
Vil ka viš kio mies to laik ro dis 
jau ruo šia si ati den gi mo šven tei
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Va kar prie nau jo sios Vil ka viš-
kio au to bu sų sto ties baig tas 
mon tuo ti iš skir ti nės me džio 
for mos laik ro dis, ku ris penk-
ta die nį, mi nint Vers lo die ną, 
bus iš kil min gai ati deng tas 
ir pri sta ty tas vi suo me nei. 
Mo der nus mies tą pa puo šęs 
ob jek tas pa sta ty tas vers lo 
įmo nių ir žmo nių, pri si dė ju-
sių prie šios gra žios idė jos, 
lė šo mis.

Penk ta die nį, nuo pat anks taus ry to, 
au to bu sų sto ties te ri to ri jo je vy ko 
dar bai. Čia bu vo mon tuo ja mas Vil ka-
viš kio mies to laik ro dis. Sta ty bos aikš-
te lė je su ki nė jo si di džiu lis 200 t kelia-
mosios ga lios kra nas su il ga strė le, 
dėl to ku riam lai kui bu vo ap ri bo tas 
eis mas Ka pų gat ve.

Iš Kau no at ga ben tą per 30 to nų sve-
rian tį laik ro džio bokš tą, ku rį iš ar muo to 
be to no pa ga mi no il ga me tę gelž be to nio ga-
my bos pa tir tį tu rin ti AB „Ak sa“, ga lin gas 
kra nas už kė lė ant pa ma tų. Pir ma die nį bu-
vo at ga ben tas ir laik ro džio ci ferb la tas – jį 
pa ga mi no kau niš kė UAB „Ti me Group“, 
ku rios spe cia lis tai va kar me cha niz mą su-
mon ta vo sti li zuo to me džio ka mie ne. Pa-
ma tus sta ti niui pa klo jo ir pa tį laik ro džio 
kar ka są su mon ta vo ma ri jam po lie čių įmo-
nė UAB „Sta ty bos rit mas“, su elekt ra su si-
ju sius dar bus at li ko UAB „Vilk mon ta“ iš 
Vil ka viš kio.

Pa žiū rė ti, kaip vyks ta laik ro džio mon-
ta vi mo dar bai, bu vo at vy kęs ir pa ts ob jek-
to au to rius – ar chi tek tas Gin ta ras Bal čy tis, 

sta ty bą or ga ni za vu sio Vil ka viš kio mies to 
laik ro džio pa ra mos fon do va do vas Arū nas 
Si mu tis, or ga ni za ci ne veik la prie ob jek to 
pri si dė ju sios Sa vi val dy bės me ro pa ta rė jas 
Ka zys Kiau la kis, UAB „Kaut ra“ va do vas Li-
nas Skar džiu kas, o taip pat vi sų sta ty bos 
ran go vų at sto vai.

Pri min si me, kad laik ro dį bu vo pla nuo-
ta pa sta ty ti kar tu su Vil ka viš kio au to bu sų 
sto ti mi, bet tuo me tu lė šų vis kam neuž te-
ko ir laik ro džio pro jek tas li ko neį gy ven din-
tas. Ta čiau ke le to ini cia ty vių vers li nin kų 
– Kau no pre ky bos, pra mo nės ir ama tų rū-
mų Vil ka viš kio at sto vy bės na rių dė ka po 
ku rio lai ko bu vo su grįž ta prie laik ro džio 
idė jos ir im ta si rea lių dar bų. Pa tys paau-
ko ję as me ni nių lė šų vers li nin kai įkū rė Vil-

ka viš kio mies to laik ro džio pa ra mos fon dą, 
su tel kė ne ma žą bū rį rė mė jų – vers lo įmo-
nių bei ge ra no riš kai nu si tei ku sius gy ven to-
jų, su rin ko rei kia mą su mą pinigų ir pra dė-
jo or ga ni zuo ti sta ty bos dar bus. Net ru kus 
bu vo iš lie tas, at ga ben tas, o pa sta ro sio mis 
die no mis ir su mon tuo tas ma sy vus 9 met rų 
aukš čio mies to laik ro dis.

Penk ta die nį, vers lo bend ruo me nei mi-
nint sa vo pro fe si nę šven tę – Vers lo die ną, 
šis mies tą pa puo šęs sta ti nys bus iš kil min-
gai ati deng tas. Ren gi nyje bus pa si džiaug-
ta pra smin gu, vi sų su telk to mis pa stan-
go mis at lik tu dar bu, pa gerb ti laik ro džio 
sta ty bos rė mė jai. Vil ka viš kio mies to laik-
ro džio ati den gi mo šven tė je lau kia mi vi si 
gy ven to jai. Ren gi nio pra džia – 17 val. 

De vy nių met rų aukš čio laik ro dis – sti li zuo to me džio for mos bokš tas sim bo li zuo ja 
gam tos ir mo der naus mies to har mo ni ją. Jis pa sta ty tas už ge ra no riš kų rė mė jų lė-
šas. Ievos ŠLIVINSKIENĖS nuo tr.

S

2021 m. lapkričio 9 d. /  antradienis  /  Nr. 85 (4407) / www.santaka.info

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.
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VAIRUOTOJAMS
Po li ci ja pri me na, kad šian dien – pa sku-
ti nė die na, kai dar ga li ma va ži nė ti va sa-
ri nė mis pa dan go mis, o nuo lapk ri čio 10 
d. iki ko vo 31 d. tin ka tik žie mi nės ar ba 
uni ver sa lios. Trans por to prie mo nių, 
ku rių pa dan gos nea ti tin ka nu sta ty tų 
tech ni nių ar nau do ji mo rei ka la vi mų, 
vai ra vi mas už trau kia bau dą nuo 30 iki 
40 eu rų. Taip pat to kioms trans por to 
prie mo nėms ga li bū ti pa nai kin ta pri va-
lo mo ji tech ni nė ap žiū ra.

Šią sa vai tę po li ci jos pa rei gū nai di-
des nį dė me sį skirs vai ruo to jų veik los, 
ne su si ju sios su vai ra vi mu, kont ro lei. 
Vai ruo to jams, be lais vų ran kų įran gos 
ple pan tiems te le fo nu, gre sia 60–90 eu-
rų bau da.

ŠVIE TI MAS
Lapk ri čio 15–21 d. Lie tu vo je vyks 22-oji 
suau gu sių jų mo ky mo si sa vai tė „Mo kai-
si – gy ve ni, gy ve ni – mokaisi!“ Mū sų ra-
jo ne jos ren gi nius drau ge or ga ni zuo ja 
Vil ka viš kio tre čio jo am žiaus uni ver si te-
tas (TAU), Vi suo me nės svei ka tos biu ras 
ir Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo 
cent ro Vil ka viš kio sky rius. Pas ta ro sios 
įstai gos ak tų sa lė je vyks at vi ros pa skai-
tos, į ku rias kvie čia mi ne tik TAU na riai, 
bet ir vi si su si do mė ju sie ji. Lapk ri čio 15 
d., 10 val., gy dy to jas na tū ro pa tas To mas 
Vi liū nas skai tys pa skai tą „Imu no lo gi ja: 
imu ni te to stip ri ni mas“. Lapk ri čio 21 d., 
17 val., Vil ka viš ky je vie šės žur na lis tas, 
do ku men ti nių fil mų re ži sie rius Ri mas 
Bru žas. Jis kal bės te ma ,,Šiuo lai ki nės 
pro ble mos ar ga li my bės? Mig ran tai“. 
Or ga ni za to riai kvie čia da ly vau ti ir pa-
brė žia, kad ga li my bių pa sas – bū ti nas.
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UAB „Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

ekskavatoriaus vairuotojus
(1 200–1 500 Eur „į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(1 100–1 600 Eur „į rankas“),
autotkrautuvo vairuotojus 
(800–1 000 Eur „į rankas“),

gamybos darbuotojus 
(700–800 Eur „į rankas“),

operatorius 
(1 000–1 500 Eur „į rankas“).

Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, 
Nendriškių k., Marijampolės sav.,
 Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, 
Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.,
 Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, 
Akmenynų k., Kalvarijos sav.

Tel. 8 600 00 515, el. p. cv@juodeliai.lt.
Užsk. 2710

Prenumeruokite „Santaką“ 2022 metams!

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

internetu www.santaka.info 
skiltyje Prenumerata,
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paštuose ir pas mobiliuosius 
laiškininkus tel. 8 700 55 400, 
pas privačius platintojus 
(Vilkaviškyje) tel. 8 610 45 539,
„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje 
(II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.
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Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje ir internetu netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

Prenumerata priimama:

Mėn. sk. „Santaka“
(fiziniams asmenims, Eur)

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 6,00 5,50 7,00

3 mėn. 18,00 16,50 21,00

6 mėn. 36,00 33,00 42,00

12 mėn. 66,00 60,00 77,00

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Sei mo na rys lan ky sis 
Vil ka viš ky je
Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius 
lapk ri čio 12 d., penk ta die nį, 9–11 
val., priims gy ven to jus Sei mo na rio 
biu re (J. Ba sa na vi čiaus a. 7, Vil ka viš-
kis).

Užsk. 2904
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Juo zas VI DŽIŪ NAS 
iš Vil ka viš kio:
– Daž niau siai žiū riu va ka ro ži nias. 

Man neį do mu po li ti ka, bet pa tin ka kri-
mi na lai, orų pro gno zės. O in for ma ci ja 
apie ko ro na vi ru są man jau ne beak tua-
li – esu pa si skie pi jęs. Bet bai su, kad 
tiek žmo nių mirš ta.

Za na TĖ VE LIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Man nu si bo do ži nios apie ko ro na-

vi ru są – jau tie siog ne beį do mu. Ne sa-
kau, kad apie tai ne tu ri pra neš ti, bet aš 
tie siog ne bek lau sau. Dar la bai kvai lai 
at ro do, kai vie šai pe ša si po li ti kai.

Vy tau tas PO VI LAI TIS 
iš Ke tur kai mio k.:
– La bai daug lai ko ne tu riu, bet man 

vi sos ži nios pa tin ka. Tik ne sma gu klau-
sy ti, kai pe ša si mū sų vals ty bės gal vos. 
Gir dė jau, kaip aną dien A. Va lins kas pre-
zi den tą smer kė. Ži nios apie ko ro na vi ru-
są ne ga li nu si bos ti, kol jis neį veik tas.

Da nu tė AR DZI JAUS KAI TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– LRT ži nios ma nęs ne ner vi na, bet 

su ko mer ci nių te le vi zi jų žiniomis bū-
na vi saip – kar tais net per jun giu ka na-
lą. Ypač ner vi na, kai kal bi na an ti vak se-
rius, o tie to kių ne są mo nių pri šne ka, 
kad gė da net klau sy ti.

Juo zas BAL TA NA VI ČIUS 
iš Vil ka viš kio:
– Ma nęs nie kas ne ner vi na. Bū tų 

ge rai, kad po li ti kai ne si peš tų. Nuo lat 
se ku ži nias apie CO VID-19 si tua ci ją, 
tik liū di na, kad la bai daug žmo nių nuo 
šios li gos mirš ta, tarp ku rių – ir ma no 
pa žįs ta mų.

S

S
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– Ko kia in for ma ci ja per te le vi-
zi ją jus la biau siai ner vi na?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Gyventojų pasiūlytas ta kas prie Viš ty čio 

eže ro bus ren gia mas ki tą met
Šiais me tais Pi lie čių biu dže to 
idė jų at ran ką lai mė jęs pel kės 
tako ti po ta ko pro jek tas Viš-
ty ty je ne bus įgy ven din tas. Ta-
čiau jam skir tos lė šos nie kur 
ne dings – dar bai per ke lia mi į 
ki tus me tus.

Pel kės tako ti po ta kas Viš ty ty je pra tę-
siant nau jąją pro me na dą tu rė jo bū ti 
įreng tas dar šiais me tais. Kaip sa kė ra-
jo no me ras Al gir das Nei ber ka, Sa vi val-
dy bė dė jo pa stan gas, kad bū tų įvyk dy ti 
vi si įsi pa rei go ji mai gy ven to jams, ta čiau 
dėl ran go vo pa teik tų ga li mai su klas to tų 
su tar ties įvyk dy mo do ku men tų ran gos 
dar bų su tar tis neį si ga lio jo.

