik me čio sū naus ir dvi-
de šim ties me tų duk ros tė tis pa si-
džiau gia, kad jo at ža los taip pat 
ne rū ko.

Bū ti na kreip tis 
į spe cia lis tus
Me di kų tei gi mu, ne vi sos šir-

dies li gos ir su tri ki mai tu ri aiš-
kius,  su pran ta mus simp to mus. 
Apie šir dies li gas bei su tri ki mus 
pra ne ša ne tik skaus mas krū ti nės 
sri ty je. Ne re tai apie svar biau sio 
mū sų or ga no svei ka tos su tri ki-
mus ro do iš pa žiū ros su šir di mi 
ne la bai  su si ję da ly kai. Dis kom-
for tas krū ti nės sri ty je – tai vie-

nas di džiau sių šir dies su tri ki mo 
simp to mų, at si ran dan tis, kai už si-
kem ša ar te ri ja ar ba ar tė ja šir dies 
smū gis.

Kai ku riuos žmo nes prieš pat 
iš tin kant šir dies smū giui ima py-
kin ti, ga li kil ti skran džio skaus-
mai.

Jei stai ga apė mė silp nu mas 
ir kar tu pa ju to te dis kom for tą 
krū ti nės sri ty je, pa si da rė sun ku 
kvė puo ti ar gi liai įkvėp ti, pa ta ria-
ma tuoj pat kreip tis į gy dy to ją. 
Mio kar do in fark to pra džią ga li 
ro dy ti krū ti nės sri ties skaus mas, 
ku ris pe rei na  į gerk lę ar žan di-
kau lį.

Jei jun ta te di džiu lį nuo var gį 
dirb da mi ar ba siau bin gai pa-
vargs ta te lip da mi laip tais, ne šda-
mi pir ki nius iš au to mo bi lio, taip 
pat de rė tų pa si tik rin ti šir dies 
svei ka tą. Tai da ry ti taip pat ver-
čia mir ties bai mė, ne ri mas.

Jei be jo kios aki vaiz džios prie-
žas ties iš mu ša šal tas pra kai tas, 
o to kį simp to mą ly di skaus mai 
ar dis kom for tas krū ti nės sri ty je, 
taip pat re ko men duo ja ma tuo jau 
pat kreip tis į gy dy to ją.

Dau ge liu at ve jų ko su lys ga li 
ro dy ti plau čių pro ble mas, ta čiau 
jei ser ga te šir dies li go mis ar ba 
tu ri te silp ną šir dį, į už si tę su sį ko-
su lį taip pat de rė tų at kreip ti rim-
tą dė me sį. Jei ko su lys ne praei na 
il gą lai ką ir vis iš ko sė ja te ro ži nių 
ar bal tų glei vių, tai ga li bū ti ženk-
las, kad yra šir dies pro ble mų.

Tins tan čios ko jos, pė dos ar ba 
blauz dos taip pat ga li bū ti šir dies 
li gų pa sek mė.

Užsk. 3477

Ra gi na puo se lė ti tin ka mus įpro čius ir sau go ti šir dį

Dai ni nin kas ir mu zi kos kū rė jas Gab rie lius Liau dans kas (Sva-
ras) su tin ka, kad bet ko kie ža lin gi įpro čiai ken kia svei ka tai.
 Nuotr. iš as me ni nio al bu mo

S

Me di ci nos sri ty je nuo lat to bu lė ja diag nos ti kos ir gy-
dy mo tech no lo gi jos, ta čiau Lie tu vo je ser ga mu mas 
šir dies ir krau ja gys lių li go mis yra vie nas di džiau sių 
Eu ro po je. Hi gie nos ins ti tu to duo me nys bau gi nan tys: 
vien praė ju siais me tais šios li gos bu vo 56 pro c. mir-
čių prie žas tis.

Me di kų tei gi mu, ri zi ką su si rgti šir dies ir krau ja gys-
lių li go mis di di na ne tin ka mas gy ve ni mo bū das.

Pro jek tas „Gy ve ni mo ko ky bė – 
mū sų pa čių ran ko se“ fi nan suo ja mas 
Vals ty bi nio vi suo me nės svei ka tos 
stip ri ni mo fon do lė šo mis.

Atkelta iš 4 p.

Kaip pa sa ko jo R. La žaus kie nė, dar bo vie-
to je jie t riūs da vo nuo anks ty vo ry to iki iš-
nak tų. Mie go ti vi si iš si skirs ty da vo jau švie-
čiant mė nu liui. Dar bo vie to je de ko ra to riai 
bu vo mai ti na mi, vai ši na mi ka va, ar ba ta.

 Su iš šū kiais su si do ro jo
Dir ban čius juo vi są laik ste bė jo griež ta 

ap sau ga. Išei ti ir pa rei ti į te ri to ri ją ne bu-
vo ga li ma ka da pa no rė jus, mat de ko ra to-
riai bu vo vie nin te liai žmo nės, ku rie su 
sa vi mi ne šio jo si ašt rius įran kius: pei lius, 
žirk les, vie las. Tad jiems te ko di džiu lis ap-
sau gi nin kų dė me sys, vi siems rei kė jo spe-
cia lių lei di mų.

O kur dar di džiu lis pa ruo šia ma sis dar-
bas! Neuž te ko gė les su si neš ti ir tie siog su-
kom po nuo ti. Jos tu rė jo iš bū ti kaip švie žios 

] ke lias pa ras, bu vo karš ta, rei kė jo iš to li pri-
si neš ti van dens ir nuo lat at sar giai lais ty ti. 
Vė liau vis ką te ko sau go ti nuo pa ki lu sio stip-
raus vė jo, su gal vo ti, kaip įtvir tin ti de ko ra ci-
jas, kad jos ne nu virs tų kal bant po pie žiui.

