
Po li ti kai ra jo nų li go ni nes no ri 
su žlug dy ti pa cien tų ran ko mis
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Po ne be pir mą kar tą ten den-
cin gai pa teik tos in for ma-
ci jos Vilkaviškio li go ni nės 
me di kai jau čia si su mi šę ir 
įskau din ti. Jiems ap mau du, 
kad po li ti kai ra jo ni nes li go ni-
nes sie kia su žlug dy ti pa čių 
pa cien tų ran ko mis.

Sklei džia mi gan dai
Nors op ti mi zuo ti ša lies li go ni nių 

tink lą sie kian tis svei ka tos ap sau gos 
mi nist ras Au re li jus Ve ry ga vie šė da-
mas Vil ka viš ky je ža dė jo, kad ra jo nų 
me di kai apie konk re čias per mai nas 
su ži nos dar bir že lio pa bai go je, kol kas 
tiek gy dy to jams, tiek dėl gy dy mo įstai-
gų li ki mo su ne ri mu siems pa cien tams 
ten ka va do vau tis tik ži niask lai do je pa-
si ro dan čiais gan dais.

Lai ki nai Vil ka viš kio li go ni nės va-
do vo pa rei gas ei nan tis Pet ras Vai tie-
kū nas pa ti ki no, kad nei jis, nei šiuo 
me tu ato sto gau jan tis li go ni nės vyr. gy dy-
to jas Li nas Bla žai tis jo kių ofi cia lių do ku-
men tų ar raš tų apie to les nį įstai gos li ki mą 
ne ga vę. Ta čiau, kaip ir dau ge lis ei li nių skai-
ty to jų, li go ni nės va do vai vie na me in ter ne-
to po rta le ma tė straips nį apie „juo dą jį li go-
ni nių są ra šą“, į ku rį pa te ko ir Vil ka viš kio 
gy dy mo įstai ga. Mi ni mos 35 li go ni nės įvar-
di ja mos kaip ne sau gios, nes jo se vi są pa rą 
ne tei kia mos bū ti nos pa slau gos.

– Iš pra džių pa ma tęs pa teik tą len te lę su 
duo me ni mis, kad mū sų li go ni nė je ne va nė-
ra vi są pa rą tei kia mų aku še ri jos, anes te zio-
lo gi jos rea ni ma to lo gi jos bei neo na to lo gi jos 
pa slau gų, ne ga lė jau su pras ti, kas vyks ta, – 
sa kė li go ni nės vyr. gy dy to jo pa va duo to jas, 
šiuo me tu li go ni nei va do vau jan tis P. Vai tie-
kū nas. – To kia si tua ci ja, kad li go ni nė je ne-

bū tų kiau rą pa rą dir ban čių anes te zio lo gų 
rea ni ma to lo gų ap skri tai pas mus bu vo gal 
prieš du de šimt me čius, o to kio me to, kai li-
go ni nė je ne bu vo vi są pa rą dir ban čių aku še-
rių gi ne ko lo gų, ra jo no gy ven to jai, ko ge ro, 
jau iš vis ne pa me na.

Dir bo re zi den tai
Tuo tar pu svei ka tos ap sau gos mi nist-

ras A. Ve ry ga re mia si prieš dau giau nei 
dve jus me tus Vals ty bi nės li go nių ka sos at-
lik tos ra jo ni nių li go ni nių ana li zės duo me-
ni mis. Pa tik ri ni mų me džia go je už fik suo ta, 
kad sep ty nio li kos sa vi val dy bių ra jo ni nė se 
li go ni nė se ne bu vo tin ka mai už tik ri na mas 
pa slau gų tei ki mas vi są pa rą.

P. Vai tie kū nas įsi ti ki nęs, kad su ma žin-
ti ra jo ni nių li go ni nių skai čių pa si kė si nu si 

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja są mo nin gai 
no ri įbau gin ti žmo nes dėl ne va ne sau giai 
tei kia mų pa slau gų, tad in for ma ci ją tei kia 
ten den cin gai.

Li go ni nės va do vas pri pa ži no, kad 
dau giau nei prieš dve jus me tus at lik tas 
Vals ty bi nės svei ka tos įstai gų ak re di ta vi-
mo prie žiū ros tar ny bos au di tas ra do tam 
tik rų trū ku mų, ku riuos li go ni nė jau se-
niai pa ša li no. Kaip pa žei di mus au di to riai 
įvar di jo tai, kad Rea ni ma ci jos sky riu je su 
vie ti niais me di kais dir bo ke tu ri, o Aku še-
ri jos-gi ne ko lo gi jos ir Vai kų li gų sky riuo se 
– po vie ną gy dy to ją re zi den tą, ku rie tuo 
me tu tu rė jo tik me di ci nos gy dy to jo li cen-
ci jas, ta čiau dar ne bu vo įgi ję spe cia ly bės 
li cen ci jų.
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PA VO JIN GAS  ME TAS
Praė ju sią sa vai tę vi so je Lie tu vo je ug nia-
ge siai ge si no 125 gais rus. De gė 15 pa sta-
tų, 22 trans por to prie mo nės, tarp jų – 6 
trak to riai ir kom bai nai.

Ug nia ge siai per spė ja: per karš čius 
kiek vie na ki birkš tis bet ka da ga li su kel-
ti gais rą. Mū sų ra jo ne praė ju sią sa vai-
tę jau ne pir mą kar tą lieps no jo ja vai. 
Šį kart gais ras ki lo Kark li nių kai mo lau-
kuo se. Jį su kė lė  iš kom bai no iš lė ku si ki-
birkš tis. Tech ni ka iš va ry ta, bet nu de gė 
da lis ja vų ir ra žie nų.

SKAI ČIŲ MA GI JA
Sa vo ves tu vėms no rė da mos gra žaus 
skai čių de ri nio Sa vi val dy bės adminis-
tracijos Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je 
iš skir ti nes da tas san tuo kai re gist ruo ti 
pa si rin ko 9 jau na ve džių po ros. Trys po-
ros tuok sis ry toj, rugp jū čo 8 d. (2018 08 
08). Tuok tu vių ce re mo ni jos vyks ne tik 
pa čia me sky riu je, bet ir Pae že rių dva ro 
rū muo se, Ky bar tų pa tai sos na muo se. 
Ki tą šeš ta die nį, rugp jū čio 18 d., tuok sis 
6 po ros. Pa sak ast ro lo gų, ka dan gi pa si-
rink to se da to se skai čius 8 kar to ja si net 
tris sykius, tą dien su da ry to se san tuo ko-
se vy raus har mo ni ja ir pu siaus vy ra, po-
ros taps dar ar ti mes nė s.

DE GUO NIES BA DAS
Gam tą ali nant karš čiams ap lin ko sau gi-
nin kai iš skir tin gų Lie tu vos vie tų su lau-
kia pra ne ši mų apie gaiš tan čias žu vis. Jų 
gy vy bei grės mę ke lia nu kri tęs van dens 
ly gis ir su ma žė jęs de guo nies kie kis van-
de ny je. Vil ka viš kio ap lin ko sau gi nin kai 
tei gia, kad si tua ci ja ste bi ma, pra ne ši mų 
apie žūs tan čią van dens fau ną ne tik iš 
mū sų ra jo no, bet ir iš vi sos ap skri ties 
kol kas ne bu vo. Gau tas vie nas sig na las 
apie smar kiai nu se ku sią Še šu pę. Pra ne-
šė jas įta rė, kad van dens ne pra lei džia 
An ta na vo ir Pil viš kių hid roe lekt ri nės. 
Ins pek to riams pa tik ri nus paaiš kė jo, jog 
elekt ri nės čia nie kuo dė tos: van dens ly-
gį su ma ži no tik karš tis ir saus ra.
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Atė mė pi ni gus
Vė lų sek ma die nio va ka rą Ra mo niš kių kai-
me (Pil viš kių sen.) api plėš tas žmo gus.

Prieš pat vi dur nak tį per kai mą su 
ge ro kai jau nes ne drau ge ėjęs pen kias de-
šimt me tis vy ras bu vo už pul tas iš pa sa lų. 
Stai ga iš krū mų iš šo kę trys kau kė ti plė ši-
kai au kai į akis pa purš kė du jų ir grie bė iš 
ran kų ran ki nę. Ra mo niš kie tis po li ci jai nu-
ro dė, kad ran ki nė je bu vo 30 tūkst. eu rų. 
Ko dėl vy ras taip ne sau giai ga be no si di de-
lę pi ni gų su mą, lie ka neaiš ku.

Po li ci ja aiš ki na si įvy kio ap lin ky bes ir ti-
ria įvai rias ver si jas.

Vir to ke tur ra tis
Sek ma die nį va ži nė da mas ke tur ra čiu mo-
to cik lu sun kiai su si ža lo jo Jurk šų kai mo 

(Pil viš kių sen.) gy ven to jas.
Jurk šų I kai mo ri bo se esan čia pie va 

ke tur ra čiu mo to cik lu, ku ris ne tu rė jo nei 
vals ty bi nių nu me rių, nei do ku men tų, va-
ži nė ję sis 26-erių vy ras jo ne su val dė ir ap-
vir to.  Vai ruo to jas bu vo be šal mo, be jo kių 
ki tų ap sau gos prie mo nių.  Per ava ri ją jau-
nas vy ras pa ty rė sun kią gal vos trau mą. Jis 
iš ga ben tas gy dy ti į Kau no kli ni kas.

Po li ci ja dar aiš ki na si, ar ke tur ra tis 
ne bu vo vog tas. Mat ne re gist ruo tos  trans-
por to prie mo nės iden ti fi ka vi mo nu me ris 
bu vo pa žeis tas.

Su si ža lo jo paaug liai
Penk ta die nį Vil ka viš ky je su ža lo tas mo to ro-
le rio vai ruo to jas ir jo ke lei vė.

Apie 20.30 val. Ka pų gat ve su me tais 
jau nes ne drau ge va ži nė ję sis sep ty nio lik-
me tis ne pra lei do pa grin di niu ke liu Ma-
rijampolė–Kybartai–Kaliningradas va žia-
vu sio leng vo jo au to mo bi lio „Maz da 626“, 

ku rį vai ra vo 27-erių ma ri jam po lie tė. Iš 
ša lu ti nio ke lio iš lė kęs  mo to ro le ris bu vo 
kliu dy tas. Tei sę vai ruo ti to kią trans por to 
prie mo nę tu rin tis sep ty nio lik me tis pa ty rė 
ran kos trau mą. Jis gy do mas Vil ka viš kio li-
go ni nė je. Ta čiau drau ge va žia vu si paaug-
lė nu ken tė jo la biau. Mer gi na dėl gal vos 
ir kak lo trau mų rea ni mo bi liu iš ga ben ta į 
Kau no kli ni kas.

Siau čia su kčiai
Po li ci ja įspė ja, kad te le fo ni niai su kčiai ne si-
liau ja siau tė ti, tad rei kia bū ti bud riems.

Ket vir ta die nį į pareigūnus krei pė si ap-
gau tas įmo nės sa vi nin kas. 65-erių vy ras 
pa ti kė jo ban ko dar buo to jais ap si me tu siais 
te le fo ni niais su kčiais ir pa dik ta vo jiems pri-
si jun gi mo prie elekt ro ni nės ban ki nin kys-
tės są skai tos ko dus. Kai žmo gus at si to kė jo, 
bu vo vė lu. Suk čiai iš jo są skai tos spėjo nu-
gvel bti 2100 eu rų.
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ĮVYKIAI

Vy riau sio ji tar ny bi nės eti kos ko mi si ja 
(VTEK) pra dė jo ty ri mą dėl UAB Ma ri-
jam po lės ap skri ties at lie kų tvar ky mo 
cent ro (MAATC) di rek to riaus Al gir do 
Ba gu šins ko el ge sio. Bus aiš ki na ma si, ar 
jis ne pa žei dė pri va čių in te re sų dek la ra-
vi mą reg la men tuo jan čių Vie šų jų ir pri-
va čių in te re sų de ri ni mo vals ty bi nė je 
tar ny bo je įsta ty mo nuo sta tų.

Ty ri mas pra dė tas ži niask lai dos at-
sto vo krei pi mo si pa grin du. VTEK tirs, 
ar A. Ba gu šins kas sa vo pri va čių in te re-
sų dek la ra ci jo se tin ka mai nu ro dė ry šį 
su Vil ka viš kio ra jo no me džio to jų ir žve-
jų drau gi ja bei ry šį su Vil ka viš kio „Ro ta-
ry“ klu bu. Taip pat bus aiš ki na ma si, ar 
A. Ba gu šins kas ne nu si žen gė Vie šų jų ir 
pri va čių in te re sų de ri ni mo vals ty bi nė-
je tar ny bo je įsta ty mo nuo sta toms, kai 
ne dek la ra vo ry šio su me džio to jų klu bu 
„Gi žai“.

Ty ri mui at lik ti Vy riau sio sios tar ny-
bi nės eti kos ko mi si jos įsta ty mas nu ma-
to tri jų mė ne sių ter mi ną. Ty ri mo pra-
dė ji mas sa vai me ne reiš kia pa žei di mo 
nu sta ty mo.

„San ta kos“ inf.

Tirs Eti kos ko mi si ja



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

2018 m. rugpjūčio 7 d. 2

Pau lius VEN CIUS 
iš Vil ka viš kio:
– Nuo vai kys tės sva jo jau apie stu di-

jas Vil niu je, ypač ža vė jo eko no mi kos 
sri tis. Tai gi pa si rin kau kie ky bi nės eko-
no mi kos stu di jas Vil niaus uni ver si te te. 
Ti kiu, kad tai per spek ty vu ir leng vai ra-
siu dar bą.

Ka mi lė KUR TI NAI TY TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Vi sa da svars čiau tarp vers lo ir kū-

ry bos kryp čių. Taip nu ti ko, kad įsto jau 
į kū ry bos ir pra mo gų in dust ri jas So cia-
li nių moks lų ko le gi jo je, kur la biau ga-
lė siu at si skleis ti. Esu la bai ener gin ga 
as me ny bė, ne bi jan ti šne kė ti vie šai, tad 
ma nau, kad nu spren džiau tei sin gai.

Ka ro lis PEČ KAI TIS 
iš Al vi to k.:
– Stu di juo siu Lie tu vos spor to uni-

ver si te te. Ja me pa si rin kau spor to va dy-
bos stu di jas. Nuo ma žens sva jo jau stu-
di juo ti kaž ką su si ju sio su spor tu, tad 
ma nau, kad dėl to taip ir pa si rin kau.

Aus tė ja GLA ZE RY TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Nors ką tik bai giau 12 kla sių, ta-

čiau į Ka ra liaus Min dau go pro fe si nio 
mo ky mo cent ro Gy vū nų prie žiū ros 
sky rių įsto jau dar per nai. Sto jau į ant rą 
kur są, tad pa si vy ti ki tus bu vo tik ras iš-
šū kis.

Jus tas PLIOP LYS 
iš Vil ka viš kio:
– Pa si rin kau kul tū ros va dy bos stu-

di jas Kau no ko le gi jo je. Jau ne ma žai lai-
ko do miuo si įvai riais ren gi niais, pats 
juo se dir bu ir da ly vau ju, to dėl šias stu-
di jas ir iš si rin kau.

S

S

S

S

S

Kur pa si rin ko te stu di juo ti?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Atkelta iš 1 p.

Pra šo pa gal bos
Rugp jū čio 1 d.,  apie 21 val.,  Ke tur va la-
kiuo se bu vo ap ga din tas au to mo bi lis. 
Šei mi nin kas „Mer ce des Benz“ bu vo pa-
sta tęs Eže ro gat vė je esan čio je ma ši nų 
sto vė ji mo aikš te lė je.

Mer se de są ap ga di nu sios ne nus ta ty-
tos trans por to prie mo nės vai ruo to jas iš 
eis mo įvy kio vie tos pa si ša li no.

Ma čiu sių eis mo įvy kį ir ga lin čių 
su teik ti in for ma ci jos asmenų po li ci ja 
pra šo pa skam bin ti tel. 8 656 58 067, 
8 700 63 441.

Pa tei kė klas to tes
Prie Len ki jos sie nos  pa sie nie čiai su lai kė 
du vy rus su su klas to tais do ku men tais.

Ket vir ta die nį pa tik rin ti su stab dę 
Len ki jos link vy ku sį au to bu są „Set ra“ lie-
tu viš kais re gist ra ci jos nu me riais pa sie-
nie čiai iš Ry gos į Kel ną vy ku sių ke lei vių 
pa pra šė pa teik ti do ku men tus.

Vie nas ke lei vis pa rei gū nams pa tei kė 
29 me tų Slo vė ni jos pi lie čio var du iš duo-
tus as mens ta pa ty bės kor te lę ir vai ruo-
to jo pa žy mė ji mą. 

Paaiš kė jo, kad šie do ku men tai – vi-
siš kos klas to tės.