Dėl ne są ži nin gų ran go vo veiks mų 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja krei pė si į 
tei sė sau gos ins ti tu ci jas. Vė liau bu vo pa-
skelb tas nau jas ran gos dar bų pir ki mas, 
ta čiau kon kur sas neį vy ko, nes ne bu vo 
su lauk ta pa siū ly mų.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos spe cia-
lis tai šiuo me tu per skai čiuo ja ran gos 
dar bų ver tę ir ruo šia si skelb ti nau ją kon-
kur są.

„La bai ti ki mės, kad šį įdo mų pro jek tą 
pa vyks įgy ven din ti ki tais me tais, o Viš ty-
čio apy lin kių gy ven to jai bei sve čiai ga lės 
džiaug tis nau ju, mo der niu ta ku“, – su si da-
riu sią si tua ci ją ko men ta vo Vil ka viš kio ra-

jo no sa vi val dy bės va do vas A. Nei ber ka.
Pa va sa rį pa skel bus gy ve na ma jai ap lin-

kai ge rin ti skir tų bend ruo me nės ini cia ty vų 
pro jek tų kon kur są vie nas iš dau giau siai gy-
ven to jų sim pa ti jų pel niu sių pro jek tų bu vo 
pel kės tako ti po ta ko įren gi mas ša lia Viš ty-
čio eže ro. Šiam su ma ny mui įgy ven din ti iš 

Sa vi val dy bės biu dže to lė šų bu vo skir ta 100 
tūkst. eu rų. Praei ta me ra jo no Ta ry bos po-
sė dy je šie pi ni gai bu vo per skirs ty ti ki toms 
Sa vi val dy bės reik mėms. O lė šų mi nė tam 
pel kės tako ti po ta ko pro jek tui pla nuo ja ma 
nu ma ty ti atei nan čių me tų biu dže te.

„San ta kos“ inf.

Bū si mo ta ko prie Viš ty čio eže ro vi zua li za ci ja.S

Ieškok naujienų 
savo telefone!
www.santaka.info

Vil ka viš kio krep ši nio klu bas „Per las“ Na-
cio na li nė je krep ši nio ly go je (NKL) pa ty rė 
du pra lai mė ji mus.
Iš pra džių mū siš kiai iš vy ko je 50:67 bu vo pri vers ti nu si-
leis ti vie niems iš šio se zo no fa vo ri tų „Gargž dų“ žai dė-
jams. Ge riau siai „Per lo“ gre to se žai dė Ša rū nas Va lun-
ta, įme tęs 17 taš kų ir su rin kęs 18 nau din gu mo ba lų.

Ki to je dvi ko vo je vil ka viš kie čiai na muo se tik po 
pra tę si mo 89:95 iš lei do iš ran kų per ga lę prieš „Tel-
šius“. Pa gal ofi cia lią sta tis ti ką, šias rung ty nes Vil ka viš-
kio spor to ir pra mo gų cent re ste bė jo 193 žiū ro vai.

Mū siš kiai tu rė jo pui kią ga li my bę lai mė ti su si ti ki-
mą, ta čiau vil tis su dau žė ket vir to jo kė li nio pa bai go je 
ne pa tai ky tas Š. Va lun tos tri taš kis me ti mas, po ku rio 
eki poms te ko žais ti pra tę si mą. Re zul ta ty viau siai Vil-
ka viš kio ko man dos gre to se rung ty nia vo Au gus ti nas 
Venc kus, pel nęs 24 taš kus, o nau din giau siai – Š. Va lun-
ta, su rin kęs net 34 nau din gu mo ba lus.

Ki tas rung ty nes „Per las“ jau šį ket vir ta die nį, lapk-
ri čio 11 d., 18 val., žais na muo se prieš Kau no ra jo no 
„At le tą“. Su si ti ki mą tie sio giai trans liuos „Del fi TV“. 
Šeš ta die nį mū siš kiai vyks į Ša kius, kur 19.30 val. ban-
dys pa lauž ti „Vy čio“ eki pos pa si prie ši ni mą. Dvi ko vą 
tie sio giai bus ga li ma žiū rė ti per „In fo TV“.

„San ta kos“ inf.

Ap mau džiai iš leis ta 
per ga lė

Užsk. 2920

Vilkaviškis, Sodų g. 1 Ar ka da su si mąs tė te, ką reiš kia jū sų pa-
var dė? O gal būt smal su, iš ko kios kal bos 
ji ki lo?
Ti kė ti na, kad į šiuos klau si mus at sa kys „Lie tu vių pa-
var džių žo dy nas“ – dve jų da lių 1985–1989 m. lei di nys. 
Sa vo 2,5 tūkst. pus la pių jis sau go gau sy bės lie tu vių pa-
var džių reikš mes bei kil mės is to ri jas.

Žo dy no A–K da lis yra in ter ne te ad re su https://bit.
ly/3q9StlV, o L–Ž da lis – https://bit.ly/3mGsksW.

„Lie tu vių pa var džių žo dy nas“ su skait me nin tas 
kaip EO DO PEN pro jek to da lis. EO DO PEN – 5 me tų 
truk mės pro jek tas, vie ni jan tis 15 Eu ro pos bib lio te kų, 
sie kian čių su skait me nin ti ir in ter nau tams at ver ti 15 
tūkst. XX–XXI a. do ku men tų bei li te ra tū ros kū ri nių.

Vil niaus uni ver si te to bib lio te kos inf.

Pa si do mė ki te sa vo 
pa var dės kilme

KREPŠINIS
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Jau ni me di kai rezidentai pro vin ci jos 
bi jo kaip džiung lių
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Me di kų trū ku mo re gio-
nuo se pro ble mą Sei mo 
Svei ka tos rei ka lų ko mi te to 
na riai siū lo spręs ti įpa rei go-
da mi re zi den tus po stu di jų 
ati dirb ti Lie tu vo je. Tie sio gi-
nė je te le vi zi jos lai do je apie 
tai dis ku ta vo ir Vil ka viš kio 
li go ni nės di rek to rius Li nas 
Bla žai tis.

Mies tie čiai ne ži no
Į LRT te le vi zi jos lai dą „Lie tu va 

kal ba“ pa kvies tas mū sų ra jo no li-
go ni nės va do vas kar tu su eu ro par-
la men ta ru Vy te niu And riu kai čiu ir 
Sei mo Svei ka tos rei ka lų ko mi te to 
pir mi nin ku An ta nu Ma tu lu gy nė 
po zi ci ją, kad ne mo ka mai re zi den-
tū ros stu di jas ga vę jau ni me di kai 
tu rė tų ati dirb ti sa vo vals ty bei.

Ta čiau 90 pro cen tų lai do je 
da ly va vu sių me di ci nos stu den tų 
iš reiš kė nuo mo nę, jog jo kių įsi pa-
rei go ji mų ati dirb ti tė vy nė je jie ne-
no ri pri siim ti ir bai gę stu di jas tu ri 
tei sę vyk ti ten, kur no ri. Anot jų, 
įpa rei go ji mas ati dirb ti nu ma ty tą 
lai ką tik dar la biau pa ska tin tų me-
di kų emig ra ci ją.

L. Bla žai tis pa sa ko jo, kad dis ku tuo ti 
te le vi zi jos lai do je bu vo pa kvies tas, kai 
jo kan di da tū rą pa siū lė Lie tu vos gy dy to-
jų va do vų są jun ga. Dis ku tuo jant su ki tą 
po zi ci ją gy nu siais stu den tų at sto vais bei 
me di kais iš sos ti nės su si da rė įspū dis, kad 
di džių jų mies tų gy ven to jai ra jo nus lai ko 
ko ne džiung lė mis, ku rio se nė ra mo kyk lų, 
kul tū ros įstai gų, ka vi nių, o jau noms šei-
moms čia kur tis iš vis nesama ga li my bių.

To dėl reiš kian tiems nuo mo nę pro fe so-
riams, ku rie da ro di de lę įta ką jau niems 
me di kams, pir miau sia rei kė tų at vyk ti į ra-
jo ną ir pa ma ty ti, kuo gy ve na žmo nės. Nes 
dau ge lis sos ti nės gy ven to jų pro vin ci jo je, 

ko ge ro, bu vę tik prieš ke lis de šimt me čius, 
tad, kaip ne se niai te le vi zi jo je reiš ku sis 
Sei mo na rė, įsi vaiz duo ja, jog periferijoje 
žmo nės vis dar va ži nė ja ži gu liais ir ke lių 
de šimt me čių se nu mo gol fais.

Va ži nė ja pus šim tis
L. Bla žai tis kal bė jo, kad bū ti na spręs ti 

me di kų trū ku mo ra jo nuo se pro ble mą, ku ri 
ak tua li jau da bar, o dar ak tua les nė taps po 
ke le rių me tų, kai pen si nio am žiaus su lauks 
di de lė da lis li go ni nė je dir ban čių gy dy to jų. 
Tie sa, Vil ka viš kis stra te giš kai pa to gio je vie-
to je, to dėl li go ni nė tu ri daug at vyks tan čių 
gy dy to jų. Vien iš Kau no va ži nė ja 31, iš Ma ri-

jam po lės – 11, iš Vil niaus – 2, po 1 iš 
Prie nų ir Aly taus.

Ta čiau kai ku riuo se ki tuo se ra jo-
nuo se su si da riu si tra giš ka si tua ci ja, 
nes spe cia lis tų trū ku mas – di džiu lis. 
Kaip dis ku si jo je kal bė jo pa sva lie tis 
gy dy mo įstai gos va do vas, jų mies to 
po lik li ni ka lai ko si ant gy dy to jų, ku-
riems jau per 70 ar net 80 me tų.

Te le vi zi nė je dis ku si jo je nu skam-
bė jo min tis, kad Vil ka viš kio li go ni-
nė je me di kų ne trūks ta, ta čiau iš 
tie sų si tua ci ja kiek ki to kia.

– Šiuo me tu mū sų li go ni nė už-
tik ri na vi sas pa slau gas pa gal ga-
lio jan čią li cen ci ją, ta čiau yra gy dy-
to jų, ku riems kar tais ten ka dirb ti 
net dviem eta tais, o tai reiš kia, kad 
me di kai per vargs ta, – aiš ki no L. 
Bla žai tis. – Mums rei kia rea ni ma-
to lo gų, neu ro lo gų, kar dio lo gų. Be 
to, ra jo no žmo nėms bū tų pa to gu, 
jei bent kar tą per mė ne sį Kon sul ta-
ci nia me sky riu je dirb tų gy dy to jai 
on ko lo gai, an gio lo gai, ki tų sri čių 
spe cia lis tai, kad vil ka viš kie čiams 
ne rei kė tų dėl kon sul ta ci jos vyk ti į 
Kau ną.

Kar ti pa tir tis
Li go ni nės va do vas ne ma to ki to 

ke lio, kaip bū tų ga li ma pri trauk ti 
jau nus me di kus į pro vin ci ją, nes 
iki šiol tai ky tos prie mo nės ne vei-
kia. Tie sa, praė ju sia me po sė dy je 
ra jo no Sa vi val dy bės ta ry ba priė mė 

spren di mą fi nan suo ti me di kų re zi den tū-
ros stu di jas, skir ti tūks tan ti nes iš mo kas 
gy dy to jams, ku rie įsi pa rei gos mū sų ra jo-
ne dirb ti ne ma žiau kaip 5 me tus.

Vis gi kai ku rie ra jo nai tu ri kar čios pa-
tir ties, kai jau ni me di kai per si gal vo ja ir 
grą ži nę sa vi val dy bėms su mo kė tus pi ni gus 
iš vyks ta dirb ti į už sie nį.

L. Bla žai tis kal bė jo, kad jis ger bia Lie-
tu vos Kons ti tu ci ją ir jau no žmo gaus tei sę 
rink tis, kur dirb ti, ta čiau ne ma no, kad taip 
ri bo ja ma jau nų me di kų lais vė.

– Sto da mi į re zi den tū rą jau nuo liai ga li 
rink tis iš ke tu rių va rian tų: stu di joms im ti 
pa sko lą iš ban ko, pa si kliau ti tė ve lių pi ni gi-

ne, pra šy ti pa gal bos iš Sa vi val dy bės ar ba 
gau ti vals ty bės fi nan suo ja mą vie tą, – aiš ki-
no L. Bla žai tis. – Du iš ke tu rių va rian tų nie-
ko neį pa rei go ja ir jo kių lais vių ne ri bo ja.