Sa kyk lai puoš ti tarp tau ti nė flo ris tų ko-
man da su kū rė ša kas pri me nan čias de ko-
ra ci jas iš mis kan to la pų. Rug sė jo ant ro je 
pu sė je jie tu rė jo ypač įdo mų nuauk sin to 
šiau do at spal vį ir la bai de rė jo prie spe cia-
liai po pie žiaus vi zi tui su kur tų bal dų.

Pa si bai gus šv. Mi šioms ir iš si skirs čius 
tūks tan čiams jų da ly vių, flo ris tai iki vė lu-
mos nu rin ki nė jo puoš me nas. Au ga lai va-
zo nuo se grį žo į šilt na mius.

Kas die ny bė je – tie siog gė li nin kė
Di džiu lio ir gra žaus ren gi nio įspū džiai 

dar neišb lė so. Vil ka viš kie tė vis pri si me na 
tą pa ki lią at mos fe rą, kai dar niai kar tu su 

ki tais ko man dos na riais ne tik iš Lie tu vos, 
bet ir iš Lat vi jos, Uk rai nos ir net iš Si bi ro 
sa va no riš kai, be jo kio at ly gio dir bo var-
dan gra žaus tiks lo – tin ka mai su tik ti ypa-
tin gą sve čią.

O kas die ny bė je Ra su tė – tie siog gė lių 
par da vė ja, ku rią vers lo pra džiai po sa vo 
spar nu pri glau dė „San ta Bar ba ros“ ka vi-
nės sa vi nin kas, leis da mas te ri to ri jo je par-
da vi nė ti sa vo gė les ir ku ria mas puokš tes. 
Tie sa, dau giau siai už sa ky mų flo ris tė sa kė 
gau nan ti in ter ne tu. Prieš Vė li nes ji ke ti na 
sa vo kū ry bos puoš me no mis pre kiau ti prie 
ka pi nių. Juk vien gra žiais įspū džiais gy vas 
ne bū si. Svar biau sia, pa sak R. La žaus kie nės, 
kad su lau ku si pen kias de šim ties ji ge bė jo 
įgy ven din ti tai, apie ką sva jo jo be maž vi są 
sa vo gy ve ni mą. Dabar moteris su komanda 
jau ruošiasi kalėdinės floristikos parodai 
„Įkvėpimo naktis“ Kauno miesto rotušėje.

Kar tu su žy miais flo ris tais puo šė 
erd ves po pie žiaus vi zi tui Vil ka viš kio krep ši nio klu-

bas „Per las“ sėk min gai 
pra dė jo ant rą jį sa vo se zo ną 
Re gio nų krep ši nio ly go je.

Mū siš kiai spor ti nin kai na muo se 84:71 
įvei kė Lie tu vos kur čių jų spor to cent-
ro ko man dą, o iš vy ko je 72:59 pa lau žė 
Anykš čių „KKSC El mis“ eki pą.

Abe jo se varžybose vil ka viš kie čių 
gre to se ge riau siai rung ty nia vo vi du rio 
puo lė jas To mas Mi lins kas, vi du ti niš kai 
rin kęs po 28 nau din gu mo ba lus.

Jau lapk ri čio 3 d., 16 val., Vil ka viš-
kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo-
kyk los spor to sa lė je „Per las“ ban dys 
iš ko vo ti tre čią ją per ga lę. Mūsų rajono 
sportininkų var žo vai bus krep ši nio 
klu bo „Mo lė tai“ krep ši nin kai.

„San ta kos“ inf.

Per ga lin gas 
„Perlo“ star tas
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Me de ly nuo se sės gi les

Pa sak miš ki nin kų, ąžuo lai ne kas-
met džiu gi na to kiu der liu mi. Jie 
de ra pra me čiui ar ba dar re čiau. 
Šie met ąžuo lų sėk loms bręs ti bu-
vo pa lan kes nės oro są ly gos nei 
per nai, kai su rink ta 15 to nų gi lių. 
Itin der lin gi bu vo 2016-ieji – ta da 
su rink ta dau giau kaip 54 to nos gi-
lių, o 2015-ai siais – vi sai skur dus 
der lius, su rink ta vos 5,5 to nos.

Iš šį ru de nį pa sė tų gi lių (o jų 
pa pras tai su dygs ta 50–70 pro c.) 
pa va sa rį pra si kals dai gai, ku rie 
me de ly nuo se bus kruopš čiai pri-
žiū ri mi dar ke le tą me tų, kol pa-
kan ka mai su tvir tės aug ti miš ke. 
Per nai VMU me de ly nuo se bu vo 
au gi na ma apie 5 mln., šie met – 
apie 7 mln. ąžuo lų sod me nų.

Vil ka viš kio ra jo no pa si di džia vi-
mo, Ba sa na vi čy nės ąžuo ly no, gi lės į 
me de ly nų dai gyk las nie kuo met ne-

ke liau ja. Miš ki nin kys tės profesio-
naliai aiš ki na, kad gi lės ren ka mos 
tik iš spe cia lių ob jek tų: sėk li nių 
plan ta ci jų, ge ne ti nių draus ti nių, 
sėk li nių me dy nų, rink ti nių me-
džių, klo nų rin ki nių. Tik taip ga li-
ma ga ran tuo ti, jog me de ly nai išau-
gins ne tik at spa rius, bet ir ki to mis 
svar bio mis ge ne ti nė mis sa vy bė-
mis pa si žy min čius ąžuo liu kus.

Mū sų ra jo ne gi ri nin kai ren ka 
tik Bu da vo nės ąžuo ly no gi les. Ta-
čiau šie met ne rin ko, mat ąžuo lų 
sėk lų der lius per anks ti nu kri to. 
Iš mū sų ap skri ties bu vo su rink-
tos ir į me de ly nus iš ga ben tos tik 
gre ta Ma ri jam po lės esan čio jau no 
ąžuo ly no gi lės, ta čiau iš šios plan-
ta ci jos jų nu skin tas ne di de lis kie-
kis – apie 100 ki log ra mų.

