
Į ra jo no gy dy mo įstai gas 
su grį žo gy ve ni mas
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ra jo no po lik li ni kos jau at vė rė 
pa cien tams du ris. Li go ni nė 
pra de da teik ti rea bi li ta ci jos bei 
fi zi nės me di ci nos pa slau gas, bus 
at lie ka mos anks čiau, dar prieš 
ka ran ti ną, nu ma ty tos pla ni nės 
ope ra ci jos.

Gy dy to jui lei dus
Vil ka viš kio pir mi nės svei ka tos prie žiū-

ros cent ro vyr. gy dy to ja Dan guo lė Al mo-
nai tie nė pa tvir ti no, kad į jos va do vau ja mą 
įstai gą vėl su grį žo gy ve ni mas ir dirb ti pa-
gal nau ją ją tvar ką kol kas se ka si la bai ge-
rai. Tie sa, dar bas kiek neįp ras tas, ri bo tas, 
pa cien tų prii ma ma ma žiau, ta čiau vien 
pa žvel gus į už si pil džiu sią au to mo bi lių sto-
vė ji mo aikš te lę aiš ku, kad vi sos me di ci nos 
pa slau gos jau tei kia mos.

Po lik li ni kos dar bas vyks ta pa gal nu-
sta ty tą tvar ką: pa cien tas te le fo nu re gist-
ruo ja si pas šei mos gy dy to ją, o šis nu sta ty-
tu lai ku su si sie kia su pa cien tu. Su rin kęs 
anam ne zę me di kas spren džia, ar pa cien-
tui pa kan ka nuo to li nės kon sul ta ci jos. Jei 
jos ne pa kan ka, gy dy to jas ski ria lai ką, ka-
da pa cien tas tu ri at vyk ti į po lik li ni ką. To-
kia pa ti tvar ka numatyta ir gy dy to jams 
spe cia lis tams: pas gi ne ko lo gus, chi rur gus, 
pe diat rus, psi chiat rus pa cien tas ga li at vyk-
ti tik jiems lei dus ir su de ri nus lai ką.

Su si siek ti su dė tin ga
Į įstai gą pa cien tas tu ri at vyk ti li kus de-

šim čiai mi nu čių iki vi zi to. Per šį lai ką lau-
kiant priė mi mo pri va lu už pil dy ti an ke tą 
dėl ga li mų kon tak tų su CO VID-19 ser gan-
čiais as me ni mis. Svei ka tos prie žiū ros įstai-
go je pa cien tui bū ti na dė vė ti ap sau gi nę kau-
kę ir, pa gei dau ti na, pirš ti nes.

Tiek me di kus, tiek pa cien tus džiu gi na 
tai, kad ty ri mus pa ga liau ga li ma skir ti ne 
vien bū ti no sios pa gal bos at ve ju, bet ir lė ti-
niams li go niams.

„Lė tais žings ne liais ban do me grįž ti į vė-
žes“, – su si da riu sią si tua ci ją re ziu ma vo po-
lik li ni kos va do vė, su ti ku si, kad ka ran ti nas 
tu ri ir ge rą ją pu sę. Mat pa cien tai su ži no jo, 
kad daug pro ble mų ga li ma iš spręs ti ir te le-
fo nu pa si kon sul ta vus su gy dy to ju – ne bū ti-
na verž tis į gy dy mo įstai gą, ypač ta da, kai 
rei kia tik iš si ra šy ti se niai var to ja mus vais-
tus, su ži no ti ty ri mų at sa ky mus ir pan.
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Vi siems į gy dy mo įstai gas atei nan tiems pa cien tams pir miau sia pa ma tuo ja ma 
tem pe ra tū ra. Autorės nuotr.
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Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nist ras Al gir-
das Mon ke vi čius siū lo mo kyk loms iki bir-
že lio 1 die nos ug dy mo pro ce są tęs ti nuo to-
li niu bū du, o vė liau pa čioms, su de ri nus su 
Sa vi val dy bės vyk do mą ja ins ti tu ci ja ar jos 
įga lio tu as me niu, spręs ti dėl moks lo me-
tų pa bai gos da tos. Anot A. Mon ke vi čiaus, 
ug dy mo pla nai ne nus ta to vie nos bend ros 
moks lo me tų pa bai gos da tos, tik truk mę, 
ir mo kyk los dar bą or ga ni zuos skir tin gai. 
Bend rų jų ug dy mo pla nų 9 punk tas nu ma-
to, kad va sa ros ato sto gų pra džią nu sta to 
mo kyk los va do vas, su de ri nęs su mo kyk-
los ta ry ba ir Sa vi val dy bės vyk do mą ja ins ti-
tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu. Va sa ros ato-
sto gos trun ka iki ei na mų jų moks lo me tų 
rugp jū čio 31 d.

Rem da mie si Švie ti mo, moks lo ir spor to 

mi nis te ri jos 2020 m. ge gu žės 11 d. ap link-
raš čiu Nr. SR-2206 „Dėl ug dy mo or ga ni za-
vi mo 2019–2020 moks lo me tais“, mo kyk lų 
va do vų ir bend ruo me nių pa teik tais pa siū-
ly mais, bend ro jo ug dy mo mo kyk lų va do-
vai su si ta rė iki šių moks lo me tų pa bai gos 
tęs ti nuo to li nį mo ky mą.

Mū sų Sa vi val dy bės mo kyk lų, pra dė ju-
sių šiuos moks lo me tus rug sė jo 2 d., 1–4 kla-
sių mo ki niai ug dy mo pro ce są baigs bir že lio 
5 d., 5–11 kla sių – bir že lio 19 d., o gim na zi jų 
abi tu rien tai – ge gu žės 22 d.

Nuo bir že lio 1 d., iš ki lus bū ti ny bei, 
nuo to li nis mo ky mas bus de ri na mas su 
in di vi dua lio mis ar ba gru pi nė mis kon sul-
ta ci jo mis mo kyk lo je, už tik ri nant pro ce so 
sau gu mą. 

Kiek vie na mo kyk la sa vo ug dy mo pla-

ną (nuo to li niu bū du) baigs įgy ven din ti 
skir tin gu me tu, nes per moks lo me tus skir-
tin gą die nų skai čių or ga ni za vo ug dy mo 
pro ce są ki ta for ma ir ki to se ap lin ko se.

Mo kyk los, lai ky da mo si Vals ty bės ly gio 
ekst re ma lio sios si tua ci jos vals ty bės ope-
ra ci jų va do vo pa tvir tin tų rei ka la vi mų, 
su da rys abi tu rien tams, spe cia lių jų ug dy-
mo si po rei kių ar ki tiems mo ki niams, pa ti-
rian tiems mo ky mo si sun ku mų, ku riems 
bū ti na pa pil do ma pa gal ba, ga li my bę kon-
sul tuo tis ne tik nuo to li niu, bet įpras ti niu 
kon tak ti niu bū du.
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Moks lo me tus švie ti mo įstai gos baigs nuo to li niu bū du
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Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės švie ti mo įstai gos ka ran ti no me tu 
ga na sklan džiai įgy ven di no nuo to li nį mo ky mą. Dė ko ja me mo ky to-
jams ir švie ti mo įstai gų va do vams, kad at lai ko vi sus nuo to li nio mo-
ky mo(si) iš šū kius ka ran ti no me tu. Ar tė jant moks lo me tų pa bai gai, 
Sa vi val dy bės mo kyk lų va do vai ta ria si, kaip pa baig ti moks lo me tus, 
švel ni nant ka ran ti no rei ka la vi mus.

Bir že lio 2 die ną bus mi ni mas gim to sios 
Jo no Ba sa na vi čiaus so dy bos at sta ty mo 
30-me tis. 

Šia pro ga mu zie jus ren gia pa ro dą. 
Jei tu ri te su šios so dy bos at sta ty mu su-
si ju sių nuo trau kų ir ga li te jo mis pa si da-
ly ti, Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės mu-
zie ji nin kai la bai pra šo su si siek ti su jais 
tel. (8 342) 69 365, el. p. j.ba sa na vi ciaus.
gimtine@lnm.lt.

Ruo šia si ju bi lie jui

Dau giau nei dvi sa vai tes vyks tan tis pa-
sė lių dek la ra vi mas ra jo ne kol kas eina 
sklan džiai. Iki va kar die nos iš dau giau 
nei 4 tūkst. ūkių sa vi nin kų į Že mės ūkio 
sky riaus spe cia lis tus krei pė si 1117 pa-
reiš kė jų, ku rie bend rai dek la ra vo kiek 
dau giau nei 20 tūkst. hek ta rų. 

Iš vi so ra jo ne yra apie 85 tūkst. ha 
dek la ruo ja mos že mės plo tų. Dau giau-
siai pa reiš kė jų pa sė lius dek la ra vo iš Šei-
me nos (207), Bart nin kų (176) Ky bar tų 
(132) bei Pil viš kių (128) se niū ni jų. 

Šie met ūki nin kai sa vo plo tus ga lės 
dek la ruo ti iki bir že lio 22 d. 

Pa vė luo tai pa raiš kos bus prii ma-
mos iki lie pos 17 d., ta čiau už kiek vie ną 
už dels tą die ną ga lu ti nė pa ra mos su ma 
bus ma ži na ma 1 pro c.

Dek la ruo ja pa sė lius

Iki bir že lio 15 d. Na cio na li nė je mo kė ji-
mo agen tū ro je ren ka mos pa raiš kos dėl 
paramos iš no rin čių jų pra dė ti vers lą 
kai mo vie to vė se. 

Pa ra mos lė šų su ma nuo 7,2 mln. 
Eur pa di din ta iki 25 mln. Eur, taip pat 
pa keis tos Lie tu vos kai mo plėt ros 2014–
2020 me tų pro gra mos prie mo nės „Ūkio 
ir vers lo plėt ra“ veik los sri ties „Pa ra ma 
eko no mi nės veik los pra džiai kai mo vie-
to vė se“, kai vers lo pla nui įgy ven din ti 
yra mo ka ma iš mo ka, įgy ven di ni mo tai-
syk lės. 

Pa ra ma ga lės bū ti ski ria ma fi zi-
niams bei nau jai įsteig tiems pri va tiems 
ju ri di niams as me nims, ke ti nan tiems 
kai me už siim ti ne že mės ūkio veik la.

Šie spren di mai dėl pa ra mos priim ti 
at si žvel gus į si tua ci ją, su si da riu sią dėl 
CO VID-19 pan de mi jos.

„San ta kos“ inf.

Rems vers lą kai me

Pae že rių dva ro so dy bos kie me eks po-
nuo ja ma pa ro da, skir ta vil ka viš kie-
čiams – Stei gia mo jo Sei mo na riams. 
Prieš 100 me tų vi sos tau tos bal sais iš-
rink tas Stei gia ma sis Sei mas pa tvir ti no 
Kons ti tu ci ją ir įtvir ti no vals ty bės ne-
prik lau so my bę. Pa ro da apie kraš tie čius 
veiks iki ge gu žės 24 d.

Vyks ta pa ro da
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Ele na SA VIC KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Su dė lio tus va sa ros pla nus te ko 

pa keis ti: at šauk tos Sankt Pe ter bur go, 
Ba va ri jos, Ti ro lio, Ita li jos ke lio nės. Dau-
giau lai ko skir siu šei mai. Atos to gas pla-
nuo ja me Lie tu vo je.

Sau lius RIN GYS 
iš Vil ka viš kio:
– Di des nę da lį ato sto gų pra lei siu so-

dy bo je – ten vi sa da yra ką veik ti. Ke le-
tui die nų pla nuo ju su šei ma nu va žiuo ti 
prie jū ros. Vyk ti už Lie tu vos ri bų šią va-
sa rą tik rai ne pla nuo ju dėl vi siems ži no-
mos si tua ci jos pa sau ly je.

Jo vi ta JA ŠINS KAI TĖ 
iš Vil niaus:
– Atos to gau ju jau po ra mė ne sių, nes 

vi si ma no dar bai – ak to rės, mo de lio, 
stiuar de sės – dėl ka ran ti no su sto jo. Tad 
va sa rą, ti kė ti na, teks dirb ti. Pla nuo ju 
trum pas iš vy kas į Bar se lo ną, Ni cą, Mi-
la ną ar Kip rą, bet sun ku kaž ką pro gno-
zuo ti, nes si tua ci ja pa sau ly je ne pa vy dė-
ti na.

An ta nas BUD RYS 
iš Vil ka viš kio:
– Dir bu „Auš ros“ gim na zi jo je, to dėl 

ma no va sa ra šie met pra bėgs dar be. 
Esu kom piu te ri nių sis te mų spe cia lis tas, 
to dėl at sa kin gai teks vis ką ruoš ti abi tu-
rien tų bran dos eg za mi nams, ku rie šie-
met vyks ko ne vi są va sa rą.

Gi ta na ŠEŠ KAUS KIE NĖ 
iš Mal dė nų k.:
– Šią va sa rą, ki taip nei 10 pa sta rų-

jų, tik rai ži nau, jog nie kur iš Lie tu vos 
ne vyk siu. Va sa ros ato sto gų lai kas bus 
skir tas su si ti ki mams su šei ma, vai kais, 
iš vy koms į gam tą, pa jū rį.
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Ar jau pla nuo ja te va sa ros 
ato sto gas?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Pa nau do jo duo me nis
Pra ne ši mą apie eis mo tai syk lių pa žei di mą 
ga vęs gra žiš kie tis krei pė si į po li ci ją.

72-ejų Gra žiš kių miestelio gy ven to jas 
ne ži no jo ką ir be ma ny ti, kai ga vo po li ci jos 
pra ne ši mą, jog tu ri su mo kė ti 15 eu rų bau-
dą, nes jam pri klau san tis au to mo bi lis „VW 
Pas sat“ už fik suo tas vir ši jęs grei tį. Gra žiš kie-
tis tvir ti no, jog ne tu ri ir nie ka da ne tu rė jo 
to kios mar kės au to mo bi lio, tad ir pa žeis ti 
Ke lių eis mo tai syk lių ne ga lė jo.

Vy ras iš klo jo pa rei gū nams, kad vie ną 
volks va ge ną tu rė jęs gal prieš ko kius 8 me-
tus, ta čiau šį ati da vęs žen tui. Vė liau au to-
mo bi lio ne beap si mo kė jo re mon tuo ti ir jis 
pri duo tas su nai ki nti.

Gra žiš kie tis įta rė, kad jo var du bu vo su-
klas to ta au to mo bi lio pirkimo–pardavimo 
su tar tis, tad net apie tai ne ži no da mas da-
bar fik ty viai yra „VW Pas sat“ sa vi nin kas.

Kas ga lė jo pa si nau do ti jo as mens duo-
me ni mis, vy ras tiks liai ne ži no, ta čiau įta ria 
vil nie tį, ku riam prieš me tus par da vė „VW 
Golf“. Ka dan gi pir ki mo–par da vi mo su tar ty-
je įra šė sa vo as mens duo me nis, ne są ži nin-
gas žmo gus jais ga lė jo pa si nau do ti.

Vai ra vo gir tas
Nak tį į penk ta die nį Pa viš ty čio kai me (Viš ty-
čio sen.) su lai ky tas ne blai vus vai ruo to jas.

Apie 1 val. nak ties Pa viš ty čio kai me pa-
tru lia vę pa sie nie čiai su stab dė au to mo bi lį 
„VW Pas sat“, ku rį vai ra vo vie ti nis gy ven-
to jas Ro lan das Pen kaus kas. Paaiš kė jo, kad 
vy ras ne tik ne tu ri tei sės vai ruo ti, bet ir yra 
gir tas (2,55 pro m.). Vai ruo to jas su lai ky tas, 
au to mo bi lis iš vež tas į sau go ji mo aikš te lę.

Mu šė mo te ris
Sa vait ga lį už fik suo ti du smur to ar ti mo je ap-
lin ko je at ve jai.

Nak tį į pir ma die nį, apie 1.30 val., į po li-
ci ją krei pė si 45-erių vil ka viš kie tė. Mo te ris 
pra šė pa gal bos, nes prieš ją smur ta vo su-
tuok ti nis. Smur tau to jas su lai ky tas.

Pa rei gū nams te ko vyk ti ir į Gra žiš kius, 
kur nuo vy ro nu ken tė jo 36-erių mo te ris. 
41-erių su tuok ti nis žmo ną mu šė tri jų vai-
kų – de šimt me čio, dvy li ka me čio ir aš tuo-
nio lik me čio aki vaiz do je. Vy ras su lai ky tas. 
Jam nu sta ty tas sun kus (2,52 pro m.) gir tu-
mas. Mo te ris me di kų pa gal bos at si sa kė. 
Apie įvy kį in for muo ti vai ko tei sių ap sau-
gos spe cia lis tai. Anks čiau ši šei ma į po li ci-
jos aki ra tį pa te ku si ne bu vo.

Bė ga iš na mų
Po li ci ja nuo lat fik suo ja pra ne ši mus apie vai-
kus, pa bė gan čius iš ra jo no glo bos įstai gų.