Vis kas mo ka ma
Anot L. Bla žai čio, ne mo ka mų stu di jų 

ne bū na – tie siog mo ka ma iš skir tin gų ki-
še nių. Vals ty bės fi nan suo ja mas vie tas ap-
mo ka me mes – mo kes čių mo kė to jai, to dėl 
tu ri me tei sę pra šy ti „ati duo ti“ sko lą vi suo-
me nei.

– Dis ku si jo je su si da rė įspū dis, jog da-
bar ti niai me di ci nos stu den tai no ri gy ven-
ti di de lia me mies te, links min tis ba ruo se ir 
klu buo se, ku rių pro vin ci jo je per ma žai, o 
bai gę moks lus iš vyk ti į Nor ve gi ją ar ki tą 
ša lį, ku rio je me di kų at ly gi ni mai ge res ni, 
– ste bė jo si Vil ka viš kio li go ni nės di rek to-
rius. – Ne su prieš tai, kad me di kai pa si sem-
tų pa tir ties ki to se ša ly se, bet pir miau sia 
jie tu ri ati dirb ti sa vo vals ty bei už tai, kad 
juos iš moks li no.

L. Bla žai tis įsta ty mų lei dė jams siū ly-
tų per žiū rė ti pa čias stu di jų pro gra mas ir 
bend ro sios me di ci nos stu di jas bai gu sius 
ab sol ven tus į pir mų me tų re zi den tū rą 
siųs ti į ra jo nų li go ni nes, ku rio se jie iš-
mok tų ele men ta rių da ly kų, kas at lie ka ma 
ant ri nio ly gio gy dy mo įstai go se, įgau tų 
dau giau pra kti kos ir su si pa žin tų su pro-
vincijos li go ni nė mis.

Gąs di na re for mos
Vil ka viš kio li go ni nės va do vas nea be jo-

ja, kad pa ma tę dar bo ma žuo se mies tuo se 
pri va lu mus da lis jau nų me di kų su grįž tų 
pa tys, be jo kių tai da ry ti įpa rei go jan čių 
įsta ty mų. Ta čiau uni ver si te tai ne suin te re-
suo ti da ly tis stu den to „krep še liu“ su ra jo-
nų li go ni nė mis, to dėl iki šiol ši ga li my bė 
ne svars to ma.

Ra jo no li go ni nės va do vas dėl su si klos-
čiu sios si tua ci jos kal ti no ir pa čius po li ti-
kus, nes jau nus me di kus gąs di na ne sta bi li 
svei ka tos ap sau gos sis te ma. Ne pir ma val-
džia jau kal ba apie da lies ra jo ni nių li go ni-
nių už da ry mą. Tad at vy kęs dirb ti į re gio-
ną, nu si pir kęs na mus ir įsi kū ręs jau nas 
me di kas ne ga li ži no ti, ar po me tų ki tų jis 
dar tu rės dar bą.

Ligoninės vadovas Linas Blažaitis įsitikinęs, kad 
skolą visuomenei privalu grąžinti.

Irmos BLIŪDŽIUVIENĖS nuotr.
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PROBLEMA

Su sir gi mų CO VID-19 skai čiai 
mū sų ra jo ne au ga, ži di niai ple-
čia si.

Per ke tu rias pa sku ti nes praė ju sios sa vai-
tės die nas ko ro na vi ru sas pa tvir tin tas 125 
ra jo no gy ven to jams, 6 iš jų, ku rių jau niau-
siam – 52-eji, vy riau siam – 93-eji, su li ga 
ko vo ja gy dy mo įstai go se. Pir ma die nio duo-
me ni mis, šiuo me tu ser gan čių jų yra 313, 
per 14 die nų už re gist ruo tų nau jų at ve jų 
skai čius, ten kan tis 100 tūkst. gy ven to jų, 
per ko pė 1 000.

CO VID-19 pa si glem žė dar 4 mū sų ra-
jo no gy ven to jų gy vy bes, iš ku rių jau niau-
siam bu vo 70 me tų, vy riau siam – 91-eri. 
Tai gi mi ru sių nuo šios li gos mūsų kraštie-
čių yra jau 66.

Nors at ro dė, kad moks lei vių ato sto-
gos pa dės su stab dy ti pro trū kius ug dy mo 
įstai go se, ži di niai dau gu mo je jų ple čia si 
– ser ga daug pe da go gų. Di džiau siu ži di niu 
ra jo ne iš lie ka Pil viš kių „San ta kos“ gim na-

zi ja. Su ja sie ja mas jau 41 CO VID-19  ligos 
at ve jis (27 pir mi niai ir 14 ant ri nių).

Di džiu lis, stai ga iš si plė tęs pro trū kis 
– Vir ba lio pa grin di nė je mo kyk lo je. Čia su-
si rgo 27 moks lei viai ir dar buo to jai, nuo 
ku rių už si krė tė dar 10 šei mų na rių. Tai gi 
iš vi so su šiuo pro trū kiu sie ja mi 37 at ve-
jai.

Ak ty viu ži di niu iš lie ka ir Ky bar tų 
„Sau lės“ pro gim na zi ja, ku rio je su si rgo 20 
moks lei vių ir pe da go gų, už si krė tė 4 šei mų 
na riai.

Ko ro na vi ru sas iš pli to ir Vil ka viš kio 
„Auš ros“ gim na zi jo je, kur ser ga jau 14 dar-
buo to jų ir moks lei vių. Ki to se ug dy mo įstai-
go se pro trū kiai ma žes ni – su Vil ka viš kio 
„Ąžuo lo“ pro gim na zi ja sie ja mi 9, Ky bar tų 
Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi ja – 6, Ky bar-
tų vai kų lop še liu-dar že liu „Ąžuo liu kas“ 
– 2 at ve jai.

Nors nau jų pro trū kių ki to se ra jo no 
įstai go se pa sta ro sio mis die no mis ne bu vo 
re gist ruo ta, anks tes ni ži di niai ple čia si ne 
tik mo kyk lo se. Gud kai mio glo bos na muo-

se vis už si kre čia dar buo to jai, tad su šiuo 
ži di niu jau siejama 18 at ve jų, iš ku rių 3 
– ant ri niai. AB „Žem kal ni ja“ su si rgo 10 dar-
buo to jų ir 2 jų šei mų na riai. Ky bar tų už sie-
nie čių re gist ra ci jos cent re taip pat ser ga 8 
dar buo to jai, su UAB „Ma ri jam po lės pie no 
kon ser vai“ pri klau san čia Vir ba lio pie ni ne 
sie ja mi jau 5 at ve jai. Tik ra jo no Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jo je ki lęs ži di nys dau giau 
kol kas neiš sip lė tė.

Sta tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, 
mū sų ra jo ne jau pa skie py ti 21 583 gy ven-
to jai, tai su da ro 63,1 pro c. 

De ja, ši sta tis ti ka nė ra tiks li, nes iš ke-
lių ki lu sių skan da lų ryš kė ja, kad kai ku rie 
ga li my bių pa so no rė ję žmo nės nu si pir ko 
tik įra šą apie vak ci na ci ją, bet pa skie py ti 
ne bu vo. 

Me di kai ne sle pia gir dė ję ne vie ną sun-
kiai ser gan čio jo „iš pa žin tį“, kad įra šą apie 
vak ci na ci ją nu si pir ko, nes no rė jo lais vai 
ju dė ti, vyk ti į ke lio nes. Dau ge lis prisipaži-
nusiųjų iki tol ne ti kė jo, jog ko ro na vi ru sas 
ap skri tai eg zis tuo ja, ar ba ma nė esan tys 

pa kan ka mai svei ki, tad net ir už si krė tę CO-
VID-19 per si rgs šia liga kaip leng vu gri pu.

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja in for-
muo ja, kad šian dien pa sku ti nė die na skie-
py tis pir mą ja vak ci nos do ze 75 me tų ir vy-
res niems sen jo rams, no rin tiems gau ti 100 
eu rų vien kar ti nę iš mo ką. Ji ski ria ma tik 
už vi są vak ci na ci jos kur są, to dėl tam, kad 
ant ru skie pu sen jo rai spė tų pa si skie py ti 
lai ku (iki lapk ri čio 30 d.), pir mą jį skie pą 
bū ti na gau ti ne vė liau nei lapk ri čio 9 d.

Tie 75 me tų ir vy res ni sen jo rai, ku rie 
dviem do zė mis pa si skie pi jo anks čiau, ra gi-
na mi iki 2022 m. ko vo 31 d. pa si skie py ti 
stip ri na mą ja do ze, ku ri bū ti na imu ni te tui 
pa lai ky ti. Jiems taip pat bus mo ka mos 100 
eu rų vien kar ti nės iš mo kos.

Vien kar ti nę iš mo ką gaus ir nuo rug sė-
jo 1 d. ne pa sis kie pi ję sen jo rai, ku rie bus 
per si rgę CO VID-19 ir dėl to ne ga lės bū ti 
pa skie py ti iki lapk ri čio 30 d., ta čiau pa-
si skie pys nuo gruo džio 1 d. iki 2022 m. 
ko vo 31 d.

„San ta kos“ inf.

CO VID-19 ne rims ta net per moks lei vių ato sto gas

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Dėl pan de mi jos su kel tų iš ban-
dy mų dau ge liui da bar sun kiau 
nei įpras tai, to dėl svar bu ži no ti, 
jog krei pi ma sis pa gal bos į 
spe cia lis tus – ne gė din gas, o 
pa gir ti nas žings nis.

Res pub li ki nės Vil niaus psi-
chiat ri jos li go ni nės spe cia lis tės 
– psi cho lo gė So na ta Mar čė-
nie nė ir me di ci nos psi cho lo gė 
Kris ti na En ges ser pa žy mi, ko-
kias ne mo ka mas psi cho lo gi nės 
pa gal bos ir emo ci nės pa ra mos 
ga li my bes ša ly je tu ri kiek vie-
nas pi lie tis.

Pir mo jo krei pi mo si bai mė – 
na tū ra li ir suprantama
Anot S. Mar čė nie nės, ne re tai vi zi tą, 

ypač pir mą jį, pas bet ku rį gy dy to ją žmo-
nės ati dė lio ja, ti ki si, jog pro ble ma su si-
tvar kys sa vai me, pir miau sia ieš ko in for-
ma ci jos in ter ne te, po kal bių fo ru muo se, 
„goog li na“ simp to mus, ti kė da mie si kaž ko-
kių uni ver sa lių, ste buk lin gų spren di mų. 
„Ly giai taip pat nu tin ka ir prieš krei pian-
tis į psi chi kos svei ka tos spe cia lis tus. Gal-
būt ne tgi dar daž niau ati dė lio ja me, jei gu 
tai yra pir mas krei pi ma sis ir jei anks čiau 
ne sa me to da rę“, – tei gė psi cho lo gė.

Pir mo jo krei pi mo si bai mė – na tū ra li ir 
su pran ta ma, nes kiek vie na nau ja si tua ci ja 
mums ke lia tam tik ro ne ri mo, būgš ta vi-
mų, dis kom for tą, įtam pą.

„Iš da lies tai su si ję su vis dar eg zis tuo-
jan čiais mi tais, jog psi chi kos spe cia lis tai 
gelbs ti tik aki vaiz džių psi chi kos su tri ki mų 
tu rin tiems žmo nėms, jog po krei pi mo si 
bū si tar si kaž ko kiu bū du „pa žy mė tas“ ar 
kad tai ga li tu rė ti kaž ko kių nei gia mų pa-
sek mių atei ty je. Ma tyt, šis po žiū ris ir ši tie 
mi tai vis dar kaip rai bu liai sklin da iš se nes-
nių lai kų“, – vi suo me nė je te beeg zis tuo jan-
čią psi chi kos su tri ki mų tu rin čių žmo nių 
stig ma ti za ci ją pa žy mė jo S. Mar čė nie nė.

Po tru pu tį ma žė ja ste reo ti pų
Ki ta ver tus, psi cho lo gė S. Mar čė nie nė 

tvir ti na, kad vyks ta tam tik rų tei gia mų 

po slin kių, dau gė ja in for ma ci jos vie šo jo je 
erd vė je, kin ta po žiū ris pa čių žmo nių, ypač 
jau nes nių, ku rių dau gu ma jau drą siai krei-
pia si į spe cia lis tus. Taip pat pa ste bi ma, jog 
drą sė ja ir vy rai, ku rie anks čiau to pri veng-
da vo. Vi sa tai lei džia ma ny ti, kad vi suo me-
nė je ma žė ja ste reo ti pų, su si ju sių su psi chi-
kos svei ka ta.