Už sie nie tis už da ry tas į areš ti nę, dėl 
jo ta pa ty bės aiš ki na ma si.

Nak tį į sek ma die nį  pa rei gū nai ties 
sie na pa tik rin ti su stab dė į Len ki ją vy ku-
sį au to mo bi lį „Vol vo S60“ lat viš kais vals-

]
ty bi niais nu me riais. Jį vai ra vo 38 me tų 
Lat vi jos pi lie tis.

Už sie nie tis pa tei kė sa vo ša ly je iš duo-
tą vai ruo to jo pa žy mė ji mą, ku ris  bu vo 
klas to tė.

Nus ta ty ta, kad tik ra sis lat vio vai ruo-
to jo pa žy mė ji mas iš jo bu vo atim tas 
prieš ke lis me tus už gru bius Ke lių eis mo 
tai syk lių pa žei di mus.

Lat vis su lai ky tas. Au to mo bi lis „Vol-
vo S60“ per duo tas kar tu vy ku siai ke lei-
vei, tu rė ju siai tvar kin gus do ku men tus.

Smur ta vo vy ras
Sek ma die nį po li ci jos pa rei gū nų pa gal-
bos pri rei kė Viš ty čio Lau ko I kaimo gy-
ven to jai.

Apie 11.30 val. pa rei gū nams pra neš-
ta, kad prieš 65-erių mo te rį smur tau ja 
še še riais me tais vy res nis su tuok ti nis. Nu-
vy kę po li ci nin kai smur tau to jui nu sta tė 
leng vą (0,92 pro m.) gir tu mą. Vy ras su lai-
ky tas ir už da ry tas į areš ti nę.

Vadavo ka ti ną
Šeš ta die nį va ka re vil ka viš kie čiai ieš ko-
jo pa gal bos į bė dą pa te ku siam ka ti nui.

Pa gal bos te le fo nu ne to li 22 val. pa-
skam bi nę žmo nės pra ne šė apie Lau ko 
gat vė je kniau kian tį ūkio pa sta te įstri-
gu sį ke tur ko jį. Ka ti nas bu vo įsi sprau-
dęs tarp pa ma to bei si jos ir ne pa jė gė 
iš trūk ti.

At vy kę ug nia ge siai ne lai mė lį iš va-
da vo.

„San ta kos“ inf.

ĮVYKIAI

Mag ne tu kų va jus 
pa di di no cent ro ži no mu mą
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Jau gerai įsibėgėjo pro-
jek tas „Su rink Lie tu vą“, 
per ku rį ga li ma įsi gy ti 60 
sa vi val dy bių mag ne tu kus 
ir su dė lio ti iš jų ša lies že-
mė la pį. Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės mag ne tu kų 
ga li ma nu si pirk ti tri jo se vie-
to se: Vil ka viš kio tu riz mo ir 
vers lo in for ma ci jos cent re 
(TVIC), Pae že rių dva re ir 
Ba sa na vi čy nė je.

Kaip sa kė Vilkaviškio TVIC di rek to-
rius Vi tas Gir daus kas, šiuo me tu jau 
par duo ta per pu sę tūks tan čio mū sų 
ra jo no mag ne tu kų.

– Iš pra džių jų ga vo me vi sai ne-
daug – apie pus šim tį. Tad pirmieji 
„iš ga ra vo“ aki mirks niu. Kitą kartą 
jau bu vo už sa ky ta po tūks tan tį kiek-
vie nam ra jo nui, tad ke li šim tai mag-
ne tu kų dar yra. Ka dan gi šie maž mo-
žiai la bai po pu lia rūs, ga li bū ti, kad 
už sa ky mas bus pa kar to tas dar sy kį, 
– sa kė V. Gir daus kas. – Mag ne tu kų 
pla nuo ja me pa si lik ti pa ro dai „Ad-
ven tur“, tad ga li bū ti, kad tu ri mų 
jau grei tai ne liks.

Pa sak di rek to riaus, mag ne tu kų 
va jus smar kiai pa di di no TVIC ži no mu mą. 
Cent ro bu vei nę vien dėl mag ne tu kų su si ra-
do nie ka da šio je įstai go je ne bu vę žmo nės. 
At ke lia vo turistų ir iš ki tų mies tų. Vien TVIC 
par duo ta apie 300 mag ne tu kų.

Net pa tys pro jek to „Su rink Lie tu vą“ ini-
cia to riai uk mer giš kiai ne si ti kė jo, kad tau tie-
čius apims toks azar tas rink ti mag ne tu kus. 

Vi so je ša ly je pir mie ji mag ne tu kai iš pirk ti 
jau ant rą ją die ną po pro jek to pra džios. Už-
su ku sie ji įsi gy ti mag ne tu kų daž nai jų pir ko 
ne po vie ną. Pir kė jai sa kė, kad mai ny sis 
mag ne tu kais su gi mi nai čiais, pa žįs ta mais, 
ku rie gy ve na ten, kur jau lan ky ta si.

 Tie sa, daž niau siai mag ne tu kų ke liau-
nin kai įsi gy ja sa vait ga liais. Šeš ta die nį Vil ka-
viš kio TVIC, Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros 

cent ras-mu zie jus bei Ba sa na vi čy nė 
dir ba. Tik sek ma die niais mag ne tu-
kų ieš ko ti ne pa ta ria ma. Be je, šiuos 
daik čiu kus siū lo ma siųs ti pa štu.

Kiek vie nas mag ne tas – at ski ra is-
to ri ja. Uk mer gės kraš to mag ne tu kas 
pa sa ko ja apie pi lia kal nį ir dai nuo-
jan čius ba lan džius, Ak me nės – apie 
di no zau rus ir dru ge lius, Ma ri jam-
po lės – apie ka tes, ku rias taip my lė-
jo gra fie nė Butlerienė, o mū siš kis 
– apie du dak ta rus – Jo ną Basana-
vičių ir Vin cą Kudirką bei Pae že rių 
dva rą.

Be je, pro jek to „Su rink Lie tu vą“ 
par tne rė – UAB „Kaut ra“ – ska ti na 
ke liau ti po šalį, su teik da ma nuo lai-
das.

Šis pro jek tas, ini ci juo tas Uk mer-
gės tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent ro, su ju di no vi są ša lį. Že mė la-
pio kū ri mas už tru ko net de vy nis 
mė ne sius: rink ta in for ma ci ja iš vi-
sos Lie tu vos, bend ra dar biau ta su 
tu riz mo in for ma ci jos cent rais, mu-
zie jais, bib lio te ko mis, re gio ni niais 
par kais ir ki to mis įstai go mis. Kiek-
vie na pa teik ta in for ma ci ja at ski rai 
iš ty ri nė ta, ieš kant pa trauk liau sio 
bū do ją pa vaiz duo ti ma ža me plo-
te ly je. Ti ki ma si, kad pro jek tas „Su-
rink Lie tu vą“ pri si dės prie vie tos 
tu riz mo po pu lia ri ni mo ir pa ska tins 
ke liau ti po sa vo ša lį.

– Pro jek tas at sklei dė vie ną Vil ka-
viš kio TVIC trū ku mą – įstai ga sun kiai 

ran da ma. Kur ras ti cent rą, ne ži no jo net kai 
ku rie Vil ka viš ky je se niai gy ve nan tys žmo-
nės. Tad ne tru kus ruo šia mės mies te įreng ti 
ro dyk les į TVIC, – sa kė V. Gir daus kas.

Vil ka viš kio TVIC di rek to rius Vi tas Gir daus kas 
sa kė, kad mū sų ra jo ną sim bo li zuo jan tys mag ne-
tu kai tirps ta grei tai. Au to rės nuo tr.
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Dė ko ju už iš gel bė tą 
gy vy bę
Esu be ga lo dė kin ga me di kams, iš gel bė ju-
siems man gy vy bę ir su grą ži nu siems svei ka-
tą. Da bar vėl ga liu pui kiai jaus tis ir kas kart 
ge ru žo džiu mi nė ti jų var dus.

Taip jau nu ti ko, kad anks tų ge gu žės 30-
osios ry tą pa si ju tau la bai blo gai, tad pa skam-
bi nau grei to sios pa gal bos te le fo nu. Pas ma ne 
iš kart at vy ko Vil ka viš kio pir mi nės svei ka tos 
prie žiū ros cent ro grei to sios pa gal bos eki-
pa žas, ku rio sku bios me di ci ni nės pa gal bos 
spe cia lis tė Vil ma Balt ru šie nė ir vai ruo to jas 
Gin tas Ka za ke vi čius da rė vis ką, kad ga vu si 
pir mą ją pa gal bą sku biai pa tek čiau į Vil ka viš-
kio li go ni nės Priė mi mo-sku bio sios pa gal bos 
sky rių.

Ja me tą ry tą dir bu sios gy dy to jos Tat ja-
na Kak liu gi na ir Dia na Žeb raus kie nė iš kart 
tiks liai diag no za vo mio kar do in fark tą, tad 
sku biai iš siun tė į Kau no kli ni kas, į ku rias 
ma ne ga be no jau ki tas grei to sios pa gal bos 
eki pa žas – Dai va An dziu le vi čie nė ir Al gir das 
Ju re vi čius, vi są ke lią nuo šir džiai rū pi nę si ma-
no svei ka ta.

Ir da bar pri si me nu, kaip tar si ki no fil me 
Kau no kli ni kų slau gy to jos per ke lias aki mir-
kas ma ne per ren gė ir pa ruo šė šir dies krau-
ja gys lių sten ta vi mo ope ra ci jai, ku rią at li ko 
gy dy to ja kar dio lo gė Kris ti na Mor kū nai tė.

No riu pa dė ko ti vi siems, taip nuo šir džiai 
ma ni mi be si rū pi nu siems gy dy to jams, slau-
gy to joms bei slau gėms, ku rių dė ka šian dien 
jau čiuo si svei ka ir lai min ga. Lin kiu sėk mės 
sun kia me ir pra smin ga me jų dar be.

Da nė KI VE RIE NĖ
Užsk. 2636

INICIATYVA

Projektą „Lietuva – širdy“ 
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Li ko dirb ti
Vi si jau nie ji gy dy to jai, ku rie tuo me tu 

bu vo pa sku ti nių kur sų re zi den tai, li cen ci-
jas ga vo jau po ke lių mė ne sių. Šiuo me tu 
vi si bu vę re zi den tai dir ba li go ni nė je. Tad 
gy dy mo įstai gos ad mi nist ra ci ja la bai džiau-
gia si, kad tu rė ję ga li my bes pa dir bė ti ra jo no 
gy dy mo įstai go je jau ni me di kai „pri gi jo“ ir 
li ko il ges niam lai kui.

Pa cien tai jau nais spe cia lis tais la bai pa-
ten kin ti, juos gi ria. Ra jo no li go ni nei tai taip 
pat di de lė pa spir tis, mat pri si vi lio ti jau ną 
spe cia lis tą į pro vin ci ją ne taip jau pa pras ta. 
O jei po li ti kai ir to liau men kins ra jo nų gy-
dy mo įstai gų au to ri te tą, anot P. Vai tie kū no, 
jau nų spe cia lis tų įstai ga iš vis ne bep ri si kal-
bins.

Be je, to kie ak re di ta vi mo prie žiū ros 
tar ny bos už fik suo ti ra jo ni nių li go ni nių pa-
žei di mai, ko ge ro, nu ste bin tų pa cien tus, 
ku riems te ko gy dy tis Kau no kli ni ko se. Mat 
ten gy dy to jai re zi den tai dir ba vi suo se sky-
riuo se, jiems pa ti ki mos ne tgi su dė tin gos 
ope ra ci jos. Ir nors tre ti nio ly gio li go ni nė se 
sau gio mis lai ko mos pir mo kur so re zi den tų 
tei kia mos pa slau gos, ra jo nų li go ni nė se net 
bai gia mo jo kur so re zi den tai kaž ko dėl ne va 
dir ba ne sau giai.

Ma ni pu liuo ja są mo ne
Dar la biau li go ni nės va do vus nu ste bi-

]

no kal ti ni mas, ne va Vil ka viš kio ir dar ke-
lio se li go ni nė se neuž tik ri na ma gy dy to jo 
neo na to lo go pa slau ga. Mat mū sų, kaip ir 
dau ge lio ra jo nų, li go ni nė se tei kia ma ant-
ri nio A ly gio aku še ri jos ir neo na to lo gi jos 
pa slau ga. Tai reiš kia, kad to kio je gy dy mo 
įstai go je ga li gim dy ti mo te rys, per nėš-
tu mą ne tu rė ju sios su dė tin gų pa to lo gi jų. 
Pa gal įsta ty mą to kiais at ve jais neo na to lo-
gi jos pa slau gą ga li teik ti gy dy to jas neo na-
to lo gas ar vai kų li gų gy dy to jas. Vi si li go-
ni nė je dir ban tys vai kų li gų gy dy to jai yra 
ap mo ky ti ir tu ri pa žy mė ji mus, lei džian-
čius teik ti neo na to lo gi jos pa slau gas.

– Ne su vo kiu, ko dėl mi nis te ri ja, da ry da-
ma iš va das, re mia si dve jų me tų se nu mo 
duo me ni mis, ku rie šiuo me tu vi siš kai nea-
ti tin ka tik ro vės, – svars tė P. Vai tie kū nas. 
– Tai ma ni pu lia vi mas pa cien tų są mo ne, 
ban dant pa kenk ti ra jo nų li go ni nių au to ri-
te tui. Blo giau sia, kad po li ti kai to ima si ne-

be pir mą kar tą. Ne se niai bu vo pa skelb ti 
mirš ta mu mo nuo in fark to ir in sul to ra jo-
nų li go ni nė se ro dik liai, ku rie taip pat bu-
vo lauž ti iš pirš to.

Kal ti na opo zi ci ją
Gy dy to jus taip pat su glu mi no mi nis te-

ri jos pa svars ty mai dėl gy dy to jų am žiaus. 
Tai, kad be veik pu sė vi sų Lie tu vos gy dy to-
jų yra 45–64 me tų, įvar di ja ma kaip nei gia-
mas fak to rius. 

Nors vi siems aiš ku, kad dau giau nei de-
šimt me tį me di ci nos moks lus krem tan tys 
spe cia lis tai li cen ci juo tais gy dy to jais mū sų 
ša ly je tam pa tik per ko pę per tris de šimt me-
tį.

Mi nis te ri jos tu ri mais duo me ni mis, mū-
sų ra jo no li go ni nė je dir ba tik 28 pro c. gy-
dy to jų, per ko pu sių 60 me tų am žiaus ri bą, 
nors dau ge ly je ra jo ni nių li go ni nių šis pro-
cen tas ge ro kai di des nis.

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja ir Vals-
ty bi nė li go nių ka sa ti ki na, kad jo kio „pa-
smerk tų jų“ li go ni nių są ra šo iš vi so nė ra, o 
Sei mo opo zi ci ja da ro tik nie kuo ne pag rįs tas 
prie lai das.

Val dan tie ji tei gia, kad ra jo ni nių li go ni-
nių per tvar ka pra si dės po sa vi val dy bių 
ta ry bų rin ki mų 2019-ųjų ko vą. Ta čiau me-
di kai no rė tų, kad vis kas bū tų spren džia ma 
kuo grei čiau, nes po li ti kų kurs to ma nuo la-
ti nė įtam pa ir ke lia mas ne pa si ti kė ji mas tie-
siog truk do dirb ti.

Po li ti kai ra jo nų li go ni nes 
no ri su žlug dy ti pa cien tų ran ko mis

Sveikatos apsaugos 
ministerija remiasi 
dvejų metų senumo 
duomenimis, kurie šiuo 
metu visiškai neatitinka 
tikrovės.

Bran gus Tė ti!
Tai kas, kad smil ki niai jau bą la,
Tai kas, kad skau da ką ir bū na ne ra mu.
Ge rai, kad šir dy je jau nys tė ne su šą la,
Ge rai, kad Tu gy ven ti, juok tis, dirb ti 
 vis ga li.
Lai min gas, kad iš tiest pa gal bos ran ką,
Pa tart, pa guost, pa dėt ga li,
Kad Tau vis dar jė gų už ten ka
Ir nuo var gio per daug dar ne jau ti.
Te neuž gęs ta Ta vo lai mės švy tu rys,
Te ne pa vargs ta stip rios ran kos ir šir dis.
Lai min gas bū ki vi sa da su jau na 
 šyp se na vei de!

Vi tą KA LI NAUS KĄ,
gy ve nan tį Viš ty ty je,

ju bi lie jaus pro ga svei ki na
žmo na ir vai kai su šei mo mis.