Šeš ta die nį, apie 23 val., gau tas pra ne ši-
mas, kad pen kio lik me tis glo bo ti nis, gy ve-
nan tis bend ruo me ni niuo se glo bos na muo-
se Vil ka viš ky je, Pil viš kių gat vė je, apie 20 

val. išė jo ir ne grįž ta.
Prie to kių pra ne ši mų įpra tę pa rei gū nai 

pa pras tai ne ke lia vi sų po li ci jos pa jė gų ant 
ko jų, mat ži no, ku rie iš jau nuo lių lin kę „pa-
si vaikš čio ti“. Šį kart pen kio lik me čio ieš ko ti 
taip pat ne rei kė jo – į glo bos įstai gą jis pa rė-
jo pa ts.

Se zo nas ne si bai gė
Nors ka len do ri nė va sa ra jau už slenks čio, 
ši lu mos lau ke dar ge ro kai per ma žai. Pas-
ta ruo ju me tu ypač smar kiai at vė sus, in di vi-
dua liuo se na muo se gy ve nan tys žmo nės vėl 
in ten sy viau pra dė jo kur ti kros nis, o ug nia-
ge siai – daž niau gau ti iš kvie ti mus dėl už si-
de gu sių ka mi nų.

Ge gu žės 14-osios ry te Prieš gais ri nei 
gel bė ji mo tar ny bai pra neš ta, kad Sū da vos 
kai mo (Klau su čių sen.) Ber žų gat vė je de ga 
gy ve na mo jo na mo ka mi nas. At vy kus ug nia-
ge siams iš ka mi no ver žė si dū mai, at vi ros 
ug nies jau ne bu vo. De gė tarp ka mi no ir 
įdėk lo su si kau pę suo džiai.

Pas ta tas – ke tu rių bu tų, bet jo gy ven to-
jai sa vo būs tus kū re na at ski rai. Gy ven to jo, 
ku rio ka mi ne už si de gė suo džiai, būs te dū-
mų de tek to rių ne bu vo.

Ug nia ge siai gy ven to jams nuo lat pri me-
na, kad kol kū re ni mo se zo nas ne si bai gė, 
dūmt rau kius rei kia pri žiū rė ti. Būs tuo se pri-
va lu įsi reng ti ir de tek to rius – taip grei čiau 
pa ste bė si te gais rą ir pa tys jau si tės sau ges-
ni.

„San ta kos“ inf.

ĮVYKIAI

Į ra jo no gy dy mo įstai gas 
su grį žo gy ve ni mas

Atkelta iš 1 p.

D. Al mo nai tie nė pri pa ži no, kad 
di džiau sia pro ble ma šiuo me tu 
– su si siek ti su tre ti nio ly gio gy dy mo 
įstai gų kon sul tan tais. Nors pa gal 
svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa-
ky mą kon sul tan tų at sto vai tu rė tų 
su si siek ti su li go niais, vi zi tams re-
gist ruo tais iki ka ran ti no, tai vyks ta 
van giai. Žmo nės nu krei pia mi pas 
šei mos gy dy to ją, ku ris tu rė tų su si-
siek ti su gy dy to ju kon sul tan tu ir 
už re gist ruo ti sa vo li go nį, ta čiau kol 
kas su šiais spe cia lis tais su si siek ti te-
le fo nu la bai su dė tin ga.

 Skirs to srau tus
Tuo tar pu su ant ri nio ly gio spe-

cia lis tų kon sul ta ci jo mis pro ble mų 
ne ky la – li go ni nės Kon sul ta ci nio sky-
riaus gy dy to jai spe cia lis tai prii ma 
pa cien tus su šei mos gy dy to jų siun ti-
mais. Tie sa, čia taip pat ga lio ja griež-
ta tvar ka.

Ga vęs šei mos gy dy to jo siun ti mą 
pa cien tas tu ri re gist ruo tis te le fo nu. 
Ta da Kon sul ta ci nio sky riaus gy dy to-
jai spren džia, ar pa cien tui pa kan ka 
nuo to li nės kon sul ta ci jos, ar bū ti na 
kon tak ti nė. Jei ski ria ma kon tak ti-
nė kon sul ta ci ja, pa cien tas į gy dy-
mo įstai gą tu ri at vyk ti ne anks čiau 
kaip 10 mi nu čių iki pa skir to lai ko. 
Tie sa, Kon sul ta ci nė je po lik li ni ko je pil dy ti 
an ke tos dėl CO VID-19 ne teks. Jei pa cien tas 
at vyks anks čiau nu sta ty to lai ko, vi zi to pas 
gy dy to ją jam teks lauk ti au to mo bi ly je ar 
lau ke.

Kaip in for ma vo li go ni nės Kon sul ta ci-
nio sky riaus ve dė ja Dia na My ko lai ty tė, jų 
po lik li ni ka skirs to pa cien tų srau tus pa gal 
am žiaus gru pes: nuo 8 iki 12 val. prii ma-
mi jau ni, ri zi kos gru pei ne prik lau san tys 
pa cien tai, nuo 12 iki 15 val. – vy res ni nei 
60 me tų pa cien tai, taip pat tu rin tys ri zi kos 
veiks nių ar ser gan tys lė ti nė mis li go mis.

Prie įė ji mo į Kon sul ta ci nę po lik li ni ką 

]

vi siems ma tuo ja ma kū no tem pe ra tū ra. 
Karš čiuo jan tys pa cien tai neį lei džia mi ir 
nu krei pia mi į karš čia vi mo kli ni ką, kur 
jiems yra at lie ka mas ty ri mas dėl CO VID-
19.

Ty ri mai ir pro fi lak ti ka
Vi si at vyks tan tys pa cien tai pri va lo dė-

vė ti ap sau gi nes kau kes, pirš ti nes, de zin-
fe kuo ti ran kas ir lai ky tis dvie jų met rų at-
stu mo nuo ki tų pa cien tų. Gy dy to jams taip 
pat nu ma ty ta ap sau ga pa gal grės mės ly gį. 
In ter ven ci jų ne tai kan tys gy dy to jai tu ri dė-
vė ti ap sau gi nes kau kes, pirš ti nes bei akis 

ap sau gan čias prie mo nes, en dos ko-
puo to jai, otorino la rin go lo gai, ki ti 
di des nį kon tak to laips nį su pa cien-
tu tu rin tys me di kai pri va lo dė vė ti 
ir vien kar ti nius cha la tus. Ta čiau jų 
ap ran ga nė ra pri ly gi na ma dė vimai 
ko le gų, ku rie ga li mai kon tak tuo ja 
su CO VID-19 už si krė tu siais as me ni-
mis.

Ka dan gi po kiek vie no pa cien to 
priė mi mo bū ti na de zin fe kuo ti pa-
tal pas, Kon sul ta ci nis sky rius, kaip 
ir ki tos gy dy mo įstai gos, ga li priim-
ti tik pu sę tiek pa cien tų, kiek priim-
da vo iki ka ran ti no. Ta čiau dau gu-
ma spe cia lis tų jau dir ba, at lie ka mi 
krau jo, rent ge no, kom piu te ri nės 
to mog ra fi jos ir ki ti ty ri mai. Pra de-
da mi ir pro fi lak ti niai pa tik ri ni mai 
ma mog ra fu.

Rea bi li to lo gai – be van dens
Rea bi li ta ci jos ir fi zi nės me di ci-

nos sky riaus me di kai po il ga lai kių 
ato sto gų jau taip pat su grį žo į dar-
bą. Kol kas ne vei kia tik van dens 
pro ce dū rų cent ras, ta čiau pro ce dū-
ras, į ku rias pa cien tai at vyks ta po 
vie ną, ke ti na ma ne tru kus at nau jin-
ti. Ta čiau mankš tos ba sei ne kol kas 
ne vyks ir li go ni nės va do vas Li nas 
Bla žai tis abe jo ja, ar rea bi li to lo gai 
šias paslaugas šie met iš vi so ga lės 
teik ti.

Ka dan gi kont ro liuo ja mi srau tai, prie 
vi sų li go ni nės įė ji mų bu di dar buo to jai, 
nu krei pian tys pa cien tus rei kia ma link me. 
Vaikš čio ti, kur pa no rė jus, ne ga li ma.

Šią sa vai tę pra de da mos pla ni nės ope-
ra ci jos, tad nor ma li zuo ja si ir sta cio na ro 
veik la. Tie sa, li go nių ja me ir iki šiol ne trū-
ko, nes bū ti no ji pa gal ba, kai žmo gaus svei-
ka tai ar gy vy bei ky la grės mė, bu vo tei kia-
ma ir griež to jo ka ran ti no me tu. 

De ja, lan ky ti li go nių lais vai kol kas ne-
bus ga li ma – tik ga vus li go ni nės va do vų 
lei di mą. Ta čiau ar ti mų jų at neš tus lauk ne-
šė lius me di kai li go niams per duo da.

Į po lik li ni ką ga li ma pa tek ti tik pa spau dus du rų 
skam bu tį. Au to rės nuo tr.

S
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Po ge gu žės 8 d. „San ta ko je“ 
iš spaus din to ra ši nio „Pa cien tų 
ba tais gy dy to jai ne si rū pi na“ su-
lau kė me skai ty to jų skam bu čių 
ir ko men ta rų.
Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie tė sa-
kė ne ga lin ti pa ti kė ti, kad šiais lai kais dar 
yra to kių įžū lių žmo nių, ku rie ne blai vūs 
su kė lę eis mo įvy kį drįs tų reikš ti pre ten zi-
jas me di kams ir rei ka lau tų neį ma no mų 
da ly kų.

– Ma ne pri bloš kė to jau no vy ro ir jo ar-
ti mų jų reikalavimai. Nega na to, kad prie 
vai ro sė do gir tas, ne tu rė da mas tam tei sės, 
važiavo tech niš kai ne tvar kin ga ir ne re gist-
ruo ta trans por to prie mo ne, be šal mo, ri zi-
ka vo ne tik sa vo, bet ir ki tų eis mo da ly vių 
svei ka ta bei gy vy be, drįs ta kal tin ti me di-
kus, kad jo ne nup rau sė ir nea pa vė ba tų, 
ne pa ro dė rei kia mo dė me sio, – ste bė jo si į 
re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie tė. – Jei 
jau taip nu ti ko, kad gir tas pri si tren kė, tai 
tik ty lė tų kaip pe lė po šluo ta ir džiaug tų-
si, kad me di kai jam su tei kė pa gal bą, da rė 
bran gius ty ri mus, kom piu te ri nę to mog ra fi-
ją, siu vo žaiz dą.

Mo te ris svars tė, kad ava ri ją su kė lęs pi-
lie tis ir ki ti me di kus vie šo jo je erd vė je ko-
ne vei kę as me nys, ko ge ro, ne su vo kia, kad 
su teik ta pa gal ba mo kes čių mo kė to jams 
kai nuo ja krū vą pi ni gų. Juk į ava ri jos vie tą 
le kia po li ci ja, grei to sios pa gal bos me di kai, 
dir ba li go ni nės per so na las, eik vo ja mi me-
di ka men tai. Vil ka viš kie tė įsi ti ki nu si, kad 
to kie žmo nės, ku rie drįs ta rei ka lau ti per-
tek li nių pa slau gų, daž niau siai yra že mo 
iš si la vi ni mo, nie kur ne dir ba ir ne mo ka 
mo kes čių. O jei ir dir ba in di vi dua lia me 
vers le, tai ga ran tuo tai sle pia mo kes čius 
nuo vals ty bės. Nes tik tie, ku rie nie ko ne-
duo da, mo ka rei ka lau ti iš ki tų.

– Ne tu riu tarp drau gų ar ar ti mų jų me di-
ci nos dar buo to jų, ta čiau pui kiai su pran tu, 
koks sun kus jiems da bar ti nis lai ko tar pis, 
kaip su dė tin ga ir pa vo jin ga dirb ti ko ro na-
vi ru so aki vaiz do je, – kal bė jo į re dak ci ją 
pa skam bi nu si mo te ris. – Gy dy to jai, slau gy-
to jos, vi sas me di ci nos per so na las ri zi kuo-
ja sa vo bei sa vo šei mų svei ka ta ir gy vy be, 
kad su teik tų pa gal bą mums, li go niams. Tu-
rė tu me že mai prieš me di kus lenk ti gal vas 
ir pa dė ko ti, kad jie did vy riš kai sto vi pir-
mu ti nė se ba ri ka dų li ni jo se, o ne že min ti 
kvai lais prie kaiš tais ir ko men ta rais.

„San ta kos“ feis bu ko pa sky ro je po 
straips niu taip pat pa si py lė pil viš kie čio ir 
jo ar ti mų jų el ge siu pa si pik ti nu sių skai ty to-
jų ko men ta rų.

Skai ty to ja Auš ra ra šė, kad jai ne kar-
tą te ko kreip tis į Vil ka viš kio li go ni nės 
me di kus ir nie ka da jų dar bu ne nu si vy lė. 
Mo te ris siū lė įves ti tvar ką, kad gir tiems 
vai ruo to jams tek tų su si mo kė ti už me di kų 
pa gal bą iš sa vo ki še nės, ta da ir pro ble mų 
su ma žė tų, ir me di kai tuš čių pre ten zi jų ne-
su lauk tų.

Jai pri ta rė ir skai ty to jas Vi tas, ko men-
ta vęs, kad dau giau sia „tei sy bių“ ieš ko tie, 
ku rie pa tys ne dir ba ir vi sus įsta ty mus min-
ti nai „ži no“. Tik pa mirš ta, kad be šal mo, 
drau di mo, ne tu rin čiam tei sės vai ruo ti bei 
gir tam mo to cik lu laks ty ti ne ga li ma. Ki ti 
juo ka vo, kad ba siems pa cien tams rei kė tų 
iš kvies ti į li go ni nę bat siu vį ir pro ble ma bū-
tų iš spręs ta.

Ta čiau at si ra do ir to kių skai ty to jų, ku-
rie pei kė me di kus bei gy nė ne blai vų vai-
ruo to ją, neva gy ve ni me „vi siems taip ga li 
pa si tai ky ti“.

Pre ten zi jos dėl ba tų su kė lė skai ty to jų reak ci ją
ATGARSIAI

Bi tės vis dar su ge ba 
nu ste bin ti il ga me tį bi ti nin ką
And rius GRY GE LAI TIS

Šei me nos se niū ni jo je, Obe-
lu pių kai me, gy ve nan tis 
Juo zas Stro kas – vie nas iš 
di džiau sių ra jo no bi ti nin kų. 
Tris de šimt me čius šiuos 
vabz džius lai kan tis vy riš-
kis be jų jau neį si vaiz duo ja 
sa vo gy ve ni mo.

Ge rai per žie mo jo
J. Stro kas bi tes lai ky ti pra dė jo 

1990 m. Nuo to lai ko su šiais vabz-
džiais jam te ko pa tir ti ir šil to, ir šal-
to. Pa si tai kę me tų, kai jo lai ko mos 
skrai duo lės neišt ver da vo žie mos 
ar per va sa rą ne pri neš da vo no ri-
mo kie kio me daus. Vis gi pa sta rie ji 
ke le ri me tai – ga na sėk min gi. Va sa-
ros me du ne šiui bu vo pa lan kios, o 
ir bi tės ge rai per žie mo da vo. Ši žie-
ma joms taip pat bu vo pa lan ki.

„Ge ra žie ma va di na ma ta, per 
ku rią neiš gy ve na tik iki 10 pro c. 
bi čių. Jei šis skai čius bū na di des-
nis, ta da bi ti nin kai jau skai čiuo ja 
nuo sto lius. Šie met ne te kau vos 
3–4 pro c. bi čių, tad ma nau, kad 
se zo nas pra si dė jo pa kan ka mai ge-
rai. Pa me nu, jog prieš ke le tą me tų 
vie na me bi ty ne pa va sa rio su lau kė 
tik sau je lė bi čių. Tuo met kal ta bu-
vo ne šal ta žie ma, o ru duo. Da bar ūki nin-
kai dėl ža li ni mo rei ka la vi mų sė ja ne ma žai 
ru de nį žy din čių au ga lų, ku rie la bai vi lio ja 
bi tes. Tuo me tu, kai tu rė tų ruoš tis žie mai, 
jos dar skrai do, nu si lpsta ir daž niau siai 
dar iki nau jų me tų pa lie ka šį pa sau lį“, – pa-
ste bė ji mais da li jo si J. Stro kas.

Jis ap gai les ta vo, kad mū sų ša lies žem-
dir biai vis dar ne sup ran ta bi čių ne ša mos 
nau dos. Pa vyz džiui, Ame ri ko je ūki nin kai 
iš bi ti nin kų net nuo mo ja si bi tes, kad šios 
ap dul kin tų jų au ga lus. Moks liš kai įro dy ta, 
kad to kie au ga lai vė liau at ne ša net iki 30 
pro c. di des nį nei įpras tai der lių.

Nors Obe lu pių kai mo gy ven to jo lai ko-

mos bi tės šie met jau pri ne šė pa kan ka mai 
ne ma žą kie kį pa va sa ri nio me daus, vy ras 
kol kas ne sku ba jo ko pi nė ti. Taip jis sie kia 
ap sau go ti sa vo bi tes, jei stai ga už klup tų 
ne pa lan kūs orai ir jos ne ga lė tų skrai dy ti. 
Jei taip at si tik tų ir bi tės ne tu rė tų me daus, 
tek tų pa pil do mai jas mai tin ti. Įp ras tai J. 
Stro kas bi čių su neš tą pro duk ci ją pra de da 
ko pi nė ti ge gu žės pa bai go je.