Tai gi, jei tu ri te abe jo nių dėl krei pi mo si, 
pa ta ria ma po kal bį su spe cia lis tu pra dė ti 
bū tent nuo to, kaip sun ku ir ne ra mu bu vo 
už si re gist ruo ti į kon sul ta ci ją. „Nuos ta ta, 
kad atė jau tie siog pa si kal bė ti apie sa vo 
sun ku mus, kad ga liu ne tik lauk ti klau si-
mų, bet ir pa ts ar pa ti klaus ti, iš sa ky ti sa vo 
būgš ta vi mus, ga li pa dė ti jaus tis ra miau, 
la biau pa si ti kė ti spe cia lis tu“, – pa ste bė jo 
pa šne ko vė.

Ne mo ka mos pa gal bos 
ga li my bės – įvai rios
Daž nai po kal bis su psi cho lo gi nės pa-

gal bos ar emo ci nės pa ra mos te le fo nu li ni-
jų kon sul tan tais ga li su teik ti pa drą si ni mą 
ir pa dė ti įveik ti pir mo jo krei pi mo si bai mę. 
To dėl iš gy ve nan tie siems emo ci nius sun-
ku mus me di ci nos psi cho lo gė K. En ges ser 
re ko men duo ja kreip tis į pa gal bos li ni jas, 
ku rių są ra šą ga li ma ras ti na cio na li nės plat-

for mos „Pa gal ba sau“ in ter ne to sve tai nė je 
www.pa gal ba sau.lt/pagalbos-linijos/.

„Kai ku rios pa gal bos li ni jos yra bend-
ros, skir tos vi siems, ki tos – orien tuo tos į 
skir tin gas gy ven to jų gru pes, pa vyz džiui, 
mo te ris, vai kus, jau ni mą, tė vus, vy res nio 
am žiaus ar sa vi žu dy bės kri zę pa ti rian čius 
as me nis. Taip pat yra pa gal bos li ni jos, kur 
pa gal ba tei kia ma ru sų kal ba“, – pa brė žė 
K. En ges ser, pri dur da ma, kad to kie po kal-
biai yra ano ni miš ki, o psi cho lo gi nę pa gal-
bą ar emo ci nę pa ra mą daž niau siai tei kia 
ap mo ky ti sa va no riai, psi cho lo gai, psi cho-
te ra peu tai, ki ti psi chi kos svei ka tos spe cia-
lis tai.

Pa ty ręs sun kių iš gy ve ni mų – dar bo 
ne te ki mą, sky ry bas ar ki tų ne ti kė tų, psi-
cho lo giš kai su dė tin gų po ky čių, kiek vie nas 
ne mo ka mai ga li gau ti iki pen kių psi cho-
lo go kon sul ta ci jų sa vi val dy bių vi suo me-
nės svei ka tos biu ruo se. Pa ti rian tie siems 
psi chi kos svei ka tos sun ku mų ne mo ka ma 
psi cho lo gi nė pa gal ba tei kia ma psi chi kos 
svei ka tos cent ruo se ir tam ne rei kia gy dy-
to jo siun ti mo. Jei gu rei ka lin ga pa gal ba dėl 
psi chi kos ir el ge sio su tri ki mų at pa ži ni mo 
ar gy dy mo, ga li ma kreip tis į psi chiat rą psi-

chi kos svei ka tos cent re.
Pa ti rian tie siems ar ti mo žmo gaus 

smur tą ne mo ka mą ir kon fi den cia lią pa-
gal bą siū lo spe cia li zuo tos komp lek si nės 
pa gal bos cent rai (SKPC) (www.spe cia li zuo-
tos pa gal bos cent ras.lt/kontaktai/).

Iš gy ve nan tie siems kri zę ar esant 
ūmiai būk lei, kai gre sia pa vo jus svei ka tai 
ar ba gy vy bei, rei kė tų skam bin ti 112. To-
kiais at ve jais bū ti no ji pa gal ba ne del siant 
tei kia ma priė mi mo-sku bio sios pa gal bos 
ar kri zių sky riuo se.

Bū ti na pa mi nė ti, kad kiek vie nas ga li 
ge riau rū pin tis sa vo psi chi kos, kaip ir fi-
zi ne, svei ka ta pa si telk da mas pa ti ki mus 
in ter ne to pus la pius, to kius, kaip www.
pa gal ba sau.lt, ar nau do da ma sis to kio mis 
in ter ne to pro gra mė lė mis, kaip „Ra mu“, 
„Pau zė“, „Mind le tic“. Jos skir tos sa vi gal-
bos įgū džiams, są mo nin gu mui ug dy ti, 
taip pat ga li pa dė ti per pa ni kos ata ką.

Ko dėl ne rei kė tų ati dė lio ti ir 
dels ti?
Pers pė ja ma, kad kai ku rios psi cho lo gi-

nės bū se nos be spe cia lis tų pa gal bos ga li 
gi lė ti, įsi se nė ti, vis la biau trik dy ti asmens 

adap ta ci ją, apim ti vis pla tes nes žmo gaus 
funk cio na vi mo sri tis. Ne re tai ga lio ja tai-
syk lė: kuo il giau tę sia si su tri ki mas, ken tė-
ji mas, tuo il ges nis ga li bū ti at si sta ty mo, 
re sur sų at kū ri mo pro ce sas, ga li pri reik ti 
ne tgi sta cio na rios pa gal bos li go ni nė je.

Svar bu at min ti, kad net ir vie nas po-
kal bis tin ka mu lai ku ga li pa dė ti pa si jus ti 
ge riau, o su teik ta pa ti ki ma in for ma ci ja, 
pro ble mų ir jaus mų įvar di ji mas ga li su ža-
din ti pa si ti kė ji mą, vil tį, pa ska tin ti spręs ti 
pro ble mas.

„Jau vien nu si tei ki mas, pa si ry ži mas 
kreip tis pa gal bos ga li pa dė ti jaus tis drą-
siau ir ki to se gy ve ni mo sri ty se, pa ska tin ti 
jaus mą „aš ga liu“, išei čių ieš ko ji mą“, – pa-
žy mė jo psi cho lo gė S. Mar čė nie nė.

Užsk. 2901

Pa gal ba priei na ma – svar bu iš drįs ti kreip tis

Me di ci nos psi cho lo gė Kris ti na En-
ges ser nu ro do, kad vi są pa gal bos 
li ni jų są ra šą ga li ma ras ti na cio na li-
nė je plat for mo je „Pa gal ba sau“.

Asmeninio albumo nuotr.
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Anot psi cho lo gės So na tos Mar čė-
nie nės, pir mo jo krei pi mo si bai mė 
– na tū ra li ir su pran ta ma.

Asmeninio albumo nuotr.

S

Ko dėl iš si vys to li ga?
Ka ta rak ta – akies lę šiu ko su-

drums tė ji mas, ga lin tis su kel ti vi siš ką 
apa ki mą. Ši akių li ga daž niau siai iš-
si vys to vy res nio am žiaus žmo nėms, 
ka dan gi su me tais akies lę šiu kas 
pa laips niui drums tė ja. Ge ne ti nis 
po lin kis, akių su mu ši mai, trau mos, 
tam tik ros li gos, kenks min gos dar-
bo są ly gos ir ki tos priežastys ga li 
nu lem ti ka ta rak tos pa si reiš ki mą jau-
nes nio am žiaus žmo nėms.

Ka ta rak tos simp to mai
Ka ta rak ta pir mi nė se sta di jo se 

pa si reiš kia su si lpnė ju siu re gė ji mu. 
Žmo gus ma to ne ryš kiai, tar si pro 
ne šva rų stik lą, vaiz dai at ro do su-
si lie ję, drumz li ni. Kar tais daik tai 
dvi gu bi na si ar bū na ma to mi gels-
va me fo ne. Li gai pro gre suo jant 
rū kas aky se di dė ja, da ro si sun ku 
skai ty ti, vai ruo ti au to mo bi lį, at si-

ran da truk džiai no rint už-
siim ti įpras ta veik la. Lę šiu-
kui vi siš kai su drums tė jus 
re gė ji mas iš nyks ta.

Šiuo lai kiš kas 
ka ta rak tos gy dy mas
Me di ka men ti nio li gos gy dy mo 

nė ra. Ser gant ka ta rak ta vie nin te lė 
išei tis – drums to lę šiu ko pa kei ti-
mo ope ra ci ja. Dau ge liu at ve jų ka-
ta rak tos ope ra ci jos at lie ka mos ne-
tai kant bend ro sios anes te zi jos, o 
vie tiš kai vais tais nu jaut ri nant akį. 
Per ope ra ci ją žmo gus iš lie ka są mo-
nin gas, vis dėl to vi siš kai ne jau čia 
skaus mo.

Akių chi rur gi jos cent re nau do-
jant mo der niau sią of tal mo lo gi nę 
chi rur gi nę įran gą aky je pa da ro-
mas mik rop jū vis, ku ris itin ma-
žai trau muo ja akį. Per jį spe cia liu 
ult ra gar so apa ra tu – fa koe mul si-

fi ka to riu mi su smul ki na mas bei 
pa ša li na mas drums tas lę šiu kas ir 
imp lan tuo ja mas dirb ti nis lę šiu-
kas. Ka dan gi pjū vis la bai ma žas, 
jo siū ti ne rei kia, žaiz da grei čiau 
už gy ja. Ka ta rak tos ope ra ci ja ne-
skaus min ga, trun ka 30 min., po 
ope ra ci jos ne rei ka lin gas sta cio na-
rus gy dy mas, pa cien tas iš lei džia-
mas gy dy tis į na mus.

Re gė ji mas po ope ra ci jos
Iš to bu lė jus of tal mo lo gi nei 

įran gai bei dirb ti nių lę šiu kų sa-
vy bėms, ka ta rak tos ope ra ci ja ta-
po la bai efek ty vi. Po ope ra ci jos 

di džia jai da liai pa cien tų 
re gė ji mas su grįž ta jau ki tą 
die ną ar praė jus ke le tui 
sa vai čių, to dėl žmo gus ga-
li im tis įpras tos veik los ir 
po mė gių. Pa sak Akių chi-
rur gi jos cent ro gy dy to jų, 
svar biau sia ne lauk ti, kol 
re gė ji mas pra ran da mas 
ga lu ti nai. Il gai del siant ka-
ta rak ta su bręs ta, lę šiu kas 
pa si da ro kie tas. To kiu at-
ve ju ope ra ci ją tech niš kai 
sun kiau at lik ti, pa di dė ja 

ope ra ci nių ir poo pe ra ci nių komp-
li ka ci jų ri zi ka. Be to, ka ta rak tai 
pro gre suo jant ga li pa di dė ti akis pū-
dis, ga li ma su si rgti ne pa gy do ma 
li ga – glau ko ma.

Ope ruo ja gy dy to jai 
pro fe sio na lai
Akių chi rur gi jos cent re ope-

ra ci jos at lie ka mos pa si tel kiant 
nau jau sias tech no lo gi jas ir ko ky-
biš kiau sias prie mo nes. Ka ta rak tos 
ope ra ci joms nau do ja ma fa koe mul-
si fi ka ci ja, tai la biau siai pa pli tęs ka-
ta rak tos pa ša li ni mo me to das Eu ro-
po je, JAV ir Ja po ni jo je.

Akių chi rur gi jos cent re dir ba 
pro fe sio na li pa ty ru sių spe cia lis tų 
ko man da, ope ruo ja gy dy to jai Sau-
lius Ačas, Al gir das Šid laus kas ir 
Vy tau tas Ja šins kas. Tai pui kūs sa vo 
sri ties spe cia lis tai, at li kę ne vie ną 
su dė tin gą akių ope ra ci ją, o tai lei-
do įgy ti neį kai no ja mos pa tir ties.

Jei ka ta rak ta var gi na jus ar jū-
sų ar ti muo sius, ne dels ki te – pa ti-
kė ki te sa vo re gos pro ble mas šios 
sri ties pro fe sio na lams.

Vi sus, ku riems gy dy to jai diag-
no za vo ka ta rak tą ir rei kia at lik ti 
ope ra ci ją, kvie čia me į Akių chi rur-
gi jos cent rą, esan tį Sa va no rių pr. 
66, Kau ne.