Užsk. 2638
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Jo ga – mankš ta kū nui, sie lai ir pro tui
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Net ir nie ko apie jo gą neiš ma-
nan tiems žmo nėms šis žo dis 
pa pras tai aso ci juo ja si su dva sios 
ra my be, kū no lanks tu mu, me di-
ta ci jo mis. Vis grei tes niu tem pu 
gy ve nan čio je, bet svei kai ju dė ti 
pa mir šu sio je vi suo me nė je šių 
da ly kų la bai trūks ta – gal būt to-
dėl jo gos už siė mi mai vis la biau 
po pu lia rė ja.

At si ra do pa čiu lai ku
– Kai ma nęs klau sia, kas yra ta jo ga – at-

sa kau: tai mankš ta kū nui, sie lai ir pro tui. 
Kai kū nas lanks tus, lanks tes nis ir pro tas, 
mes iš lais vė ja me, at si kra to me se nų įpro čių 
ir net pri klau so my bių. Pa vyz džiui, kvė pa vi-
mo pra ti mai pa de da mes ti rū ky ti, – šyp so jo-
si ky bar tie tė Eu ge ni ja Sau ru se vi čie nė.

Jo ga į jos gy ve ni mą atė jo be veik prieš 
sep ty ne rius me tus – ta da, kai to la biau siai 
rei kė jo. Bū da ma 26-erių mo te ris, tuo met su 
vy ru gy ve nu si Ai ri jo je, su si lau kė pir ma gi-
mio ir... su si rgo dep re si ja.

Jo gą kaip bū dą pa sveik ti Eu ge ni jai pa-
siū lė jos tė tis, ži no mas Ky bar tų pe da go gas 
Juo zas Jur ky nas, ku ris tuo met jau do mė jo-
si tūks tant me čių se nu mo Ry tų fi lo so fi ja ir 
mankš to mis. Ta čiau mo ky tis asa nų iš tė-
čio at siųs tos kny gos, me di tuo ti ir tuo pat 
me tu pri žiū rė ti kū di kį jau nai mo te riai se-
kė si sun kiai.

Kar tą E. Sau ru se vi čie nė, nuė ju si pas šei-
mos gy dy to ją, ant sie nos pa ma tė pla ka tą 
apie ren ka mą nau ją jo gos gru pę – tai bu vo 
tar si jai skir tas ženk las. Nuė ju si į už siė mi-
mus Eu ge ni ja su si pa ži no su, kaip ji sa ko, 
fan tas tiš ka mo ky to ja Ta ra: iš jos skli do di-
džiu lė mei lė ir pa gar ba sa vo mo ki niui.

– Taip pra dė jau kaps ty tis iš dep re si jos, 
at si kra ty ti įvai rių ne ge rų da ly kų, ta pau 

ge res nė, gra žes nė vi du mi, – pa sa ko jo mo-
te ris.

Su si do mė jo ir vy ras
Da bar E. Sau ru se vi čie nė su jo ga ne be-

sis ki ria: nuo lat va ži nė ja į kur sus, sto vyk-
las ir pa ti ve da už siė mi mus ki tiems. Mo-
te ris juo kia si, kad pa ga liau, kai jau tu ri 
ser ti fi ka tą, jos už siė mi mais su si do mė jo ir 
vy ras Vy tau tas. Tu rė da mas lai ko jis da ly-
vau ja žmo nos ve da mo se jo gos pa mo ko se. 
Vy tau tas, anot Eu ge ni jos, į fi lo so fi ją per 
daug ne si gi li na, ta čiau džiau gia si efek ty-
viais pra ti mais, per ku riuos ne tik at si pa-
lai duo ja, pa si jun ta ener gin ges nis, bet ir 
ne be jau čia nu ga ros skaus mų.

Eu ge ni ja sa ko, kad jos tė tis J. Jur ky nas 
jo ga pra dė jo do mė tis dėl svei ka tos pro ble-
mų.

– Man pa tin ka, kai ma no tė čiui mo te rys 
sa ko komp li men tus, nes jis at ro do dvi de šim-
čia me tų jau nes nis nei yra iš tie sų. O jis at sa-
ko: dėl vis ko kal ta jo ga! Tė tis už sii ma jo ga 
tiek, kiek ga li, ir da bar tu ri pui kią at min tį, 
koor di na ci ją, kon cent ra ci ją. Mes abu, prie-
šin gai nei ma ma, esa me karš ta ko šiai, bet 
abu per jo gą iš mo ko me sa ve la bai grei tai 
„nu ge sin ti“, – pri pa ži no pa šne ko vė.

Mankš ta 40 laips nių karš ty je
E. Sau ru se vi čie nė už siė mi mus jau ve da 

ne tik gim tuo siuo se Ky bar tuo se, bet ir Viš ty-
ty je, Al vi te, Vil ka viš ky je.

Jo gos pa mo ko se at lie ka mi trys pa grin-
di niai da ly kai: spe cia lūs pra ti mai – asa nos, 
kvė pa vi mo pra ti mai – pra na ja ma ir at si pa-
lai da vi mas pa mo kos pa bai go je.

Eu ge ni ja su mo ki niais už sii ma dau giau 

kla si ki ne ši va nan das jo ga, ta čiau jo gos sti-
lių yra dau gy bė. Pa vyz džiui, vie na iš įdo-
mes nių – karš to ji, ar ba bik ram jo ga, ku ri 
pra kti kuo ja ma la bai karš to je, iki 40 °C įkai-
tin to je pa tal po je. Ži no ma, pa sta ruo ju me tu 
net ir nuo 30 laips nių karš čio leips tan tiems 
žmo nėms sun ku įsi vaiz duo ti, kaip to kio-
mis są ly go mis dar įma no ma mankš tin tis. 
Ta čiau karš ty je la bai ge rai at si pa lai duo ja 
rau me nys, dėl to leng viau at lik ti asa nas, 
be to, ge riau iš va lo mi kū ne su si kau pę ter-
ša lai. Ypač ge rai, šyp so si Eu ge ni ja, karš to ji 
jo ga pa de da at si kra ty ti ne rei ka lin gų rie ba-
liu kų, su ma žin ti ce liu li tą.

Kaip aiš ki no E. Sau ru se vi čie nė, vi sų jo-
gos mo kyk lų es mė yra ta pa ti. Ski ria si tik 
asa nų at li ki mo tem pas, bū das, prie mo nės. 
Vie no se mo kyk lo se dau giau dė me sio ski ria-
ma dar bui su kū nu, ki to se gi liau pri si lie čia-
ma prie jo gos fi lo so fi jos.

– Iš pa mo kos tu ri pa siim ti tik tai, ko tau 
la biau siai rei kia ir kiek rei kia. Jei kas nors 
ne priim ti na, pa vyz džiui, jo gos fi lo so fi ja – į 
ją ir ne si gi li ni, dau giau dir bi su kū nu. Svar-
biau sia – at si pa lai duo ti. Jo ga pa de da žmo-
gui iš si lais vin ti iš rė mų ir su tei kia spar nus 
pa kil ti, – sa kė mo te ris.

Jo ga, anot Eu ge ni jos, tin ka vi siems, ne-
svar bu, ar tu jau nas, ar se nas, stam bus ar 
liek nas. Ži no ma, tu rint svei ka tos pro ble mų 
ge riau pa si kon sul tuo ti su gy dy to ju.

Jo ga – pa gal ba sau
Ves da ma už siė mi mus E. Sau ru se vi čie-

nė sa vo mo ki niams ne pa mirš ta paaiš kin ti, 
kuo vie na ar ki ta asa na nau din ga or ga niz-
mui. Pa vyz džiui, vie na pa de da žar ny nui, 
ki ta la bai tin ka stu bu rui, dar ki ta – skyd-
liau kės veik lai re gu liuo ti. Len ki ma sis į 
prie kį tiek sė dint, tiek sto vint la bai nau din-
gas nu ga rai ir ner vų sis te mai. O gar su sis 
„Sau lės pa svei ki ni mas“ ne tik at pa lai duo ja 
su stin gu sius rau me nis, bet ir yra pui kiau-
sia tre ni ruo tė šir džiai, taip pat pa de dan ti 
nu mes ti svo rio. Kvė pa vi mo pra ti mai su tei-
kia ener gi jos.

Nukelta į 12 p.]

Eugenija Saurusevičienė sako, kad labai svarbu išmokti atsipalaiduoti, išgy-
venti akimirkos grožį ir savo viduje susikurti gerą emociją – tada ir pasaulis 
atrodys geresnis. Autorės nuotr.
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Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Praei tą sa vai tę Vil ka viš ky je 
vie šė jo sve čiai iš Iz rae lio. 
In ži nie rius, eks pe ri men ti nių 
kosminių skry džių pi lo tas ir 
pro jek tų va do vas Da vi das Ša-
vi tas su žmo na Ne ta, vai kais 
ir bū riu anū kų at vy ko ap žiū-
rė ti mies to, ku ria me kaž ka-
da gy ve no jo tė vas Ja ko vas 
La kovs ky.
D. Ša vi tas gi mė ir užau go Iz rae ly je. 
Vi są gy ve ni mą kar tu su žmo na jis dir-
bo sa vo ša liai. Užau gi no ke tu ris vai-
kus, džiau gia si bū riu anū kų. Ta čiau 
Da vi dui vi sa da rū pė jo jo šak nys. 
Jis nie ka da nė ra ma tęs tė čio, ku ris 
žu vo, kai Da vi dui bu vo vos pen ki 
mė ne siai. Vy riš kis tu ri tik dvi tė vo 
nuo trau kas ir is to ri ją, ku ri pra si dė jo 
Vil ka viš ky je.

D. Ša vi to tė tis Ja ko vas La kovs ky, 
Li bos ir Do vy do sū nus, gi mė mū sų 
mies te. Apie tai ra šė me bir že lio 7 
d. „San ta ko je“, straips ny je „Iz rae lio 
vals ty bę kū rė išei vis iš Vil ka viš kio“.

Prieš ke le tą me tų su žmo na Ne ta čia 
lan kę sis Da vi das ne ra do vie tos, ku rio je gy-
ve no tė tis ir se ne liai. La kovs kių na mai bu-
vo kaž kur ne to li au to bu sų sto ties, ta čiau 
tiks lios vie tos sve čiams tuo met su ras ti ne-
pa vy ko. To dėl šį kart, už su kęs į Vil ka viš kį 
su gau sia pa ly da, jis at si ve žė Dvo ros Do lev 
nu pieš tą Vil ka viš kio mies to pla ną, ku ria-

me au to rė yra pa žy mė ju si žy dų na mus, 
su ra šiu si sa vo tau tie čių pa var des. Pa gal 
šį pla ną, La kovs kių šei mos na mas sto vė jo 
par ke ly je prie au to bu sų sto ties. Čia vi sa šei-
ma pa vaikš čio jo, nu si fo tog ra fa vo, kaip sa-
kė pa tys, „kvė pa vo sa vo gi mi nai čių oru“.

Vė liau iš Kau no at ly dė jęs gi das sve čius 
nu ve žė į žy dų ka pi nes, kur jie ieš ko jo se-
ne lių ir pro tė vių pa lai do ji mo vie tos. Mat 

Vil ka viš kio žy dų is to ri jos ty ri nė to jas Ral-
fas Se lin dže ris sa vo tau tie čius bu vo in for-
ma vęs, kad ra do ant ka pį su La kovs kių pa-
var de. De ja, ieš ko to ob jek to šei mai su ras ti 
ne pa vy ko – ne vi sų pa mink lų už ra šai įskai-
to mi. Ša vi tų šei ma už de gė žva ke lę prie ka-
pi nes žy min čio pa grin di nio ak mens.

Vė liau bu vo ap lan ky tos ho lo kaus to au-
kų ka pi nės. De ja, čia at si vė rė ne koks vaiz-

das: prie me mo ria lo bu vo pri dau žy ta 
bu te lių, pri šiukš lin ta. Pat rau kę ša lin 
du že nas, La kovs kių palikuonys už de-
gė žva ke lę, su si ki bę už ran kų ir lai ky-
da mi Iz rae lio vė lia vą pa skai tė mal dą. 
Jų aky se ži bė jo aša ros.

Ne pai sant mies to se niū ni jos ir Vil-
ka viš kio ko mu na li nio ūkio pa stan gų 
rū pin tis ho lo kaus to au kų ka pi nė mis, 
vis gi jas nė ra jau ku pa ro dy ti at vy kė-
liui. Nors šį met pa da ry ta daug dar-
bų: su tvar ky ta me lio ra ci jos sis te ma, 
iš kirs ti te ri to ri jo je ve šė ję krū mai, šią 
vietą sten gia ma si kuo daž niau iš va-
ly ti, ta čiau ko ne po kiek vie nos nak-
ties nuo ša lio je vie to je vis pa lie ka ma 
„siurp ri zų“. O ap lu pi nė tas me mo ria-
las ir iš si klai piu sios ply te lės es te ti nio 
pa si gė rė ji mo ne ke lia. Sve čiai sa kė 
su pran tan tys, kad vis ką iš kar to su-
tvar ky ti neį ma no ma, ta čiau pir mas 
įspū dis, ma tyt, li ko ne koks...

Prieš iš vyk da ma šei ma ap žiū rė jo 
ki tas žy dams svar bias vie tas: bu vu-
sią gim na zi ją, ku r da bar yra Sa vi val-
dy bės pa sta tas, si na go gos vie tą, iš li-
ku sį se ne lių na mų statinį.

Vil ka viš ky je aš tuo ni Ša vi tų šei-
mos na riai il ges niam lai kui neap sis-
to jo. Jie sa kė ieš ko ję vi so pa slau gų 

pa ke to su ap gy ven di ni mu, gi du ir pa to giu 
trans por tu, bet to kį ser vi są ar čiau siai ra-
dę tik Kau ne. Tad mū sų vers li nin kams ir 
val džiai ver tė tų ge rai pa gal vo ti apie pa to-
ges nio ir vis daž niau at vyks tan tiems sve-
čiams pa trauk les nio ser vi so su kū ri mą. 
Kaip tik da bar tu ri me pui kią pro gą iš nau-
do ti vi sa me pa sau ly je po pu lia rė jan tį pro-
tė vių paieš kų tu riz mą.

Tė vo pėd sa kais – iš to li mo jo Iz rae lio

Holokausto aukų kapinėse Šavitų šeimos nariai uždegė žvakelę, susikibę už rankų ir 
laikydami Izraelio vėliavą paskaitė maldą. Au to rės nuo tr.
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Stir niš kių mo kyk la pri si min ta 
su dai no mis ir svei ki ni mais
Per va sa ros šven tę Stir-
niš kių ir Su val kų kai mų 
žmo nės pa mi nė jo se no sios 
kai mo mo kyk los šimt me tį, 
svei ki no mo ky to jas, kū ru-
sias ug dy mo įstai gos is to-
ri ją, links mi no si, o sve čius 
vai ši no kep tu el niu.

Ke lias bu vo ne leng vas
100 me tų – bū tent tiek lai ko sto-

vi Stir niš kių kai mo mo kyk los pa sta-
tas. Is to ri ja me na, kad Stir niš kių 
pra di nė mo kyk la kū rė si pri va čia me 
na me pas ūki nin ką An dziu lį. Tie sa, 
Pir ma sis pa sau li nis ka ras mo kyk los 
sta ty bų pla nus su jau kė, tad ati da-
ry ta ji bu vo 1918 me tais, nu sto jus 
gaus ti ka ro pa būk lams.

Per vi są įstai gos gy va vi mo is to ri-
ją bū ta įvai rių po sū kių. 

Iš pra džių mo kyk la bu vo pra di-
nė, vė liau ta po sep tyn me te, po to sta-
tu sas kei tė si dar ne kar tą, kol 1972 
me tais, esant ma žam moks lei vių 
skai čiui, sep tyn me tė mo kyk la bu vo 
už da ry ta. Tik vai kų tė vams pa si prie-
ši nus tais pa čiais me tais ši ug dy mo 
įstai ga vėl pra dė jo veik ti, o po po ros 
me tų, 1974-ai siais, ta po pra di ne. 

Ta čiau ir vė liau ne kar tą mo kyk la bu vo 
at si dū ru si ties iš li ki mo ri ba, o 2010 me tais 
ji bu vo už da ry ta. Mo kyk los pa sta te įsi kū rė 
kai mo bend ruo me nė.

Su lau kė daug dė me sio
Pri si min ti mo kyk los is to ri ją ir pa mi nė-

ti pa sta to, ku ria me ji il gus de šimt me čius 
vei kė, ju bi lie jaus į šven tę su si rin ko dvie jų 
gre ti mų kai mų – Stir niš kių ir Su val kų – gy-
ven to jai.

Ren gi nys pra si dė jo šv. Mi šio mis bend-
ruo me nės na muo se, o pa ti šven tė vy ko 
at vi ro je erd vė je prie bu vu sios mo kyk los. 