„Praė ju sių me tų der liaus jau be veik 
ne li kę, bai giu jį iš par duo ti. Ša ly je pa-
skelb tas ka ran ti nas man išė jo net į nau-
dą. Ne rei kė jo va žiuo ti į tur gų, ten šal ti, 
o žmo nės nu si pirk ti me daus pa tys pas 
ma ne at vyk da vo. Aiš ku, kai tu rė siu švie-

žio me daus, vėl ke liau siu į Vil ka viš kio 
tur gų“, – tei gė pa šne ko vas.

Der liaus ne prog no zuo ja
Nors pa va sa ris ir nu tei kė op ti mis tiš kai, 

ta čiau pro gno zuo ti bū si mo der liaus J. Stro-
kas ne bu vo lin kęs. Jo tei gi mu, viš čiu kai skai-
čiuo ja mi ru de nį.

Vy ras ti ki no pa ste bė jęs, kad tais me tais, 
kai bi ti nin kai džiau gia si gau siu der liu mi, 
daž niau siai kren ta me daus kai nos. Jas ko re-
guo ja ne tik vie ti nė rin ka, bet ir įvež ti nės 
pro duk ci jos pa siū la. Dau giau siai į Lie tu vą 
me daus įve ža ma iš Uk rai nos.

Nukelta į 9 p.]

Per 100 avi lių tu rin tis Juo zas Stro kas bi tes lai ky ti pra dė jo prieš tris de šimt me tų.
Au to riaus nuo tr.

S

Kau no pra mo nės, pre ky bos ir 
ama tų rū mų (KPPAR) Vil ka viš-
kio at sto vy bė raš tu krei pė si 
į Sa vi val dy bę, pra šy da ma 
ap svars ty ti ir pa gal ga li my-
bes pa gel bė ti ra jo no vers lo 
įmo nėms bei vers li nin kams, 
nu ken tė ju siems nuo ko ro na vi-
ru so pan de mi jos.
Tarp ga li mų pa ra mos prie mo nių ši vers-
lo in te re sus gi nan ti or ga ni za ci ja siū lo 
Sa vi val dy bei įmo nėms, ku rios ka ran-
ti no lai ko tar piu tu rė jo pra sto vų ar ba 
ku rių veik la bu vo su stab dy ta, 50 pro c. 
su ma žin ti že mės, vals ty bi nės že mės 
nuo mos, ne kil no ja mo jo tur to mo kes-
čius bei nuo mos mo kes tį už pa tal pas, 
nuo mo ja mas iš Sa vi val dy bės, ar ba at si-
žvel giant į konk re čią įmo nės si tua ci ją 
3–6 mė ne siams gal būt ir at leis ti nuo šių 
mo kes čių.

Taip pat pra šo ma per žiū rė ti Smul-
kio jo ir vi du ti nio vers lo rė mi mo pro-
gra mą, pa di din ti nu ma to mos pa ra mos 
su mas ir kuo sku biau pa skelb ti kvie ti-
mus.

KPPAR at sto vy bė pa tei kė pa siū ly mų 
ir dėl fi nan si nės pa ra mos sa va ran kiš-
kai dir ban tiems as me nims, nu ken tė ju-
siems nuo CO VID-19. Taip pat siū lo iki 
ka ran ti no įsi gy tų vers lo liu di ji mų bei 
lei di mų pre kiau ti ir teik ti pa slau gas 
ga lio ji mo ter mi ną pra tęs ti to kiam lai ko-
tar piui, kiek dėl pan de mi jos bu vo ap ri-
bo ta ar už draus ta vers li nin kų ir vers lo 
įmo nių veik la.

Ats to vy bės na riai ti ki si, kad Sa vi-
val dy bė at si žvelgs į jų pa siū ly mą ir ka-
vi nėms bei ki toms vie šo jo mai ti ni mo 
įstai goms su teiks ne mo ka mus lei di mus 
pre kiau ti vi so se vie šo se erd vė se, pa vyz-
džiui, J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je, Vil ka viš-
ky je, ir ki to se mies to vie to se.

Prašo apsvarstyti 
paramos galimybes

Plė to jan tie siems vers lą  
esa ma ge ros ži nios –  Ka ralk-
rės lio bend ruo me nė siū lo 
bend ra dar biau ti par duo dant 
Vil ka viš kio kraš to ga min to jų 
pro duk ci ją.
Nuo šiol bus dau giau ga li my bių mū sų 
sa vi val dy bė je pa ga min tą pro duk ci ją 
nu ga ben ti Ma ri jam po lės, Kau no, Aly-
taus pir kė jams. Ka ralk rės lio ke pyk lė lė 
jau tu ri pre ky bi nį au to mo bi lį.

Jį įsi gy ti pa vy ko per pro jek tą, fi nan-
suo tą ES lė šo mis pa gal Vil ka viš kio kraš-
to vie tos veik los gru pės stra te gi ją ir fi-
nan siš kai pa rem tą Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės.

Ka ralk rės lio kai mo bend ruo me nės 
ke pė jai yra at vi ri vi siems bend ra dar-
bia vi mo pa siū ly mams. Jų lau kia ma 
feis bu ko pa sky ro je „Ka ralk rės lio ke-
pyk lė lė“, el. p. karalkreslis@gmail.com, 
tel.:  8 616 14 058, 8 698 18 928.

„Ga min kit, kep kit, vir kit, kon ser-
vuo kit – mes pa dė si me par duo ti!“ 
– kvie čia mi Vil ka viš kio kraš to ga min to-
jai, pavieniai asmenys ir bendruome-
nės.

„San ta kos“ inf.

Pre kes priims į 
nau ją au to bu siu ką
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Nuo ge gu žės 18 d. or ga ni zuo ja mas iki mo-
kyk li nis ir prieš mo kyk li nis ug dy mas Sa vi-
val dy bės švie ti mo įstai go se, va do vau jan tis 
ga lio jan čiais Vals ty bės ly gio ekst re ma lio-
sios si tua ci jos vals ty bės ope ra ci jų va do vo 
spren di mais, švie ti mo, moks lo ir spor to 
mi nist ro įsa ky mais ir Svei ka tos ap sau gos 
mi nis te ri jos nu sta ty tais ap ri bo ji mais ir re-
ko men da ci jo mis.

Rei ka lau ja ma, kad gru pės bū tų izo liuo-
tos, vai kai lan ky tų tą pa čią gru pę, bū tų 
ven gia ma skir tin gų gru pių kon tak tų, su da-
ro mos tin ka mos są ly gos vai kų ir dar buo-
to jų ran kų hi gie nai. Vai kus, ku rie ser ga 
lė ti nė mis li go mis ar ba gy ve na kar tu su ri-
zi kos gru pėms pri klau san čiais as me ni mis, 
re ko men duo ja ma ir to liau ug dy ti na muo-
se. Tu ri bū ti už tik ri na mas vi sų prii ma mų 
į įstai gą vai kų svei ka tos būk lės ver ti ni mas. 

] Vai kai, ku riems pa si reiš kia karš čia vi mas 
(37,3 laips nių ir dau giau), ku rie tu ri ūmių 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci jų po žy-
mių (pa vyz džiui, slo ga, ko su lys, pa sun kė jęs 
kvė pa vi mas) ar ki tų po žy mių, ne ga li bū ti 
prii ma mi į gru pes.

Mo ki niams, ku rie tu ri tei sę gau ti ne-
mo ka mą mai ti ni mą, nuo moks lo me tų pra-
džios iki moks lo me tų pa bai gos tu ri bū ti 
tei kia mas ne mo ka mas mai ti ni mas. Šiuo 
me tu vi sų Sa vi val dy bės mo kyk lų priešmo-
kyklinio ugdymo grupių – dvyliktų kla sių 
mo ki niai kas dvi sa vai tes gau na sau sus 
da vi nius. Lie tu vos Res pub li kos so cia li nės 
pa ra mos mo ki niams įsta ty me nu sta ty tais 
at ve jais ne mo ka mas mai ti ni mas tu ri bū ti 
tei kia mas ir mo kyk lų or ga ni zuo ja mo se va-
sa ros poil sio sto vyk lo se.

Al ma FI NA GĖ JE VIE NĖ
Sa vi val dy bės admi nist ra ci jos 

Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė ja

Moks lo me tus švie ti mo įstai gos 
baigs nuo to li niu bū du

Užsk. 857

Dovanoja šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt

Te le vi zo rius ar žo liap jo vė – 
tik rai ne ant ri nės ža lia vos
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Jei ry te į gat vę iš stū mę 
ant ri nių ža lia vų kon tei ne rį 
va ka re ra do te jį neiš tuš tin-
tą, grei čiau siai tu ri nį teks 
iš vers ti ir vis ką iš rū šiuo ti iš 
nau jo.

Pi la, ką tik no ri
Pa va sa ris – tai lai kas, kai pa blo-

gė ja at lie kų rū šia vi mas – bent jau 
taip tei gia jų ve žė jai. Taip nu tin ka 
ne dėl to, kad žmo nės per žie mą pa-
mirš tų, kur dė ti bui ti nes šiukš les, o 
kur ant ri nes ža lia vas. Tie siog šiuo 
me tu dau ge lis tvar ko si ap lin ką, 
san dė liu kus, įvai rius už ka bo rius, 
su si grė bia se nas au ga li nes at lie kas. 
Ir vi sa, kas ne rei ka lin ga, – ar iš ne-
ži no ji mo, ar dėl vie tos trū ku mo 
– daž nai su ver čia į ant ri nių ža lia vų 
kon tei ne rį.

To kios tal pyk los dang tį pa kė lę 
ir tu ri nį pa ma tę ve žė jai pa lie ka kon-
tei ne rį sto vė ti pil ną.

– Ant kon tei ne rių, ku rių tą die-
ną neap tar nau ja me, pri kli juo ja me 
lip du kus su paaiš ki ni mu, kad tal-
pyk la neiš tuš tin ta dėl ne tin ka mai 
iš rū šiuo tų at lie kų. To kių at ve jų 
pa si tai ko ne taip ir ma žai, ypač pa va sa rį. 
Pa vyz džiui, jei per die ną marš ru te yra 500 
kon tei ne rių, tai iš jų iki 100 kar tais neiš-
ver čia me. Ži no ma, vis kas pri klau so nuo 
re gio no. Pa vyz džiui, pa čia me Vil ka viš ky je 
žmo nės at lie kas rū šiuo ja tvar kin giau nei 
ra jo no gy ven vie tė se, – pa sa ko jo UAB „Eco-
ser vi ce“ Ma ri jam po lės pa da li nio va do vas 
And rius Stan ke vi čius.

Kal ti na ir kai my ną
Anot A. Stan ke vi čiaus, at lie kas ve žan tys 

žmo nės na mų val do se sto vin čiuo se pa kuo-
tėms skir tuo se mė ly nuo siuo se kon tei ne-
riuo se ran da pa čių netikėčiausių da ly kų 
– ne tgi žo liap jo vių, te le vi zo rių ir vai kiš kų 
dvi ra čių.

– Kai to kį kon tei ne rį pa lie ka me neiš tuš-
tin tą, žmo gus mums skam bi na ir pyks ta: 
esą, te le vi zo riaus kor pu sas yra plas ti ki nis. 
Taip, yra ir plas ti ko, bet te le vi zo rius – ne 
pa kuo tė, o elekt ro ni kos at lie ka, ir ją rei kia 
nu ga ben ti į di delių ga ba ri tų at lie kų surin-

kimo aikš te lę (DGA SA) bei ne mo ka mai pri-
duo ti ten dir ban tiems žmo nėms. Bu vę ir 
taip, kad gy ven to jas ap kal ti na kai my ną, esą 
šis į jo iš stum tą tvar kin gą kon tei ne rį įme tęs 
dul kių siurb lį. Ta čiau mes kai my nų san ty-
kių ne spren džia me, sa ko me, kad jei jau 
taip nu ti ko, te gu žmo gus tą siurb lį nu ne ša 
at gal, – kal bė jo A. Stan ke vi čius.

Bend ro vės at sto vas ste bė jo si, kad gy-
ven to jai į ant ri nėms ža lia voms skir tas tal-
pyk las pri me ta ir pa nau do tų saus kel nių, 
ir au to mo bi lių plas ti ko, ža lių jų at lie kų. Su-
pi la ne tgi pe le nus. Ta čiau ne šva rios saus-
kel nės yra ne pa kuo tė, o pa pras ta šiukš-
lė, jas rei kia mes ti į miš rių ko mu na li nių 
at lie kų kon tei ne rį. Ten pat ga li ma pil ti ir 
pe le nus, tik šiuos vi sų pir ma bū ti na la bai 
ge rai at vė sin ti, po rą pa rų pa lai kant me ta li-
nia me in de. Au to mo bi lių plas ti ką, taip pat 
ir pa dan gas, sta ty bi nes at lie kas pri va lo ma 
vež ti į stam bių jų ga ba ri tų at lie kų aikš te lę, 
o ša kas, la pus rei kia kom pos tuo ti ar ba ga-
ben ti į ža lių jų at lie kų aikš te lę.

Skir ta pa kuo tėms
UAB „Eco ser vi ce“ at sto vas dar 

kar tą pa brė žė, kad pri va čio se val do-
se sto vin tys mė ly nie ji kon tei ne riai 
yra skir ti bui ty je su si da riu sių pa-
kuo čių at lie koms.

– Į juos ga li ma mes ti įvai rias 
neuž terš tas pa kuo tes. Pa vyz džiui, 
jei pa se no pu sė in de lio ma jo ne zo, 
tu ri nį pir miau siai rei kė tų iš tuš tin-
ti iš in de lio, o ne su vis kuo mes ti į 
kon tei ne rį. Plau ti in de lių ne rei kia, 
bet su vi so mis mais to at lie ko mis iš-
mes ti ne ga li ma. Ka vos, traš ku čių, 
le dų pa kuo tės, pie no, ke fy ro ar sul-
čių tet ra pa kai, plas ti ki niai mai še-
liai, dang te liai ir kamš te liai – vi sa 
tai tin ka į mė ly ną jį kon tei ne rį, – aiš-
ki no A. Stan ke vi čius.

Į mė ly nuo sius kon tei ne rius taip 
pat ga li ma dė ti ir me ta lą bei po pie-
riaus at lie kas (ma ku la tū rą). Ta čiau 
po pie rius taip pat ne tu rė tų bū ti už-
terš tas, te pa luo tas ar pan.

– Vyks ta už da ras cik las: mes 
iš rū šiuo tas at lie kas pri duo da me 
per dir bė jams, o jie pa ga mi na, pa-
vyz džiui, tua le ti nio po pie riaus, ser-
ve tė lių, ki tų ga mi nių. Tad pro duk ci-
ja, pa ga min ta iš už terš tos ža lia vos, 
ga li mai bus su prie mai šo mis, – kal-
bė jo A. Stan ke vi čius.

Ne bet koks stik las
Bend ro vės dar buo to jas pri mi nė, kad į 

po pie riui, plas ti kui ir me ta lui skir tus mė-
ly nuo sius kon tei ne rius ne ga li ma mes ti 
jo kių plas ti ki nių daik tų, ku rie nė ra pa kuo-
tės. Pa vyz džiui, vai kiš kas nak ti puo dis ar 
žais las, nors jie ir bus tik iš plas ti ko, tu ri 
bū ti ga be na mas į DGA SA, nes per dirb ti ne-
tin ka.

Į stik lui skir tus kon tei ne rius taip pat 
tin ka ne bet koks stik las, kaip gy ven to jai 
daž nai įsi vaiz duo ja. Ši tal pyk la skir ta ta-
rai: bu te liams ir stik lai niams.

Au to mo bi lių stik las yra ne per dir ba mas, 
dėl to jis tu ri bū ti pri sta ty tas į DGA SA. Taip 
pat – ir lan gų stik lo pa ke tai.

Be je, jei žais las, dra bu žis, elekt ro ni kos 
prie tai sas dar ge rai iš si lai kęs ir tin ka mas 
nau do ti, jo ap skri tai ge riau neiš mes ti, o 
ati duo ti tiems, kam tie daik tai pra vers. Jei 
to kių žmo nių ne pa žįs ta te, ga li te pa si nau do-
ti lab da ros organizacijomis ar DGA SA esan-
čia ati duo tu ve.

Mė ly nuo siuo se ant ri nėms ža lia voms skir tuo se 
kon tei ne riuo se kar tais at si du ria ir stam bios bui ti-
nės tech ni kos at lie kos – pa vyz džiui, žo liap jo vės.
 Da riaus BU NI KIO nuo tr.

S

Ka ran ti no lai ko tar piu pa ste bi-
mi pa ki tę klien tų įpro čiai – gy-
ven to jai neįp ras tai daž nai 
siun čia si žūk lės reik me nis bei 
so di nu kus.
„Jei rei kė tų iš rink ti ka ran ti no lai ko tar-
pio siun tą, tai bū tų žūk lės reik me nys. 
Šia me seg men te ma to me de šim ti mis 
kar tų išau gu sį siun tų kie kį. Meš ke rės, 
ma sa lai, spe cia li ap ran ga ir kt. Ma tyt, 
žmo nės tu ri dau giau lais vo lai ko, pa lan-
kūs orai.