Šiuo lai ki nė mik ro chi rur gi nė 
įran ga, ko ky biš kos prie mo nės, 
pro fe sio na li pa ty ru sių spe cia lis tų 
ko man da pa dės pa siek ti pui kių 
re zul ta tų.

Re gist ruo ki tės te le fo nu (8 37) 
750 805. www.akiu chi rur gi ja.lt.

Užsk. 2903

Vie nin te lis efek ty vus ka ta rak tos gy dy mas – ope ra ci ja
Re gė ji mas – vie nas svar biau sių žmo gaus ju ti mų, su tei-
kian tis maž daug 95 pro c. in for ma ci jos apie mus su pan čią 
ap lin ką. Ta čiau yra to kių li gų, dėl ku rių re gė ji mo do va ną 
ga li ma pra ras ti. Vie na iš jų – ka ta rak ta. Kas tai per li ga, 
ka da reik tų su si rū pin ti ir kaip gy dy ti ka ta rak tą?

4  /  sveikata
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Užsk. 2708

Ra jo no lau kuo se užau gin tiems 
pro duk tams – auk so me da lis
And rius GRY GE LAI TIS

Pil viš kiuo se ūki nin kau jan ti Ri-
ta Či žaus kie nė su dviem bend-
ra min tė mis drau gė mis prieš 
ku rį lai ką su gal vo jo spaus ti 
ka na pių alie jų ir iš jo ga min ti 
pa čius įvai riau sius pro duk tus. 
La bai grei tai šis tri ju lės su-
ma ny mas pe rau go į spar čiai 
be si vys tan tį vers lą, o alie jus 
ne se niai pel nė pa ro dos „Rin kis 
pre kę lie tu viš ką 2021“ auk są.

Šeimoje – g lios 
ūki nin ka vi mo tra di ci jos
Pa ti R. Či žaus kie nė žem dir bys te už-

sii ma dar vi sai ne se niai, o jos su tuok ti-
nis Po vi las tuo ver čia si maž daug nuo 
2007-ųjų. Jo šei mo je ūki nin ka vi mo tra-
di ci jos – itin gi lios. Vy ro tė vai ir se ne-
liai ver tė si tiek au ga li nin kys te, tiek gy-
vu li nin kys te. Pats Po vi las Pil viš kiuo se 
val do ne ma žą au ga li nin kys tės ūkį – au-
gi na ja vus, rap sus, pluoš ti nes ka na pes.

Vis dėl to R. Či žaus kie nei ūkio rei ka lai 
taip pat nie ka da ne bu vo sve ti mi. Ji nuo-
lat iš ša lies ste bė da vo vi sus ūky je vyks tan-
čius pro ce sus, o kai vy rui prie že mės dar bų 
pri reik da vo pa gal bos, bū da vo pir ma, ku ri 
sku bė da vo pa dė ti. Praė ju siais me tais mo-
te ris Pil viš kiuo se įkū rė dar ži nin kys tės ūkį 
– pra dė jo au gin ti mo liū gus. Ne se niai Ri ta 
nuė mė pir mą jį der lių. Jis – džiu gi nan tis.

„Pir mi me tai pa ro dė, kad ir Lie tu vo je 
ga li ma užau gin ti ko ky biš kų mo liū gų. Ma no 
val do mi plo tai nė ra di de li. Šie me tai bu vo 
la biau eks pe ri men ti niai, skir ti jė gų iš ban dy-
mui. Atei ty je tik rai gal vo siu apie dar ži nin-
kys tės ūkio plėt rą“, – sa kė R. Či žaus kie nė.

Pra dėjo nuo ka lė di nės do va nos
Dar bas dar ži nin kys tės ūky je – tik vie-

na iš R. Či žaus kie nės veik lų. Pas ta ruo ju 
me tu ji daug dė me sio ski ria ir spar čiai 
be si vys tan čiai „Jo rus“ pro duk tų li ni jai. Šį 
pre kės ženk lą mo te ris su dviem drau gė-
mis Ie va Ba le vi čie ne ir šios bend ra pa var-

de Ir ma Ba le vi čie ne sukū rė kiek dau giau 
nei prieš me tus. Pa grin di nė ši tos idė jos 
ini cia to rė Ir ma taip pat ki lu si iš Pil viš kių, 
tik šiuo me tu su su tuok ti niu gy ve na ki ta-
me ra jo ne.

„Mū sų vy rai jau ku rį lai ką au gi na 
pluoš ti nes ka na pes, tad na tū ra liai do mė jo-
mės šių ypa tin gų au ga lų nau da svei ka tai. 
Ži no jo me, kad ka na pių sėk lų alie jus yra 
ypač nau din gas, dėl to prieš pat di džią sias 
me tų šven tes Ir ma su gal vo jo jo iš spaus ti 
ka lė di nėms do va noms. Į pa gal bą pa si kvie-

tė ma ne ir Ie vą. Pa ra ga vu sios švie žu tė lio 
alie jaus su pra to me, kad šiuo pro duk tu bū-
ti na pa si da ly ti ne tik su ar ti mai siais, bet ir 
su ki tais žmo nė mis, be si rū pi nan čiais sa vo 
svei ka ta. Ko ge ro, tą aki mir ką ir ga li ma lai-
ky ti mū sų vers lo pra džia“, – pa sa ko jo R. 
Či žaus kie nė.

Sup ra tu sios, kad ga li ir no ri pra dė ti 
nau ją vers lą, mo te rys po tru pu tį ėmė gal-
vo ti ne tik apie pro duk ci jos ga my bą, bet 
ir apie pre kės ženk lo pa va di ni mą. Nuo 
pat pra džių jos su ta rė, kad tai pri va lo bū ti 
lie tu viš kas žo dis. Pri rei kė per vers ti ne ma-
žai žo dy no pus la pių, kol ga liau siai bu vo 
ap tik tas vi soms pa tin kan tis pa va di ni mas. 
Jo rus – se nas lie tu viš kas žo dis, reiš kian tis 
švie siai ža lias. R. Či žaus kie nės tei gi mu, jis 
pui kiai api bū di na pa čią ka na pę ir ža lius 
lau kus – tai, iš ko gims ta „Jo rus“ asor ti-
men tas.

Nukelta į 8 p.]

„Jorus“ įkūrėjoms (iš kairės) Irmai Balevičienei, Ievai Balevičienei bei Ritai Čižaus-
kienei žemdirbystė nėra svetima.

S

Il giau sių me tų pa lin kė sim,
Te gul ne bus juo se aud rų,
Te gul Jums bus ta kai pa va sa rio gė lėm 
 nu sė ti
Ir lai mė, džiaugs mas šir dy se gy vens.
Gied rų die nų te gul ne stin ga,
Daug su kak čių dar Jums kar tu at švęst,
Dai nuot šir dy gy ve ni mą kas die ną
Ir lai mėj bei džiaugs me kar tu il gai il gai 
 gy vent!

Jū ra tę ir Gin tau tą 
LI ŠAUS KUS,
gy ve nan čius Vil ku pių kai me,

si dab ri nių vestuvių pro ga 
svei ki na

vai kai ir anū kai.
Užsk. 2905

SVEIKINAME

Pirmi metai parodė, 
kad ir Lietuvoje 
galima užauginti 
kokybiškų moliūgų.

And rius GRY GE LAI TIS

Pra si dė jo il gai lauk tos 
64-osios Vil ka viš kio ra-
jo no krep ši nio pir me ny-
bės „San ta kos“ laik raš-
čio tau rėms lai mė ti. Jau 
pa čios pir mos rung ty-
nės įro dė, kad se zo nas 
ga li bū ti ne nus pė ja mas.

Bro lių pa stan gos. Se zo no ati da-
ry mo rung ty nės tarp „Bruk li no“ 
ir „Si med vos“ žai dė jų pra si dė jo 
taip, kaip ir ti kė ta si – dar prieš 
dvi ko vą aki vaiz džia fa vo ri te bu-
vusi „Si med va“ iš si ver žė į prie kį 
ir tvir tai lai kė žai di mo va džias 
sa vo ran ko se. Tuo met į rung ty-
nes šiek tiek pa vė la vę at vy ko 
„Bruk li no“ žai dė jai bro liai Ig nas 
ir Lu kas Ma tu lai čiai. Dau giau siai 
jų pa stan go mis dvi ženk lis prie ši-
nin kų pra na šu mas pa ma žu ėmė 

tirp ti. Su si ti ki mo pa bai go je ly-
de riau jan ti eki pa nuo lat kei tė si, 
ta čiau per ga lę 80:75 „Bruk li nui“ 
už tik ri no taik lūs Jo rio Juš kaus ko 
bau dų me ti mai.

Čem pio nų už tik rin tu mas. 
Ga na leng vai pir mo ji dvi ko va 
su si klos tė praėjusių pir me ny bių 
čem pio nams „Dub le riams“. Jie 
net 106:60 pa lau žė Klam pu čių 
„Vie ny bę“. Net trys „Dub le rių“ 
žai dė jai at li ko po 7 re zul ta ty vius 
per da vi mus. Tai pa da rė Pau lius 
Lie pi nai tis, Au ri mas Švel nys ir 
Lu kas Da mu šis.

Prit rū ko jė gų. Šeš ta die nį 
„Bruk li nas“ šven tė sun kią per ga-
lę prieš „Si med vą“, o sek ma die nį 
jų lau kė dar vie nas ne leng vas 
su si ti ki mas su „Au tok lu bo“ žai dė-
jais. Pas ta rie ji nuo pat rung ty nių 
pra džios iš si ver žė į prie kį ir var-
žo vams apie per ga lę net ne lei do 
pa gal vo ti. Dvi ko vos pa bai go je 
„Bruk li nas“ dar ban dė su ma žin-
ti at si li ki mą, ta čiau pa si vy ti opo-
nen tų taip ir ne pa vy ko. Per ga lę 

61:57 šven tė „Au tok lu bas“.
Ket vir ta ja me kė li ny je. At-

kak lus dvie jų ly gia ver čių ko man-
dų mū šis vy ko tarp „Kark li nių“ ir 
Gi žų „Griaus mo“. Pas ta rie ji šven-
tė per ga lę 78:65, ta čiau le mia mą 
per sva rą įgi jo tik ket vir ta ja me 
kė li ny je, ku rį lai mė jo re zul ta tu 
26:16.

Kai my nų dvi ko va. Už tik rin-
tai pir me ny bė se de biu ta vo Liud-
vi na vo „Vy tis“. Dvie jų kai my ni-
nių ra jo nų ko man dų dvi ko vo je 
šios eki pos spor ti nin kai 89:47 ne-
pa si gai lė jo „Ku dir kos Nau mies-
čio“ žai dė jų.

Re zul ta ty viau sias. Me tai 
bė ga, o ge riau si pir me ny bių žai-
dė jai be veik ne si kei čia. Pir mą jį 
sa vait ga lį re zul ta ty viau siai tarp 
vi sų spor ti nin kų rung ty nia vo 
„Dub le rių“ eki pos ly de ris Pau lius 
Lie pi nai tis, į „Vie ny bės“ krep šį 
įme tęs 28 taš kus. Pa na šius pa sie-
ki mus Pau lius fik suo ja jau ne pir-
mą se zo ną.

Nukelta į 8 p.]

Pir me ny bių star te – fa vo ri tų klup te lė ji mas

„Bruklino“ žaidėjas Aidas Bujauskas (su kamuoliu) bandė įveikti 
„Simedvos“ atstovo Haroldo Palšio gynybą. Au to riaus nuo tr.

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

Džiau gia mės nau jo mis ži nio mis 
ir įspū džiais, ku rių pri kau pė me 
ke lio nė je, gau to je do va nų už ge-
rą nuo to li nių pa mo kų lan ky mą 
per nai.
Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk los-
dau gia funk cio cent ro de vin to kai praei tais 
moks lo me tais daug lai ko mo kė si nuo to li-
niu bū du. Mo ky da ma si per nuo to lį kla sė 
ta po nu ga lė to ja lan ko mu mo kon kur se. 
Spa lio 22 d. mo kyk los ad mi nist ra ci jos bu-
vo me pa ska tin ti iš vy ka į pa sie nio mies tą 
– Ku dir kos Nau mies tį.

Ke lio nės pra džio je ap lan kė me mū sų 
vals ty bės him no au to riaus Vin co Ku dir-
kos ka pą, už de gė me žva ke lę, šio žmo gaus 
at mi ni mą pa ger bė me ty los mi nu te.