Suė ji mas pra si dė jo kraš tie tės Ire nos Ta ma-
liū nie nės-Šor čai tės ei lė mis, ku rios kvie tė 
vi sus pri si min ti, kaip yra svar bu my lė ti 
sa vo gim ti nę. Ir iš tik rų jų, my lin čių sa vo 
kraš tą žmo nių ren gi ny je ne trū ko: šven tė-
je ap si lan kė dau giau nei 200 da ly vių, dau-
gu ma iš jų – bu vę mo ki niai ir mo ky to jai, 

pa dė ję kur ti gra žią mo kyk los is-
to ri ją.

Tarp žmo nių, pa ger bu sių sa vo 
mo ky to jas, bu vo ir Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bės me ras Al gir das 
Nei ber ka. Jis ne tik pa svei ki no 
Stir niš kių, Su val kų kai mų žmo nes 
su 100-me čio ju bi lie ju mi, bet ir pa-
dė ko jo sa vo pir ma jai mo ky to jai Al-
do nai Kriau če liū nie nei, ve du siai 
jį, tuo me tės Vil ka viš kio Vin co Vit-
kaus ko vi du ri nės mo kyk los pir mo-
ką, už ran kos.

Kraš tie čiams bu vo sma gu ma-
ty ti į šven tę at vy ku sius dau gu mą 
bu vu sių šios mo kyk los pe da go gų, 
tarp jų – ir vy riau sią mo ky to ją 90-
me tę Kons tan ci ją Sal dū nie nę-Pap-
laus kai tę, ku ri pa si da li jo šil tais pri-
si mi ni mais apie dar bą Stir niš kių 
mo kyk lo je.

Bend ruo me nės stip ry bė – 
vie ny bė je

Nors Stir niš kių kai mo bend-
ruo me nė su si kū rė tik prieš 8 me-
tus, ta čiau at mos fe ra ir nuo šir dus 
dar bas – įspū din gi. Su si for ma vu-
sios tra di ci jos lei do bend ruo me-
nės žmo nėms iš lik ti vie nin giems. 
Pa sak šven tę or ga ni za vu sių bend-
ruo me nės ta ry bos na rių, vi si jau-
čia po rei kį vie ni ki tiems pa dė ti, pa-

guos ti sun kią va lan dą ar pa gerb ti šven čių 
bei ju bi lie jų pro ga. 

Bend ruo me nės pir mi nin kė Ri ma Va lai-
tie nė šven tė je pa svei ki no ką tik gra žius ju-
bi lie jus at šven tu sius kai mo bend ruo me nės 
na rius.

Nukelta į 9 p.]

LIE TU VA – ŠIR DY

Į kaimų šventę šimtamečio pastato pašonėje susirinko daugybė žmonių, neabejingų Stirniškių 
mokyklos istorijai. Autoriaus nuo tr.
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Iš rink ti tradicinio kon kur so 
„Gra žin ki me ap lin ką“ nu ga lė to jai
Bai gian tis lie pai Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės kon kur so 
„Gra žin ki me ap lin ką“ ver ti ni-
mo ko mi si ja ap žiū rė jo pa sku ti-
nius ob jek tus ir iš rin ko nu ga lė-
to jus.

Vi sos ap lan ky tos so dy bos bu vo iš puo-
se lė tos, džiu gi no kū ry bin gai su for muo-
tais gė ly nais, su tvar ky to mis poil sio zo-
no mis, ste bi no su kur ta jau kia ap lin ka. 

Ko mi si jos na riai pa si džiau gė, kad 
mū sų ra jo no gy ven to jai, tvar ky da mi ir 
puo se lė da mi sa vo so dy bų bei gim to jo 
kraš to ap lin ką, įde da tiek daug iš mo-
nės, kant ry bės ir sun kaus dar bo.

Ver ti ni mo ko mi si ja ap lan kė kon kur-
sui pa siū ly tas 24 so dy bas: gy ven vie tė se 
– 14, vien kie miuo se – 10. 

Kon kur se da ly va vo Kark li nių ir An-
tu pių gy ven vie tės, Šei me nos se niū ni jos 
Čyč kų kai mo spor to aikš ty nas, Geis te-
riš kių kai mo bend ruo me nės cent ras 
bei Klau su čių „At gi mi mo“ par kas. Kiek-
vie na so dy ba, gy ven vie tė bei te ri to ri ja 
bu vo ap žiū rė ta ir įver tin ta pa gal Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra-
ci jos di rek to riaus įsa ky mu pa tvir tin tus 
kon kur so „Gra žin ki me ap lin ką“ nuo sta-
tus.

2018-ai siais, Lie tu vos valstybės at-
kūrimo šimt me čio me tais, nu spręs ta ap-
do va no ti gra žiau sių Šimt me čio so dy bų 
sa vi nin kus, ku rie il gus me tus puo se lė ja 
sa vo val das. Šimt me čio so dy bo mis iš rink-
tos Ra mu tės ir Va liaus Ru dze vi čių, Ire nos 
ir Vi do Ru dze vi čių bei Al do nos Čės nie nės 
so dy bos.

Gra žiau siai  tvar koma gy ven vie tė je pri-
pa žin ta Bi ru tės ir Ri mo Ta mu ly nų so dy ba. 

Gra žiau siu vien kie miu iš rink ta Re gi-
nos ir Al gir do Me cu tų so dy ba. 

El vy ros Ele nos ir Bro nis lo vo An ta no Al-
ke vi čių so dy ba iš skir ta kaip puo se lė jan ti 
il ga me čius et nog ra fi nius ele men tus. 

Išs kir ti niu gro žiu pa si žy mė jo Lai mu-
tės ir Val do Mel nin kų, Ri tos ir Ka zi mie ro 
Venc kų, Vi dos Šnei de rie nės so dy bos. 

Da lės ir Da no Ru dze vi čių bei Ra sos ir 
Gin ta ro Ala vo čių so dy bos iš si sky rė au ga lų 
įvai ro ve.

Kon kur so nu ga lė to jai bei Šimt me čio 
so dy bų šei mi nin kai bus pa gerb ti ir ap do-
va no ti ra jo ni nė je žem dir bių šven tė je „Ru-
dens pri juos tė“ rug sė jo 29 d. 

Ki tų kon kur se da ly va vu sių so dy bų šei-
mi nin kai taip pat ne liks be do va nų. Sa vi-
val dy bės administracija jiems or ga ni zuo-
ja ke lio nę.

Tra di ci ja ta pu siu kon kur su sie kia ma 
ska tin ti ra jo no gy ven to jus puo se lė ti sa vo 
so dy bų bei gim to jo kraš to ap lin ką, kraš to-
vaiz džio kū ri mo tra di ci jas, skleis ti ge rus ap-
lin kos tvar ky mo pa vyz džius ir už krės ti jais 
kuo dau giau žmo nių.

Šie met ver ti ni mo ko mi si jo je dir bo Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa va duo to ja Dai va Rik lie nė (pir mi nin kė), 
Že mės ūkio sky riaus ve dė ja Li na Gry ge-
lai tie nė, Vil ka viš kio mies to se niū nas Re-
mi gi jus Ku raus kas, Gi žų se niū nas Ro mas 
Ku čiaus kas, Klau su čių se niū nė Ge ma Skys-
ti mie nė, Klau su čių kai mo bend ruo me nės 
pir mi nin kas Ra mū nas Puo džiū nas ir Vil ka-
viš kio ko mu na li nio ūkio ap žel din to ja, tech-
ni kė-kon sul tan tė Snie guo lė Ži bu ry tė.

Dei man tė JO ČY TĖ
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 

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

Konkurso vertinimo komisija nutarė įsiamžinti prie akį traukusių  Laimutės ir Valdo Melninkų įrengtų tvenkinių. Au to rės nuo tr.S

Jau daug metų išskirtiniu grožiu žavintys  Aldonos Čėsnienės namai  Palaimos 
kaime (Keturvalakių sen.) įvertinti Šimtmečio sodybos nominacija.

S

Vaisbūniškių kaime (Bartninkų sen.) gyvenančių Birutės ir Rimo Tamulynų 
sodyba pripažinta geriausiai tvarkoma gyvenvietėje.

S

Sūdavos kaimo (Klausučių sen.) ūkininkų Laimutės ir Valdo Melninkų sodybos 
akcentai stebino originaliais sprendimais.
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Puslapį vaikams ir jaunimui re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

„Ki to kia va sa ra“ Kark li nių kai mo vai kams
Kark li nių kai mo bend ruo me nė 
kar tu su Kark li nių bib lio te ka or-
ga ni za vo die ni nę sto vyk lą 9–15 
me tų vai kams. Sa vi val dy bė šiai 
so cia li za ci jos pro gra mai sky rė 
275 eu rus, sa vo lė šo mis taip pat 
pri si dė jo sto vyk lau to jų tė vai. Vai-
kai ir paaug liai sto vyk lo je bu vo 
užim ti sa vai tę.

Pir mo ji sto vyk los „Ki to kia va sa ra“ die na bu-
vo skir ta su si pa žin ti ir at sa ky mų į klau si mą 
„Ko dėl čia esu?“ paieš koms. Va ka re vi si žiū-
rė jo me fil mą.

„Mes – ko man da!“ – su to kiu šū kiu lei-
do mės į ant ro sios die nos nuo ty kius. Ap si-
lan ky mas Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau-
sia ja me po li ci jos ko mi sa ria te, žy gis per 
Ma ri jam po lę, plau ki mas bai da rė mis ir ga-
liau siai – bend ra va ka rie nė tik pa tvir ti no: 
mes vi si kar tu – jė ga!

Tre čią ją die ną pa si ti ko me su šū kiu 
„Di de lės sva jo nės – di de li pa sie ki mai“. Ar 
sva jo ji ge riau pa žin ti sa ve? Ar no ri sma-
giai pra leis ti lai ką su drau gais? O ska niai 
pa pie tau ti? Su val gy ti le dų? Įmuš ti įvar tį? 
O gal iš si mau dy ti van dens fon ta ne ar pa si-
jus ti taip, ta ry tum tik ra me van dens par ke 

leis tu mei si nuo kal ne lių? Sva jo jo me ir lei-
do me sva jo nėms iš si pil dy ti. Va ka ro jo me 

prie lau žo: kep tos bul vės, deš re lės, ze fy-
riu kai... Dar taip ne si no rė jo skirs ty tis, bet 

ki tą die ną lau kė nau ji nuo ty kiai.
Nu vy ko me į Kau no IX for tą, da ly va vo-

me edu ka ci nė je pro gra mo je, ap lan kė me 
pra mo gų par ką „Lo kės pė da“.

Penk to ji die na pra bė go kaip vie na aki-
mir ka. Pra dė jo me ją gim ta die nio dai na ir 
svei ki ni mais ju bi lia tui Au ri mui, žai dė me, 
juo ka vo me, o bai gė me šo kiais, gar siais šū-
ka lio ji mais, teat ro veik la. Ši die na vi siš kai 
ati ti ko sa vo pa va di ni mą „Sa ve ra dau“.

Pas ku ti nė sto vyk los die na – šei mos die-
na. O juk Kark li nių kai mo bend ruo me nė 
– vie na di de lė šei ma, to dėl šei mos die ną 
vy ko me pa si žval gy ti po Anykš čius ir jų apy-
lin kes.

Sto vyk la „Ki to kia va sa ra“ pra lė kė kaip 
aki mir ka, bet li ko pui kūs pri si mi ni mai. No-
ri me pa dė ko ti sto vyk lau to jams, ku rie bu vo 
kū ry bin gi bei smal sūs, iš ra din gi ir tie siog 
nuo sta būs vai kai.

Da bar, kai sto vyk la jau bai gė si, ga li ma 
pa sa ky ti, kad sėk mę le mia dau ge lio žmo-
nių pa stan gos, dar nus dar bas ir tar pu sa-
vio su pra ti mas. Esa me dė kin gi vi siems, 
pri si dė ju siems prie mū sų vai kų ki to kios 
va sa ros.

Jo li ta TE KO RIE NĖ
Kark li nių kai mo bend ruo me nės pir mi nin kė

Ne rin ga JAN KAUS KIE NĖ
Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te kos 

Kark li nių fi lia lo bib lio te ki nin kė

Vi są sa vai tę Kark li nių kai mo vai kai bu vo užim ti įdo mia veik la.S

Cha riz ma ir jau nat viš ku mu 
trykš tan ti mu zi kos gru pė 
„Pro jek tas“ yra jau niau sias, 
bet didelių ambicijų turintis 
vilkaviškiečiams jau žinomų 
vaikinų kolektyvas, gro jan tis 
tiek kon cer tuo se, tiek pri va-
čiuo se ren gi niuo se.

„Pro jek tą“ su da ro trys na riai: Jo ris Juš-
kaus kas (būg nai), Jus tas Pliop lys (sin-
te za to rius, vo ka las) ir Ig nas Sku čas 
(gi ta ra, vo ka las). Ig nas ir Jo ris – jau 
stu den tai, o Jus tas ką tik at siė mė Vil-
ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos bran dos 
ates ta tą.

Pak laus ti, ar sa vait ga liai, pra lei džia-
mi sce no je, ne truk do moks lams, vai-
ki nai tik šyp so si, teig da mi, kad no rint 
vis ką ga li ma pui kiai su de rin ti. Tie sa, nė 
vie nas gru pės na rys kar je ros su mu zi ka 
ne sie ja, ta čiau vi si džiau gia si tu rė da mi 
ga li my bę už si dirb ti iš to, kas la biau siai 
pa tin ka, juo lab sa va me kraš te.

Jo ris tei gė, kad pra mo gų pa sau ly-
je iš si ko vo ti vie tą po sau le – ne leng va, 
nes Vil ka viš kio kraš te ge rų mu zi kan tų 
ne trūks ta, tad kon ku ren ci ja čia – iš ties 
di de lė. Ko ją ne re tai ki ša vil ka viš kie čių ne pa si ti kė-
ji mas jau nais mu zi kan tais, ta čiau vai ki nai į si tua-
ci ją žiū ri po zi ty viai – su lai ku už si tar naus žmo nių 
pa si ti kė ji mą ir at ras sa vus klau sy to jus. „Nuo la tos 
sten gia mės to bu lė ti, keis tis, tik rai ne sto vi me vie to-
je“, – tei gė gru pės gi ta ris tas Ig nas.

Kaip vie ną di džiau sių sa vo pri va lu mų „Projek-
to“ na riai įvar di jo at kak lų dar bą. „Dau ge liui mu-
zi kan tų po bū viai ir šven tės yra ta pę ru ti na ir tik 
dar bu. Ta čiau mes į kiek vie ną šven tę ar va ka rė lį 
va žiuo ja me kaip į vie nin te lį – nuo šir džiai ruo šia-
mės ir sun kiai dir ba me, kad nie kas ne lik tų nu si-
vy lęs, o kiek vie nas klau sy to jas at ras tų kaž ką sau 
ar ti mo“, – sa kė būg nų pa mo kas net ir stu di jų me tu 
Vil niu je lan kan tis Jo ris.

Pap ras tai žmo nės po bū viuo se yra įpra tę ma-
ty ti vie ną ar du mu zi kan tus, to dėl iš vy dę dau-
giau at li kė jų ir net ke lis inst ru men tus ma lo niai 
nu stem ba. Jus tas sa kė, kad kiek vie nas inst ru-

men tas tu ri sa vo pa skir tį ir pa de da mu zi kai su-
skam bė ti vis ki to mis spal vo mis.

Vai ki nai nuo la tos sten gia si to bu lė ti ne tik 
kaip gru pė, bet ir kaip in di vi dua lūs mu zi kan tai. 
Dėl to kiek vie nas pa si ro dy mas bū na vis pro fe sio-
na les nis ir spal vin ges nis. 

Vie na svar biau sių už duo čių jie lai ko nuo la-
ti nę re per tua ro kai tą, nes tai pa de da iš lik ti įdo-
miems ir mo der niems. Dėl to gru pė „Pro jek tas“ 
gro ja ne tik lai ko pa tik rin tus šla ge rius, bet ir 
šiuo lai ki nę mu zi ką.

Jau nie ji mu zi kan tai tu ri už si brė žę gra žų tiks-
lą: ne to li mo je atei ty je pra dė ti kur ti sa vo mu zi ką. 
Tai, anot vai ki nų, jų kon cer tams su teik tų kur kas 
dau giau ori gi na lu mo ir įvai ro vės.

Šiuo me tu gru pė „Pro jek tas“ ruo šia si Gud kai-
mio kai mo šven tei, ku ri vyks rugp jū čio 17 die ną.

Po vi las KRU PA VI ČIUS

Jau niau sia mu zi kan tų gru pė: 
sun kus, bet įdo mus ke lias

„Projekte“ susibūrę Joris Juškauskas (iš kairės), 
Ignas Skučas ir Justas Plioplys scenoje jau ne nau-
jokai. Li ve tos Pat ri ci jos SIN KE VI ČIŪ TĖS nuo tr.