Vals ty bi nės miš kų urė di jos 
spe cia lis tai pri žiū ri 13 pa pras to jo 

ąžuo lo sėk li nių plan ta ci jų, uži man-
čių dau giau kaip 80 ha. Se niau sia 
iš jų (be veik 1 ha plo to) įveis ta 
1972 m. VMU Dub ra vos re gio ni nio 
pa da li nio Vaiš vy da vos gi ri nin ki jo-
je, o di džiau sia – net 21 ha – 2006 
m. Kė dai nių re gio ni nio pa da li nio 
Lan čiū na vos gi ri nin ki jo je.

Miš ki nin kai gi les ren ka ir iš 
112 ge ne ti nių draus ti nių, 188 sėk-
li nių me dy nų, 16 klo nų rin ki nių ir 
iš 2787 rink ti nių me džių.

Šie met VMU įgy ven di no jau 
ne vie ną ąžuo lams so din ti skir tą 
pro jek tą. Rum šiš kių liau dies bui-
ties mu zie jaus te ri to ri jo je bu vo 
pa so din ta šim to ąžuo lų gi rai tė, 
ku rio je au ga gar siau sių ir se niau-
sių Lie tu vos ąžuo lų – Stel mu žės, 
Mi ka lo jaus Dauk šos, Šven tyb ras-
čio ir kt. – pa li kuo nys. Praė ju sį pa-
va sa rį 2100 lie tu viš kų ąžuo liu kų, 
užau gin tų VMU me de ly nuo se, bu-
vo pa so din ti Uk rai no je, Chor ty cios 
na cio na li nia me par ke abie jų ša lių 
ko vo to jams už lais vę pa gerb ti.

„San ta kos“ inf.

Lie tu vos miš ki nin kai šie met su rin ko net 25 to nas 
gi lių – ne tru kus jos bus pa sė tos Vals ty bi nės miš kų 
urė di jos (VMU) me de ly nuo se.
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Jo tė vas, nuo Vil ka viš kio ki lęs 
B. Bro kas, į Pran cū zi ją pa si trau kė 
1733-iai siais drau ge su Len ki jos 
ka ra liu mi ir Lie tu vos di džiuo ju 
ku ni gaikš čiu Sta nis lo vu Leš čins-
kiu. Pran cū zi jo je, Nan si mies te, 
dir bo rū mų ir teat ro bal di nin ku-
de ko ra to riu mi. Po val do vo emig-
ran to mir ties pa li ko Lo ta rin gi ją 
ir gy ve no Pran cū zi jos pie tuo se. 
1774 m. Tu lū zo je gi mė jo sū nus 
Ka ro lis Bro kas. Var das ir pa var-
dė il gą lai ką bu vo lie tu viš ki, o da-
bar ra šo mi Char les Bro cas. 1791 
m. jau nuo lis bu vo pri pa žin tas 
ge riau siu Tu lū zos dai lės aka de-
mi jos stu den tu, vė liau Pa ry žiu je 
mo kė si pas žy mų dai li nin ką Jean 
Bap tis te Reg nault, ta po pui kiu 
kla si ciz mo ir am py ro sti lių dai li-
nin ku bei nuo lat žy giuo se ly dė jo 
aukš čiau sius Na po leo no ar mi jos 
ka riš kius.

1810 m. dar be „Epi zo das iš 
mar ša lo, Neu ša te lio ku ni gaikš čio 
Bert hier gy ve ni mo“ pa vaiz da vo 
Na po leo no šta bo vir ši nin ką, ku-

ris Vil ka viš ky je po po ros me tų 
pa skel bė ka rą Ru si jai. 1812 m. 
va sa rą K. Bro kui pa vy ko ap si lan-
ky ti tė vo gim to jo je že mė je – Vil-
ka viš ky je. Šio dai li nin ko dar bai 
puo šia Ver sa lio, pra ban giau sių 
Pa ry žiaus sa lo nų erd ves, ki tų 
vals ty bių mu zie jus.

Pa sak B. Ma ša lai čio, mū sų 
me no ty ri nin kai apie šį lie tu vių 
kil mės dai li nin ką, iš sau go ju sį lie-
tu viš ką pa var dę, de ja, ne kal ba, 
nes, ma tyt, nė ra nie ko gir dė ję. 
Pas ku ti nia ja me auk cio ne, ku ria-
me pir kė jams bu vo pa siū ly tas 
K. Bro ko dar bas (be je, jį par da vė 
už maž daug 35 tūkst. eu rų), Lie-
tu vos at sto vai ne si var žė. O juk 
mes ne tu ri me nė vie no lie tu vio 
dai li nin ko, sėk min gai ta piu sio 
Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys-
tės eg zis ta vi mo lai ko tar piu.

„San ta kos“ inf.

Dai li nin kas, ku riuo tu rė tume 
di džiuo tis
Ma ri jam po lie tis is to ri kas Ben ja mi nas Ma ša lai tis 
ne se niai at ra do dau ge liui dar ne ži no mą lie tu vių 
kil mės dai li nin ką Ka ro lį Bro ką (1774–1835), ku rio 
šak nys glū di Vil ka viš ky je.

LIE TU VA – ŠIR DY

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

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

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

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

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis

G
er

a 

kain
a 

Užsk. 3143

Užsk. 3145

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

Atvežame nemokamai. 
Visos anglys ir briketai 

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

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172. Užsk. 2801

Užsk. 2276

Rei ka lin gi dar buo to jai 
bal dų ga my bos 

įmo nė je Kaz lų Rū do je 
dirb ti slen kan čiu 
gra fi ku. Į dar bą 

ne mo ka mai ve ža 
įmo nės trans por tas. 

Te le fo nas pa si tei rau ti 
8 640 64 809.