Stab te lė ję prie sa va moks lio skulp to-
riaus Pra no Se de re vi čiaus kū ri nių at vy ko-

me prie Bul vės mu zie jaus.
Ei da mi Pa šir vin čiu priar tė jo me prie 

pa sie nio su Ru si ja po sto. Sun ku įsi vaiz-
duo ti, kad ne to lie se, ki ta me Šir vin tos upės 
kran te, sto vė jo Šir vin tos mies tas – vie nin-
te lis Eu ro po je neats ta ty tas po ka ro.

Vin co Ku dir kos mu zie ju je gi dė pra-
ve dė įdo mią pi lie tiš ku mo pa mo ką apie 
mū sų tau tos praei tį, „Tau tiš kos gies mės“ 
au to riaus gy ve ni mą ir veik lą. Jaut riau sia 
bu vo vi siems gie do ti him ną, kai kla sės va-
do vė Bi ru tė Sto nie nė skam bi no pia ni nu, 
ku riuo kaž ka da gro jo pa ts V. Ku dir ka.

Pa ty rė me daug ma lo nių emo ci nių iš-
gy ve ni mų, o ne pa kar to ja mos is to ri jos, 
li te ra tū ros, geog ra fi jos, mu zi kos, dai lės 
pa mo kos ne tra di ci nė se ap lin ko se la bai 
pra plė tė mū sų da ly ki nes ži nias.

Ka mi lė VA LEN TAI TĖ
Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk los-

dau gia funk cio cent ro 10 kla sės mo ki nė

Ke lio nė Vin co Ku dir kos ta kais

Jaut riau sia bu vo vi siems gie do ti Lie tu vos him ną, kai kla sės va do vė Bi ru tė 
Sto nie nė skam bi no pia ni nu, ku riuo anuo met gro jo pa ts Vin cas Ku dir ka.

An ge lės BA RO NIE NĖS nuo tr.

S

Pasaulio čempionė svajoja apie olimpiadą
And rius GRY GE LAI TIS

Ža lio jo je gy ve nan ti pen kio-
lik me tė Es te la Stan kai ty tė 
ne se niai sa vo am žiaus gru-
pė je ir svo rio ka te go ri jo je 
ta po IGF pa sau lio grap lin-
go čem pio na to nu ga lė to ja.

Grap lin gas pa tin ka la biau
Į Pa ne vė žio „Ci do“ are no je su-

rengtą pa sau lio čem pio na tą Es te la 
vy ko vos po ke lių tre ni ruo čių. Ko-
vi niais me nais mer gi na už sii ma 
jau še še rius me tus. Iki šiol ji lan kė 
dziu do tre ni ruo tes, o grap lin gas į 
paaug lės gy ve ni mą atė jo vi sai ne-
se niai.

Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi-
mo cent ro Vil ka viš kio sky riu je be-
si mo kan ti E. Stan kai ty tė anks čiau 
va ži nė jo į Ša kių „Aud ros“ spor to 
klu bo tre ne rio Taut vy do An ta nai-
čio ve da mus už siė mi mus, o nuo 
šio ru dens pe rė jo į Ša kių „Oši mo“ 
klu bą. Pen kio lik me tę tre ni ruo ti 
pra dė jęs Vy tau tas Smir no vas iš 
kar to pa ste bė jo di džiu lį mer gi nos 
po ten cia lą ir il gai ne lauk da mas 
ėmė ra gin ti da ly vau ti įvai rio se var-
žy bo se.

Iš dziu do pe rė ju si į grap lin gą 
jau no ji ko vo to ja la bai grei tai pa-
ju to, kad ši spor to ša ka jai yra daug priim-
ti nes nė. Mer gi nos tei gi mu, čia tai syk lės 
kiek li be ra les nės, var žo ves ga li ma įveik ti 
pa si tel kiant įvai res nių bū dų nei dziu do ko-

vo se. Bū tent dėl šios prie žas ties ki tais me-
tais Es te la ke ti na ženg ti ir į miš rių jų ko vos 
me nų rin gą. Ja me ne ga lio ja be veik jo kios 
tai syk lės.

Ti kė jo si per ga lės
Es te la ne slė pė, kad į Pa ne vė žį ke lia vo 

ti kė da ma si tap ti pa sau lio čem pio ne. Apsk-
ri tai, šiai spor ti nin kei pa si ti kė ji mo sa vo 
jė go mis ne trūks ta. Ma tyt, tą jau čia ir var žo-
vės, ku rias dar prieš pra si de dant ko voms 
E. Stan kai ty tė sten gia si įbau gin ti vien sa vo 
žvilgs niu.

„Jei at vi rai, pa sau lio čem pio na tas su si-
klos tė net leng viau, nei ti kė jau si. Ly gia ver-
čių var žo vių taip ir ne su ti kau“, – pri si pa ži-
no pa sau lio čem pio nė.

Ji prieš vi sas ko vas sten gia si ge rai pa si-
ruoš ti ne tik fi ziš kai, bet ir tak tiš kai. Es te la 

tris kar tus per sa vai tę va ži uo ja į tre ni ruo-
tes, daug spor tuo ja na muo se – bė gio ja kro-
sus, kil no ja svar me nis, ban do ga ly nė tis su 
se se arba tė čiu. Pas ta rie ji ir pa tys pri pa žįs-
ta, kad Es te lai sa vo su ge bė ji mais ne pri lygs-
ta nė iš to lo, ta čiau jie bent jau to kiu bū du 
sie kia pri si dė ti prie bū si mų spor ti nin kės 
per ga lių.

Anks čiau mer gi na mėg da vo tre ni ruo tis 
ir mo kyk los tre ni ruok lių aikš te lė je, ku ri 
bu vo prie na mų. De ja, Ža lio sios kai me už-
da rius ug dy mo įstai gą šie įren gi niai bu vo 
išar dy ti.

 Nukelta į 9 p.]

Pasaulio čempionatas Estelai (dešinėje) susiklostė net lengviau, nei ji tikėjosi.
 Asmeninio albumo nuotr.

S

Iš Pa ne vė žy je vy ku sių graplingo var žy bų 
Es te la Stan kai ty tė par si ve žė pa sau lio čem-
pio nės me da lį ir dir žą. Au to riaus nuo tr.

S

Ke tu ri Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
mo ki niai ir dvi mo ky to jos bu vo iš-
vy kę į trum pa lai kius „Erasmus+“ 
pro jek to „Eks pe ri men ti nė kū ry-
bi nio ug dy mo ke lio nė“ mo ki nių 
gru pių mai nus Grai ki jo je.

Ke lio nė ta po tik ru iš šū kiu – ne juo kas ke-
liau ti pan de mi jai siau čiant, bet ap vaiz da 
mus sau go jo. Šau nu bu vo su si tik ti su par t-
ne riais, ku riuos ma tė me tik kom piu te rių 
ek ra nuo se pir mo jo vir tua laus mo bi lu mo 
Ru mu ni jo je me tu. Ne pai sy da mi ne gai les-
tin gai vi są sa vai tę mer ku sio lie taus su ge-
bė jo me ir pro jek ti nes veik las at lik ti, ir su 
kul tū ri niu bei is to ri niu grai kų pa vel du su-
si pa žin ti.

Su si ti ki mo me tu pro jek to da ly viai pri-
sta tė sa vo mo kyk las ir ša lis, mėgs ta miau-

sius spor ti nius žai di mus bei žy miau sius 
spor ti nin kus. „Eras mus“ die nas 2021“ mi-
nė jo me kur da mi įvai rias pal vį ko man dų 
šū kį, šok da mi vi sų ša lių tau ti nius šo kius, 
ku rių sun kiau sias pa si ro dė esąs ita lų „Kam-
pa ne la“, žais da mi ko man di nius žai di mus. 
O kaip sma gu bu vo iš spal vo tų ak me nu kų 
ir kriauk le lių dė lio ti žo džius Egė jo jū ros 
pa kran tė je, kur ti pa lin kė ji mus nau jai at ras-
tiems drau gams! Ap lan kė me Ka va los mies-
tą, Fi li pi ar cheo lo gi nį draus ti nį, lei do mės į 
pa slap tin gą ke lio nę sta lak ti tų bei sta lag mi-
tų ur vu, ly di mi to bu la ang lų kal ba kal ban-
čio gi do ro bo to. Lan kė mės vie ti nia me Dra-
mos ar cheo lo gi jos mu zie ju je.

Į na mus su grį žo me iš var gę, bet pil ni 
įspū džių ir įkvėp ti nau jiems par tne rys tės 
po ty riams.

Ira da MIL TI NIE NĖ
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 

mo kyk los ang lų kal bos mo ky to ja, 
tarp tau ti nių pro jek tų ku ra to rė

Eks pe ri men ti nė kū ry bi nio ug dy mo 
ke lio nė į Grai ki ją

Šau niai pra leis tas lai kas su nau jais bi čiu liais Grai ki jo je. To mo KOUT SOU KIO nuo tr.S

„ERASMUS+“
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Mąž tan ti kiš kių po pu lia ci ja ke lia rū pes tį
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Lapk ri čio 3-ią ją pra si dė jo pil kų-
jų kiš kių me džiok lės se zo nas, 
ku ris tę sis iki sau sio 31 d. Ta čiau 
Ap lin kos mi nis te ri ja pri me na, 
kad me džio to jai ne tik tu ri tei sę 
nau do tis gy vū ni jos iš tek liais, bet 
ir pri va lo jais rū pin tis.

Per se zo ną – tiek, kiek anks čiau 
per die ną
Lie tu vo je pil kie ji kiš kiai pa pli tę vi so je 

ša ly je, ypač miš riuo se la puo čių su eg lė mis 
miš kuo se. Ap lin kos mi nis te ri jos duo me-
ni mis, dau giau siai jų gy ve na Vil ka viš kio, 
Pas va lio, Bir žų, Jo niš kio ir Pak ruo jo ra jo-
nuo se.

Ta čiau maž daug nuo 1980-ųjų šių žvė-
re lių pra dė jo smar kiai ma žė ti – tiek vi so je 
ša ly je, tiek mū sų ra jo ne. Dėl to me džio to jai 
kvie čia mi kri tiš kai įver tin ti kiš kių po pu lia-
ci jos būk lę sa vo plo tuo se ir pa gal vo ti, ar ne-
rei kė tų bent vie ną se zo ną pa da ry ti per trau-
kos, o esant šil tes nei žie mai sau sio mė ne sį 
ne be me džio ti.

Mū sų ra jo nas – lau kų ir ly gu mų kraš tas, 
tad prieš ke lis de šimt me čius nie ko per daug 
ne ste bi no, kad vie nos me džiok lės me tu bu-
vo su me džio ja ma 60–70 ar dar dau giau kiš-
kių. Tuo tar pu da bar ra jo ne tiek su me džio-
ja ma per vi są me džiok lės se zo ną.

Vil ka viš kio me džio to jų ir žve jų drau gi-
jos (MŽD) duo me ni mis, per praė ju sį 2020–
2021 m. me džiok lės se zo ną mū sų ra jo ne 
bu vo su me džio ti 105 pil kie ji kiš kiai, o už-
per nai, 2019–2020 m., vos 75. Vis dėl to dar 
anks tes nis, 2018–2019 m. se zo nas, bu vo la-
biau sėk min gas me džio to jams nei kiš kiams 
– šių su me džio ta net 515.

Me džio ja daug re čiau
Vil ka viš kio MŽD me džiok lės ži no vė 

Da lė Vens kū nie nė sa kė, jog il gaau sių me-
džiok lės la bai pri klau so nuo orų: jei jie pra-
sti, ma žai snie go, me džio to jai po lau kus 
pa skui zuikį ne bė gio ja.

Pas ta rai siais me tais, anot D. Vens kū nie-
nės, kiš kių me džiok lės ren gia mos la bai re-
tai. Ir nors šių me tų se zo nas jau pra si dė jo, 
kol kas nė vie nos to kios me džiok lės ne bu-

vo suor ga ni zuo ta.
„Pap ras tai kiš kių me džiok lę mū sų MŽD 

klu bai or ga ni zuo ja tik prieš pat Ka lė das, 
bet jei orai pra sti – tai pir mo ji me džiok lė 
nu si ke lia ir į sau sio mė ne sį. Il gaau sių nė-
ra daug, tad vy rai ir pa tys elgiasi są mo nin-
gai, su pran ta, jog rei kia juos pa sau go ti“, 
– sa kė D. Vens kū nie nė.