Ant ra pa gal po pu lia ru mą ka te go ri ja 
– me de liai, vaisk rū miai, gė lės, sėk los“, 
– tei gė „Siun tos au to bu sais“ va do vė Ind-
rė Ūsai tė-Šlen de rie nė.

Anot jos, per ka ran ti ną lie tu viai pra-
dė jo siųs ti di des nes siun tas.

„Ka ran ti no me tu pa ste bė jo me, kad 
išau go pa čių siun tų dy dis. Tai ne stan-
dar ti nių mat me nų, di des nių ga ba ri tų 
siun tos. Iš di džių jų siun tų po pu lia riau-
sios – au to mo bi lių de ta lės. Nuo rat lan-
kių, ži bin tų iki ka po to da lių. Taip pat 
po pu lia rūs iš lie ka vai kiš ki ve ži mė liai, 
elekt ri niai pa spir tu kai, dvi ra čiai, ku rių 
pa dau gė ja kiek vie ną pa va sa rį“, – sa kė 
I. Ūsai tė-Šlen de rie nė.

Suš vel ni nus ka ran ti no są ly gas ti ki-
ma si su lauk ti odon to lo gi jos kli ni kų at-
sto vų siun tų – jos įpras tai su da ry da vo 
ne ma žą da lį siun tų.

Lie tu vo je nuo ko vo 16 d. įves tas ka-
ran ti nas kol kas pra tęs tas iki ge gu žės 
31 d.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Siun čia si meš ke res 
ir so di nu kus

Ar ži no te, ko kia jū sų pa var dės kil mė? 
Kaip ma no te, kiek dar as me nų Lie tu-
vo je tu ri to kią pat pa var dę, kaip ir jū-
sų? O ar pa gal vo jo te, kad gal būt jū sų 
pa var dė pri ski ria ma konk re čiam re-
gio nui ir ran da ma tik ke liuo se ša lies 
mies tuo se?

Su ži no ki te sa vo pa var dės is to ri ją, 
jos pa pli ti mą Lie tu vo je ir kil mę nau do-
da mie si Lie tu vių kal bos ins ti tu to moks-
li nin kų su kur ta „Pa var džių duo me nų 
ba ze“. Ji lais vai pa sie kia ma in ter ne te 
ad re su http://lkiis.lki.lt/pavardziu-duo-
me nu-ba ze.

Ten pa tei kia mos be veik vi sos da-
bar ti nės Lie tu vos gy ven to jų pa var dės, 
iš sky rus tas, ku rios nei funk ci ja, nei 
ling vis tiš kai nė ra įau gu sios į lie tu vių 
pa var džių sis te mą.

„San ta kos“ inf.

Apie pa var des
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Vil ka viš kio „Per lo“ komanda – 
Lietuvos RKL se zo no nu ga lė to ja
And rius GRY GE LAI TIS

Dėl ka ran ti no anks čiau lai ko 
nu trau kus Lie tu vos re gio nų 
krep ši nio ly gos (RKL) se zo ną 
jo nu ga lė to jais pa skelb ti Vil ka-
viš kio „Per lo“ krep ši nin kai.

Vir ši jo lū kes čius
Praė ju siais me tais „Per las“ ta po RKL 

B di vi zio no čem pio nais, o šie met ga lin gai 
de biu ta vo aukš čiau sia me ly gos di vi zio ne. 
Dau ge lio nuo sta bai mū sų krep ši nin kai 
re gu lia rų jį se zo ną bai gė pir mo je vie to je, 
iš ko vo ję 25 per ga les ir pa ty rę vos 5 pra lai-
mė ji mus. Se zo ną nu trau kus anks čiau lai ko, 
ly gos vyk do ma sis ko mi te tas nu spren dė ko-
man das iš ri kiuo ti pa gal jų re gu lia ria ja me 
se zo ne užim tas vie tas. Bū tent dėl to „Per lo“ 
krep ši nin kai pa skelb ti RKL nu ga lė to jais.

„Kiek vie nas spor ti nin kas, tre ne ris ar 
ko man dos va do vas sva jo ja ti tu lą iš ko vo ti 
aikš tė je, ta čiau šį kart si tua ci ja nuo mū sų 
ne prik lau sė. Prieš se zo ną mū sų tiks las bu-
vo pa tek ti į stip riau sių jų ko man dų aš tun tu-
ką, o sva jo nė – fi na lo ket ver tas. Neaiš ku, 
ku rią vie tą bū tu me užė mę, jei se zo nas bū-
tų pra tęs tas. Bent še šios eki pos iš si sky rė 
sa vo pa jė gu mu ir rea liai pre ten da vo į ti tu-
lą. Mū sų iš ko vo ta pir ma vie ta pa ro dė, kad 
svar bios vi sos rung ty nės. Kai ku rios ko-
man dos re gu lia ria ja me se zo ne šiek tiek pa-
tau pė sa vo jė gas, nes ti kė jo si at si grieb ti at-
krin ta mo sio se var žy bo se. Mes į kiek vie ną 
dvi ko vą ėjo me rim tai nu si tei kę, ger bė me 
vi sus var žo vus. Džiau gia mės, kad bu vo me 
pa skelb ti se zo no nu ga lė to jais“, – sa kė „Per-
lo“ ko man dos va do vas Ro kas Šli vins kas.

Nors ir iš ko vo jo pir mą ją vie tą, jis tu rė-
jo tam tik rų prie kaiš tų RKL va do vams. Ro-
ko tei gi mu, jie jau se niai pri va lė jo nu trauk-
ti se zo ną ir pa skelb ti nu ga lė to jus. Taip dar 
ko vo vi du ry je pa siel gė dvie jų aukš čiau sių 
ša lies ly gų va do vy bės: Lie tu vos krep ši nio 
ly gos (LKL) čem pio nais pa skelb ti Kau no 
„Žal gi rio“ krep ši nin kai, o Na cio na li nės 
krep ši nio ly gos (NKL) nu ga lė to jų ti tu las 
ati te ko Ma ri jam po lės „Sū du vai“. Šios dvi 
ko man dos, kaip ir „Per las“, lai mė jo sa vo 
ly gų re gu lia riuo sius se zo nus.

R. Šli vins kas tei gė, jog il gas RKL va do vų 
del si mas pa skelb ti ga lu ti nį ver dik tą įne šė 
ne rei ka lin gos su maiš ties ir ne ži no my bės.

Is to ri nė ga li my bė
Nors „Per lo“ krep ši nin kai pa skelb ti 

RKL nu ga lė to jais, R. Šli vins kas abe jo jo, 
ar ly gos va do vy bė kaip nors pa gerbs bei 
ap do va nos ge riau sią šio se zo no ko man dą. 
Ne pai sant to, vil ka viš kie čiams su teik ta is-
to ri nė ga li my bė ki tą se zo ną rung ty niau ti 
ant ro je pa gal pa jė gu mą Lie tu vos krep ši-
nio ly go je – NKL. Ji įpras tai ati ten ka tik 
RKL čem pio nams.

Ar tuo pa si nau dos, R. Šli vins kas kol kas 
pa sa ky ti dar ne ga lė jo. Anot jo, vis kas pri-
klau sys nuo Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
po žiū rio bei pa ra mos. No rė da mas da ly vau-
ti NKL, klu bas pri va lo tu rė ti rei ka la vi mus 
ati tin kan čią spor to sa lę bei dek la ruo ti ne 
ma žes nį nei 80 tūkst. eu rų me ti nį biu dže-
tą. Spor to sa lę Vil ka viš ky je pla nuo ja ma ati-
da ry ti spa lio pra džio je. Su rink ti rei kia mą 
pi ni gų su mą ga li bū ti daug sun kiau.

„Ne ži nia, ka da dar to kia ga li my bė ga li 
pa si tai ky ti, to dėl rei kia dė ti vi sas pa stan-

gas, kad ga lė tu me ją iš si nau do ti. Mies tui 
tu rė ti ko man dą NKL var žy bo se – pres ti žo 
rei ka las. Šios ly gos ko vos trans liuo ja mos ne 
tik in ter ne te, bet ir per te le vi zi ją. Tai ga lė tų 
bū ti ak tua lu ir esa miems bei bū si miems ko-
man dos rė mė jams. No rint įgy ven din ti tiks-
lus, la bai rei kės ir mū sų kraš to vers li nin kų 
pa gal bos“, – sa kė R. Šli vins kas.

Jis neat me tė ga li my bės, jog ne pa vy kus 
de biu tuo ti NKL, „Per las“ ap skri tai ga li pa si-
trauk ti iš ša lies krep ši nio že mė la pio ir atei-
ty je ne da ly vau ti jo kio se var žy bo se.

Leng viau pa si kvies ti
Šį se zo ną ma ri jam po lie čio Kęs tu čio 

Juo zai čio tre ni ruo ja mo „Per lo“ gre to se re-
zul ta ty viau siai žai dė po 17,1 tšk. per rung ty-
nes pel ny da vęs Ed ga ras Sta nio nis. Nau din-
giau sias eki pos žai dė jas bu vo be veik po 17 
nau din gu mo ba lų kiek vie na me su si ti ki me 
rink da vęs Dei vi das Rin kū nas. Eki po je taip 
pat pui kiai rung ty nia vo To mas Mi lins kas, 
Pau lius Gvaz dai tis, Ar turs Pelšs, Do man tas 
Sen da, Ar mi nas Šau lys, Ro kas Če pa no nis, 
Au ri mas Bir ge lis, Ro kas Va liu lis ir kai ku rie 
ki ti spor ti nin kai.

Jei „Per lui“ pa vyk tų ki tą se zo ną žais ti 
NKL, ko man dos su dė tis grei čiau siai pa si-
keistų. Į ją bū tų sten gia ma si pa kvies ti dau-
giau jau nes nių ir per spek ty ves nių krep-
ši nin kų. R. Šli vins ko tei gi mu, žai dė jai į 
ga li my bę rung ty niau ti Vil ka viš ky je da bar 
žiū ri daug pa lan kiau nei prieš ke le tą me tų.

„Iš pra džių vi si mū sų or ga ni za ci ją ste-
bė jo ne pa tik liai, ta čiau pa ma žu pelnėme 
ge rą var dą, tad spor ti nin kai da bar jau no-
ri rung ty niau ti Vil ka viš ky je. Jei žais tu me 
NKL var žy bo se, pa si kvies ti dar ge res nių 
krep ši nin kų grei čiau siai bū tų net leng viau 
nei rung ty niau jant RKL. NKL ko vas spor ti-
nin kai ver ti na kaip ge rą ga li my bę to bu lė-
ti bei kil ti į aukš tes nį ly gį. Gal nu skam bės 
kiek pa ra dok sa liai, ta čiau kar tais krep ši-
nin kai dėl to net at si sa ko di des nių at ly gi ni-
mų“, – sa kė „Per lo“ va do vas.

Jis vy lė si, kad Vil ka viš kio eki pai ir to-
liau pa vyks kiek vie ną se zo ną ge rin ti žai di-
mą, da ly vau ti aukš čiau sio ly gio var žy bo se 
bei nuo lat kau tis tik dėl per ga lių. Ro kas pra-
si ta rė, kad atei ty je no rė tų kon cent ruo tis ne 
vien į krep ši nį. Jis tu ri pla nų at gai vin ti ir 
mer din tį ra jo no fut bo lą.

Šį se zo ną „Per lo“ krep ši nin kai per 30 rung ty nių šven tė net 25 per ga les.S

Ka ma vo ne ži nia
AB Lie tu vos pa štas, ku ris rū pi no si šių 

prie mo nių lo gis ti ka ir pri sta ty mu į gy dy mo 
įstai gas, at sklei džia dau giau įdo mių fak tų: 
kiek ki lo met rų nu va žiuo ta, kiek li go ni nių 
ap lan ky ta, kiek ir ko kių prie mo nių pri sta-
ty ta.

„Pan de mi jos pra džio je bu vo be ga lo 
svar bu kuo grei čiau pri sta ty ti me di kams 
bū ti nas as mens ap sau gos prie mo nes, to dėl 
su si tel kę dir bo me, kad per kuo trum pes nį 
lai ką jos pa siek tų mū sų ša lį. As mens ap-
sau gos prie mo nės oro ke liu į Lie tu vą ga be-
na mos nuo ko vo 28 d., o da bar mū sų ša lį 
jos pa sie kia ir trau ki niais. Dėl ge rai suor-
ga ni zuo tos lo gis ti kos mū sų me di kams ne-
pritrūks ap sau gos prie mo nių nei šian dien, 

nei atei ty je“, – ga ran ta vo su si sie ki mo mi-
nist ras Ja ros la vas Nar ke vič.

„Kai ko vo pa bai go je į Kau no oro uos tą 
su ap sau gos prie mo nė mis nu si lei do pir ma-
sis lėk tu vas, ne ži no jo me, kiek to kių lėk tu vų 
dar lei sis atei ty je ir ko kio in ten sy vu mo bus 
šis lo gis ti nis pro jek tas. Tą kar tą te bu vo svar-
bu pa dė ti kuo grei čiau Lie tu vos me di kus 
ap rū pin ti jų dar bui itin svar bio mis prie mo-
nė mis. Vi sa pa što ko man da kar tu su Su si sie-
ki mo mi nis te ri ja mo bi li za vo me pro ce sus ir 
šian dien skai čiuo ja me ne tik de šim tis nu si-
lei džian čių lėk tu vų, bet ir į Lie tu vą iš Ki ni-
jos at vyks tan čius trau ki nius. Džiau gia mės 
ga lė da mi pa dė ti ša liai to kiu ekst re ma liu 
lai ku“, – sa kė Lie tu vos pa što ge ne ra li nė di-
rek to rė As ta Sun gai lie nė.

Įdo mūs fak tai
• Kiek dau giau nei per mė ne sį į Lie tu vą 

at ke lia vo 550 to nų ar ba 28 mln. ap sau gos 
prie mo nių me di kams. Tai 15 mln. vien kar ti-
nių pirš ti nių, 1,8 mln. me di ci ni nių ke pu rių 
ir dau giau nei 5,6 mln. kau kių, dau giau nei 
3 mln. ant pa džių, be veik 535 tūkst. kom bi-
ne zo nų, dau giau nei 1,3 mln. cha la tų, dau-
giau nei 800 tūkst. aki nių ir ki tų prie mo nių. 
Vi sas jas už sa kė ir jų pri sta ty mo me di kams 
lo gis ti ka rū pi no si Svei ka tos ap sau gos mi nis-
te ri ja.

• Per iki šiol be si tę sian tį ka ran ti no lai-
ko tar pį me di kams pri sta tydami ap sau gos 
prie mo nes, Lie tu vos pa što kur je riai nu-
va žia vo dau giau nei 56 tūkst. ki lo met rų. 
Jei gu va žiuo tu me Lie tu vos vals ty bės kon-
tū rais, tiek ki lo met rų už tek tų Lie tu vą ap-
va žiuo ti maž daug 43 kar tus. Pris ta ty da mi 
ap sau gos prie mo nes pa što kur je riai ap va-
žia vo maž daug 50 mies tų ir mies te lių.

• Iš vi so Lie tu vos pa što kur je riai prie-
mo nes pri sta tė į 218 skir tin gų įstai gų, 

pra de dant to kio mis di džiau sio mis ša lies li-
go ni nė mis, kaip Vil niaus uni ver si te to San-
ta ros kli ni kos ar Res pub li ki nė Klai pė dos 
li go ni nė, bai giant mo bi liai siais punk tais, 
karš čia vi mo kli ni ko mis, se ne lių slau gos 
na mais ar pen sio na tais. Iš vi so at lik ti 384 
skir tin gi rei sai.

• Prie pa gal bos me di kams įgy ven di ni-
mo pri si dė jo apie 70 Lie tu vos pa što dar-
buo to jų: lo gis ti kos cent ro dar buo to jai, 
vai ruo to jai, ad mi nist ra ci ja. Iš jų bu vo 48 
vai ruo to jai, ku rie per vi są šį lai ką at li ko 
bent po vie ną rei są.

• Bendrai prie šio pro jek to Lie tu vos 
pa što ko man da jau pra lei do 1500 dar bo 
va lan dų ar ba 190 dar bo die nų.

Ap sau gos prie mo nės me di kams vis 
dar ke liau ja, to dėl Lie tu vos pa štas ir to-
liau pa si ruo šęs pri si dė ti prie jų lo gis ti kos 
ir pri sta ty mo į gy dy mo įstai gas.

Lie tu vos pa što inf.

Įdo mio ji ap sau gos prie mo nių Lie tu vo je sta tis ti ka
Per ko vo ir ba lan džio mė ne sius Lie tu vos me di kus pa sie kė be veik 
28 mln. as mens ap sau gos prie mo nių, ku rių at skrai di ni mą or ga ni za-
vo Su si sie ki mo mi nis te ri ja. Ver čiant šiuos skai čius svo rio ma ta vi mo 
vie ne tais, bend rai tai su da ro 550 to nų, at skrai din tų 21 lėk tu vu.