Užsk. 3341

Užsk. 3404

18 val.18 val.18 val.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci ja vie šo 
auk cio no (elekt ro ni nio auk-
cio no) bū du par duo da šį ne-
kil no ja mą jį tur tą:

1. Bu tą, esan tį Dva ro g. 
10-3, Gud kai mio k., Ky bar tų 
sen., Vil ka viš kio r. sav. (2 kam-
ba rių, pra di nė ob jek to par da vi-
mo kai na – 540 Eur);

2. Bu tą, esan tį Dva ro g. 
10-4, Gud kai mio k., Ky bar tų 
sen., Vil ka viš kio r. sav. (2 kam-
ba rių, pra di nė ob jek to par da vi-
mo kai na – 540 Eur);

3. Bu tą, esan tį Dva ro g. 
20-2, Gud kai mio k., Ky bar tų 
sen., Vil ka viš kio r. sav. (2 kam-
ba rių, pra di nė ob jek to par da vi-
mo kai na – 540 Eur);

4. Bu tą, esan tį Ge di mi no g. 
8-6, Ky bar tų m., Ky bar tų sen., 
Vil ka viš kio r. sav. (1 kam ba-
rio, pra di nė ob jek to par da vi mo 
kai na – 810 Eur);

5. Bu tą, esan tį J. Ba sa na vi-
čiaus g. 4-18, Ky bar tų m., Ky-
bar tų sen., Vil ka viš kio r. sav. (1 
kam ba rio, pra di nė ob jek to par-
da vi mo kai na – 630 Eur);

6. Bu tą, esan tį Mai ro nio g. 
32-1, Ky bar tų m., Ky bar tų sen., 
Vil ka viš kio r. sav. (1 kam ba-
rio, pra di nė ob jek to par da vi mo 
kai na – 360 Eur);

7. Bu tą ir ūkio pa tal pą, 
esan čius Viš ty čio g. 24-6, Ky bar-

tų m., Ky bar tų sen., Vil ka viš kio 
r. sav. (2 kam ba rių, pra di nė ob-
jek to kai na – 900 Eur);

8. Bu tą ir ūki nį pa sta tą, 
esan čius Ge le žin ke lio g. 2-1, Pil-
viš kiuo se, Vil ka viš kio r. sav. (2 
kam ba rių, pra di nė ob jek to par-
da vi mo kai na – 1620 Eur);

9. Gy ve na mą jį na mą, šu-
li nį, sto gi nę ir že mės skly pą, 
esan čius Je vo nio g. 89, Dab-
ra vo lės k., Pa je vo nio sen., 
Vil ka viš kio r. sav. (gy ve na-
mo jo na mo bend ras plo tas – 
61,19 kv. m., že mės skly pas – 
0,5688 ha, pra di nė ob jek to kai-
na – 3789 Eur ir 658,84 Eur 
že mės skly po pa ren gi mo iš lai-
dos).

Su par duo da mo ne kil-
no ja mo jo tur to vie šų jų auk-
cio nų są ly go mis ga li te su si-
pa žin ti Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės tink la la py je ad re su 
www.vil ka vis kis.lt, Elekt ro ni nių 
var žy ty nių ir auk cio nų tink la-
la py je www.evar zy ty nes.lt ir Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos Vie šų jų pir ki mų ir 
tur to val dy mo sky riu je, S. Nė ries 
g. 1, Vil ka viš kis, 226 ka bi ne te.

Kon tak ti nis as muo – Vie-
šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo 
sky riaus vy riau sio ji spe cia lis-
tė Li na Mu rei kai tė, tel. (8 342) 
60 054, el. p. li na.mureikaite@
vilkaviskis.lt. Užsk. 3469

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja vie ša ja me auk cio ne 
par duo da ne kil no ja mą jį tur tą Pa kei tęs dar bo vie tę 

gi mi nai tis pir mą dar bo 
die ną iš gir do ra gi ni mą 
sto ti į pro fe si nę są-
jun gą. Jau nas vy ras 
pra si ta rė, kad nie ka da 
ne svars tė ga li my bės 
bū ti pro fe si nės są jun-
gos na riu. Gal ga li ma 
trum pai paaiš kin ti, ar 
ver ta ir ko dėl ver ta 
sto ti į pro fe si nę są jun-
gą?

Pro fe si nė są jun ga tu ri la bai 
pa pras tą, bet svar bią mi si ją. Tai 
or ga ni za ci ja, ku ri, rem da ma si 
Dar bo ko dek su ir ki tų įsta ty mų 
nu sta ty tais at ve jais, ko lek ty viai 
at sto vau ja sa vo na riams. Tie sa, ji 
ne tik gi na sa vo na rius, bet taip 
pat de ra si su darb da viu dėl ko-
lek ty vi nės su tar ties, ku rio je su si-
ta ria ma dėl pa pil do mų so cia li nių 

ga ran ti jų. Be to, dar bo vie tės pro-
fe si nė są jun ga nea be jo ti nai pri-
klau so na cio na li nei or ga ni za ci-
jai, ku ri spren džia pla tes nio ra to 
dar buo to jų pro ble mas. Pro fe si-
nės są jun gos įsta ty mų nu sta ty ta 
tvar ka teis mi nė se ar ba ad mi nist-
ra ci nė se pro ce dū ro se ga li at sto-
vau ti ir tre čių jų ša lių pi lie čiams. 
Pro fe si nės są jun gos už tik ri na 
sklan dų darb da vio ir dar buo to jo 
kal bė ji mą si – tai bū das efek ty viai 
spręs ti klau si mus dėl dar bo są ly-
gų, už mo kes čio. Bū da mas pro fe-
si nės są jun gos na riu dar buo to jas 
gau na dau giau sau gu mo, nes ji 
ga li kont ro liuo ti, kaip darb da-
vys  vyk do su jos at sto vau ja mų 
dar buo to jų in te re sais su si ju sius 
įsta ty mus. Pro fe si nė są jun ga taip 
pat ga li rei ka lau ti, kad darb da-
vys pa nai kin tų spren di mus, pa-
žei džian čius dar buo to jų dar bo, 
eko no mi nes bei so cia li nes tei ses.