Dėl kiš kių po pu lia ci jos su ma žė ji mo 
kai kas kal ti na bra ko nie rius, taip pat – ir 
pa čius me džio to jus, ta čiau daž niau siai pa-
grin di ne prie žas ti mi nu ro do ma in ten sy vi 
žem dir bys tė (dėl jos mąž ta šiems žvė re-
liams tin kan čių bu vei nių), gau sus pes ti ci-
dų ir trą šų nau do ji mas, že mės ūkio tech-
ni ka.

„Žem dir bys tė smar kiai iš vys ty ta, vis ką 
purš kia che mi ka lais, o zui kiai juk ėda tą 

nu purkš tą aug me ni ją. Be to, anks čiau bu-
vo pil na brūz gy nų, krū my nų, o juo se ir 
zui kių gy ve no. Pa žiū rė ki te da bar, ko kie 
lau kai – nei aukš tes nės žo lės, nei krū mo, 
ūki nin kai pria ria iki pat grio vio kran to. 
Tai kur tam kiš ku čiui pa si slėp ti nuo var-
li nė jan čio gar nio, va na go, la pės ar ko kio 
val ka tau jan čio šuns?“ – kal bė jo D. Vens kū-
nie nė.

Miškų institutas pa ren gė 
at kū ri mo pro gra mą
Il gaau sių mąž ta ne tik Lie tu vo je. Nor-

ve gi ja, Vo kie ti ja, Aust ri ja, Švei ca ri ja pil ką-
jį kiš kį jau pri ski ria nyks tan čiai ir esan čiai 
pa vo ju je rū šiai.

Lie tu vos ag ra ri nių ir miš kų moks lų 
cent ro Miš kų ins ti tu tas Ap lin kos mi nis te-
ri jos už sa ky mu šie met pa ren gė Pil ko jo kiš-
kio po pu lia ci jos at kū ri mo pro gra mą. Jo je 
pa tei kia mos re ko men da ci jos kiš kių iš tek-
liams ap sau go ti ir at kur ti.

Pil ko jo kiš kio po pu lia ci jos at kū ri mo 
pro gra mą ren gę moks li nin kai nu sta tė, 
kad Lie tu vo je pa ti nų skai čius ma žė ja, ir 
tai dar vie nas sig na las apie ne pa lan kią 
šios rū šies būk lę. To dėl siū lo ma mė ne siu 
su trum pin ti kiš kių me džiok lės se zo ną, ka-
dan gi esant šil tes niam orui sau sio pra džio-
je jie jau pra de da po ruo tis.

Tarp ki tų re ko men da ci jų vie nos svar-
biau sių – at kur ti ap sau gi nes juos tas, žo lės 
sa las, go je lius že mės ūkio pa skir ties plo-
tuo se, iš sau go ti mi ty bos vie tas pa lei elekt-
ros li ni jas ir sau si ni mo grio vius, ma žiau 
nau do ti pes ti ci dų, įveis ti kul tū rų įvai ro vę 
di di nan čių au ga lų ir kt.

Aplinkos ministerija ra gi na pa si rū pin ti 
kiš kių ap sau ga at lie kant že mės ūkio dar-
bus, ypač šie nau jant, prieš tai pa tik rin ti 
lau ką ar pie vą, ku riuo se ga li slėp tis jau nik-
liai, su ma žin ti tech ni kos ju dė ji mo grei tį, 
nau do ti at bai dan čias prie mo nes.

Be to, siū lo ma ap svars ty ti ga li my bes pa-
di din ti bau das už bra ko nie ria vi mą ir efek-
ty viau jas išieš ko ti.

Dabar jau retai laukuose pamatysi kiškių besidairantį medžiotoją. 
Autorės nuotr.
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Ke ti na ma pa dė ti ra jo no 
gy ven to jams ne mo ka mai 
su tvar ky ti se ną ši fe rį.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja pla nuo ja teik ti pa-
raiš ką Ap lin kos pro jek tų val dy mo 
agen tū rai dėl do ta ci jos. Lė šų bus 
pra šo ma as bes to tu rin čių ga mi-
nių at lie kų (se no ši fe rio) su rin ki-
mui, trans por ta vi mui ir sau giam 
ša li ni mui. Ši fe ris bū tų su ren ka-
mas iš na mų ūkių ap va žia vi mo 
bū du.

Svar bu su ži no ti fak ti nį tvar ky-
ti ną šių at lie kų kie kį. Kvie čia me 
kreip tis in di vi dua lių na mų sa vi-
nin kus, tu rin čius as bes to at lie kų 
ar ba pla nuo jan čius 2022–2023 m. 
keis ti as bes to sto gus ir no rin čius, 
kad šio pro jek to lė šo mis bū tų ne-
mo ka mai su rink tos ir sau giai pa ša lin tos as-
bes to tu rin čios at lie kos. Iki lapk ri čio 22 d. 
suin te re suo ti gy ven to jai Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai tu rė tų pa teik-
ti pra šy mą. Jį taip pat ga li ma nu siųs ti elekt-
ro ni niu pa štu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Pra šy me tu ri bū ti nu ro dy ta as mens 
var das, pa var dė, te le fo no Nr., at lie kų su si-
da ry mo / paė mi mo vie ta, pre li mi na rus as-
bes to at lie kų kie kis ki log ra mais ar to no mis 
(lai ky ti na, kad kvad ra ti nis met ras ši fe rio 
sve ria 11 kg). Pra šy mo for mą ga li ma ras ti 
Sa vi val dy bės in ter ne to sve tai nė je https://
vilkaviskis.lt.

Svar bu at kreip ti dė me sį, kad as bes to at-
lie kos iš gy ven to jo nu ro dy tos vie tos ga lės 
bū ti paim tos tik tuo at ve ju, jei bus gau tas 
fi nan sa vi mas. Ga vus do ta ci ją bus krei pia-
ma si pra šy muo se nu ro dy tais kon tak tais 
dėl as bes to tu rin čių ga mi nių at lie kų su rin-
ki mo ap va žia vi mo bū du.

Ka dan gi per pro jek tą pla nuo ja mų pa ša-
lin ti at lie kų kie kis yra ri bo tas, gy ven to jai 
pra šo mi pa sku bė ti teik ti pra šy mus. Dau-
giau in for ma ci jos ga li ma gau ti tel. (8 342) 
600 73.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos inf.

Re gist ruo ki tės dėl ne mo ka mo 
as bes to at lie kų su rin ki mo

Asbesto turinčias atliekas privaloma surink-
ti atskirai. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Praė ju sią sa vai tę įsi ga lio jo 
drau di mas gau dy ti ša mus. 
Jis ga lio ja iki ba lan džio 1 d.

Ša mai – di džiau sios mū sų gė lų jų van de nų 
plėš rio sios žu vys, svar bios eko sis te mai. 
Mai tin da mie si buož gal viais ir vabz džių 
ler vo mis, ša mu kai ne lei džia pri si veis ti 
smul kioms ne ver tin goms žu vims. Taip 
pat ša mas – pui kus van dens sa ni ta ras, iš-
gau dan tis ser gan čias žu vis.

Už drau di mo me tu su gau tą ša mą 
bus bau džia ma iki 300 eu rų bau da, kon-
fis kuo ja mi žve jy bos įran kiai, val tys ir 

ki tos žve jy bos prie mo nės. Be to, pa žei dė-
jas tu rės at ly gin ti gam tai pa da ry tą ža lą 
– su mo kė ti po 480 eu rų už kiek vie ną su-
gau tą ša mą.

Mū sų ra jo no van dens tel ki niuo se 
šios žu vys au ga ne tik na tū ra liai, bet ir 
įvei sia mos žu vi nin kys tės spe cia lis tų.

Ta čiau žve jų nuo mo nė ne vi sa da su-
tam pa su ap lin ko sau gi nin kų nuo mo ne.

Vie ti nių žu vau to jų įsi ti ki ni mu, mū sų 
ra jo no Pae že rių eže re (Šeimenos sen.) ša-
mų pa sta ruo ju me tu pri si vei sė per daug, 
jie išau ga di džiu liai ir nai ki na ki tas žu vis 
– pa vyz džiui, star kius, ku rių šia me van-
dens tel ki ny je smar kiai su ma žė ję.

Ša mams – sau gus pe rio das

Anksčiau per vieną 
medžioklę būdavo 
sumedžiojama 60–70 
kiškių, dabar tiek – per 
visą sezoną.

At lie kų rū šia vi mo bei su rin ki-
mo sis te mos plėt rai Ap lin kos 
mi nis te ri ja pa pil do mai sky rė 
6,5 mln. eu rų.
Sie kiant pa ge rin ti teks ti lės at lie kų rū šia-
vi mą 425 tūkst. eu rų skir ta teks ti lės at lie-
kų kon tei ne riams. Pla nuo ja ma, kad už 
šią su mą sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jos ir 
re gio ni niai at lie kų tvar ky mo cent rai ga-
lės įsi gy ti 500 kon tei ne rių.

ES rei ka la vi mai įpa rei go ja, kad nuo 
2025 m. sau sio 1 d. teks ti lės at lie kos bū-
tų su ren ka mos at ski rai. Iki šiol Lie tu vos 
rin ko je jų pa kar to ti nai pa nau do ja ma la-
bai ma žai, dau giau sia teks ti lės at lie kos 
ša li na mos kar tu su miš rio mis ko mu na li-
nė mis at lie ko mis.

6,1 mln. eu rų iš At lie kų pre ven ci jos 

ir tvar ky mo pro gra mos nu ma ty ta skir-
ti bio lo gi nių (ža lių jų ir mais to-vir tu vės) 
at lie kų su rin ki mo prie mo nėms įsi gy ti. 
Pla nuo ja ma, kad sa vi val dy bių ad mi nist-
ra ci jos ir at lie kų tvar ky mo cent rai, įgy-
ven di nę pro jek tus, šio mis prie mo nė mis 
ap rū pins 200 tūkst. na mų ūkių.

Šiuo me tu Lie tu vo je yra tik 9,5 tūkst. 
eksp loa tuo ja mų mais to at lie kų kon tei-
ne rių aikš te lė se bei in di vi dua lio se val-
do se. Mais to at lie kų kie kis miš ria me 
ko mu na li nių at lie kų srau te su da ro apie 
15 pro c. Įgy ven di nant žie di nės eko no mi-
kos di rek ty vas nuo 2024 m. bio lo gi nės at-
lie kos tu rės bū ti ren ka mos at ski rai ar ba 
kom pos tuo ja mos jų su si da ry mo vie to je.

Ar ti miau siu me tu Ap lin kos pro jek tų 
val dy mo agen tū ra skelbs kvie ti mus teik ti 
pa raiš kas šiai pa ra mai gau ti.

„San ta kos“ inf.

Ruoš ki mės rū šiuo ti ir teks ti lę
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Į prie kį ve da už si spy ri mas
Pra dė ju sios nuo ka na pių alie jaus mo-

te rys la bai grei tai iš plė tė siū lo mų pre kių 
są ra šą. Šian dien po „Jo rus“ pro duk tų vė lia-
va pui kuo ja si ne tik alie jus, bet ir ka na pių 
sėk los, už te pė lės, šo ko la dai, kos me ti kos 
prie mo nės bei įvai rūs CBD, ki taip ži no mi 
kaip ka na bi dio lio pro duk tai, skir ti ge rin ti 
žmo nių svei ka tą.

Kur da mos asor ti men tą Ri ta, Ir ma bei 
Ie va ne ma žai eks pe ri men tuo ja pa čios, į 
pa gal bą nuo lat pa si tel kia ir įvai rių sri čių 
moks li nin kus. Net ir nau do jant nau jau sias 
tech no lo gi jas rei kia ne ma žai lai ko, kol su-
ran da mos idea lios for mu lės nau jiems ga-
mi niams. R. Či žaus kie nė pri si pa ži no, kad 
at lie kant ban dy mus pa si tai ko vis ko, ta čiau 
di džiu lė mo ty va ci ja ir už si spy ri mas ženg ti į 
prie kį nie ka da ne lei džia nu leis ti ran kų.

„Nors ofi cia liai už mū sų pre kės ženk-
lo vai ro sė di me tri se, ta čiau iš tik rų jų 
prie pro duk tų kū ry bos pri si de da kur kas 
dau giau žmo nių. Vi sų pir ma, tai – mū sų 
ar ti mie ji, drau gai bei šei mos na riai, ku-
rie mus la bai pa lai ko, pa ta ria ir pa tys 
pir mie ji iš ban do nau jus pro duk tus. Sa vo 
ga mi niais sten gia mės su jung ti gi lias ūki-
nin ka vi mo tra di ci jas su mo der niau sio mis 
tech no lo gi jo mis“, – sa kė pa šne ko vė.