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

TRIUMFAS
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Ko ro na vi ru sas, ar ba 
Kaip ne be li ko ly ges nių už ki tus
Ka ran ti nas pa kei tė dau ge lio 
žmo nių kas die ny bę. Ky bar tų 
Kris ti jo no Do ne lai čio gim-
na zi jos mokytojos Nijolės 
Černauskienės auklėtinė abi-
tu rien tė Ug nė PLEČ KAI TY TĖ 
nu spren dė sa vaip in terp re-
tuo ti da bar ti nį lai ko tar pį. 
Mer gi na ra šy da ma rė mė si 
ang lų ra šy to jo Džor džo Or-
ve lo sti liu mi, o sa vo kū ry bą 
de di ka vo vi siems, pa si ren gu-
siems pa dė ti kri ti nė se si tua-
ci jose. Pa tei kia me jos ra ši nį 
laik raš čio skai ty to jams.

Jūs sim pa ti zuo ja te žo džiui „hie rar-
chi ja“? Nuo vi suo me nės api brėž tu-
mo šis žo dis uo liai bro vė si į žmo gaus 
gy ve ni mą – o kaip gi ki taip? Juk tai 
bu vo pa to gus bū das žmo nes suar tin-
ti, bet dar pa to ges nis – juos ati to lin ti. 
Ono re de Bal za kas tie siog su pa si mė-
ga vi mu (sar kas tiš kai) pri sta tė XIX a. 
Pran cū zi jos vi suo me nės grie ti nė lę 
(ne duok Die ve, tu ten pa tek si be re-
ko men da ci jos, be „pro te žė“).

Vė liau žmo nės pa var go nuo luo-
mi nės pri klau so my bės – pa siil go 
„sa vęs“. Kuo gi ski ria si nuo se nų jų am žių 
luo mi nių ar in di vi dua lis ti nių pa žiū rų at sto-
vų šian die ni nis pi lie tis, ku ris ta po pri vers-
ti nai izo liuo tas de mok ra ti nė je vals ty bė je? 
Drįs tu teig ti, jog ka ran ti nas mū sų ne su ki šo 
į „luo mus“. Ir tai yra tie sa. Bent jau di des nė 
jos da lis. Ver ta tuo ti kė ti ar ne – Jū sų rei ka-
las. Iš idė jos mes vi si to kie pa tys – sė din tys 
na mie, at ran dan tys nau jas veik las ir kaip 
vi si žiū rin tys Ste ve no So der berg ho fil mą 
„Užk ra tas“, nes esa me pa pras ti in di vi dai, 
ku rie at ra mos ir at sa ky mų ieš ko ak tua li jo-
se. Ta čiau ar me di kas, pre ky bos cent ro par-
da vė jas, au to bu so vai ruo to jas ga li ra miai 
at si sės ti ir pa skai ty ti gei džia mą kny gą, pa-
si žiū rė ti fil mą? Drįs tu tuo abe jo ti.

Ei li niam žmo gui, ne krim tu siam me di ci-
nos moks lų, nuo lat iš gąs tį kels no ri mas jo-
gur to in de lis len ty no je ar taip iš sva jo tos šal-
dy tos ban de lės. Kas, jei ser gan tis žmo gus 
šiuos pro duk tus lie tė? De zin fek ci nis skys-
tis? O, ne. Kol pa siek si na mus, ran ka prie 

vei do bus pa kel ta de šim tis sy kių, o kiek dar 
kar tų bus pa lies ti ki ti pir ki niai? Vis ko neiš-
de zin fe kuo si – pa ts neiš si de zin fe kuo si (psi-
cho lo giš kai).

Šian die ni niai svars ty mai pri me na An-
ta no Garš vos mo no to niš ką va ži nė ji mą si lif-
tu „aukš tyn ir že myn, aukš tyn ir že myn...“: 
ei ti į par duo tu vę ar ne, pirk ti pre kę ar ne? 
Skep ti kams ir gi tu riu pa sta bą: pil ti pa pla-
vas ant val džios gal vų tur būt ge riau siai 

mo ka me vi so je Eu ro po je, o ko kias 
al ter na ty vas siū lo me? Šio je kri ti nė-
je si tua ci jo je vi si esa me pio nie riai: 
pir mą kar tą plė šia me pan de mi jos 
„dir vo nus“ ir ne ga li me ieš ko ti kal-
tų, nes dar tik mo ko mės sau giai iš-
plauk ti – ne nu ken tė ję.

O gy dy to jai? Nai vu net pa gal vo-
ti, kad jų min tys su ka si apie pre kes 
par duo tu vė je. Kiek vie ną die ną bū-
da mi karš to jo je zo no je me di kai ne-
gal vo ja taip pri mi ty viai, nes už jų 
sto vi ŽMO GUS. Jie pro me tė jai: ži no, 
kad ga li bū ti „nu baus ti“, bet nė aki-
mir kos ne dve jo ja pa dė ti.

Po ali nan čios die nos me di kas, 
pa žvel gęs į sa vo at vaiz dą, ma to 
jau ki tą žmo gų: raukš lės, ku rias pa-
pras tai žmo nės įgau na per il go ką 
gy ve ni mo tar pą, at si ra do per pa rą. 
Bai mė lyg še šė lis al suo ja į nu ga rą. 
Blo giau sia, kad pail sė ti ne lei džia 
kū ną ža di nan tys šiur pu liai – vaiz-
di nys, kad vi ru sas jau čia, at ro dy tų, 
jau du ria, jau spen gia au sy se. Pa var-
gęs gy dy to jas ne si jau čia „ly ges nis 
už ki tus“ – jis nuo lat jau čia si kaip 
ka ro lau ke.

Ačiū Die vui, jis ne bu de lis, jis gel-
bė to jas – tų, ku rie ne no rė da mi ta po 
au ko mis. O kiek vie na šio gel bė to jo 
poil sio aki mir ka al suo ja Mai ro nio 
žo džiais: „Gy ve ni mas mū sų kaip 
gė lė lau ki nė. Čia žy di, ža liuo ja, čia 

dal gis nu sky nė.“ Bet pail sė ti ne ga li ma. Kol 
kas. Kol žmo nės faus tiš kai žai džia sa vo li ki-
mu. O Me fis to fe lis juo kia si ir lau kia sie lų, 
tik ne leng va jam, va di nan čiam sa ve „ly ges-
niu už ki tus“, pra si brau ti pro bal tų cha la tų 
už tva rą. Var gu, ar ap skri tai pa si seks. Ir ge-
rai. Šuns ar po nai čio pa vi da lu Me fis to fe lis 
ne tu rė tų su ki nė tis mū sų gal vū ga ly je.

Tai gi šiuo mo men tu mes ne sa me luo-
mi nė (hie rar chi nė) vi suo me nė, bet esa me 
vie nin gi, pa klus nūs kaip my ko liu kai (pa-
gal Vaiž gan to apy sa ką). Ir ti kiuo si, kad il-
gai to kie bū si me – be pui ky bės, iš ti ži mo, 
aro gan ci jos. 

Ti kiuo si, kad ir tą die ną, kai ka ran ti-
nas bus at šauk tas, net ir ne ser gan tis žmo-
gus įsi vaiz duos vis dar esąs pa žei džia mas, 
me di kas dirbs vis taip pat at sa kin gai, o 
bai mė nu si pirk ti ne ste ri lų jo gur to in de lį 
ne pra nyks, nes pa sau ly je „vaikš to“ ir ki ti 
vi ru sai.

Ug nė PLEČ KAI TY TĖ

Praė ju sią sa vai tę dar tris 
kon cer tus Vil ka viš kio 
dau gia bu čių gy ven to jams 
do va no jo „Mu zi ki nis Craf-
te ris“.
Ko dėl „Craf te ris“? Nes, anot šios idė jos 
au to rių, taip va di na si mu zi kos apa ra-
tū rą per ga be nan tis sunk ve ži mis su 
prie ka bai te, ku ri virs ta pui kia plat for-
ma jau nie siems dai ni nin kams.

Pir mą kar tą tri jo se Vil ka viš kio 
vie to se kon cer ta vo jau ni mo mu zi kos 
gru pė „Pro jek tas“, o praė ju sį ket vir-
ta die nį vil ka viš kie čiams dai na vo 
šau nus Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo 
vo ka li nės stu di jos „Akimirka“ (vad. 
Edi ta Lin ke vi čie nė) ter ce tas – Bar bo-
ra Kin de ry tė, Emi li ja Kli ma šaus kai tė, 
Ie va And riu lio ny tė ir so lis tė Žy gin ta 
Ja šins kai tė.

Kaip ir pir mą jį kar tą, trum pi, 

bet la bai sma gūs kon cer tai su reng ti 
tri jo se mies to vie to se: Lau ko gat vės 
dau gia bu čių kvar ta le, prie Pilviškių  
gat vės še šiaaukš čio ir ša lia Ge di mi no 
bei Kęs tu čio gatvių dau gia bu čių.

Žais min gai nu si tei ku sios mer gi-
nos su lau kė di džiu lio pa lai ky mo. 
Žmo nių reak ci ja bu vo pa ti ge riau sia: 
gy ven to jai plo jo, mo ja vo dai ni nin-
kėms per lan gus, ra šė šil tus at si lie pi-
mus in ter ne te.

„Šią sa vai tę „Mu zi ki nis Craf te ris“ 
ir vėl va žiuos po mies tą, o kur ir ka-
da – tik rai ne sa ky si me. Pla nuo ja me, 
jog kon cer tai vyks vis ki to se vie to se, 
kad kuo dau giau vil ka viš kie čių ga lė tų 
iš girs ti mu zi ką. Iš anks to pa si ro dy mo 
vie tų ir da tos ne skel bia me spe cia liai, 
kad žmo nės ne si bū riuo tų, tad gy ven to-
jams toks kon cer tas bū na staig me na“, 
– kal bė jo Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
kul tū ri nės veik los va dy bi nin kas Ra-
mū nas Puo džiū nas.

Be je, „Mu zi ki niam Craf te riui“ 
ant rą kart per va žia vus per mies to 
dau gia bu čių kvar ta lus, gy ven to jai 
ėmė klau si nė ti, ar kon cer tuo to jai 
neiš suks iš Vil ka viš kio ir neužk lys į 
ap lin ki nes gy ven vie tes.

„De ja, to pa ža dė ti ne ga li me. Idė ja 
ir bu vo pa si ro dy ti prie dau gia bu čių, 
kad žmo nės mu zi kos klau sy tis ga lė-
tų išė ję į sa vo bal ko nus ar at si da rę 
lan gus. Jei at vyk tu me kur nors prie 
pri va čių na mų ar į ki tą se niū ni ją, lyg 
ir ska tin tu me žmo nes su si bur ti, o tai 
šiuo me tu nė ra ge rai“, – sa kė Vil ka viš-
kio kul tū ros cent ro direktorė Re na ta 
Me de lie nė.

Šio mo bi laus ren gi nio or ga ni za to-
riai – Vil ka viš kio kul tū ros cent ras ir 
ra jo no sa vi val dy bė, idė ją įgy ven din ti 
pa de da Vil ka viš kio se niū ni ja, ko mu-
na li nis ūkis ir vi suo me nės svei ka tos 
biu ras.

„San ta kos“ inf.

„Mu zi ki nis Craf te ris“ tę sia sa vo ke lio nes

Ug nė Pleč kai ty tė vilia si, kad net ir at šau kus ka-
ran ti ną žmo nės iš liks bud rūs bei at sar gūs.

Asmeninio albumo nuotr.
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Pir mą kar tą 
plė šia me pan de mi jos 
„dir vo nus“ ir ne ga li me 
ieš ko ti kal tų, nes dar tik 
mo ko mės sau giai 
iš plauk ti.

Kaž kas la bai se niai taik liai pa sa kė, 
kad ma te ma ti ka yra moks lų tar nai tė. 
Iš šio po sa kio iš si ru tu lio ja min tis, kad 
be ma te ma ti kos, jos me to dų, for mu-
lių, tai syk lių neį ma no mas joks šiuo lai-
ki nis moks las. Džiu gu, kad mū sų mo-
kyk lo je yra mo ki nių, ku rie nea be jin gi 
šiam sun kiam moks lui: gi li na ma te ma-
ti nius ge bė ji mus pa mo ko se ir bū re ly-
je, mo ko si lo giš kai mąs ty ti, spren džia 
pro ble mas, gal vo sū kius, ži nias tai ko 
įvai rio se si tua ci jo se ir pa de monst ruo-
ja sa vo ge bė ji mus kon kur suo se bei 
olim pia do se.

Dar va sa rio mė ne sį de šimt 5–8 kla-
sių mo ki nių da ly va vo ra jo ni nė je ma te-
ma ti kos olim pia do je ir par si ve žė tris 
pri zi nes vie tas. Penk to kas Si mo nas 
Bis kys ir sep tin to kas Ha rol das Moc ke-
vi čius lai mė jo pir mas vie tas, o aš tun to-
kas And rius Ska ma ra kas – ant rą vie tą 
ra jo ne.

Nuo to li nio mo ky mo si me tu res-
pub li ki nio ma te ma ti kos kon kur so 
„Kings“ kva li fi ka ci nia me eta pe jė gas 
iš ban dė net 42 mo ki niai ir, su rin kę 
rei kia mą taš kų skai čių, įgi jo tei sę da ly-
vau ti fi na le. Sep ty ni mo ki niai pa no ro 
var žy tis to liau. Vi siems se kė si ge rai, 
nes pa vy ko pra lenk ti ne ma žai sa vo 
bend raam žių iš vi sos Lie tu vos. Pui kiai 
pa si ro dė penk to kai Vil da Va liu ke vi čiū-
tė, su rin ku si 82,22 pro c., Jus tas Ala vo-
čius (71,11 pro c.), Si mas Bis kys (84,44 
pro c.), šeš to kai Pi jus Strio kas (86,9 
pro c.), Ri man tė Lu ka šins kai tė (78,57 
pro c.), aš tun to kai Kas pa ras Vo sy lius 
(85,9 pro c.) ir Ju li ja Le vu ly tė (71,79 
pro c.). Ru de nį šie mo ki niai bus ap do-
va no ti I, II ir III laips nio dip lo mais.

Kaip ir kiek vie nais me tais, taip ir 
šie met, da ly va vo me res pub li ki nia me 
ma te ma ti kos kon kur se „Ken gū ra“, ku-
ris vy ko nuo to li niu bū du. 

Jė gas iš ban dė de vy nio li ka 5–8 kla-
sių mo ki nių. Sep tin to kas H. Moc ke vi-
čius ir aš tun to kas A. Ska ma ra kas užė-
mė pir mas vie tas ra jo ne, o aš tun to kas 
K. Vo sy lius – trečią vie tą. Į ra jo no ge-
riau sių ma te ma ti kų de šim tu ką pa te ko 
penk to kai S. Bis kys (septinta vie ta), V. 
Va liu ke vi čiū tė (aštunta vie ta), Ąžuo las 
Ga ta vec kas (aštunta vie ta), sep tin to-
kai Jus tas Žiu rins kas (devinta vie ta), 
Ka ro li na Zin ke vi čiū tė (šešta vie ta) ir 
šeš to kas P. Strio kas (aštunta vie ta).

Sma gu, jog tu ri me to kių šau nių mo-
ki nių, no rin čių pa si tik rin ti sa vo ma te-
ma ti kos ži nias įvai riuo se kon kur suo se 
ir olim pia do se, o atei ty je siek ti dar ge-
res nių re zul ta tų.

Zi ta ŠES TI LIE NĖ
Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos 

ma te ma ti kos mo ky to ja

Matematikai 
renka pergales

Dainininkės (iš kairės) Emilija Klimašauskaitė, 
Žyginta Jašinskaitė, Ieva Andriulionytė ir Barbora 
Kinderytė klausytojams dovanojo gerų emocijų 
pliūpsnį. Jono JUŠKEVIČIAUS nuotr.
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„Premo“ – vieta sko nio gur ma nams

Idė ja ati da ry ti Vil ka viš ky je spe cia li zuo tą 
par duo tu vę „Pre mo“ ki lo ke tu riems bi čiu-
liams vers li nin kams And riui Mont vi lui, 
Re mi gi jui Svo tui, Bro niui Gu že vi čiui ir 
Ka zi mie rui Venc kui. Dar prieš me tus vy-
rai su gal vo jo, jog vil ka viš kie čiams trūks ta 
spe cia li zuo tos par duo tu vės su įvai rio mis 
ko ky biš ko mis pre kė mis, ta čiau pri rei kė 
daug pa stan gų ir lai ko, kol gra ži sva jo nė 
vir to tik ro ve.

„Su ži no jo me, kad mies te at si nau jins 
au to bu sų sto tis, at si ras gra žiai įreng tos 
pa tal pos, tad ėmė me rea li zuo ti sa vo idė ją. 
Ma nau, jog Vil ka viš ky je sun ku gau ti iš skir-
ti nai ko ky biš kų pre kių, to dėl kryp tin gai 
sie kė me įgy ven din ti sa vo už si brėž tą tiks-
lą“, – pa sa ko jo R. Svo tas.

Bu vo įkur ta už da ro ji ak ci nė bend ro vė 
„Vil ka viš kio pre ky ba“, ku rios di rek to riu-
mi ta po B. Gu že vi čius. Šiai bend ro vei ir 

pri klau so nau jo ji „Pre mo“ par duo tu vė, ku-
rios pa grin di niai pro duk tai yra jau tie na, 
įvai rių rū šių ir sko nių alie jai, mal ta ka va 
bei ka vos pu pe lės. Čia taip pat ga li ma ras ti 
ir švie žios bei vy tin tos jau tie nos ga mi nių, 
žvė rie nos kon ser vų.