Jei gu pro fe si nės są jun gos na-
rys su si du ria su pa žei di mu, jis iš 
kar to tu rė tų kreip tis į sa vo pro-
fe si nę są jun gą. Na riui pra ne šus 

apie pa žei di mą, pro fe si nė są jun-
ga in for ma ci ją dėl su dar bo san-
ty kiais su si ju sių pa žei di mų ne 
vė liau kaip per 3 dar bo die nas 
nuo pa žei di mo pa da ry mo ar su-
ži no ji mo apie jį mo men to per-
duo da Vals ty bi nės dar bo ins pek-
ci jos te ri to ri niam sky riui. Be to, 
įsta ty mu įtvir tin ta, kad darb da-
vys, priim da mas as me nį į dar bą, 
ne ga li kel ti są ly gų dėl jo na rys tės 
pro fe si nė se są jun go se.

Ta pęs nau ju ko lek ty vo na riu – 
šiuo at ve ju pa kei tęs dar bą – dar-
buo to jas iš pro fe si nės są jun gos 
nea be jo ti nai gaus vi są su įmo nės 
pro fe si ne są jun ga su si ju sią in for-
ma ci ją. Pir miau siai rei kė tų pa si-
kal bė ti su nau jais bend ra dar biais 
– už duo ti klau si mus apie na rys tės 
pliu sus ir mi nu sus, aiš kin tis si-
tua ci jas, ka da na rys tė bu vo nau-
din ga. Jei no rė tu mė te iš sa miau 
su ži no ti apie dar buo to jų at sto va-
vi mą, kvie čia me kon sul tuo tis su 
Valstybine darbo inspekcija ar ba 
įsi lie ti į so cia li nį dia lo gą in ter ne te 
ad re su www.soc dia lo gas.lt. Užsk. 3476

Ko dėl ver ta bū ti pro fe si nės są jun gos na riu?

Skel bia mas Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
vai kų die nos cent ro pro jek to įgy ven di ni mo 
par tne rių at ran kos kon kur sas
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja skel bia Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės vai kų die nos cent ro pro jek to įgy ven di-
ni mo par tne rių at ran kos kon kur są.

Pro jek to par tne rių at ran ka vyk do ma va do vau jan tis 2014–2020 
me tų Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos 8 prio-
ri te to „So cia li nės įtrauk ties di di ni mas ir ko va su skur du“ įgy ven di-
ni mo prie mo nės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Ins ti tu ci nės glo bos per tvar-
ka: in ves ti ci jos į inf rast ruk tū rą“ pro jek tų fi nan sa vi mo są ly gų ap ra šu 
Nr. 1, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos so cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nist ro 2018 m. rugp jū čio 31 d. įsa ky mu Nr. A-457 „Dėl 2014–2020 
me tų Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos 8 prio-
ri te to „So cia li nės įtrauk ties di di ni mas ir ko va su skur du“ įgy ven di ni-
mo prie mo nės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427„Ins ti tu ci nės glo bos per tvar ka: 
in ves ti ci jos į inf rast ruk tū rą“ pro jek tų fi nan sa vi mo są ly gų ap ra šo Nr. 
1 pa tvir ti ni mo“.

Vie na iš pro jek to re mia mų veik lų, ku riai skel bia ma pro jek to 
par tne rių at ran ka, – vai kų die nos cent rų (to liau – VDC) tink lo plėt-
ra: nau jų VDC stei gi mas ir vei kian čių VDC plėt ra, ku ria di di na mas 
nuo la ti nių VDC lan ky to jų skai čius, nau jiems lan ky to jams pri tai kant 
nau jas (pa pil do mas) erd ves (pa sta tus, pa tal pas).

At rink ti pro jek to par tne riai kar tu su Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-
ja (pa reiš kė jas) rengs pro jek to pa raiš ką ir da ly vaus pro jek to veik lų 
vyk dy me bei nau do da mie si pro jek to įgy ven di ni mo me tu su kur ta 
inf rast ruk tū ra vai kų die nos cent ruo se teiks vai kams die nos so cia li-
nės prie žiū ros ir ug dy mo pa slau gas.

Ga li mi pro jek to par tne riai: biu dže ti nės įstai gos, vie šo sios įstai-
gos,  aso cia ci jos, re li gi nės bend ruo me nės ir bend ri jos, lab da ros ir 
pa ra mos fon dai.

Pa raiš ka ga li bū ti pa tei kia ma pa štu, įtei kia ma per pa što kur je rį, 
tie sio giai pri sta to ma pa reiš kė jo ar jo įga lio to as mens.

Pa raiš kos prii ma mos Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos So cia li nės pa ra mos sky riu je, ad re su: S. Nė ries g. 1, Vil ka viš kis 
(120 kab.) iki lapk ri čio 6 d. (įskai ty ti nai).

Pa raiš ka kar tu su ki tais tei kia mais do ku men tais tu ri bū ti pa teik-
ta ants pau duo ta me vo ke, ant ku rio už ra šy tas kon kur so pa va di ni mas 
„Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vai kų die nos cent ro pro jek to įgy-
ven di ni mo par tne rių at ran kos kon kur sui“.

Jei pa raiš ka siun čia ma pa štu ar per pa što kur je rį, pa što žy mo-
je nu ro dy ta iš siun ti mo ar pa tei ki mo siųs ti da ta tu ri bū ti ne vė les nė 
kaip 2018 m. lapk ri čio 6 d.