S

Aš tuo nio lik me tės Mi nos 
gim ta sis mies te lis – ma žas 
ir pil kas, ta čiau tai ne reiš-
kia, kad toks yra ir jos gy ve-
ni mas. 

Mer gi na kas dien jau čia, 
kad ją su pa dau gy bė pa slap-
čių. Nuo ko prieš dau ge lį 
me tų mi rė jos gra žuo lė ma-
ma? Ko dėl tik ra se ne lė jos 
taip ne ken čia? Ko dėl tė vas 
tiek ma žai kal ba apie praei-
tį? 

Ypa tin gi san ty kiai su 
tė vu, ne tik ru mo jaus mas 
su ti kus pir mą ją mei lę, li ki-
mo jai ruo šia mi po sū kiai 
au gi na abe jo nes ir ku ria 
tra pų Mi nos pa sau lį, ku ris, 
re gis, pa smerk tas bet ku rią 
aki mir ką su duž ti. 

Kar tais mer gi nai ten ka 
priim ti ge ro kai per sun kius 
spren di mus...

Ko dėl pa slap tys ši taip 
rū pes tin gai nuo jos sle pia-
mos, ta ry tum už ra kin tos 
de vy niais už rak tais? Ko jai 
nie ku gy vu ne va lia su ži no-
ti? O gal ne vi sas pa slap tis 
gy ve ni me rei kia iš siaiš kin-
ti, gal vi sai ne bū ti na at ver-
ti vi sų du rų, kad bū tum lai-
min gas?..

Šie ir ki ti klau si mai ke-
lia mi ką tik lei dyk los „Ty to 
al ba“ iš leis to je D. Opols-
kai tės kny go je „Už rak tas“, 
su bti liai at sklei džian čio je 
tė vo ir duk ters san ty kius.

Ro ma ną „Už rak tas“ jau 
ga li ma įsi gy ti ir Vil ka viš kio 
kny gy ne. Jis yra vertas ir 
paauglių, ir jų tėvelių, mo-
kytojų dėmesio.

„San ta kos“ inf.

D. Opols kai tės „Už rak tas“ – 
nau ja kny ga jau ni mui

Ra šy to ja Dai na Opols kai tė 
li te ra tū ros pa sau ly je de biu ta vo 
2000 m., kai bu vo iš leis ta jos 
no ve lių kny ga „Drož lės“. 2015 
m. pa si ro dė ant ro ji vil ka viš kie-
tės kny ga – ro ma nas „Eks pe ri-
men tas gy ven ti“, o po me tų, 
2016-ai siais, – ro ma nas „Ir 
vie ną kart, Ri či“.

Už kū ry bą jau ni mui au to rė įver-
tin ta Vai kų li te ra tū ros pre mi ja, 
taip pat ji ta po ak ci jos „Me tų 
kny gos rin ki mai 2017“ nu ga lė-
to ja paaug lių ka te go ri jo je, o 
už li te ra tū ros žur na le „Me tai“ 
pub li kuo tą no ve lę „Gro tos“ 
ap do va no ta An ta no Vai čiu lai čio 
li te ra tū ri ne pre mi ja.

s

s

AUTORĖ

Kny gy nuo se pa si ro dė nau jas Dai nos Opols kai tės 
ro ma nas „Už rak tas“. Tai jau tre čio ji vil ka viš kie tės 
au to rės kny ga jau ni mui.
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Puslapį re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Kū rė jų są lė kis Vil ka viš kio bibliotekoje
Pas ku ti nį lie pos šeš ta die nį 
Vil ka viš kio vie šo jo je bib-
lio te ko je įvy ko kū ry bi nė 
po pie tė-li te ra tū ri niai skai-
ty mai. Ren gi nio da ly viai 
džiau gė si su lau kę Lie tu vos 
ne prik lau so mų jų ra šy to jų 
są jun gos są va do-al bu mo 
„Var dą ra šy sim ant lai ko 
del nų“.
Mū sų mies to bib lio te ko je sve čia vo-
si poe tai iš Kau no: Zi ta Gai žaus kai-
tė, Da lia Mi lu kai tė-Bu ra gie nė, Jū ra-
tė Jan kaus kie nė. Iš Ma ri jam po lės 
at vy ko Ri čar das Jur ge le vi čius ir 
Bi ru ta Pė ve rai ty tė-Gi rai tie nė. Vil ka-
viš kie čiams at sto va vo Vi da Vo sy lie-
nė, Al do na Maks vy tie nė, Ber nar das 
Ci cė nas, Jo vi ta ir Al gi man tas Gra ka-
vi nai. Su si rin ku siuo sius džiu gi no 
dai nų kū rė ja ir at li kė ja Sa lo mė ja 
Ruz gie nė (Kau nas), ak to rius Al gir-
das Ko cha naus kas (Pa ne vė žys), poe-
tės Jū ra tės Jan kaus kie nės at lie ka mi 
mu zi kos kū ri niai.

Bend ra min čių kū rė jų ra te ly je bu vo pri-
si min tas ir ty los mi nu te pa gerb tas prieš 
me tus am ži ny bėn išė jęs bu vęs Lie tu vos 
ne prik lau so mų jų ra šy to jų są jun gos pir mi-
nin kas, ra jo no li te ra tų bi čiu lis Vla das Bu-
ra gas.

Da bar ti nė Nep rik lau so mų jų ra šy to jų 
są jun gos pir mi nin kė Da lia Mi lu kai tė-Bu-
ra gie nė į Vil ka viš kį at vy ko ne tuš čio mis 

ran ko mis. Ji at ve žė dar lei dyk los da žais 
kve pian čią Lie tu vos at kū ri mo šimt me čiui 
skir tą kny gą „Var dą ra šy sim ant lai ko del-
nų“. Šis lei di nys – Lie tu vos ne prik lau so-
mų jų ra šy to jų są jun gos są va das-al bu mas, 
ku ria me pa teik ta 192 ra šy to jų kū ry bi nės 
biog ra fi jos, poe zi jos, pro zos kū ri niai ir kri-
ti kos straips niai. Są va de pa tei kia mi daug 
lai ko ir ener gi jos šios są jun gos veik lai 
bei li te ra tų kū ry bos ska ti ni mui ati da vu-

sio V. Bu ra go, me ce na tų dr. Ni jo lės Ba tai-
ty tės-Gla že, Ed var do Šu lai čio, Vir gi ni jos 
Ko chans ky tės gy ve ni mo ap ra šy mai, biog-
ra fi jos bei pa sie ki mai tiek res pub li ki niuo-
se, tiek už sie nio kul tū ros ir li te ra tū ros lau-
kuo se.

Šios kny gos bend raau to riai taip pat 
yra ir vil ka viš kie čiai. Prie lei di nio dir bo 
Ja ni na Kur ti nai tie nė, B. Ci cė nas, J. ir A. 
Gra ka vi nai.

Bib lio te kos di rek to rė Vi li ja Gi lie nė dė-
ko jo są va do re dak to rei ir su da ry to jai, poe-
tei D. Mi lu kai tei-Bu ra gie nei už jos mei lę 
Lie tu vai, sva rų in dė lį į kul tū rą, už darbš-
tu mą.

Są lė kio da ly viai bib lio te kos du ris už vė-
rė su šyp se na lū po se, šil tu jaus mu šir dy se, 
su min ty se skam ban čiais žo džiais „Iki pa-
si ma ty mo“.

Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ

Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ

Tė vas

Jis atei tų, jis tik rai atei tų
Ir per pū gą, ir per smar kų lie tų.
Pa sa ky tų: „Vai ke, iki grei to“,
Ir atei tų, jei gu tik ga lė tų.

Jei ga lė tų, va ka rą pa guos tų,
Sa vo mei lės aki mis žiū rė tų,
Vie ni šu mą šluos ty tų nuo skruos tų,
Ap ka bin tų, jei tik tai ga lė tų.

Jis atei ti pas ma ne ne ga li
Per žie duo tą so dą pa ma žu
Laz de le bar ben da mas ta ke lį.
Nes šir dy jo sie lą aš ne šu.

Ma no akys ma to jo pei za žą,
Ma no ko jos ei na jo ke liu,
Ran kos glos to žel me nė lį ma žą –
Jo šir dim dai nuo ju ir ver kiu.

Jo šir dim ei nu pas sa vo vai ką,
Lau kiu jo ir juo ti kiu.
Ir jau čiu, kaip lai kas lai ką rai ko
Mei le ir ti kė ji mu tai kiu.

Dėl kil nu mo... 
ir vie ni dėl ki tų...
Mer gai tė sto vi ba sa vi du ry skruz džių liz-
do. Ji taip sto vi jau la bai il gai. Tarp jos 
ko jų pirš tų narp lio ja skruz dė ly tės, ant 
sa vo iš tver min gų nu ga rė lių ne šda mos 
atei ties kar tas. Ma žo ji mer gy tė sto vi ir 
ty liai ste bi be si dar buo jan čias skruz dė-
les, ne sup ras da ma, kaip to kie smul kūs 
pa da rė liai ga li su teik ti tiek daug reikš-
mės pa sau liui ir kiek vie no gy vy bei. Mer-
gai tei svar biau sia su pras ti, o ko dėl tai 
svar bu – ji ne ži no.

Ma žų jų va ba liu kų ko jy tės mik lios, 
ro po da mi jie ku te na mer gai tės nuo gus 
pirš tus. To ji su kri ze na, ta čiau ne pa ju da 
iš vie tos – juk skruz dė lės ga li iš si gąs ti! 
Jos ko jos ne šva rios, nes ji mėgs ta laks ty ti 
ba sa po švel nią pa va sa rio žo ly tę, ku ri šu-
kuo ja jos ma žu čius pa dus. Skruz dės mig-
ruo ja vie na pa skui ki tą kaip ka rei viai. Ka-
rei viai. Mer gai tė su stings ta, kuo met šil tas 
pie tų vė jas ap ka bi na jos lie sus pe čius, ir 
ji už si mer kia. Pa ma žu vė jas nu ke lia ją lai-
ku į vie ną iš jos pri si mi ni mų apie bro lio 
žais li nius, iš dro ži nė tus iš me džio ir vaš ku 
ap lie tus ka rei vė lius.

...Mer gai tė vil ki vio le ti nius, ro ži niu 
dir že liu su verž tus šor tus ir li ni nius marš-
ki nė lius, ku rie ge ro kai jai per di de li. 
Tik riau siai jie ma mos. Ji mė to spal vo tus 
ka muo liu kus, ban dy da ma iš mok ti žong-
li ruo ti. Ma žo ji me ta pir mą jį rau do ną 
ka muo liu ką į orą, pa skui jį – mė ly ną ir, 
kai ruo šia si mes ti gel to ną jį, pir mi du ka-
muo liu kai bumb te li ant kie tų, me di nių 
grin dų. Rau do na sis nu rie da po dra bu žių 
spin ta, o mė ly nas – po ne klo ta tė vų lo va, 
kur mer gai tė vi sa da bi jo jo lįs ti, mat ten 

gy ve na po nas Bau bas. Vai kui pri rei kia pa-
gal bos ir ji ne dve jo da ma su šun ka vy res-
nio jo bro lio var dą. Nie kas neat si lie pia, iš-
sky rus už lan go bur kuo jan čius kar ve lius, 
ku rie tik ir lau kia, ka da mer gai tė at neš 
jiems rie ke lę bal tos duo nos ir pa dės ją 
ant pa lan gės, o šie ją kap telės ir nu si neš 
į sa vo liz dą.

– Ne da bar, paukš te liai! – mer gai tė, 
su py ku si, kad nie kas jai neats ku ba į pa-
gal bą, trink te li ko ja į grin dis ir iš bė ga iš 
kam ba rio, stip riai už trenk da ma du ris.

Pik čiur na iš narp lio ja kiek vie ną na-
mo kam ba rį, ir beieš kant bro lio jos įtū-
žis pa ma žu at lėgs ta. Nie kur jo ne ra du si 
ji nu spren džia nuei ti į vir tu vę ir įsi pil ti 
stik li nę pie no. Ati da riu si stik li nes du ris 
ji ran da ant grin dų pa žer tą ka rei vė lių 
krū vą, o ša lia krū vos – tvar kin gai su-
sta ty tą me di nių, vaš ku ap lie tų ka rei vių 
le gio ną. Vė liau siai ji pa ste bi sa vo de-
šimt me tį bro lį, ku ris su si kau pęs sta to 
ka riuo me nę.

Mer gai tės pyk tis ga lu ti nai pra ny kęs ir 
ją už plūs ta ma lo nus smal su mas bei su si-
do mė ji mas bro lio še dev ru.

– Ko dėl šie žmo nės ši taip tvar kin gai 
su sto ję? – ji pa klau sia, nu ga lė ta smal su-
mo.

– Nes jie yra ka rei viai, jų toks dar-
bas, – ra miai, ne pa kel da mas akių nuo 
sa vo di din go kū ri nio at sa ko bro lis.

– Ir ką jie da ro? Ar gi jie tik sto vi ir puo-
šia mū sų vir tu vės grin dis? – mer gai tė pa-
si len kia ir iš ar čiau ap žiū ri fi gū rė les.

– Ži no ma, kad ne, – ber niu kas pa ke lia 
sa vo su si jau di nu sias akis ir įdė miai pa si-
žiū ri į se se rį. – Jie mus gi na! Jie dėl mū sų 
au ko ja si! Jie ko vo ja už tuos, ku rie pa tys 
ne ga li už sa ve pa ko vo ti, ir net už tuos, ku-
rie pa si duo da!

– Ko dėl jie taip da ro? Aš ne sup ran tu, 

kam taip au ko tis dėl tų, ku riems tu net ne-
rū pi...

– Bū tent! Jie gi na net ir tuos, ku rie to 
ne ver ti. Ma nau, kad tai ar ba be pro tiš kas 
kil nu mas, ar ba juos kaž kas ver čia... – bro-
lis nu si šyp so ir mirk te li jai vie na aki mi.

–Tu! Juk tu juos ver ti! Tu juos ši taip 
su sta tei! – mer gai tė iš vi sų jė gų ban do su-
pras ti, ką jai no ri pa sa ky ti bro lis, bet jai 
nie kaip nei šei na.

– Na jau ne! Ma no žai di me – vis kas dėl 
kil nu mo. Šie ka rei viai tie siog no ri bū ti ge-
ri ir iš gel bė ti sa vo tau tą. Jie tai da ro vie ni 
dėl ki tų ir dėl sa vo tau tie čių! – ber niu kas 
įsi karš čiuo ja, nes se suo nie ko ne sup ran-
ta. Jis tik no ri, kad nors bent jo su kur ta me 
žai di me bū tų šiek tiek do ry bės ir at si da vi-
mo. – Eik iš čia! Net ruk dyk man! Tu vis 
tiek nie ko ne sup ran ti...

Mer gai tė su tri ku si nu si su ka du rų link 
ir ei da ma ty liai, bet gir di mai su šnibž da:

– Kai užaug si, tapk toks pat ge ras kaip 
ir ta vo ka rei viai!

Pa ga liau ji vis ką su pra to. Net gi ge riau 
nei de rė tų ma ža me čiam vai kui...

...Mer gai tė at si mer kia ir pa sku ti nį 
kar tą žvilg te li į ro po jan čias skruz dė les. 
Ko man da. Štai ko dėl jos vi sur ei na kar tu. 
Kai vie na iš jų su si žei džia, ki tos at sku ba 
į pa gal bą ir nu si ne ša ne lai mė lę ten, kur 
jai bus sau gu. Jos rū pi na si vie nos ki to mis, 
kad ir kas nu tik tų.

Ma ža me tė at sar giai pa si trau kia iš 
skruz dė lių ta ko ir pa lik da ma sa vo pė dų 
ant spau dus že mė je lė tai nu žings niuo ja 
na mo. Da bar jai be lie ka iš siaiš kin ti, ko-
dėl žmo nės to kie sa va nau diš ki ir ne siel-
gia taip pat, kaip skruz dė lės. Jai rei kia 
iš siaiš kin ti, ko dėl jie ne mo ka bū ti tvir ta, 
kil ni ko man da.

Emi li ja MIE LIAUS KAI TĖ
Gra žiš kių gim na zi jos VIII kla sės mo ki nė

Iš An ta nui Vai čiu lai čiui skir to kon kur so „Gim to ji že mė Ta vęs il gi si 
ir sa vo šir dy je di džiai ta vęs pa si gen da“ da ly vių kū ry bos

Į viešąją bib lio te ką kū rė jai su si rin ko da ly tis poe zi ja, dai no mis, mu zi ka. Al gir do KO CHA NAUS KO nuo tr.S

„O ma no rū pes tis – kad lie-
tu vių tau ta ir kal ba ei tų iš kar-
tos į kar tą, iš am žių į am žius. 
Jau nas bū da mas, rin kau iš žmo nių re-
tes nius žo džius ir pa skui iš tų žo džių 
ra šiau kny gas. Aš lai min gas bū čiau, 
jei iš tų raš tų bent vie nas – vie nų 
vie nin te lis žo dis nuei tų į to li mą sias 
ga dy nes.“ 

(An ta nas VAI ČIU LAI TIS)
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Mies to sta dio nui ge res nių 
lai kų dar ne ma ty ti
Jau ku ris lai kas mies to sta dio-
ne triū sia dar bi nin kai – ar do ma 
gu mi nė bė gi mo ta ko dan ga.