„Rei kia su griau ti mi tus apie kie tą ir 
neį kan da mą mė są. Pas mus ap si lan kę 
žmo nės ga lės įsi gy ti sau suo ju bei šla piuo-
ju bū du bran din tos jau tie nos, taip pat ir 
vy tin tos mė sos ga mi nių. Mes ne tik ap do-
ro ja me jau tie ną, bet ir pa tys au gi na me 
veis li nius gal vi jus ūky je Aly taus ra jo ne. 
No ri me, jog vil ka viš kie čiai mė gau tų si ne 
kar vie na, o tik ra ir ko ky biš ka jau tie na“, 
– tei gė B. Gu že vi čius.

Ne se niai par duo tu vės len ty nas pa pil dė 
vil ka viš kie čiams jau pa žįs ta mi „Su val ki jos 
alie jaus“ ga mi niai. Tai šal to spau di mo, ne-
ra fi nuo ti ir vi siš kai na tū ra lūs, uni ka laus 

sko nio alie jai, ku riuo se gau su nau din gų me-
džia gų ir vi ta mi nų. Be to, par duo tu vė je ga li-
ma nu si pirk ti Jolantos Šiugždienės šeimos 
kepyklėlėje pagamintų šakočių ir jau su pa-
kuo tų do va nų rin ki nių.

Pir kė jai iš dau gy bės rū šių ga li rink tis 
ka vos pu pe lių bei ka vos gė ri mų. Taip pat 
ga li ma įsi gy ti ran kų dar bo šo ko la do ir triu-
fe lių. Šo ko la do ply te lės pa gar din tos lio fi li-
zuo to mis uo go mis, drus kos kris ta lais ar net 
aitriąja paprika.

Šiuo me tu par duo tu vė je ka va par duo-
da ma tik iš si neš ti, o vė liau jos bus ga li ma 
at si ger ti ir vie to je, prie sta liu kų. Pa sak 
vers li nin kų, pa si bai gus ka ran ti nui čia bus 
ren gia mos de gus ta ci jos, pir kė jai su  pa žin-
di na mi su iš skir ti nė mis pre kė mis.

„Sa vo pir kė jams mes siū lo me tik pa tik-
rin tus, aukš čiau sios ko ky bės pro duk tus“, 
– su tar ti nai tvir ti no vers li nin kai.

Ne se niai at si da riu sio je „Pre mo“ par duo tu vė je ap si lan ko vis dau giau pir kė jų.S
Par duo tu vės lentynose – gau sy bė kokybiškų pre kių. Au to rės nuo tr.S

To ma BIRŠ TO NĖ

Nau jo je Vil ka viš kio au to bu sų sto ty je vis dau gė ja nau ja ku rių. Ne se-
niai du ris at vė rė jau kus sal dai nių, ka vos ir ki tų ska nės tų pre ky bos 
kam pe lis. Mo der nios „Pre mo“ par duo tu vės len ty nas kas dien pil do 
ko ky biš ki vil ka viš kie čių bei ki tų mies tų ga min to jų pro duk tai.

Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci-
ja pri me na, kad be pa pil do mų 
iš lai dų įvai rias or ga ni za ci jas ir 
me no kū rė jus, po li ti nes par ti jas 
bei pro fe si nes są jun gas gy ven-
to jai kas met ga li pa rem ti skir da-
mi jiems pa si rink tą su mo kė to 
gy ven to jų pa ja mų mo kes čio 
(GPM) da lį.

„Sa vo spren di mą šiuo jo kių pa pil do mų 
iš lai dų as me niui ne su da ran čiu bū du pa-
rem ti pa si rink tą pa ra mos ga vė ją šie met 
iš reiš kė jau be veik 90 tūkst. gy ven to jų, o 
Ma ri jam po lės ap skri ty je – apie 4 tūkst. 
gy ven to jų. Anks tes niais lai ko tar piais 
pra šy mus skir ti pa ra mą 2020 me tams 
ša ly je pa tei kė dar per 400 tūkst. gy ven-
to jų, tad svar bu pa mi nė ti, kad ir to liau 
bus ga li ma vie nu pra šy mu skir ti pa ja mų 
mo kes čio da lį už praė ju sius ir ke tu ris 
vė les nius mo kes ti nius lai ko tar pius. Tai-
gi, gy ven to jo pa gei da vi mu, pa gal vie ną 
pa teik tą pra šy mą pa ja mų mo kes čio da-
lis ga li bū ti per ve da ma net pen kerius 
me tus iš ei lės“, – tei gė Kau no ap skri ties 
vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos (AV MI) 

vir ši nin kė Ju di ta Stan kie nė. Ji pa žy mė-
jo, kad pa si kei tus pro cen ti nėms ski ria-
moms pa ja mų mo kes čio da lims, anks tes-
niais me tais skir ta pa ra ma nuo šių me tų 
bus per skai čiuo ta au to ma tiš kai (vie toj 2 
pro c. GPM – 1,2 pro c. GPM, vie toj 1 pro c. 
GPM – 0,6 pro c. GPM).

Per nai dau giau nei 520 tūkst. ša lies gy-
ven to jų pa ra mai sky rė apie 21 mln. eu rų, 
per 22,9 tūkst. Ma ri jam po lės ap skri ties 
gy ven to jų or ga ni za ci jas, me no kū rė jus, 
po li ti nes par ti jas ar pro fe si nes są jun gas 
pa rė mė apie 590 tūkst. eu rų.

VMI pri me na, kad no rin tieji pa ra mai 
skir ti da lį su mo kė to pa ja mų mo kes čio šie-
met tai ga li pa da ry ti iki lie pos 1 d. pa tei kę 
nu ma ty tos for mos pra šy mą VMI. Pap ras-
čiau sias ir grei čiau sias bū das – pra šy mus 
pa teik ti sa va ran kiš kai elekt ro ni niu bū du 
per VMI Elekt ro ni nio dek la ra vi mo sis te-
mą (to liau – EDS) ar ba už pil dy tus po pie-
ri nius pra šy mus at siųs ti VMI pa štu (Ne ra-
vų g. 8, LT-66257 Drus ki nin kai).

Ne ma žai da liai or ga ni za ci jų tai yra 
itin reikš min gas in dė lis, nes gy ven to jų 
ski ria mos lė šos pa de da įgy ven din ti tiks-
lus bei už tik rin ti veik los tęs ti nu mą.

Pa gal Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos
p ra ne ši mą spau dai

Pa rem ti or ga ni za ci jas, po li ti nes par ti jas 
bei pro fsą jun gas ga li ma iki lie pos 1 d.

Jau ne pir mą kar tą 
„Santakoje“ grįž ta me 
prie mies to so do te-
mos. Šiuo me tu at nau-
ji na ma te ri to ri ja – tar si 
po di di na muo ju vil ka-
viš kie čių stik lu. Tai tik 
ro do, koks svar bus šis 
kam pe lis yra mies to 
žmo nėms.
Į re dak ci ją pa skam bi nu si skai-
ty to ja klau sė, ar par ke ne bus 
su nai kin tos neuž mirš tuo lės. 
Mies to so do pa že mę nu klo-
ju si žyd ra jų dulks na mo te rį 
grą ži na į jau se no kai pra bė gu-
sius lai kus, kai ji, dar bū da ma 
tuo me ti nės aš tuon me tės mo kyk los moks lei-
vė, kar tu su drau gė mis pa sku ti niam skam-
bu čiui pin da vo iš neuž mirš tuo lių vai ni kus 
mo ky to joms. 

Vil ka viš kie tė bai mi no si, kad vi sa te ri to-
ri ja bus su kul tū rin ta, pa vers ta ve ja.

Ta čiau Vilkaviškio rajono sa vi val dy bės 
vyr. spe cia lis tas eko lo gas Da rius Bu ni kis 
nu ra mi no, kad neuž mirš tuo lių nie kas ne-
nai kins: nu ma ty ta, kad ran go vai tu ri at sta-
ty ti tik met rą dan gos iki ta ko, taip pat tas 
vie tas, ku rias iš va ži nės tech ni ka. Ta čiau ko-
kių nors ve lė nos plė ši mų, ve jos so di ni mų 
nė ra su pla nuo ta.

Į redakciją užsukusi dar vie na ak ty vi vil-
ka viš kie tė Al ma Men čins kie nė, pateikusi 
pasiūlymų jau anksčiau, per projekto vieši-
nimą, šįkart kvietė pa grin di nį į par ką at ve-
dan tį ta ką pa va din ti pe da go go Al gi man to 
Zei kaus var du. 

A. Men čins kie nės nuo mo ne, tai bū tų 
gra žus įpras mi ni mas ryškios asmenybės, 
žmo gaus, ku ris ne tik di de lę da lį gy ve ni mo 
dir bo bu vu sio je aš tuon me tė je mo kyk lo je 
(da bar „Ąžuo lo“ pro gim na zi ja), bet ir bu vo 
vie nas iš At gi mi mo ly de rių mū sų ra jo ne.

„San ta kos“ inf.

Dis ku si jos dėl miesto so do ne si bai gia

ATGARSIAI

Naujienos planšetiniame kompiuteryje

www.santaka.info

Melsva neužmirštuolių migla miesto sodą nu-
kloja kiekvieną pavasarį. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Prieš ka rio Kal va ri ja: Šv. Ur šu lės at lai dai 
ir di džiau sias „jo mar kas“ ap skri ty je
Prieš Pir mą jį pa sau li nį 
ka rą Kal va ri jo je bu vo 
įsi kū ru sios stam biau sios 
ap skri ties įmo nės. Praš-
mat nio se ka rei vi nė se sto-
vė jo ca ro ka riuo me nės 
pul kai. Bu vo mil ži niš kas 
ka lė ji mas, ku ria me 1905 
m. bu vo ka li na mi su ki lė-
liai. Tar pu ka riu į di džiau-
sią ap skri ty je jo mar ką 
su va žiuo da vo tūks tan čiai 
žmo nių iš vi sų apy lin kių.
Pir mo je Lie tu vos Res pub li ko je iš-
vys ti Kal va ri jos mies tą bu vo re ko-
men duo ja ma spa lio mė ne sio pa-
bai go je – pir mą jį ant ra die nį, per 
Šv. Ur šu lės at lai dus. Tai buvo pui-
ki galimybė su si pa žin ti su mies to 
gy ve ni mo pul su, iš tir ti jį tar si su 
mik ros ko pu per di džiau sią me tų 
ren gi nį.

At lai dų ry tą vos sau lei pa te-
kė jus Kal va ri jos apy lin kių ūki-
nin kai praus da vo ark lius, iš si neš da vo 
pa kink tus, ap žiū rė da vo ve ži mą. Tur tin go 
ūki nin ko ber nai, mer gos tar da vo si, kas 
tu ri pa si lik ti na mie. Ūki nin kas su žmo na 
už si vilk da vo nau jai pa siū tus rū bus, nu si-
va ly da vo ba tus. O duk ros ka ma ro je ma tuo-
da vo si su knu tes.

Iš vi sų vieš ke lių pa bir da vo ve ži mai. 
Juose sė dė da vo ska ro mis ap si go bu sios 

mer gi nos, mo te rys, skry bė les už si dė ję 
ūsuo ti vy rai. Ke liai virs da vo dul kių de be-
si mis.

Au to bu sų sto ty je – bruz de sys, kamš-
čiai ir kal bos, juo kas, sku bė ji mas. Ūki nin-
kai, val di nin kai ir pirk liai su ba ga žais 
grūs da vo si prie au to bu sų, plėš da vo kon-
duk to riams bi lie tus iš ran kų. Au to bu sų 
sa vi nin kams bu vo tik ra ru giap jū tė, pa ts 

dar by me tis. Ieš ko ti ke lei vių, juos gau dy ti 
už skver nų ne rei kė da vo... Ne rei kė da vo ir 
šū kau ti: „Kas į Ma ri jam po lę? Kas į Kau ną? 
Už du li tus! Už li tą!“ Kal va ri jos „jo mar ko“ 
me tu pel nas pa ts į ki še nes by rė da vo.

Konf lik tų iš veng ti tap da vo ypač sun-
ku. Au to bu sų sto ties ve dė jas ra gin da vo 
šo fe rius ne dels ti. Už vė la vi mą gra sin da vo 
pro to ko lais. O au to bu sų sa vi nin kai kal tin-

da vo ve dė ją su kio jant laik ro džio 
ro dyk les. Šo fe riai pri tar da vo 
darb da viams ir sto ties di rek to-
riui de monst ruo da vo špy gas. Ke-
lei viai ne ri mas tin gai lauk da vo 
konf lik to pa bai gos.

Gat vė se, tur ga vie tė je bu vo 
tik ras skurz dė ly nas. Ve ži mai, 
ark liai, ra guo čiai, be ko nai ir žmo-
nių jū ra. Pre ky bi nin kų pa la pi nės 
tę sė si ki lo met rais. Ap link baž ny-
čios šven to rių ir gat vė se – ei lės el-
ge tų, iš ties ta ran ka ban dan čių su-
minkš tin ti mies to sve čių šir dis.

Kal va ri jos mies te ly je bu vo 
pil na ark lių. Pil ni kie mai ve ži-
mų. Baž ny čio se per pa mal das 
– spūs tys. Ber nai, pa nos šli fuo da-
vo ba tais ša li gat vius ir mirk sė da-
vo vie nas ki tam aku tė mis. Slan-
kio da vo po ro mis ir bū re liais. 
Tryp da vo lie pų alė ją ir gra žią ją 
žo ly tę. Išil gai ša li gat vių vir ti nė 
ke pu ri nin kų, o prie jų – mi nios. 
De rė da vo si, ma tuo da vo si, pirk-
da vo.

Vi sos krau tu vės bu vo sau sa-
kim šos. Užei gos na mai („trak tie-
riai“) ne tu rė da vo lais vų sta liu kų. 

Par da vi nė da vo vy rų mėgs ta mą „mac nų 
skys ti mė lį“ ir alų. Mo te rys ir vai kai gai vin-
da vo si sel te riu – silp nai ga zuo tu mi ne ra li-
niu van de niu. Ša lia vals ty bi nės deg ti nės 
Kal va ri jos san dė lio pa sta to sto vė da vo ei-
lės. Kaip Mask vo je prie duo nos ke pyk lų. 
Jo mar ko deg ti nė bu vo par da vi nė ja ma su 
nuo lai da.

Nukelta į 12 p.]

1933 me tai. Šv. Ur šu lės at lai dai Kal va ri jo je.S

Prieš po rą sa vai čių ra šė me apie Pae že rių 
eže ro pa kran te į Pa tun kiš kių ir Ki si niš-
kių kai mus ve dan tį ke lią VK0001, ku rio 
dan ga vie no je pu sė je yra as fal to, ki to je 
– žvy ro. Skai ty to jai skun dė si, kad as fal tuo-
ta ke lio pu sė taip iš dau žy ta ir iš tru pė ju si, 
kad lūž ta au to mo bi lių va žiuok lės. Ra jo no 
ir se niū ni jos val džios at sto vai tei gė, kad 
ke liui as fal tuo ti lė šų ne nu ma ty ta, ta čiau 
svars tė, kad jų bū tų ga li ma mė gin ti ieš ko ti 
per pro jek tus. Vis dėl to praė ju sią sa vai tę 
į re dak ci ją pa skam bi nę žmo nės džiau gė si, 
kad as fal tas jau tai so mas: „Ge rai, kad lo po 
duo bes, juk oras šy la, gam ta gra žė ja, bus 

sma giau prie eže ro nu va žiuo ti. Ži no ma, 
ti ki mės, kad gal ka da nors at si ras lė šų ir 
iš ti si niam as fal tui.“

Tuo pat me tu tai so mos ir per Ki si niš kių 
kai mą ve dan čios gat vės iš dau žos.

Dar vie na ge ra ži nia apie tvar ko mą ša-
li gat vį Vil ka viš kio cent re sku bė jo pa si da ly-
ti „Gin ta ri nės vais ti nės“ klien tė. Mo te ris 
prieš ke lis mė ne sius krei pė si į „San ta kos“ 
žur na lis tus, kad šie iš kel tų su kly pu sio ša-
li gat vio mies to cent re pro ble mą. Tuo met 
paaiš kė jo, kad už kliu vęs už iš si klai piu sių 
ply te lių su si ža lo jo ne vie nas vais ti nės bei 
gre ta esan čios „Te cha so“ par duo tu vės 

klien tas. Kai ku rie pa ty rė net la bai rim tų 
trau mų, dėl ku rių te ko gy dy tis li go ni nė je. 
Vais ti nės ve dė jas Pau lius Pal ta na vi čius 
tuo met sa kė ir pa ts ne kar tą krei pę sis į se-
niū ni ją, pra šy da mas spręs ti pro ble mą, nes 
vais ti nin kams nuo lat ten ka teik ti pa gal bą 
ant su kly pu sio ša li gat vio su si ža lo ju siems 
žmo nėms. Apie tai bu vo ra šy ta sau sio 24 
d. „San ta ko je“.