Kon sul ta ci jas įstai goms su kon kur su ir pro jek tu su si ju siais klau-
si mais tei kia Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos So cia-
li nės pa ra mos sky riaus ve dė ja Si mo na Bi kai tė (tel. (8 342) 60 094, 
el. p. si mo na.bikaite@vilkaviskis.lt) dar bo lai ku: I–IV – nuo 8 iki 
17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos
So cia li nės pa ra mos sky rius

Užsk. 3486
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Parduoda dalimis OPEL ZAFIRA 
(2002 m., 2 l ir 2,2 l, dyzelis), 
OPEL VECTRA (2000 m., 2 l, 
dyzelis), AUDI B4 (1995 m., 
1,9 l, TDI), OPEL FRONTERA 
(2000 m., 2,2 l, 85 kW), VW 
PASSAT TDI (1999 m., 1,9 l, 81 
kW), du VW PASSAT B5 (1998 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW ir 1,8 l, 
sedanai), FORD GALAXY TDI 
(2003 m., 1,9 l), VW SHARAN 
TDI (2003 m., 1,9 l), AUDI A4 
TDI (2003 m., 1,9 l), SEAT 
TOLEDO TDI (2002 m., 1,9 l, 
110 kW), AUDI A6 (2003 m., 
2,5 l), AUDI A3 (2004 m.), VW 
PASSAT TDI (2003 m., 1,9 l), 
ŠKODA OCTAVIA (2006 m., 1,9 
l, 77 kW, hečbekas), VW GOLF 
IV (1999 m., 1,9 l, TDI), VW 
PASSAT B6 TDI (2006 m., 2 l), 
VW BORA (1999 m., 1,9 l, TDI), 
VW SHARAN TDI (1998 m., 1,9 
l), AUDI A6 TDI (2000 m., 2,5 
l), AUDI A4 TDI (1998 m., 1,9 
l, sedanas), VW PASSAT (1994 
m.). Perka automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

6299

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

2838

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

 3481

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas automobilvežio 
vairuotojas.
Tel. 8 699 43 301.

3377

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

3047

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas tarptautinių krovinių 
pervežimo vairuotojas dirbti 
Europoje. 
Tel. 8 699 43 301.

3378

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

2826

A+ ratų dirbtuvės siūlo ne tik 
geriausius padangų modelius, 
bet ir garsėja žemiausiomis 
kainomis. Padangų montavimas 
ir balansavimas nuo 12 Eur. 
Naujos padangos nuo 27 Eur. 
Nepriklausomybės g. 65, 
Vilkaviškis (buvusi dujų degalinė).
Tel. 8 643 75 058.

3396

Servisas „Autorojalis“ parduoda 
naujas padangas (nuo 35 Eur). 
Montuoja, balansuoja padangas, 
remontuoja važiuoklę ir kt. Giedrių 
g. 19, Vilkaviškis.
Tel. 8 621 92 781.

3408

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
skaldelę ir kt. krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549.

1874

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

3150

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

Minitraktoriumi dirba žemę (aria, 
kultivuoja, frezuoja).
Tel.: 8 699 95 026, 
8 685 65 319.

2983

Pjauna pavojingus medžius 
sodybose, kapinėse. Turi visus 
reikiamus pažymėjimus.
Tel. 8 688 70 707.

3466

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

3122

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

3189

Brangiai – įvairaus brandumo 
mišką: jaunuolyną, pribręstantį, 
brandų. 
Tel. 8 625 44 123.

2949

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

644

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

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

132

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

876

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

7763

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

219

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

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

2930

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

Išsinuomotų 2 kambarių butą 
Kybartuose.
Tel. 8 689 58 532.

3480

Ūkininkas išsinuomotų žemės. 
Parduoda sėjamąją HORSCH 
SIMBA. 
Tel.: 8 662 66 100, 
8 625 98 782.

3445

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

3306

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

Pigiai – alksnines ir beržines 
pjuvenas didmaišiuose. Gali 
atvežti. 
Tel.: 8 610 45 504, 
8 699 40 234.

3289

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

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

1043

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

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

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

1951

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

Mūrinį namą Girėnų kaime 
(yra sodas, namui reikalingas 
kapitalinis remontas, 4000 Eur).
Tel. 8 672 51 705.

3430

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

3533

Lygintuvą ZYLE (lygina karštais 
garais), vežimėlį mergaitei, 
maitinimo kėdutę, elipsinį 
treniruoklį.
Tel. 8 685 33 534.

3478

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

Baldų komplektą mergaitei 
(spinta, komoda, rašomasis 
stalas, dvigulė lova).
Tel. 8 685 33 534.

3479

RENAULT MEGANE SCENIC 
(1999 m., 1,6 l, tiesioginio dujų 
įpurškimo sistema, žalios spalvos, 
TA iki 2019 m. balandžio mėn.).
Tel. 8 685 67 037.

3342

Įvairių markių javų kombainus 
(2,2–4 m pjaunamosios, 3500–
12 000 Eur), traktorių MTZ-
82 (1978 m., 5500 Eur), 2–4 
korpusų plūgus, sraigtinius grūdų 
transporterius, trąšų barstytuvus 
(500–2000 l), šienapjoves. 
Tel.: 8 601 33 882, 
8 614 29 787.

3442

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

3439

Traktorių MTZ-82 (1993 m., 
geros būklės), 11 tonų mėšlo 
kratytuvą.
Tel. 8 652 47 393.

3484

Veršingą telyčią (veršiuosis 
sausio pradžioje).
Tel.: (8 342) 69 581, 
8 631 04 090.

3456

Veršingą telyčią.
Tel. 8 604 62 144.

3490

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

3367

Vištas, antis (smaragdines, 
krykles), patarškas, Bramų 
veislės gaidį, sidabrinį fazaną.
Tel. 8 635 08 805.

3482

Paršelius.
Tel. 8 613 99 059.

3485

Paršelius.
Tel. 8 686 49 825.