Kaip in for ma vo Vil ka viš kio mies to se niū-
nas Re mi gi jus Ku raus kas, tai, de ja, – ne 
stadiono re konst ruk ci jos dar bai. Pap ras-
čiau siai nu tar ta ap tvar ky ti tai, kas yra.

– Ži nau, kad sta dio ną rei kia per tvar ky-
ti iš es mės, ta čiau kol kas tam lė šų nė ra. 
Pa žiū rė jau, kad po gu mi nė mis ply te lė mis 
pil na są na šų, že lia žo lė, tad nu spren džiau 
bent tu ri mo mis jė go mis kaž kiek ap tvar ky-
ti te ri to ri ją. Ne su dė tin gus va ly mo dar bus 
dir ba žmo nės iš Užim tu mo di di ni mo pro-
gra mos. Dar bi nin kai nui ma gu mi nes ply-
te les, nu va lo, iš ly gi na pa grin dą po jo mis ir 
vė liau vėl su dės į vie tą, – sa kė se niū nas.

Ka dan gi nuo karš čio ply te lės iš si gau bu-
sios, dar bi nin kai at gal jas dės ap vers tas. 
Tvar ky mo dar bus ke ti na ma pa baig ti iki ru-
dens, nes įsau ly je die ną dirb ti neį ma no ma, 
tad kiek pa da ro ma, kol įdie no ja, tiek ga na.

Sy kiu su dar bi nin kais dirba nau jas 
sta dio no pri žiū rė to jas Al vy das Rut kaus-
kas. Jis šio se pa rei go se yra dar tik ant ras 
mė nuo. Anks čiau dir bęs pri žiū rė to jas iš-
leis tas į už tar nau tą poil sį. A. Rut kaus ko 
nuo mo ne, mies to sta dio nas tu rė tų bū ti 
už da ras, o ne toks, kaip da bar. Vy riš kis 
pa sa ko jo, kad per neil gą sa vo dar bo lai ką 
po nak ties jau yra ra dęs ap ga din tas tri bū-

nas, kaž kas ap de gi no sė dė ti skir tas vie tas. 
Se niū nas R. Ku raus kas pa sa ko jo, kad ne se-
niai ra do su lau žy tą tri bū nų sto go ši fe rį.

– To kio se nuo ša les nė se vie to se – vi sur 
tas pa ts. Aš ne ži nau, kam niež ti na gus, ko-
dėl nio ko ti vi sų tur tą kaž kam sma gu, bet 

fak tai yra to kie. Kad ir ką įreng tum, kad 
ir ką pa da ry tum – nie kur neiš ven gia ma 
pik ta va lių. Vis kaž kam už kliū va, o už tai-
sy mą mo ka me mes vi si, – ap gai les ta vo se-
niū nas.

„San ta kos“ inf.

Nuvalytos plytelės bus suklotos ant išlyginto pagrindo. 
Kris ti nos ŽAL NIE RU KY NAI TĖS nuo tr.

S

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
vi suo me nės svei ka tos biu ras 
pra de da įgy ven din ti pro jek tą 
„Svei kos gy ven se nos ska ti ni mas 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė je“. 
Jis fi nan suo ja mas iš Eu ro pos Są-
jun gos struk tū ri nių fon dų, vals ty-
bės biu dže to, Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės lė šų.

Pro jek to tiks las – di din ti Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės gy ven to jų svei ka tos raš-
tin gu mo ly gį bei su for muo ti po zi ty vius jų 
svei ka tos elg se nos po ky čius. Per pro jek tą 
nu ma to ma įgy ven din ti svei ka tos ug dy mo 
prie mo nes, ku rios pa dė tų gy ven to jams ug-
dy ti svei kos gy ven se nos įpro čius ir la biau 
rū pin tis sa vo svei ka ta.

Įgy ven di nant pro jek tą bus or ga ni zuo ja-
mi du in for ma ci niai-švie čia mie ji ren gi niai 
svei ka tos iš sau go ji mo ir stip ri ni mo te mo-
mis. Nu ma to ma į ren gi nius kvies ti įvai rių 
sri čių (svei kos mi ty bos ir fi zi nio ak ty vu mo, 
svei ka tos prie žiū ros pa slau gų, li gų pre ven-
ci jos, psi chi nės svei ka tos stip ri ni mo ir kt.) 
svei ka tin gu mo spe cia lis tus. Jie pri sta ty tų 
ak tua liau sią in for ma ci ją svei ka ti ni mo te mo-
mis. Sie kiant su da ry ti są ly gas pra kti niam ži-
nių įsi sa vi ni mui, nu ma to ma daug dė me sio 
skir ti dar bui gru pė se, kur ren gi nių da ly viai 
pra ktiš kai ga lės iš ban dy ti įvai rias mankš tas, 
psi chi nę svei ka tą stip ri nan čias tech ni kas, 
ak ty vaus lais va lai kio pra lei di mo bū dus.

Taip pat yra nu ma ty ti še ši svei ka tos ži-
nių stip ri ni mo se mi na rai vy res nio am žiaus 
as me nims įvai rio mis svei ka tin gu mo te mo-
mis: nuo krau jo ta kos sis te mos li gų ma ži ni-
mo pro fi lak ti kos iki psi chi kos svei ka tos ge-
ri ni mo.

Per pro jek tą su pla nuo tos iš vyks ta mo-
sios kon sul ta ci jos ir se mi na rai į Vil ka viš kio 

ra jo no sa vi val dy bės se niū ni jas. In for ma ci ja 
apie svei ka tos prie žiū ros ge ri ni mo ga li my-
bes, svei ką gy ven se ną ir li gų pre ven ci ją bus 
tei kia ma Bart nin kų, Gi žų, Gra žiš kių, Ke tur-
va la kių, Ky bar tų, Klau su čių, Pa je vo nio, Pil-
viš kių, Šei me nos, Vir ba lio, Viš ty čio ir Vil ka-
viš kio se niū ni jo se.

Įgy ven di nant pro jek tą bus or ga ni zuo-
ja mi mo bi lio sios kla sės 25 vi zi tai, skir ti 
jau ni mui ir vai kams. Nau do da mi įsi gy tas 
in te rak ty vias prie mo nes su si ti ki muo se vi-
suo me nės svei ka tos spe cia lis tai or ga ni zuos 
įtrau kian čius už siė mi mus, siek da mi su do-
min ti jau ni mą ir vai kus svei ka gy ven se na. 
Per vi zi tus su vai kais ir paaug liais nu ma to-
ma or ga ni zuo ti kon kur sus-mi ni vik to ri nas 
svei kos gy ven se nos ug dy mo te mo mis.

Pro jek te taip pat nu ma ty ta in ves tuo ti į 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vi suo me-
nės svei ka tos biu ro mo der ni za vi mą, įsi gy-
jant in te rak ty vių tech no lo gi jų mo bi lia jai 
kla sei, ne šio ja mų jų kom piu te rių ir trans-
por to prie mo nę. Taip bus ple čia mos svei kos 
gy ven se nos ug dy mo ir svei ka tos stip ri ni mo 
ga li my bės bend ruo me nė se ir su da ro mos pa-
lan kios są ly gos di din ti tei kia mų pa slau gų 
ko ky bę, priei na mu mą ir pa trauk lu mą.

Pro jek tas „Svei kos gy ven se nos ska ti-
ni mas Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė je“ 
Nr. 08.4.2-ES FA-R-630-41-0002 fi nan suo ja-
mas iš Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų 
lė šų pa gal veiks mų pro gra mos prie mo nę 
„08.4.2-ES FA-R-630 Svei kos gy ven se nos ska ti-
ni mas re gio ni niu ly giu“.

Vi suo me nės svei ka tos biu ro inf.
Užsk. 2639

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
gy ven to jai mo ky sis gy ven ti svei kai

Vals ty bi nė li go nių ka sa ra gi-
na ap draus tus pri va lo muo ju 
svei ka tos drau di mu (PSD) 
žmo nes, gy do mus li go ni nė se, 
ne sku bė ti sa vo lė šo mis įsi gy ti 
vais tų ir me di ci nos pa gal bos 
prie mo nių. Vi sa tai pri va lo tu-
rė ti pa čios gy dy mo įstai gos.
„De ja, vis dar pa si tai ko at ve jų, kai, pa-
vyz džiui, gy dy to jas pa cien tui lie pia nu-
si pirk ti ope ra ci jai rei ka lin gą rin ki nį, 
švirkš tų, tvars čių ar vais tų ir li go nis 
juos nu si per ka. To ne ga li bū ti, nes li go-
ni nė je gy do mas pa cien tas tu ri bū ti ap-
rū pin tas ir jam rei ka lin gais vais tais, ir 
me di ci nos pa gal bos prie mo nė mis“, – sa-
kė Vals ty bi nės li go nių ka sos prie Svei-
ka tos ap sau gos mi nis te ri jos (VLK) Pas-
lau gų eks per ti zės ir kont ro lės sky riaus 
pa ta rė ja Vai da Mom ku vie nė.

Su lau kę to kių rei ka la vi mų, pa cien-
tai tu rė tų pa pra šy ti gy dy to jo paaiš kin-
ti, už ką konk re čiai jie tu rė tų mo kė ti, 
o jei ne pa vyk tų su me di ku iš siaiš kin ti, 
tuo met rei kė tų kreip tis į gy dy mo įstai-
gos ad mi nist ra ci ją. Į ją taip pat rei kė tų 
kreip tis, jei gu pa cien tas gy dy to jo nu ro-
dy mu pir ko įvai rių me di ci nos pa gal bos 
prie mo nių, vais tų. Jei gu įstai gos ad mi-
nist ra ci ja už juos ne su tin ka grą žin ti pi-
ni gų, rei kė tų raš tu kreip tis į te ri to ri nę 
li go nių ka są (TLK) pa gal gy ve na mą ją 
vie tą, ku ri iš nag ri nės pa cien to skun dą 
ir, jei gu mo kė ji mas ne pag rįs tas, įpa rei-
gos įstai gą grą žin ti lė šas.

Gy dy mo įstai goms, su da riu sioms 

su tar tį su TLK, už PSD ap draus tiems 
gy ven to jams su teik tas svei ka tos prie-
žiū ros pa slau gas ap mo ka ma iš Pri va lo-
mo jo svei ka tos drau di mo fon do (PSDF) 
biu dže to lė šų. „Į PSDF biu dže to lė šo mis 
ap mo ka mos pa slau gos kai ną yra įskai-
čiuo tos ir ope ra ci jai at lik ti rei ka lin gos 
me di ci nos pa gal bos prie mo nės bei me-
di ka men tai, kai su teik ta pa slau ga ati tin-
ka sta cio na ri nių svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gų, ku rių iš lai dos ap mo ka mos 
PSDF biu dže to lė šo mis, rei ka la vi mus“, 
– tei gė V. Mom ku vie nė.

Gy dy mo įstai gos įpa rei go tos skelb ti, 
ko kios pa slau gos yra ap mo ka mos PSDF 
lė šo mis PSD ap draus tiems žmo nėms. 
Šios in for ma ci jos pa cien tai tu rė tų ieš-
ko ti gy dy mo įstai gų skel bi mų len to se, 
in ter ne to sve tai nė se.

Tam, kad gau tu mė te gy dy mo pa-
slau gas ne mo ka mai ir ne rei kė tų už jas 
pri si mo kė ti, rei kia at min ti ke lias svar-
biau sias są ly gas.

Lie tu vos gy ven to jas tu ri bū ti ap-
draus tas PSD. Va di na si, jis turi mokėti ar-
ba už jį tu ri bū ti mo ka mos PSD įmo kos.

Gy dy mo įstai ga, į ku rią žmo gus krei-
pia si, tu ri bū ti su da riu si su tar tį su TLK. 
Už kiek vie no PSD ap draus to as mens gy-
dy mą su tar tį su TLK tu rin čiai gy dy mo 
įstai gai su mo ka li go nių ka sos.

Pa cien tui rei kia tu rė ti gy dy to jo siun-
ti mą, jei gu jam rei ka lin ga ne bū ti no ji, o 
pla ni nė pa gal ba.

Rū pi mus klau si mus žmo nės kvie čia-
mi teik ti elekt ro ni niu pa štu info@vlk.lt 
ar ba te le fo nu 8 700 88 888.

Kau no te ri to ri nės 
li go nių ka sos inf.

Gy dy to jas lie pia nu si pirk ti prie mo nių 
ope ra ci jai: ka da to da ry ti ne rei kia?

www.santaka.info

Naujienos planšetiniame kompiuteryje

Vals ty bės ga ran tuo ja mos tei si nės pa-
gal bos tar ny ba pri me na, kad psi cho-
lo gams yra pa ves ta da ly vau ti ma ža-
me čių (iki 14 me tų) nu ken tė ju sių jų ar 
liu dy to jų ap klau so se, taip pat ne pil na-
me čių (iki 18 me tų) nu ken tė ju sių jų ir 
liu dy to jų ap klau so se dėl nu si kal ti mų 
žmo gaus gy vy bei, svei ka tai, lais vei, 
sek sua li nio ap si spren di mo lais vei ir 
ne lie čia mu mui, vai kui ir šei mai, dėl 
pel ny mo si iš ne pil na me čio pro sti tu ci-
jos ar ne pil na me čio įtrau ki mo į pro sti-
tu ci ją.

Va do vau jan tis Vy riau sy bės 2018-
04-09 nu ta ri mo Nr. 338 „Dėl psi cho lo-
gų, pa gei dau jan čių pa dė ti ap klaus ti 
as me nis bau džia ma ja me pro ce se, są-
ra šo ad mi nist ra vi mo ir ap mo kė ji mo 
psi cho lo gams tvar kos ap ra šo pa tvir ti-
ni mo“ 7 punk tu, Vals ty bės ga ran tuo ja-
mos tei si nės pa gal bos tar ny bai pa ves-
ta ad mi nist ruo ti psi cho lo gų są ra šą, 
skelb ti ir at nau jin ti jo duo me nis.

Šiuo me tu už si re gist ra vu sių psi-
cho lo gų, pa gei dau jan čių da ly vau ti ne-
pil na me čių as me nų ap klau so se, skai-
čius nė ra pa kan ka mas. 

Psi cho lo gų są ra šas pil do mas nuo-
latos. 

Dau giau in for ma ci jos apie re gist ra-
ci ją, rei ka lau ja mą kva li fi ka ci ją, mo ka-
mą už mo kes tį suinteresuoti asmenys 
ga li  ras ti Vals ty bės ga ran tuo ja mos tei-
si nės pa gal bos tar ny bos tink la la py je 
http://vgtpt.lrv.lt.

Vals ty bės ga ran tuo ja mos tei si nės 
pa gal bos tar ny bos inf.

Psi cho lo gai da ly vauja 
liu dy to jų ap klau so se
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KORESPONDENTAI:

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

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Laima VABALIENĖ (kultūra, sportas) – 
 (8 342) 20 801, 8 685 69 140.
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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

Tiražas – 4556 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas liepos 31 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas –  DVYLEKIS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Niagara. Usis. Reikalo. Organas. Teorema. Sura. Idilė. Oil. Motais. Dės. Ušu. 
Dausos. Link. Eniai. Kol. Kulnas. Asoda. Isiai. San.
Horizontaliai: Tarytum. Ovalus. Išaria. Seni. Edisonas. Gulomis. Sisi. Oral. Ėdaliai. Autas. Nuosunkos. 
Hilari. „Škoda“. Saldu. LAN.

s

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

64 19 47 13 73 51 02 33 41 68 26 42 27 32 46 60 44 23 61 
14 01 18 55 20 53 70 34 36 16 48 49 12 69 57 72 06 37 24 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 67 40 04 63 65 09 50 22 
25 62 59 07 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 032*218, 020*342, 005*898, 051*172 
– pakvietimas į TV studiją; 0417678, 0360280, 046*210, 
0235076, 0505043, 0393645 – automobilinis šaldytuvas 
„Mobicool“; 0272237 – automobilis „Peugeot 5008“; 
003*337 – dviratis „Azimut“; 03**014 – išmanioji apyrankė 
„Blaupunkt“; 046*804 – kabantis krėslas-kamuolys; 047*522 
– kavos aparatas „DeLonghi“; 014*753, 049*088 – kepsninė 
„Mustang“; 008*070, 032*806 – kuponas degalams (30 Eur); 
036*311 – kuponas kelionei (300 Eur); 052*935 – paspirtukas 
„Kettler“; 0007906, 0041260, 0490239, 0316772, 0477500 
– porinis kelialapis į Palangą savaitei; 0494693 – pretendentas 
į 120 000 Eur; 014*425 – siurblys-robotas „Polaris“; 001*939, 
034*877 – sodininko rinkinys „Fiskars“; 012*618 – telefonas 
„Samsung Galaxy J3“.