Džiu gu, kad ra jo no val džia at krei pė dė-
me sį į opią pro ble mą ir su sku bo ją spręs ti. 
Kaip sa kė ra jo no Sa vi val dy bės adminis-
tracijos Vie ti nio ūkio sky riaus vy riau sia-
sis spe cia lis tas Vi tas Didž ba lis, jei ne sut-

ruk dys orai, ša li gat vio per klo ji mo dar bai 
tu rė tų bū ti baig ti iki bir že lio. Ka dan gi jo-
kių in ži ne ri nių tink lų keis ti ne rei kia, be li-
ko tik išar dy ti se nas su kly pu sias ša li gat vio 
ply te les, iš ly gin ti rel je fą, su klo ti trin ke les, 
už sė ti ve ją.

Anot V. Didž ba lio, gy ven to jų pa gei da-
vi mu nu tar ta iš sau go ti di džiu lę eg lę, puo-
šian čią mi nė tą erd vę, nors, ko ge ro, jos 
šak nys ir bu vo pa grin di nės iš kil no tų ply te-
lių kal ti nin kės. Tai gi gra žė jant mies to cent-
ro gat vėms ir ši erd vė bus pri de rin ta prie 
bend ros ap lin kos.

„Santakos“ inf.

Tai so paežerės ke lią ir šaligatvį miesto centre PO TO, KAI RAŠĖME

Se na sis iš kly pu sių ply te lių ša li gat vis jau ar domas ir ne tru kus bus pa klo tos 
trin ke lės.

SPraė ju sią sa vai tę pae že re be si drie kian čia me ke ly je dir bo ke li nin kų tech ni ka. 
Eg lės MI ČIU LIE NĖS nuo tr.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas gegužės 12 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – KEPLERIS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Ekotipas. Amaretas. Tas. Arbatinė. Totaliai. Mts. Laks. Tąsi. Atleisk. Vira. 
Įsagas. Genys. Kirpti. DDT. Klijai. Norim. Saistė. Asa. 
Horizontaliai: Kompostas. Akis. Alergija. Idealai. Arai. Triks. Spis. Atabaska. Sai. Ginė. Tave. Artimą. 
Indra. Antskrydis. Pasėsi. Astma.
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Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

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

KORESPONDENTAI:

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

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

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

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

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

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

Tiražas – 4140 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

49 38 06 31 20 74 53 23 12 52 13 35 56 69 01 72 10 05 66 
04 62 28 48 33 59 55 39 40 58 75 50 30 42 08 16 60 22 11 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 24 17 07 54 45 03 36 21 
70 37 67 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 0163941 – automobilis „Nissan Qashqai“; 
01**775, 01**160, 02**406, 00**621, 01**849, 0388566 – 100 
Eur piniginis prizas; 0422041, 0411137, 0184299, 0205603, 
0097848, 0367851 – 1000 Eur „Auksinio puodo“ (AP) dalybų 
prizas; 0318361 – 1000 Eur piniginis prizas; 0284311 – 1150 Eur 
piniginis prizas; 0141073 – 1800 Eur piniginis prizas; 00**149, 
04**952, 02**954, 01**510 – 200 Eur AP dalybų prizas; 
0217924, 0217270 – 2000 Eur AP dalybų prizas; 0284260 
– 2000 Eur piniginis prizas; 0432723 – 3000 Eur piniginis 
prizas; 0247936 – 3100 Eur piniginis prizas; 0106361 – 3600 
Eur piniginis prizas; 0315604 – 50 000 Eur AP dalybų prizas; 
04**292 – 500 Eur AP dalybų prizas; 0052200, 0193534 
– 5000 Eur AP dalybų prizas; 0290989 – 550 Eur piniginis 
prizas; 018*557, 009*601, 028*022, 033*411, 021*501, 
021*958, 002*057, 0076571, 0017354, 0211582, 0322675, 
0159940 – 67 Eur piniginis prizas; 0447110 – 700 Eur piniginis 
prizas; 0204093 – 750 Eur piniginis prizas.

Laimėjimai: visa lentelė – 18 710 Eur, įstrižainės – 22 Eur, 
eilutė – 2 Eur, keturi kampai – 1 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1258. 
Data: 2020-05-17.

Bi tės vis dar su ge ba nu ste bin ti il ga me tį bi ti nin ką
Atkelta iš 3 p.

Maž daug prieš de šimt me tį Eu ro-
pą bu vo už tvin dęs iš Ki ni jos įvež-
tas me dus. J. Stro kas juo ka vo, kad 
to kio me daus net bi tės ne bu vo 
ma čiu sios. Eu ro pie čiai ne tru kus 
už drau dė ki nams eks por tuo ti jų 
pro duk ci ją, ta čiau šie grei tai ra-
do išei tį. Da bar, Obe lu pių kai mo 
gy ven to jo tei gi mu, jie sa vo me dų 
į Se ną jį že my ną eks por tuo ja kaip 
uk rai nie čių – su tą pa tvir ti nan čio-
mis eti ke tė mis ir ser ti fi ka tais.

„Lie tu viams bi ti nin kams ko-
ją ki ša ir tai, kad tarp jų trūks ta 
pa pras čiau sios koo pe ra ci jos. Vi si 
žiū ri tik as me ni nės nau dos, o apie 
bend rą ge ro vę ma žai kas te gal vo-
ja“, – min ti mis da li jo si pa šne ko-
vas.

Te ko pa si rink ti
Šian dien J. Stro kas tu ri per 

100 avi lių, ta čiau plės tis ne ke ti-
na. Kar tu su žmo na Vio le ta ūky je 
plu šan tis vy riš kis tvir ti no tu rin tis 
tiek bičių šei mų, kiek pa kan ka pa-

]

ten kin ti vi sus po rei kius. Da bar jis 
yra vie nas iš di džiau sių ra jo no bi ti-
nin kų, ta čiau il gai kraš tie tis lai kė 
daug ma žes nį šių vabz džių kie kį. 
Bitininkauti pa ska ti no uoš vis, ku-

ris taip pat bu vo di de lis bi čių my lė-
to jas. Įdo mu tai, kad pa ts J. Stro kas 
apie bi ti nin ka vi mą il gai ne ga lė jo 
net pa gal vo ti, nors bi tes lai kė ne 
tik uoš vis, bet ir tė vas bei se ne lis.

„Pa me nu, kaip kar tą uoš vis pa-
siū lė pa čiam pa si ga min ti ke le tą 
avi lių. Jis pa ža dė jo ati duo ti tiek šei-
mų, kiek su si kal siu avi lių. Tą kar tą 
pa si ga mi nau 12 avi lių, ku riuos tu-
riu ir da bar“, – sa kė J. Stro kas.

Il gai rim tai bi ti nin kys tei jis 
ne tu rė jo lai ko. Vy ras tuo me tu 
ko lū ky je dir bo elekt ri ku bei dirb-
tu vių ve dė ju, tad vi są dė me sį kon-
cent ra vo bū tent šioms veik loms. 
1996 m. iš Vil ka viš kio į Obe lu pių 
kai mą per si kė lę Juo zas ir Viole-
ta ku rį lai ką na muo se lai kė maž-
daug 30 avi lių. Kaip sa kė vyriškis, 
tuo me tu žie mą dirb da vo pa gal 
pro fe si ją, o va sa rą pa siim da vo 
ato sto gas ir rū pin da vo si bi tė mis.

„Ma no dar bas bu vo su si jęs 
su įvai rių ma ši nų elekt ro ni ka. Pa-
ma žu jos ėmė to bu lė ti, tad te ko 
priim ti spren di mą – ar ba su si pirk-
ti nau jau sią įran gą bei va ži nė ti po 
to bu li ni mo si kur sus, ar ba lik ti su 
bi tė mis. Pa si rin ki mas ne bu vo sun-
kus. Net ru kus pa di di nau šei mų 
skai čių. Su bi tė mis in ten sy vaus 
dar bo bū na maž daug 15 sa vai čių 
per me tus, tuo tar pu ūki nin kas su 
kar vė mis dir ba net 15 mė ne sių 
per me tus! Pak lau si te, kaip taip 
ga li bū ti? Pap ras tai! Jis va sa rą ne 
tik tu ri ga ny ti gy vu lius lau ke, bet 
ir per tris mė ne sius pa si ruoš ti pa-
ša rų žie mai. Jam tik rai sun kiau“, 
– min ti mis da li jo si pa šne ko vas.

Pa vyz dys žmo nėms
Ga li ma sa ky ti, kad rim čiau 

su bi tė mis J. Stro kas su si pa ži no... 
trau ki ny je. Kar tą vyk da mas trau-
ki niu na mo iš tuo me ti nio Le ning-
ra do jis iš nuo bo du lio ėmė skai-
ty ti uoš viui lauk tu vių ve ža mą 
kny gą „Iš vaš ko ake lės“. La biau-
siai vy ro dė me sį pa trau kė straips-
nis apie bi tes ir že mės elekt ri nį 

lau ką. Teks te bu vo ra šo ma, kad 
bi tės elekt rą sa vo reik mėms nau-
do jo dar ta da, kai žmo nės ant že-
mės vaikš čio jo ke tu rio mis.

„Skren dan čios bi tės plau ke liai 
nuo trin ties į orą įsie lekt ri na tam 
tik ru krū viu, o au ga las ir jo žie da-
dul kės nuo są ly čio su že me bū na 
įsie lekt ri nę prie šin gu krū viu. Bi tei 
pa kan ka tik nu tūp ti ant gė lės žie-
do ir žie da dul kės pa čios pri lim pa 
prie jos“, – pa sa ko jo bi ti nin kas.

Pa na šių is to ri jų jis ga lė tų pa-
pa sa ko ti ir dau giau. At ro do, kad 
nė ra fak to, ku rio vy ras ne ži no tų 
apie šiuos vabz džius. Jo tei gi mu, 
iš bi čių pa vyz dį ga lė tų im ti ir žmo-
nės, nes jos pui kiai pa ro do, kad 
kiek vie nas tu rė tų dirb ti tą dar bą, 
ku rį ge riau siai iš ma no.

Bi čių veik la pri klau so nuo am-
žiaus. Jos sa vo „kar je rą“ pra de da 
nuo šla vė jos. Iš si ri tu sios iš ake lės 
bitės su tvar ko sa vo ap lin ką ir pa-
ruo šia ją ki tų kiau ši nė lių dė ji mui. 
Vė liau ima veik ti vaš ko ga my bos 
liau kos, tad jos ima siū ti ko rius. 
Dar vė liau su bręs ta pie ne lio ga my-
bos liau kos, tad to kios bi tės rū pi-
na si mo ti nė le, ją mai ti na. Pas ta ro-
ji per pa rą tu ri pa dė ti 1,5–2 tūkst. 
kiau ši nė lių.

Po mo ti nė lės mai tin to jų eta po 
atei na lai kas bi tėms rink ti žie da-
dul kių ne kta rą. Kai šis vabz dys 
to jau ne pa jė gia da ry ti, jis tam pa 
žval gu – ieš ko ne kta ro ir jį su ra-
dęs apie tai pra ne ša ki tiems sa vo 
šei mos na riams. Dar vy res nės bi-
tės už sii ma avi lių sau go ji mu bei 
gy ny ba.

„Net ir da bar bi tės dar su ge ba 
ma ne nu ste bin ti. Tik prieš ke lis 
me tus su pra tau, kad jos ne ne ša 
me daus. Juk gam to je yra tik ne kta-
ras, o ne me dus. Jį rei kia dar pa ga-
min ti“, – paaiš ki no J. Stro kas.

Prie Juozo Stroko namų esantis didžiulis užrašas išduoda, kad 
čia galima įsigyti bičių gaminamos produkcijos. Autoriaus nuotr.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 981

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

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197, 

Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

tie sio giai 
per ka 

Užsk. 982

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 787

Užsk. 986

Užsk. 659

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 
 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

apžiūros centro). 
Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 

I Š S I M O K Ė T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

Anglys saugomos angare.
www.vilkdara.lt.

Užsk. 1088

Užsk. 1089

NAU JOS PAS LAU GOS RE GIO NE
Lie tu vo je šiuo me tu įgy ven di na mas ant ras ins ti tu ci nės glo bos 

per tvar kos eta pas, ku rio tiks li nė gru pė yra as me nys (vai kai, jau-
ni mas, suau gu sie ji), tu rin tys pro to ir (ar) psi chi kos ne ga lią, bei jų 
šei mos. Pert var kos tiks las – siek ti su da ry ti są ly gas neį ga liems suau-
gu siems as me nims, jų šei moms (glo bė jams, rū pin to jams) gau ti in di-
vi dua lias jų po rei kius ati tin kan čias bend ruo me ni nes pa slau gas bei 
ska tin ti vi suo me nės ver ty bi nių nuo sta tų kai tą, for muo jant tei gia mą 
vi suo me nės po žiū rį į neį ga liuo sius.

Nuo ge gu žės 1 d. star ta vo nau jas pro jek tas „Nuo glo bos link ga-
li my bių: bend ruo me ni nių pa slau gų plėt ra“. Ma ri jam po lės re gio-
ne bus tei kia mos ap sau go to būs to, pa gal bos prii mant spren di mus, 
įdar bi ni mo su pa gal ba, so cia li nių dirb tu vių pa slau gos as me nims 
tu rin tiems pro to ir (ar) psi chi kos ne ga lią. Pas lau gos bus tei kia mos 
klien tams iš per tvar ko mų glo bos įstai gų, o taip pat bend ruo me nė je 
gy ve nan tiems as me nims. Nu ma to ma pa slau gų tei ki mo truk mė – 3 
me tai.

Ap sau go tas būs tas – kon sul ta vi mo, tar pi nin ka vi mo, so cia li nių 
įgū džių ug dy mo, pa lai ky mo pa slau ga ir gy ve na mo sios vie tos su tei-
ki mas bend ruo me nė je da li nai sa va ran kiš kiems suau gu siems as me-
nims su ne ga lia, de ri nant tai su in di vi dua lia at ve jo va dy bi nin ko pa-
gal ba ir ki to mis pa slau go mis bend ruo me nė je, pa de dan čio mis plė to ti 
ir pa lai ky ti as me nų so cia li nius ir sa va ran kiš ko gy ve ni mo įgū džius, 
sie kiant vi siš ko jų sa va ran kiš ku mo. Ap sau go tas būs tas – tai ne vien 
būs tas, vie ta, kur ga li ma gy ven ti. Tai ga li my bė žmo gui, tu rin čiam 
psi chi kos ne ga lią, gy ven ti sa va ran kiš kai ir gau ti spe cia lis tų pa gal bą 
to se sri ty se, ku rio se trūks ta įgū džių, ži nių.

Pa gal ba prii mant spren di mus – pa si tel kus pa gal bi nin ko prii-
mant spren di mus ar spe cia lis tų ko man dos pa gal bą stip rin ti as mens 
ge bė ji mus pa si rū pin ti sa vi mi ir priim ti kas die nius spren di mus, sie-
kiant sa va ran kiš ko gy ve ni mo ir da ly va vi mo vi so se gy ve ni mo sri ty se.

Įdar bi ni mas su pa gal ba – so cia li nių, dar bi nių įgū džių ver ti ni-
mas, ug dy mas ir pa lai ky mas, kon sul ta vi mas, tar pi nin ka vi mas ir at-
sto va vi mas as me niui ieš kant dar bo, pa gal ba as me niui at lie kant įsi-
dar bi ni mo pro ce dū ras, ly di mo ji pa gal ba įsi dar bi nus.

Dėl aukš čiau mi nė tų pa slau gų po rei kio kvie čia me kon tak tuo ti su 
Skaid re Rač kaus kie ne, tel. 8 610 61 005, el. p. skaid re.rackauskiene@
gmail.com ar ba su do ku.zon@gmail.com.

So cia li nės dirb tu vės – pro to ir (ar) psi chi kos ne ga lią tu rin čių as-
me nų nuo 18 me tų am žiaus įsi dar bi ni mo at vi ro je rin ko je ga li my bių 
di di ni mas, bend rų jų ir spe cia lių jų dar bi nių įgū džių la vi ni mas ir pa-
lai ky mas, at lie kant pra smin gas dar bi nio užim tu mo veik las.

Dėl pa slau gų po rei kio kvie čia me kon tak tuo ti su Lai mu te Bag da-
na vi čie ne, tel. (8 342) 58 936, el. p. ky bar tu.vgn@gmail.com.