3483

SIŪLO DARBĄ
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PERKA

ĮVAIRŪS

PARDUODA

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis, 
nors maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos 
žodžiai... 
Nuoširdžiai užjaučiame Praną Sutkaitį dėl mamos mirties.
Medžiotojų klubas „Svirkalnis“ 3487

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, – širdy atsiminimas 
lieka amžinai.
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Dapkūnienę ir jos dukras dėl 
vyro-tėvelio mirties.
Žalumynų gatvės kaimynai 3488

Geltonuojančių lapų taku brangus žmogus išėjo į 
Amžinybę, palikdamas neišdildomą skausmą artimųjų 
širdyse.
Nuoširdžiai užjaučiame Mantą Žvingilą ir jo šeimą dėl mylimo 
tėvelio-senelio-uošvio mirties bei liūdime kartu.
Antupių kaimo gyventojai 3489

Išėjo, iš kur negrįžta niekas, palikusi svajones, godas, 
namus. Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas, kad 
daugiau Jos nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame mokytoją Onutę Kvasnauskienę dėl 
mylimos mamos mirties.
Gražiškių gimnazijos IV klasės mokiniai ir jų tėvai 3492

UŽJAUČIAMEVILNONĖS ANTKLODĖS
Lapkričio 5 d. (pirmadienį) 9 val. – Gižuose, 9.15 val. – Keturvalakiuose, 9.25 
val. – Karkliniuose, 9.35 val. – Degučiuose, 9.50 val. – Bartninkuose, 10.15 val. 
– Gražiškiuose, 10.25 val. – Užbaliuose, 10.35 val. – Būdviečiuose, 10.45 val. – 
Pajevonyje, 11.05 val. – Vištytyje, 11.20 val. – Matlaukyje, 11.35 val. – Kybartuose 
(turguje), 12 val. – Virbalyje, 12.10 val. – Alvite, 12.25 val. – Vilkaviškyje (ūkininkų 
turguje), 13 val. – Pilviškiuose (turguje).

Gamintojų kainomis parduoda vilnones viengules (54 Eur), dvigules (60 Eur), 
vaikiškas (35 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (47–61 
Eur), vilnones pagalves (19 Eur), patalynės komplektus (28–31 Eur), vilnonius suktus 
siūlus (19 Eur už 1 kg).  Keis plautas avies vilnas į siūlus (7 Eur už 1 kg vilnos pakeitimą).

 Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia orą 
ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tinka 
naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Pristato 
nemokamai. Tel. 8 698 71 270, Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla. Užsk. 3491



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ir vėl šil ta
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S Kiekvienas turi neatimamą 
teisę keliauti į pragarą savuoju 
keliu. 

Robertas FROSTAS

Spalio 31-oji – 
Helovinas (Halloween)
Reformacijos diena

Lapkričio 1-oji – 
Visų šventųjų diena
Tarptautinė kovos su narkomanija 
diena
Pasaulinė veganų diena
Tarptautinė projektų valdymo diena

DIENOS

Spalio 30 d. 
Darata, Edmundas, Skirgaila, Skirgailė, 
Skirvyda, Skirvydas

Spalio 31 d. 
Alfonsas, Jundilė, Liucilė, Mąstvilas, 
Tanmantas, Tanvilas, Vygandas

Lapkričio 1 d. 
Andrius, Emerika, Milvydė, Žygailas, 
Žygailė, Žygas, Žygauda, Žygaudas

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Lapk ri čio 14 d., 18 val., kul tū ros cent-
re kon cer tuos gru pė „Vai ras“. Pub li ka 
kvie čia ma pa si klau sy ti nau jau sių ko-
lek ty vo dai nų.

Pae že riuo se
Pae že rių dva ro le dai nė je vei kia Juo zo 
Šal čiū no me džio dro ži nių ir ta py bos 
dar bų pa ro da „Gim ti nės spal vos“.

Lapk ri čio 6 d., 18 val., Pae že rių dva ro 
rū muo se vyks Dva rų se no vi nės mu zi-
kos fes ti va lio „Vi va la mu si ca“ ati da-
ry mo kon cer tas. Tą va ka rą žiū ro vai 
kvie čia mi į Ke lio nės teat ro spek tak lį 
„Il gė ji mos’ so na ta“, su kur tą pa gal M. K. 
Čiur lio nio laiš kus.

Gi žuo se
Kai mo bend ruo me nė or ga ni zuo ja mo-
liū gė lių „pa si ma ty mą“. Gy ven to jai 
kvie čia mi iš skap tuo ti, iš pieš ti, pa puoš ti 
sa vo mo liū gė lius ir atei ti su jais spa lio 
31 d., 18.30 val., į mo kyk los par ką, prie 
til te lio. Suė ji mo da ly vius Gi žų kai mo 
bend ruo me nė vai šins lie pų ar ba ta ir 
py ra gu.

s

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Šian dien daug kur ne gau siai pa ly nos. Stip-
ro kas vė jas pūs iš ry tų, piet ry čių. Įdie no jus 
at plū du si la bai šil ta oro ma sė tem pe ra tū rą 
kils te lės iki 9–14 laips nių ši lu mos.

Tre čia die nio nak tis bus lie tin ga, bet 
neįp ras tai šil ta, tem pe ra tū ra ne kris že-
miau 6–11 laips nių. Die ną dan gus gied rės, 
po pie tų džiu gins sau lė ti orai. Vė jas ap rims, 
su ksis iš pie tų, piet va ka rių. Su šils iki 11–16 
laips nių.

Ket vir ta die nio nak tį vie to mis nu si-
drieks rū kas, oras at vės iki 3–8 laips nių. 
Lapk ri čio 1-ąją lie taus ti ki my bė iš liks ma-
ža. Pa pūs jun ta mes nis pie tų vė jas. Tem pe-
ra tū ra die ną vėl kils iki 11–16 laips nių.

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Pilnatis iki spalio 31 d.

08:15
17:50
09:35

Prenumeruokite „Santaką“ 2019 metams

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

Nebūk moliūgas, nekišk nosies, kur 
nereikia. Antano JOTAUTO nuotr.