Laimėjimai: visa lentelė – 18 712 €, įstrižainės – 24,50 €, eilutė 
– 1,50 €, keturi kampai – 2 €.

TELELOTO Lošimas Nr. 1165. 
Data: 2018-08-05.

Stir niš kių mo kyk la pri si min ta su dai no mis ir svei ki ni mais
Atkelta iš 4 p.

Kraš tie čių vie ny bę bei ge rą tar pu-
sa vio at mos fe rą taip pat liu di jo 
su reng ta no mi na ci jų ce re mo ni ja. 
Bend ruo me nės na riai bu vo ap do-
va no ti to kio mis no mi na ci jo mis: 
„Mal kas skal do, skied ros le kia“, 
„Švie žie na“, „Tvar ka bus“ bei ki-
to mis, ne tik šmaikš čiai skam ban-
čio mis, bet ir apie ge rus dar bus 
skel bian čio mis.

Va ka ro ku li mi na ci ja – 
kep tas el nias
Pa si bai gus ofi cia lia jai da liai 

kraš tie čių ir sve čių lau kė sma gūs 
už siė mi mai. Jiems, kaip nuo sta bio-
je gam to je ša lia Stir niš kių miš ko 
gy ve nan tiems žmo nėms, už min tų 
mįs lių te mos bu vo su si ju sios su čia 
pat au gan čiais au ga lais. Už tei sin-
gus at sa ky mus vi sų lau kė pri zai.

Vė liau bu vo su reng tos spor to 
rung tys, ku rio se da ly va vo tiek vy-
rai, tiek mo te rys: jie ne tik trau kė 
vir vę, bet ir ban dė ran kų stip ru-
mą, kil no jo svars čius. Tik rai ne trū-

]

ko no rin čių jų iš ban dy ti jė gas.
Va ka rui įpu sė jus šven tės da ly-

vių lau kė ypa tin ga bend ruo me nės 
do va na – kep tas el nias, ku rį il giau 

kaip die ną ant ieš mo ke pė pro fe-
sio na lūs vir tu vės še fai, at vy kę iš 
Vil niaus.

El nias, pa sak bend ruo me nės 
ta ry bos na rio Aud riaus Me sec ko, 
bu vo pa si rink tas neat si tik ti nai: 
„Jei gu Stir niš kiai, tai, at ro do, tu-
rė tų bū ti stir na, bet juk iš ke pęs 
stir ną tiek žmo nių ne pa mai tin si“, 
– šyp so jo si vy ras. To dėl bu vo pa si-
rink tas el nias – kad keps nio už tek-
tų ir sa viems pa val gy ti, ir sve čius 
pa vai šin ti.

Po vi las KRU PA VI ČIUS

Svečiai vaišinosi ne tik elniena. Stirniskiai.lt nuotr.S

Iškilminga šventės akimirka. Autoriaus nuotr.S

9

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

Be Jū sų ne bū tų mū sų!
Dė ko ja me pa grin di niams šven-
tės rė mė jams: Si gi tui Ži lins kui, 
Al gir dui But ke vi čiui, UAB „Eg-
vis ta“, UAB „Eko re ma“, ŽŪK 
„Se no ji kryž ke lė“, Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bei, UAB 
„Ade ly tė“ už sal džias vai šes ir 
vi siems kraš to gy ven to jams, 
pri si dė ju siems prie šven tės or-
ga ni za vi mo.

Stir niš kių kaimo 
bendruomenės taryba

U
žs

k.
 2

64
2

Ieškok 
naujienų 
telefone!
naujienų 
telefone!
naujienų 

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

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Omnitel“), 

8 614 44 299 („Bitė“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7 Užsk. 2588

Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085. Užsk. 852

PREKYBA VISŲ RŪŠIŲ DEGALAIS IR TEPALAIS
KROSNINIS KURAS PASTATŲ ŠILDYMUI

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

Telefonai: 

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

 (didmaišiuose,   
  palaidas ir 
  sufasuotas
  po 25 kg) 

 • durpių  
    briketais

NAUJIENA!
Prekiaujame 
• kaitriomis
  SSOM anglimis

G
er

a 

ka
in

a 

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10

Užsk. 2587

Užsk. 2

Užsk. 2275

Užsk. 2580

Užsk. 2276

Pas kelb tas vie ša sis kon kur sas 
cuk rui ir drus kai par duo ti
Skel bia mas vie ša sis 
kon kur sas par duo ti iš 
AB „Jo na vos grū dai“ 4 t 
2008 me tų cuk raus bei 
1 t 2008 me tų drus kos.

Par duo da mo cuk raus kai na  AB 
,,Jo na vos grū dai“ san dė ly je yra ne 
ma žes nė kaip 0,46 Eur už kg (neįs-
kai tant PVM). Ma žiau sias par duo-
da mas cuk raus kie kis – 250 kg.

Par duo da mos drus kos kai na 
AB ,,Jo na vos grū dai“ san dė ly je 
yra ne ma žes nė kaip 0,06 Eur už 
kg (neįs kai tant PVM). Ma žiau sias 
par duo da mas drus kos kie kis – 250 
kg.

Ap mo kė ji mas išanks ti nis. Pir-
kė jas cuk rų ir drus ką iš sau go ji mo 
vie tos at sii ma sa vo lė šo mis.

Cuk raus ir drus kos pir ki mo 
kon kur se ga li da ly vau ti Lie tu vo je 
įre gist ruo ti ju ri di niai ir fi zi niai as-
me nys.

No rin tie ji da ly vau ti kon kur-
se tu ri iki rugp jū čio 27 d., 14 val., 
pa teik ti: ju ri di nis as muo – va do vo 
pa ra šu ir ant spau du pa tvir tin tą 
pa raiš ką, ku rio je bū tų nu ro dy tas 
pa gei dau ja mas pirk ti cuk raus ar 
drus kos kie kis bei įsi pa rei go ji mas 
ap mo kė ti iš anks to, taip pat įmo-
nės įre gist ra vi mo pa žy mė ji mo 
ko pi ją; fi zi nis as muo – fi zi nio as-
mens pa ra šu (tu ri bū ti parašytas  
as mens ko das) pa tvir tin tą pa-
raiš ką, ku rio je bū tų nu ro dy tas 
pa gei dau ja mas pirk ti cuk raus ar 
drus kos kie kis bei įsi pa rei go ji mas 
ap mo kė ti iš anks to.

Pa raiš kos kon kur sui ant spau-
duo ta me vo ke su už ra šu „Cuk raus 

pir ki mo kon kur sui“ (iki kon kur so 
neatp lėš ti), „Drus kos pir ki mo kon-
kur sui“ (iki kon kur so neatp lėš ti) 
pa tei kia mos iki nu ro dy tos da tos ir 
va lan dos Že mės ūkio mi nis te ri jos 
Do ku men tų val dy mo sky riui (288 
kab.) ar ba siun čia mos re gist ruo-
tu pa štu ad re su: Že mės ūkio mi-
nis te ri ja, Ge di mi no pr. 19, 01103 
Vil nius. Paš tu siun čia mų pa raiš-
kų ga vi mo da ta nu sta to ma pa gal 
pa što spau dą, o ga vi mo va lan da 
įra šo ma mi nis te ri jos re gist ra vi mo 
spau de.

Ki to je vo ko pu sė je nu ro do-
mas pa raiš ką pa tei ku sio ju ri di-
nio as mens pa va di ni mas ar ba 
fi zi nio as mens var das, pa var dė, 
ad re sas, te le fo nas ir el. pa štas. 
Jei pa raiš ka pa tei kia ma pa vė luo-
tai, neatp lėš tas vo kas grą ži na mas 
jį pa tei ku siam kon kur so da ly viui.

Vo kai bus at plė šia mi  rugp jū-
čio 27 d., 14 val. (537 kab.).

Kon kur so lai mė to jai bus nu-
sta to mi pa gal pa siū ly tą aukš čiau-
sią, bet ne ma žes nę už nu ro dy tą 
skel bi me pir ki mo kai ną. Ke liems 
pir kė jams pa siū lius vie no dą kai ną 
kon kur so lai mė to jai bus nu sta to-
mi pa gal di džiau sią per ka mą kie-
kį, o esant vie no dam per ka mam 
kie kiui pa raiš kos bus ten ki na mos 
pro por cin gai. 

Vo kų  at plė ši mo pro ce dū ro je 
ga li da ly vau ti pa raiš kas pa tei ku-
sių ju ri di nių ir fi zi nių as me nų at-
sto vai.

In for ma ci ja cuk raus ir drus-
kos par da vi mo klau si mais tei kia-
ma tel. (8 5) 239 1040.

Že mės ūkio mi nis te ri ja
 Užsk. 2637

Medienos perdirbimo įmonei UAB „Juodeliai“
Akmenynų ceche dirbti pamainomis reikalingi 
cecho darbuotojai: pakuotojai, rūšiuotojai, 
skersuotojai (500–650 Eur po mokesčių);
autokrautuvo vairuotojai (500–650 Eur po mokesčių).
Galimybė rinktis skirtingo krūvio pamainas (dieninės ir naktinės) po 9 ar 12 val.
Į darbo vietą ir atgal veža autobusu arba kompensuoja kuro išlaidas 3 ir 
daugiau vienu ekipažu važiuojantiesiems.
Garantuoja laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį.  
Patirtis nebūtina – apmoko darbo vietoje.
Tel. 8 698 41 920, CV siųsti el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 2640

Užsk. 2631
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Siūlo darbą vairuotojams, 
turintiems C kategorijos 
pažymėjimą ir 95 kodą. Važiuoja 
į Vokietiją. Darbas su tentiniais 
sunkvežimiais. 
Tel. 8 655 56 743. 2566

UAB „Saugi elektra“ siūlo darbą 
elektrikui (atlikti elektros įrenginių 
priežiūros, elektros instaliacijos 
montavimo darbus). Reikalavimai: 
elektrotechninis išsilavinimas,  
patirtis automatikos srityje, 
schemų skaitymas ir supratimas, 
vairuotojo pažymėjimas. 
Tel. 8 652 11 110. 2648

Įmonei reikalingas vairuotojas 
dirbti Lietuvoje su grūdvežiu.
Tel. 8 656 93 383. 2646

Ieško pagalbinių darbuotojų 
prie betonavimo Vokietijoje! 
Atlyginimas 1400–1800 Eur. 
Tel. 8 685 88 777 (Kristina) arba 
el. p. kristina@nermeka.lt. 2649

Ieško vidaus patalpų apdailininkų-
dažytojų, tinkuotojų, gipskartonio 
montuotojų Vokietijoje. 
Atlyginimas nuo 1800 Eur.
Tel. 8 685 88 777 (Kristina). 2650

Siūlo darbą pagalbiniams 
darbuotojams Vokietijoje. 
Atlyginimas 1200–1500 Eur.
Tel. 8 685 88 777 (Kristina) arba 
el. p. kristina@nermeka.lt. 2651

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

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

Gero, lieso įmitimo ir traumuotus 
galvijus bei arklius – mėsos 
kombinatų kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 2250

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

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

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

Parduoda lentą žemei lyginti, 
volą, du plūgus (3 ir 4 korpusų), 
500 l talpos purkštuvą, 5 ratų 
grėblį-vartytuvą, 6 t priekabą. 
Perka galinę traktoriaus MTZ-80 
padangą.
Tel. 8 638 06 766. 2647

Išnuomoja 40 ha žemės 
Peletrūnų k., Kybartų sen. (su 
galimybe pirkti).
Tel. 8 614 72 355. 2634

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

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo, hidraulo ir 
elektros sistemas. Virina 
pusautomačiu suvirinimo 
aparatu (lituoja ir virina aliuminį). 
Atvyksta. 
Tel. 8 682 92 203. 1501

Vynioja šienainio, šieno ir šiaudų 
ritinius. Išrašo sąskaitas. 
Tel. 8 650 52 343. 2617

Atlieka vidaus remonto darbus, 
dažo, tapetuoja, montuoja 
gipskartonį, klijuoja plyteles, kloja 
grindis ir kt.
Tel. 8 622 98 333. 2660

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

Kulia (gali išvežti derlių). Kasa 
runkelius.
Tel. 8 687 96 215. 2420

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

Dovanoja vokiečių aviganio 
šuniuką. 
Tel. 8 621 91 018. 2645

Dovanoja taksų mišrūnų šuniukus.
Tel. 8 656 57 895. 2568

2 ha žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą (1,5 km nuo Vilkaviškio, 
prie Pilviškių kelio, 18 000 Eur).
Tel. 8 685 59 734. 2484

Sodybą vienkiemyje (10 
km nuo Vilkaviškio, 20 km 
nuo Marijampolės, ūkiniai 
pastatai, 0,70 ha sklypas, tinka 
ūkininkauti). 
Tel. 8 611 64 082. 2643

Sodybą Lakštučių k. (namas 
tvarkingas, įrengtas, su dalimi 
baldų ir buitinės technikos, kiemas 
išklotas trinkelėmis, sodyba 
aptverta).
Tel.: 8 668 61 300, 
8 610 04 192. 2091

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

SUZUKI IGNIS (mažasis visureigis, 
2004 m., 1,3 l, dyzelis, TA iki 
2020 m. birželio mėn., lieti 
ratlankiai, slenksčiai, geros 
padangos, labai ekonomiškas).
Tel. 8 682 23 236. 2284

Rankinę žolės sėjamąją, 
melasą, 220 V ir 380 V grūdų 
malūnus, traiškytuvus, burokų 
trintuves, pieno separatorius, 
sviestmušes, melžimo aparatus, 
bulviasodes, vagotuvus, 
šienapjoves, benzininius šakų 
smulkintuvus, didmaišius, 
hidraulinius vežimėlius 
padėklams vežti, suvirinimo 
elektra aparatus, suvirinimo 
aparatus KEMP, ventiliatorius, 
plastikines 600–1000 l 
talpyklas, grūdų valomąsias, 
vištų pešykles, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato. 
Tel. 8 658 97 372. 3238

4 korpusų plūgą, miežius, 
vasarinius kvietukus.
Tel. 8 685 44 899. 2661

Reklaminius ir vilkikų tentus 
geromis kainomis. Yra įvairių 
matmenų (3x6 m, 4x8 m, 
12x6 m, 10x20 m) ir spalvų. 
Tinka priekaboms, trąšoms, 
grūdams, malkoms, pavėsinėms, 
kombainams uždengti.
Tel. 8 650 55 556. 2592

Triušius (belgų milžinų ir 
Kalifornijos veislių).
Tel. 8 681 70 680. 2433

Mėsinius paršelius.
Tel. 8 615 83 268. 2602

Mėsinius paršelius.
Tel. 8 652 29 497. 2656

Pigiai – paršelius.
Tel. 8 620 41 474. 2662

Nuolat pigiai – beržines ir alks-
nines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504. 1044

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

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

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

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

Malkas (suskaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280. 1043

Šienainio ritinius.
Tel. 8 612 62 478. 2657

Superka visų rūšių obuolius.
Obuoliai turi būti ne mažesni nei 3 
cm, švarūs ir nesugedę. 
Nepalikite obuolių supūti, 
atvežkite mums adresu: 
Pašešupio g. 16, Kalvarija, arba 
Pramonės g. 13B, Vilkaviškis, ir 
gaukite atlygį. Didesnius kiekius 
pasiimame patys.
Tel. 8 657 71 274. 2644

Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės 
mokyklos švarką vaikinui (1,85 
m). Tel. 8 685 17 286. 2659

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

Brangiai – ivairaus brandumo 
mišką: jaunuolyną, pribręstantį, 
brandų. 
Tel. 8 625 44 123. 2390

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

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

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

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 646 81 037. 7763
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PERKA

ĮVAIRŪS

Tegul tyli ir nuoširdi mūsų užuojauta palengvina širdies 
skausmą.
Dėl Petronėlės POVILAITIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius.
Lauko gatvės gyventojai 2652

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Ziną Lasevičienę ir jos šeimą dėl 
brangios mamos mirties.
Geisteriškių punkto pieno statytojai 2653

Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus 
nesugrąžins. Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo 
mūsų nuoširdi užuojauta.
Dėl Joanos PETRULIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės artimuosius.
Neįgaliųjų draugijos Bartninkų grupės nariai ir vadovė 2654

Lemtis bejausmė, tačiau netekties valandą visada sukelia 
sielvartą ir skausmą.
Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Roveršteinienę ir jos šeimą dėl 
mylimo tėvelio-senelio mirties.
Pilviškių miestelio bendruomenė 2655

Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir vėl užgesti. Tokia 
žemiška būtis – savo artimųjų netekti.
Nuoširdžiai užjaučiame Algį Bakulą dėl mamytės mirties.
UAB „Kradis“ kolektyvas 2658

Negeski niekada, maža šviesa žvakelės, nei kapuose, 
nei mūsų širdyse. Žmogaus gyvenimas – tiktai užgesusi 
žvaigždelė, palikus lengvą pėdsaką šios žemės kelyje.
Dėl tėvelio-uošvio-senelio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Kęstutį Jaudagį ir artimuosius.
Ožkabalių pieno punkto vedėja ir statytojai 2663

UŽJAUČIAMEPARDUODA

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar „Reklamos gide“ – vieno skelbimo kaina tik 3 Eur. www.santaka.info
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Vėl alins karš čiai

Ką reiš kia žo dis Su ma, 
kai kal ba ma apie pa mal das?
Su ma va di na mos mi šios už vi są kle bo nui 
pa ves tą pa ra pi ją, už vi sus pa ra pi jie čius. To-
kios mi šios, pa pras tai gie do ti nės, daž niau-
siai bū na pa grin di nės sek ma die nio, šven čių 
die nų vi du die nio pa mal dos pa ra pi jo je. 
Su ma jos va di na mos dėl to, kad mel džia ma-
si už vi sus.