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

Užsk. 1090

Užsk. 1091
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Dengia stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Atlieka visus 
skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 947

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 940

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

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

Dovanoja geros būklės miegamąją 
sofą. Tel. (8 342) 41 078. 1086

Vilkaviškyje dovanoja žemės 
gruntą. Pasiimti reikia patiems.
Tel. 8 620 50 015. 1080

Kelyje Sausininkai–Karalkrėslis 
pamestas motopurkštuvas. 
Radusiajam atsilygins.
Tel. 8 613 82 724. 1092

Ieško naujų darbuotojų – ledų 
fasuotojų. Dėl informacijos 
kreiptis ledų fabriko UAB „Art 
Glacio“ tel. 8 692 69 311. 977

Siūlo gerai apmokamą darbą 
vairuotojams, turintiems 
C kategorijos ir 95-o kodo 
pažymėjimus. Išvykstama 6 
savaitėms į Vokietiją.
Tel. 8 655 56 743. 1077

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas patyręs dirbtuvių 
vedėjas-automechanikas 
atlikti sunkiasvorių transporto 
priemonių remonto darbų 
organizavimą, planavimą ir darbo 
kokybės kontrolę. 
Tel. 8 698 33 217. 961

52 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 652 29 388. 908

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

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

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

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

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

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

Galvijus (bulius, telyčias, karves), 
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054. 900

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

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

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites, didelius mėsinius 
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551. 374

UAB „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

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

Perka ir parduoda veršelius 
geromis kainomis (nuo 2 sav. 
amžiaus, virš 50 kg).
Tel. 8 617 22 283. 1021

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

Apdailos darbai (montuoja gipso 
kartono plokštes, glaisto, dažo, 
tapetuoja, kloja grindis, laminatą, 
kala dailylentes). 
Tel. 8 678 46 607. 564

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo, hidraulo ir 
elektros sistemas. Virina 
pusautomačiu suvirinimo 
aparatu (lituoja ir virina aliuminį). 
Atvyksta. 
Tel. 8 682 92 203. 903

PAUKŠČIŲ KURJERIS PREKIAUS 
VIŠTOMIS, VIŠČIUKAIS, KALAKU-
TAIS! Gegužės 22 d. (penktadienį) 
prekiaus S. Ludavičiaus ūkyje, 
Nemunaityje, augintomis 3–6 
mėn. vakcinuotomis rudomis, 
juodomis, raibomis, baltomis 
dėsliosiomis vištaitėmis, 
kurios gyvena 4–5 metus. 
Priimami išankstiniai užsakymai 
AB „Vilniaus paukštynas“ 
išperintiems mėsiniams 
vienadieniams ir paaugintiems 
2–4 sav. viščiukams COBB-500 
ir ROSS-308. Prekiaus BIG-6 
didžiaisiais mėsiniais kalakutais 
(patinėliais, auga iki 30 kg). Reikia 
užsisakyti. Prekiaus ir lesalais. 
Pristato į namus. 
Tel.: 8 623 04 888, 
8 612 75 682. 1097

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

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

Kaladėmis supjautas drebulines, 
pušines,juodalksnines, beržines 
malkas. Atveža iki 10 erdm.
Tel. 8 687 63 805. 1037

Uosines, alksnines, beržines, 
ąžuolines malkas rąstais ir 
kapotas, supjautas atraižas.
Senjorams daro nuolaidas.
Tel. 8 633 84 438. 1094

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

PIGIAUSIOMIS kainomis – medžio 
pjuvenų briketus, granules, balta-
rusiškus durpių briketus, anglį. 
Atveža! Tel. 8 602 70 624. 1018

Namą Kybartuose (yra žemės, 
ūkiniai pastatai, teritorija 
aptverta). Tel. 8 614 58 380. 971

Mūrinį namą Tiesos g. 14, Kybar-
tuose (yra ūkiniai pastatai, 15 a 
žemės). 
Tel. 8 650 64 887. 1082

Tujas, egles, pušis, vaismedžius, 
maumedžius, ąžuolus, 
kadagius, lazdynus, graikinius 
riešutmedžius, magnolijas, 
hortenzijas, lanksvas, pušis 
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius 
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413. 606

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už 
kg, lenkiška – 2,50 Eur už kg), 
sprandinę, nugarinę, šoninę, 
kumpį. Atveža. 
Tel. 8 607 12 690. 771

Ąžuolinę porinę brikelę („bričką“) 
su pakinktais. 
Tel. 8 616 17 802. 1093

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

3 vagų plūgą, kultivatorių su 
akėčiomis, sunkvežimį GAZ-52.
Tel. 8 620 92 905.

1095

Laiptuotą skardą javų 
kombainams remontuoti, 
javų kombaino „Volvo 8000“ 
kratomąją lentą ir „Ferguson“ 
kratomąją lentą (ilgis – 2 metrai, 
plotis – 1,04 metro). 
Tel.: 8 687 26 184, 
(8 343) 50 413. 1076

Labai geros būklės javų 
kombainą LAVERDA 3400 (3,6 m 
pjaunamoji, variklio galingumas 
115 AJ, 6 cilindrų, IVECO 
smulkintuvas).
Tel. 8 601 18 005. 770

skelbimai / reklama  /  11
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

ĮVAIRŪS

PERKA

Tik brangus prisiminimas liko, juodas gedulas, skaudi 
rauda. Niekas kitas negalės pakeisti mylimos žmonos-
mamos niekada.  
Dėl Gražinos ŽIURKUVIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius.

Geisteriškių punkto pieno statytojai ir supirkėja
1083

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, nors iš skausmo ir 
plyštų širdis. Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai, tik sapne 
kai kada aplankys.
Dėl ilgametės draugijos narės Gražinos ŽIURKUVIENĖS 
mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą, dukrą ir sūnų su 
šeimomis.

Neįgaliųjų draugijos Keturvalakių grupės nariai ir vadovė 1084

UŽJAUČIAME

DARBAS

PARDUODA

Užsk. 470

Ūkininkas Gintas Cimakauskas 
siūlo įsigyti paaugintų 

kalakučiukų.
Prekiaus 

gegužės 20 d. 
(trečiadienį), 

nuo 7 val., Vilkaviškio 
miesto turguje.

Tel. 8 687 49 351.
Užsk. 1032

AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS MĖSINIAI VIŠ ČIUKAI! ANČIUKAI, 
ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI,  VIŠ TAITĖS! SAUGUS PRISTATYMAS!

Gegužės 22 d. (penktadienį) ir gegužės 26 d. (antra die nį) prekiaus AB 
„Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileriniais ROSS-308  ir COBB-500 veis-
lės vienadieniais ir 3–4 sav. paaugintais viščiukais, 2–4 mėn. dedeklėmis 
vištaitėmis, ančiukais, žąsiukais, mulardomis, vienadienėmis vištaitėmis, 
mėsiniais BIG-6 veislės kalakučiukais, lesalais. TEL. UŽSAKYMAMS 8 611 51 770.  
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose – 8.20 val., 
Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., 
Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., 
Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose 
– 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., 
Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose 
– 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 
val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje 
– 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje 
– 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val., Gudkaimyje– 16.15 val., 
Vilkupiuose – 16.30 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 1087

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms ir artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems už parodytą pagarbą ir suteiktą 
pagalbą, už paguodos žodžius, už maldą ir buvimą kartu 
netekties valandą, dėkojame ir visiems, padėjusiems palydėti 
į amžino poilsio vietą brolį Zenių ŠULINSKĄ.
Sesuo Teresė su šeima 1085

Ge gu žės 29 d., 10 val., bus at lie ka mi že mės skly po (kad. Nr. 
3928/0003:0420), esan čio Ka ralk rės lio k., Pa je vo nio sen., Vil ka viš kio 
r. sav., pri klau san čio Ri mal dui Be ke riui, ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo 
že mės skly po (kad. Nr. 3928/0003:0751) įga lio tus as me nis (skl. sav. 
Ma ri jo na Vir bic kie nė) da ly vau ti ma ta vi muo se pa ženk li nant že mės 
skly po ri bas.

Ge gu žės 29 d., 12 val., bus at lie ka mi že mės skly pų (pro j. Nr.: 606-
1; 606-2), esan čių Rū dos k., An tu pių k., Gi žų sen., Vil ka viš kio r. sav.,  
pri klau san čių Egi di jui Ber nec kui, ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia 
gre ti mų že mės skly pų (kad. Nr. 3930/0002:0724; 3930/0002:8515) įga-
lio tus as me nis (skl. sav. Jo nas Šve das, Kris ti na Iva no va) da ly vau ti 
ma ta vi muo se pa ženk li nant že mės skly po ri bas.

Su sa vi mi pra šo tu rė ti do ku men tus, įro dan čius tei ses į mi nė tą-
jį skly pą. Apie sa vo neat vy ki mą pra šo in for muo ti ad re su: And riaus 
Bag do no ind. veik la, Ge di mi no g. 16, Vil ka viš kis, tel. 8 626 68 511, el. 
p. bagdonasandrius2@gmail.com. Užsk. 1096



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ši lu ma 
dar ne džiu gins

Gegužės 20-oji – 
Kauno diena
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena

Gegužės 21-oji – 
Pasaulinė kultūrų puoselėjimo 
diena
Lietuvos tautinių bendrijų diena
Šeštinės

DIENOS

Gegužės 19 d. 
Celerina, Celerinas, Celesta, Celestinas, 
Celė, Dangė, Dangius, Gilvina, Gilvinas, 
Jovaišas, Jovaidas, Jovarda, Jovardas

Gegužės 20 d. 
Akvilė, Akvilina, Alfredas, Bernardina, 
Bernardinas, Eidvainas, Eidvilas, Eidvilė, 
Eidvydas, Eidvydė, Vygintas

Gegužės 21 d. 
Atėnė, Gėlė, Kyvainas, Teobaldas, 
Vaidevutis, Valentas, Vydmina

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien pliaups lie tus, tem pe ra tū ra kils 
iki 8–13 laips nių ši lu mos. Šiau rės va ka rų 
vė jo gū siai sieks 15–18 m/s.

Tre čia die nio nak tį at vės iki 1–6 laips nių 
ši lu mos, kai kur nu ma to mos šal nos. Die na 
bus de be suo ta, lie tus – tik trum pa lai kis. Vie-
to mis pūs gū siuo tas šiau rės va ka rų vė jas. 
Su šils iki 10–15 laips nių.

Ket vir ta die nio nak tį ter mo met rai ro dys 
2–7 laips nių ši lu mą. Die ną vėl daug kur pa-
lis, te be siau tės šiau rės va ka rų vė jas. Oras 
su šils iki 9–14 laips nių ši lu mos.

Nedrąsiai besiskleidžiančios pakal-
nutės varpelius prausia lietus.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Jautis (04 21–05 20)

Delčia iki gegužės 21 d.

05:07
21:25
16:18

Į Šve di ją pluk do mo der nus kel tas

Lie tu vos Res pub li kos jū rų lai vų 
re gist re už re gist ruo tas lai vas 
„Si re na Sea ways“. Iš skir ti nis 
kel tas ke lei vius ir kro vi nius jau 
pluk do marš ru tu Klaipėda–
Karlshamnas (Šve di ja).

„Si re na Sea ways“ pri klau so vie no di džiau-
sių Eu ro po je kel tų ope ra to rių DFDS lai-
vy nui. Tai – dau giau sia ka ju čių tu rin tis 
bend ro vės lai vas Lie tu vo je, ga lin tis vie nu 
me tu pluk dy ti ir ke lei vius, ir kro vi nius.

Iš vi so lai ve yra 181 ka ju tė, ku rio je ga li 
ap si sto ti 650 ke lei vių. Kro vi ni nė kel to tal-
pa sie kia 2 tūkst. li ni ji nių met rų. Ki taip ta-
riant, ja me ga li tilp ti tiek au to mo bi lių, kad 
su sta ty ti vie nas pa skui ki tą šie su da ry tų 2 
km ei lę.

„Si re na Sea ways“ kel tas mū sų ša lies 
lai vy ne – tik rai iš skir ti nis, nes ja me, ly gi-
nant su ki tais kel tais, nė ra sė di mų sa lo no 
vie tų, vi siems su da ry tos są ly gos ap si sto ti 
ka ju tė se, įreng ta spe cia li skai ty mo ir poil-
sio zo na su pa no ra mi niu vaiz du į jū rą.

„Kel tas la bai drau giš kas šei moms ir ke-

liau jan tie siems su sa vo au gin ti niais. 
Ja me įreng ta dau giau ka ju čių, kur 
ga li ma ap si sto ti su gy vū nais, vie no je 
zo no je vei kia vai kų žai di mų kam ba-
rys, ka vi nė ir par duo tu vė. Kel te taip 
pat yra du res to ra nai, ba ras. Nuo lat 
ieš ko ma ga li my bių, kaip kel tais plau-
kian tiems ke lei viams ke lio nes pa da-
ry ti dar ma lo nes nes ir už tik rin ti dar 
ge res nes są ly gas kro vi nius siun čian-
tiems ar jų lau kian tiems klien tams, 
to dėl džiau gia mės, kad nuo šiol „Si-
re na Sea ways“ kel tas marš ru tu Klai-
pėda–Karlshamnas plauks 6 kar tus 
per sa vai tę“, – sa kė „DFDS Sea ways“ 
ter mi na lo ope ra ci jų ir par da vi mo lai-
vuo se di rek to rius Ro ber tas Ko ge lis.

Jo tei gi mu, šis lai vas iš spręs su-
si sie ki mo mi nė ta li ni ja pro ble mą. 
Da bar, kai ope ra to rius DFDS ri bo ja 
kel tuo se par duo da mų vie tų skai čių, 
taip steng da ma sis už tik rin ti ke lei-
vių sau gu mą per ko ro na vi ru so pan-
de mi ją, rei suo se iš Lie tu vos į Šve di-
ją pra dė jo trūk ti vie tų. Šiuo me tu į 
Karls ham ną daž niau siai vyks ta ma dar bo 
rei ka lais.

Kel te „Si re na Sea ways“ pa si keis da mos 
dirba dvi įgu los po 32 ko man dos na rius.

Į Lie tu vą šis lai vas at ke lia vo iš Pran cū-
zi jos ir pa kei tė mi nė tu marš ru tu iki šiol 
plau kio ju sį kel tą „Li ver pool Sea ways“. 
Lai vas „Si re na Sea ways“ ke lei vius ir kro vi-
nius taip pat yra pluk dęs vie nu se niau sių 
DFDS marš ru tu Esbjergas–Harvičas, jun-
gu siu Da ni ją ir Ang li ją.

„Si re na Sea ways“ il gis sie kia be veik 
200 met rų, plo tis – dau giau nei 25 met rai. 
Prieš 17 me tų sta ty tas lai vas iš vys to iki 23 
maz gų grei tį (iki 40 km/val.).

Marš ru tu Klaipėda–Karlshamnas taip 
pat to liau plauks DFDS kel tai „At he na Sea-
ways“ ir „Pat ria Sea ways“. Iš vi so su Lie tu-
vos vė lia va at vi ruo se van de ny se plau kio-
ja 12 DFDS lai vų.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Kel tas „Si re na Sea ways“ ke lei vius ir kro vi nius pluk do iš Klai pė dos į Karls ham ną Šve di jo je. „Si re na Sea ways“ nuo tr.S

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

Atkelta iš 8 p.

Ša li gat viais iš di džiai vaikš čio da vo vie ti-
niai po nai su žmo no mis ar in te li gen tiš-
kos iš vaiz dos pa ne lė mis. Ap lin ki nių vals-
čių vir šai čiai, se niū nai, sek re to riai ir ki ti 
vir ši nin kai ve ži mais va de lio jo į Šv. Ur šu-
lės at lai dus. De monst ra vo pa sku ti nes kos-
tiu mų ir su knu čių ma das. Val džios at sto-
vai su vi suo me ne suar tė da vo vie ti nia me 
Šau lių są jun gos klu be. Links min da vo si 
ki to se įstai go se, ku rių prieš ka rio Kal va ri-
jo je bu vo de vy nios ga ly bės.

Aikš tė je tarp ama ti nin kų, pre ky bi-
nin kų pa la pi nių su kio jo si „per kup čiai“ 
– įvai rūs agen tai ar ne nus ta ty to luo mo 
su ne ži no mu vers lu ti pai. Jie rek la muo da-

] vo ste buk lin gus mil te lius nuo įvai riau sių 
kiau lių li gų, siū ly da vo kro ko di lo odos pi-
ni gi nių ar kvap nių jų mui lų. „Aš tuo ni ga-
ba liu kai už tris li tus ir žva kė ma ga ry čių!“ 
– šū kau da vo ei da mi per šven to rių. O kle-
bo nas, at si sto jęs ant laip tų, grū mo da vo 
kumš čiu. Va gi šiai lan džio da vo po mo te rų 
ran ki nes ir vy rų ki še nes.

„Links min kis, dan gau, links mink dū-
šią ma no! O Šven ta Ur šu le!“ – gie do da vo 
ties šven to riu mi. O pi lie čiai pri tar da vo 
užei go se ir links mai kel da vo bo ka lus į 
vir šų.

Atė jus va ka rui iš tuš tė da vo mies to 
gat vės. Sau lė ly džio švie so je pa var gęs 
nuo šur mu lio mies tas su lauk da vo pel ny-
to poil sio. Tur gaus aikš tė je įsi vy rau da vo 

ra my bė. Tik silp nas vė je lis ne šio da vo 
nuo krak mo li nių sal dai nių nu lup tus po-
pie rė lius. Tuš čio se gat vė se jie bliz gė jo 
kaip mer gi nų veid ro dė liai. O to lu mo je 
bu vo ga li ma iš girs ti ar mo ni kos gar sus, 
ku riems dai na pri tar da vo nak ti nė jan tis 
Kal va ri jos jau ni mas.

Taip at ro dė prieš ka rio Kal va ri ja ste-
bint ją per ru dens mig los ap trauk tą te-
les ko pą tre čia ja me praė ju sio am žiaus 
de šimt me ty je.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Prieš ka rio Kal va ri ja: Šv. Ur šu lės at lai dai ir 
di džiau sias „jo mar kas“ ap skri ty je

Vi siems ke lei viams su da ry tos są ly gos ap si sto ti ka ju tė se.S

Lai ve yra kur su bend ra ke lei viu pri sės ti 
iš ger ti ka vos.

S
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