S

Uni ver sa li 30,02 Eur iš mo ka vai kui mo-
ka ma vi siems vai kams (nuo gi mi mo iki 
18 me tų ir vy res niems, jei mo ko si pa gal 
bend ro jo ug dy mo pro gra mą (įskai tant ir 
pro fe si nio mo ky mo įstai go se be si mo kan-
čius pa gal bend ro jo ug dy mo pro gra mą ir 
pa gal bend ro jo ug dy mo pro gra mą kar tu 
su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma), bet ne 
il giau, iki jiems su kaks 21 me tai) ne ver ti-
nant šei mos gau na mų pa ja mų.

Pa pil do mai iš mo ka vai kui (nuo gi mi-
mo die nos iki 2 me tų – 28,5 Eur, nuo 2 iki 
18 me tų ir vy res niems, jei mo ko si pa gal 
bend ro jo ug dy mo pro gra mą (įskai tant ir 
pro fe si nio mo ky mo įstai go se be si mo kan-
čius pa gal bend ro jo ug dy mo pro gra mą 
ir pa gal bend ro jo ug dy mo pro gra mą kar-
tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma), bet 
ne il giau, iki jiems su kaks 21 me tai, – 15,2 

Eur) ski ria ma šei moms, au gi nan čioms 
ir (ar) glo bo jan čioms 1 ar 2 vai kus, jei gu 
šei mos pa ja mos vie nam as me niui per mė-
ne sį yra ma žes nės ne gu 1,5 VRP (t.  y. 183 
Eur). Taip pat – šei moms, au gi nan čioms ir 
(ar) glo bo jan čioms 3 ar dau giau vai kų, ne-
ver ti nant šei mos gau na mų pa ja mų.

Pra šy mus dėl iš mo kos vai kui sky ri-
mo ga li ma teik ti nuo 2018 m. sau sio 1 
d. Svar bu tai, kad iš mo ka vai kui, kaip 
ir ki tos so cia li nės iš mo kos, mo ka ma 
už praė ju sį mė ne sį ir grą ži na ma už 12 
praė ju sių mė ne sių.

Tė vams, ku rie dar ne si krei pė dėl iš-
mo kos vai kui ir su skubs tai pa da ry ti iki 
šių me tų pa bai gos, iš mo ka bus iš mo kė-
ta nuo 2018 m. sau sio 1 d.

Krei pi mo si dėl iš mo kos vai kui tvar ka 
ne si kei čia. Pa teik ti pra šy mą iš mo kai vai-

kui gau ti ga li ma elekt ro ni niu bū du per 
so cia li nės pa ra mos in for ma ci nę sis te mą 
www.spis.lt. Krei pian tis dėl uni ver sa lios 
30,02 Eur iš mo kos vai kui pa pil do mų do-
ku men tų teik ti ne rei kia. Pri si jun gi mas 
ga li mas tri mis bū dais, gy ven to jai ga lės 
pa si rink ti jiems pa to giau sią. Elekt ro ni nis 
pa ra šas nė ra bū ti nas.

Taip pat pra šy mą ga li ma pa teik ti raš tu 
so cia li nio dar bo or ga ni za to riui se niū ni jo-
je pa gal sa vo dek la ruo tą gy ve na mą ją vie-
tą ar ba fak ti nę gy ve na mą ją vie tą. Kar tu 
rei kia pa teik ti as mens do ku men tą, jo kių 
pa pil do mų do ku men tų krei pian tis dėl 
uni ver sa lios iš mo kos vai kui (30,02 Eur) 
ne rei kia.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos So cia li nės pa ra mos sky rius

Užsk. 3493

Sku bė ki te kreip tis dėl iš mo kos vai kui
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Ky bar tų mies to bib lio te ko je 
„Vie ni šių“ klu bo na riai bu vo 
su si rin kę į po pie tę „Ru dens 
vai šės“.

Pri sės ti prie ru dens spal vo mis ir gė-
ry bė mis pa puoš to sta lo kvie tė bib lio-
te ki nin kė Li na Ku čins kie nė. Ren gi nį 
pra dė jo bib lio te kos ve dė ja Auš ra Ko-
kans kie nė, ma lo niai vi sus nu tei ku si 
per skai ty da ma Ra mu tės Sku čai tės ei lė-
raš tį apie ru de nį „Kont ra bo sas“.

Sta lą nu klo jo sve čių at si neš tos vai-
šės, vi si pa si džiau gė ru de niš ko mis de-
ko ra ci jo mis.

Šil ta va sa ra ir ru duo lei do pa dir bė-
ti so de, na muo se ir, aiš ku, pa ke liau ti. 
Tad su sė dus bu vo apie ką pa si kal bė ti, 
ne sti go įspū džių, ku riais no rė jo si pa si-
da ly ti. 

An ge lė Liu ki ne vi čie nė pri si mi nė 
ke lio nes po Lietuvą. Ji važiavo į Klai pė-
dą, Birš to ną, Aly tų. 

Onu tė Rai nie nė pa pa sa ko jo apie 
Klai pė do je ma ty tus se no vi nius lai vus, 
ra gi no ir ki tus nu vyk ti pa ma ty ti įspū-
din gą re gi nį. 

Vi da Ven de lie nė džiau gė si nu vy ku-
si į „Gry bų šven tę“ Dzū ki jo je. Onu tei 
Kli mie nei di de lis iš ban dy mas bu vo 
da ly vau ti Ši lu vos at lai duo se, pa ti ko jai 
ir ke lio nė po Len ki ją, kur lan kė baž ny-
čias.

Ru de ni nių vai šių sta las kve pė jo py-
ra gais, kep tais obuo liais, sū riais, ar ba-
ta, o gra žūs va sa ros pri si mi ni mai ma-
lo niai šil dė ir džiu gi no. Vi siems bu vo 
la bai sma gu vėl su si rink ti, pa si ma ty ti, 
pasidalyti prisiminimais.

As ta MAC KE VI ČIE NĖ

Va sa ros įspū džiai – 
prie ru dens gė ry bių sta lo

SKAI TY TO JŲ LAIŠ KAI
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