KALBOS PATARIMAI

Rugpjūčio 9-oji – 
Tarptautinė tautos diena

DIENOS

Rugpjūčio 7 d. 
Drąsius, Drąsutis, Jogilas, Jogilė, 
Kajetonas, Kajus, Klaudija, Sikstas

Rugpjūčio 8 d. 
Daina, Dainė, Dainius, Dainys, Dainora, 
Elidas, Elidijus, Tulgirdas

Rugpjūčio 9 d. 
Mintartas, Pilėnas, Pilėnė, Rolandas, 
Romanas, Virga, Virginija, Virginijus

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Van dens tu riz mo mė gė jus kvie čia „Bai-
da rių ma ra to nas 2018“, ku ris vyks 
rugp jū čio 11 d., 11 val. Bus plau kia ma 
Še šu pės upe (26 km tra sa nuo Pil viš kių 
iki Ma tar nų). No rin čiuo sius plauk ti or-
ga ni za to rius – Vil ka viš kio tu riz mo ir 
vers lo in for ma ci jos cent ras pra šo re-
gist ruo tis iš anks to tel. (8 342) 20 525, 
8 652 46 055, 8 698 24 753 ar ba el. pa-
štu info@vilkaviskisinfo.lt.
Neį ga lių jų drau gi ja rugp jū čio 11 d. 
pla nuo ja eks kur si ją į Za ra sų kraš tą. 
No rin tie ji vyk ti į šią ke lio nę tu rė tų 
skam bin ti tel. 8 637 52 444, (8 342) 
51 888.
Rugp jū čio 15 d. Vil ka viš kio ra jo no neį-
ga lių jų pi lig ri mų bend ri ja or ga ni zuo ja 
ke lio nę į Žo li nės at lai dus Pi va šiū nuo-
se. Po šv. Mi šių vyk si me į Drus ki nin-
kus. Re gist ruo ja ma tel. 8 613 71 171.
Rugp jū čio 20–24 d. Ak lų jų ir silp na re-
gių drau gi jos na riams or ga ni zuo ja ma 
poil si nė ke lio nė į Pa lan gą. No rin tie ji 
vyk ti tu rė tų kreip tis į drau gi jos pir mi-
nin ką tel. 8 672 65 220, 8 670 64 653.
Vil ka viš kio tre čio jo am žiaus uni ver si-
te tas rugp jū čio 25 d. vi sus no rin čius 
kvie čia drau ge vyk ti į XIII tarp tau ti nį 
My ko lo Ogins kio fes ti va lį Plun gė je. Iš 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro aikš te lės 
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pla nuo ja ma iš va žiuo ti 8 val., fes ti va lio 
ati da ry mas My ko lo Ogins kio rū muo se 
– 16.30 val. Iš syk po jo vyks Vie nos mu-
zi kos va ka ras. Re gist ruo tis pra šo ma 
tel. 8 614 91 182, 8 600 28 842.
Vil ka viš kio mo te rų in for ma ci jos ir pa-
gal bos cent ras kvie čia vi sus no rin čius 
pa ke liau ti ir pail sė ti: rug sė jo 10–16 d. 
numatyta ke lio nė į Pa lan gą, rug sė jo 
29 d. – į Va rė ną (į Gry bų šven tę), spa-
lio 18–24 d. – į Pa ry žių (pir mą įmo ką 
rei kia at neš ti iki rugp jū čio 3 d.). Re gist-
ruo tis tel. 8 656 22 886.

Alks nė nuo se
Rugp jū čio 12 d. Alks nė nuo se vyks tra-
di ci niai Žo li nės at lai dai ir Alks nė nų 
kai mo bend ruo me nės 15 me tų šven tė 
„Mums jau 15“. 10 val. šv. Mi šios bus 
au ko ja mos kop ly tė lė je, 12 val. – Alks-
nė nų baž ny čio je. Po šv. Mi šių pra si dės 
šven tė bend ruo me nės kie me ly je. Gros 
Bal bie riš kio kul tū ros ir lais va lai kio 
cent ro liau diš kos mu zi kos ka pe la „Te-
me la“ ir Alks nė nų kai mo bend ruo me-
nės ka pe la „Alks nė“. Vai šės su neš ti-
nės.

Pae že riuo se
Rugp jū čio 17 d., 21 val., Pae že rių dva-
ro rū muo se vyks pa ro dos „Nep rik lau-
so my bės ženk lai Vil ka viš kio kraš te 
– pa sta tai, pa mink lai, eks po na tai“ 
ati da ry mas. 22 val. Pae že rių dva ro so-
dy bo je bus ro do mas re ži sie riaus Jo no 
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Vait kaus fil mas „Vie nui vie ni“. Ren gi-
nys ne mo ka mas.

Vir ba lyje
Bend ruo me nė „Vir ba lio var tai“ kvie-
čia Vir ba liui nea be jin gus žmo nes pri-
si dė ti prie de ko ra ci jos sa vo mies to 
425-osioms me ti nėms kū ri mo. No rin-
tie ji pa gel bė ti pra šo mi at vyk ti į Vir ba-
lio kul tū ros na mus rugp jū čio 14 d., 18 
d. Ga li ma at si neš ti gė lių, ža lu my nų. 
Dau giau informacijos suteiks bend-
ruo me nės na rė Re na ta Bu ra gie nė tel. 
8 614 96 294.

 Ož ka ba liuo se
Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nė kvie čia vai-
kų gru pes į ne mo ka mas edu ka ci nes 
pro gra mas ar eks kur si jas. Tai pui ki pro-
ga sma giai pra leis ti vai kų gim ta die nį 
ki taip, su telk ti anū kus pra smin gai veik-
lai ar pra džiu gin ti ma žuo sius įdo miais 
už siė mi mais! Pa si tei rau ti ir re gist ruo-
tis ga li ma tel. (8 342) 69 365 ar ba el. p. 
j.ba sa na vi ciaus.gimtine@lnm.lt.

Ma ri jam po lė je
Ry toj (tre čia die nį) Ma ri jam po lės Poe-
zi jos par ke „Ki no pa va sa rio“ fes ti va lio 
pro jek tas „Ki no ka ra va nas“ ro dys ope-
ra to riaus Ro nal do Buo žio ir fo tog ra fo 
Ro ko Da ru lio do ku men ti nį fil mą „Rū-
ta“, pa sa ko jan tį apie žy miau sią Lie tu-
vos plau ki kę Rū tą Mei lu ty tę. Ne mo ka-
mo sean so po at vi ru dan gu mi pra džia 
– 21.30 val.

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Šian dien lai ky sis gai ves ni orai. Pras links 
ka muo li niai de be sys su trum pa lai kiu lie tu-
mi. Vė jas rims, pa si suks iš va ka rų, piet va ka-
rių. Die ną šils iki 26–28 laips nių.

Tre čia die nį  vos jun ta mas vė jas iš pie tų 
į Lie tu vą pluk dys sau są ir karš tą orą. De be-
sys iš tirps lyg ne bu vę. Nak tį tem pe ra tū ra 
dar pa že mės iki 13–18, o die ną šok te lės iki 
28–31 laips nio.

Ket vir ta die nį vėl alins tro pi nis karš tis. 
Lie taus ne nu ma to ma, vi du ti nio stip ru mo 
vė jas pūs iš piet ry čių, pie tų. Tem pe ra tū ra 
nak tį svy ruos apie 17–23 laips nius, die ną 
oras įkais iki 30–33 laips nių.

Paprastoji naktižiedė arba girgždu-
kas pievose žydi per visą vasarą.
 Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Liūtas (07 23–08 22)

Delčia iki rugpjūčio 10 d.

05:37
21:11
15:34

Jo ga – mankš ta kū nui, sie lai ir pro tui
Atkelta iš 3 p.

Lan kan tis jo gos pa mo kas žmo-
gus jau čia si ak ty ves nis, ener-
gin ges nis, su ma žė ja ner vi nio 
po bū džio pro ble mos, pa ge rė ja 
virš ki ni mas, su si re gu liuo ja tuš ti-
ni ma sis, ape ti tas.

Ta čiau svar biau sia yra vi di-
nės bū se nos su ba lan sa vi mas.

– Mes gy ve na me tar si „už suk-
ti“ ir ne be mo ka me at si pa lai duo-
ti. O tai yra bū ti na. Ne bū ti nai per 
jo gą – ir dir bant rei kia ras ti lai ko 
pail sė ti, ra miai, są mo nin gai pa-
kvė puo ti. Ir, ra dus per trau kė lę, 
ne pul ti prie te le fo no, kom piu te-
rio, o tie siog ra miai pa bū ti su sa-
vi mi, pa ste bė ti gam tą, žmo nes, 
ap lin ką. Jo ga pa de da at si pa lai-
duo ti, su ma žin ti įtam pą, ja už-
sii mant pail si ir pro tas, ir sie la. 
Ta da vėl at gau na me ener gi ją 
ir ki to mis aki mis pa ma to me pa-
sau lį. Aš sa kau, kad jo gos es mė 
– ne ant ki li mė lio da ry ti asa nas 
ar sto vė ti ant gal vos, o pa mo ko je 
su si kur tą ge rą emo ci ją iš si neš ti į 
pa sau lį ir ja gy ven ti. Kai su ba lan-
suo ji sa vo vi dų, pra de di keis tis 
pa ts – ta da kei čia si ir ta vo ap lin-
ka, – pa sa ko jo Eu ge ni ja.

Ly di vi są gy ve ni mą
Pa ti mo te ris sa ko esan ti ga na emo cin-

ga, im pul sy vi, tad anks čiau įvai rūs ne pla-
nuo ti įvy kiai ją tie siog iš muš da vo iš vė-
žių.

– Pa vyz džiui, lau ki sve čių, na mus idea-
liai su si tvar kei, o vai kai kaž ką ap ver tė, iš-
lie jo... ir pra de di šauk ti. Da bar į vis ką žiū-
riu ra miau. Be abe jo, kar tais pra trūks tu, 
kaip ir vi si žmo nės, bet jo ga iš mo kė „ne-
kon ser vuo ti“ emo ci jų. Rei kia pri pa žin ti 
sa vo pyk tį, nu si vy li mą, pa vy dą – ki taip 
vi du je „spro gu sios“ emo ci jos iš si verš per 
li gą ir mus už klups dep re si ja, žvy ne li nė 
ar ki ta li ga. Psi cho te ra peu tai to kiais at ve-
jais siū lo dai na vi mą, iš si kal bė ji mą, emo-
ci jų įvar di ji mą raš tu ar pie ši niais, o jo ga 
– kvė pa vi mo pra ti mus, me di ta ci ją, per 
ku rią sa vo nei gia mas emo ci jas tie siog 
„pa lei di“, – kalbėjo Eugenija.

Be je, vi si pui kiai ži no at ve jį, kai Tai-
lan do ur ve, vi siš ko je tam so je be mais to 

]

ir van dens il gą lai ką bu vo įka lin ti vai kai. 
Tei gia ma, kad iš gy ven ti jiems pa dė jo tre-
ne ris, bu vęs vie nuo lis, ur ve iš mo kęs vai-
kus me di tuo ti, t. y. at si ri bo ti nuo išo ri nių 
po jū čių ir su si telk ti į sa vo vi dų, sie kiant 
iš lik ti ra miems ir tau py ti de guo nį.

Anot E. Sau ru se vi čie nės, jei su ky la 
blo gos emo ci jos, net ir jo gos ne prak ti kuo-
jan tis žmo gus ga li nu si ra min ti, su si tel kęs 
į kvė pa vi mą. Rei kia tie siog at si sės ti ir ke le-
tą mi nu čių gi liai, ra miai pa kvė puo ti.

– Ži no ma, bū na si tua ci jų, kai su kuo 
nors su si ki vir či jus la biau no ri si trink te lė-
ti kep tu ve, o ne sės ti ir kvė puo ti, – juo kė si 
Eu ge ni ja. – Bet vis dėl to jei žmo gus su sto-
tų ir su si telk tų į sa vo kvė pa vi mą, ta da ir 
di de lių konf lik tų bū tų ma žiau. Kas mus 
ly di nuo pat gi mi mo iki mir ties? Kvė pa vi-
mas! Gi męs žmo gus pir miau sia įkve pia, 
mir da mas iš kve pia. Ir kaip ga li pa sa ky ti, 
kad tai – ne svar bu? Gi liai kvė puo da mi pa-
siek si me dve jo pos nau dos: ne tik nu rim-

si me, bet ir ge riau ap rū pin si me 
ląs te les de guo ni mi.

Pa jus ti aki mir kos gro žį
Nuo praė ju sių me tų E. Sau-

ru se vi čie nė pra dė jo ves ti ne-
mo ka mus už siė mi mus Ky bar tų 
glo bos na muo se gy ve nan tiems 
vai kams. Tai, anot jos, yra kar ma 
jo ga – veik la, ne si ti kint vi siš kai 
jo kio at ly gio, net pa dė kos.

Tur būt ne vie nam sun ku 
įsi vaiz duo ti, kaip ra my bės, kon-
cent ra ci jos mo kan čius jo gos pra-
ti mus ga li at lik ti vai kas, ku rio pa-
ti pri gim tis lie pia ju dė ti ir dūk ti.

Eu ge ni ja juo kia si: iš pra džių 
leng va ne bu vo.

– Bū da vo, atei nu pas juos su-
si dė lio ju si pla ną, pa si ruo šu si. 
Pra de du už siė mi mą ir... jau ma-
tau, kad ma no pla nas ei na vė jais. 
Ta da de du sa vo už ra šus į šo ną 
ir pra si de da imp ro vi za ci ja. Tad 
kar tais mankš ti na mės, o kar tais 
su sė dę ge ria me ar ba tą, kal ba me 
apie sva jo nes, pa žai džia me. Ir 
pa tys už siė mi mai vyks ta žai di-
mo for ma, ki taip vai kams bus 
neį do mu. Su jais vi sa da rei kia 
imp ro vi zuo ti, – pa sa ko jo jau na 
mo ky to ja.

Va sa rą už siė mi mai ne vyks ta, 
bet ru de nį E. Sau ru se vi čie nė pas vai kus 
ža da grįž ti ir tęs ti pa mo kas ant jo gos ki li-
mė lių.

Tuo tar pu vi siems suau gu sie siems Eu-
ge ni ja pa ta ria: dau giau bū ki me ten, kur 
esa me, pa jus ki me aki mir kos gro žį.

– Pa si vaikš čio ki me ty lo mis po miš ką, 
par ką – tai mū sų ža lio ji ener gi ja. Jei ge-
ria me ar ba tą, val go me, su si kon cent ruo-
ki me į šiuos veiks mus. O mes val go me, 
kal ba me te le fo nu ir dar vie na aki mi žiū-
ri me į te le vi zo rių ar į vai ko na mų dar-
bus. Mes, ypač mo te rys, įpra tę vie nu me-
tu da ry ti dau gy bę dar bų, veiks mų ir dar 
į prie kį gal vo ja me. Aš ir gi taip gy ve nau. 
Da bar sten giuo si gy ven ti esa mu mo men-
tu. Man la bai pa ti ko bu vu sio ak to riaus, 
re ži sie riaus, žur na lis to, o da bar bu dis tų 
vie nuo lio Kęs tu čio Mar čiu ly no min tis: 
„Kai išė ję į lau ką pa ste bė si te, kaip plaz de-
na la pas, ta da su pra si te, ką reiš kia gy ven-
ti čia ir da bar.“

Mažieji kybartiečiai „jogauja“: pusiausvyrą lavinan-
čią medžio asaną lengviau atlikti, kai šalia – drau-
gas.
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