Pa ro do je pel nė auk są
Nors di džiu lio po pu lia ru mo su lau kia 

įvai rūs „Jo rus“ pro duk tai, ta čiau nuo pat 
įmo nės veik los pra džios klien tai la biau siai 
ver ti na ka na pių sėk lų alie jų. Ne se niai šis 
ga mi nys Kau ne vy ku sio je pa ro do je „Rin-
kis pre kę lie tu viš ką 2021“ bu vo įver tin tas 
auk so me da liu. Pa sak Ri tos, tai – di džiu lis 
lai mė ji mas, ku ris ska ti na bendramintes 
dar spar čiau ju dė ti pir myn.

]

„Ypač įstri go vie no ko mi si jos na rio ko-
men ta ras. Jis pri si pa ži no, kad vos pa ma-
tęs mū sų alie jų pa gal vo jo, jog tai bus dar 
vie nas ei li nis pro duk tas. Tik pa ra ga vęs 
ver tin to jas su pra to, kad šis ka na pių alie-
jus yra iš skir ti nis tiek sko niu, tiek ko ky be. 
Bū tent ko ky bė yra vie na iš svar biau sių 
mū sų ver ty bių. Esa me įsi ti ki nu sios, kad ją 
už tik rin ti ge riau siai pa vyks ta tuo met, kai 
ste bi mas kiek vie nas pro duk to kū ry bos 
eta pas – nuo sė jos iki alie jaus iš pils ty mo. 
Ka dan gi ža lia vą au gi na me šei mos ūkiuo-
se, o ga my bos pro ce są pri žiū ri me pa čios 
– esa me vi siš kai ra mios dėl sa vo pro duk tų 
ko ky bės“, – tei gė pa šne ko vė.

Kol kas „Jo rus“ įkū rė jos dau giau siai dė-
me sio ski ria asor ti men to plėt rai bei part-
ne rių paieš kai ne tik Vil ka viš kio ra jo ne, 
bet ir vi so je Lie tu vo je. 

R. Či žaus kie nės tei gi mu, „Jo rus“ ga mi-
nius ren ka si tie, ku rie ieš ko iš skir ti nių, 
svei kų, ska nių ir es te tiš kai at ro dan čių pro-
duk tų.

Ra jo no lau kuo se užau gin tiems 
pro duk tams – auk so me da lis

Parodoje apdovanojimą pelnė šis 
kanapių aliejus.
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STATISTIKA

Įregistruota 
naujagimių mergaitės

berniukų užsienyje

Įregistruota 
santuokų

Įregistruota 
ištuokų

Užregistruota 
mirčių

vyrų

moterų

Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je įre gist ruo ti nau ja gi miai:

9 vai kai – pir ma gi miai, 10 sa vo šei mo se – ant ri, 3 – tre ti, 2 – ket vir ti, 1 – šeš tas. Du 
vai ku čiai gi mė Jung ti nė je Ka ra lys tė je, po vie ną – Nor ve gi jo je ir Ka li ning ra do sri ty je 
(Ru si ja). 19 kū di kių gi mė su tuok ti nių šei mo se, 3 įre gist ruo ti bend ru tė vų pra šy mu, 
trys ma mos nau ja gi mio tė vo ne nu ro dė.
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Spa lis mū sų ra jo ne: plūs te lė jo iš tuo kų

Vil ka viš kio se niū ni ja
Lė ja Pet ru lio ny tė
Ad ria nas Vin čiaus kas
Ka nas Ve lio niš kis
Mar kas Šil kaus kas
Vil tė Kaz laus kai tė
Ug nius Sta siu le vi čius
Ari jie lė Kriau čiū nai tė
Her kus Ja nuš ka

Ky bar tų se niū ni ja
Ago ta Ai du ko ny tė
Ad ri jus Ozu pis
Jo ris Kniukš ta
Ad ri jus Mar ke vi čius

Pil viš kių se niū ni ja
Me li sa Pen kaus kai tė

Viš ty čio se niū ni ja
Pau la Jakš tai ty tė
Jo kū bas Bra zaus kas
Bar bo ra Ra gai šy tė

Šei me nos se niū ni ja
Dei man tas Va si liaus kas
No jus Briau ka
Ta das Ma kut
Ade lė Šeš ta kaus kai tė
Gus tas Mu raš ka

Bart nin kų se niū ni ja
Lu kas Žiu rins kas
Jo ris Aly ta

Gra žiš kių se niū ni ja
Kla ra Pleč kai ty tė

Vir ba lio se niū ni ja
Gus tas Gi bai tis

SENIŪNIJOS GIMĖ MIRĖ
Vilkaviškio 8 17
Kybartų 4 7
Virbalio 1 2
Bartninkų 2 -
Gižų - -
Gražiškių 1 1
Keturvalakių - 3
Klausučių - 5
Pajevonio - 1
Pilviškių 1 6
Šeimenos 5 7
Vištyčio 3 -

IŠ VISO: 25 49

Užsk. 2922
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At ko vo ti ka muo liai. Pir mą jį var žy bų sa-
vait ga lį šio je ka te go ri jo je ne pra len kia mas 
bu vo „Bruk li no“ aukš taū gis Ta das Kriugž-
da. Jis dvi ko vo je prieš „Si med vą“ at ko vo jo 
net 22 ka muo lius, o prieš „Au tok lu bą“ – 17.

Dvi gu bi dub liai. Dvi ženk lius sta tis ti kos 
ro dik lius bent dvie jo se ka te go ri jo se šį kart 
už fik sa vo 7 žai dė jai. Be T. Kriugž dos, ku ris 
dvi gu bą dub lį su rin ko prieš „Si med vą“, tai 
du kart pa da rė jo ko man dos drau gas Lu kas 
Ma tu lai tis, po kar tą – Al vy das Šeš ta kaus kas 
(„Vie ny bė“), Lu kas Da mu šis („Dub le riai“), 
To mas Miš ke lis („Kark li niai“), Ei vy das Ja-
siu ke vi čius („Griaus mas“) bei Jo kū bas Do-
vy dai tis („Ku dir kos Nau mies tis“).

] De ta li sta tis ti ka. De ta lią vi sų rung ty-
nių sta tis ti ką ga li ma ras ti feis bu ko pa sky-
ro je „Krep ši nio pir me ny bės „San ta kos“ 
tau rėms lai mė ti.

Tvar ka raš tis
Šeš ta die nį, lapk ri čio 13 d., Vil ka viš kio 

spor to ir pra mo gų cent re 11 val. su si tiks 
„Vy tis“ ir „Vie ny bė“, 12.45 val. – „Griaus-
mas“ bei „Ku dir kos Nau mies tis“, o 14.30 
val. – „Spar ta“ ir „Gru pi nis  pir ki mas“.

Sek ma die nį var žy bos vyks Vil ka viš-
kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk-
los spor to sa lė je. 11 val. tar pu sa vy je žais 
„Griaus mas“ ir „Gru pi nis  pir ki mas“, 12.45 
val. – „Bruk li nas“ bei „Dub le riai“, o 14.30 
val. – „Kark li niai“ ir „Au tok lu bas“.

Pir me ny bių star te – fa vo ri tų 
klup te lė ji mas
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas spalio 26 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – MEDPADIS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Ausų. Atoveikis. Tian. Adomo. Detalus. Supa. Inijos. Nosis. Imt. Itin. Tokia. 
Namie. Pali. Andželas. Arabika. Luna. Sėsk. SOS. 
Horizontaliai: Namudininkas. Pokštininkas. Anona. Medalis. Mais. Dujininkė. Kuosos. Edas. Astos. 
Opel. Unikalus. Skamp. Milano. Aptaisas.
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Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

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

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ 
 (teisėsauga, medicina) –
 8 685 67 037.
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Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

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

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 12 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 12 000 Eur.

Tiražas – 4167 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

48 07 73 75 17 74 13 25 55 04 37 70 56 58 12 60 46 
28 10 68 01 59 08 50 44 39 47 33 41 38 67 49 52 34 
54 53 51 30 11 57 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
02 36 66 27 06 21 16 69 23 15 45 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 030*595, 000*903, 002*638 – 
pakvietimas į TV studiją; 0375222 – automobilis 
„Nissan Leaf“; 0023409, 0023413, 0023417, 
0023422, 0023426, 0036991, 0041438, 0041481, 
0044166, 0044172, 0044174, 0045155, 0045157  
– prizas „Laiminga vieta“ (385  Eur).

Laimėjimai: visa lentelė – 21 535 Eur, įstrižainės – 
68 Eur, eilutė – 5 Eur, keturi kampai – 4 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1335. 
Data: 2021-11-07.

Pasaulio čempionė 
svajoja apie olimpiadą

Atkelta iš 6 p.

Prieš svar biau sias var žy bas Es-
tela Stankaitytė in ter ne te ste bi 
bū si mų var žo vių ko vas, ban do 
at ras ti jų silp ny bes, pa ste bė ti stip-
rią sias pu ses. Jau no ji spor ti nin kė 
ne slė pė ir pa ti tu rin ti tam tik rų 
silp ny bių, ta čiau ko vo da ma sten-
gia si jas už mas kuo ti, neatsk leis ti 
sa vo var žo vėms.

Įk vė pė tė čio 
pa sa ko ji mai
Spor tuo ti Es te la pra dė jo bū da-

ma de vy ne rių. Per sa vo gim ta die-
nį ji pa pra šė tė čio nu vež ti ją į ko-
kių nors ko vos me nų tre ni ruo tę, 
tad pa sta ra jam ne be li ko nie ko ki-
to, kaip tik iš pil dy ti duk ros no rą. 
E. Stan kai ty tė pri si pa ži no dar se-
niau no rė ju si pra dė ti spor tuo ti. 
Es te lą įkvė pė tė čio pa sa ko ji mai 
apie vai kys tės drau go ko vo to jo 

] Kęs tu čio Smir no vo pa sie ki mus, 
tad mer gi na ir pa ti pa no ro sek ti 
jo pė do mis.

Įdo mu tai, kad ko vos me nais 
kiek anks čiau už sii mi nė jo ir vy-
res nio ji Es te los se suo Faus ta. Pa-
sau lio tau rės var žy bo se ji bu vo 
iš ko vo ju si tre čią ją vie tą. Se sers 
pa sie ki mai nea be jo ti nai šiek tiek 
pri si dė jo ir prie E. Stan kai ty tės 
pa si rin ki mo.

„Iš pra džių no rė jau tik pa ban-
dy ti tre ni ruo tis, ta čiau jau nuo 
pir mų aki mir kų pa ju tau, kad ko-
vos me nai – kaip tik man. Nuo 
ma žens esu jud ri, ne nus tygs tan ti 
vie to je“, – tei gė pa šne ko vė.

Nuo spor to mer gi nos neatg ra-
sė ir ke le tas pa tir tų trau mų. Es te-
la bu vo su si lau žiu si ran ką bei ko-
ją, ta čiau tai, pa sak pa šne ko vės, 
ją tik dar la biau su stip ri no.

Ta pu si pa sau lio čem pio ne E. 
Stan kai ty tė ne ža da su sto ti. Da bar 

di džiau sia jau no sios spor ti nin-
kės sva jo nė – pa tek ti į olim pi nes 
žai dy nes bei jo se iš ko vo ti me da-
lį. Iki šio tiks lo lau kia la bai il gas 
ir sun kus ke lias, ta čiau Ža lio sios 
kai mo gy ven to jos už si spy ri mas 
ir at kak lu mas ver čia ti kė ti, kad 
jai nė ra nie ko neį ma no mo.

„Olim pi nė se žai dy nė se grap-
lin go nė ra, to dėl vis dar neap lei-
džiu dziu do tre ni ruo čių. Taip 
pat dar pro pa guo ju ir džiu džit-
su spor tą. No rint pa tek ti į olim-
pia dą rei kia tarp suau gu sių jų 
tu rė ti aukš tą as me ni nį rei tin gą 
ir įvyk dy ti olim pi nį nor ma ty vą. 
Ti kiu, kad man ga li pa vyk ti“, 
– ryž to ne slė pė pen kio lik me tė.

Siek da ma sa vo sva jo nių ji ža-
da to liau skin ti per ga les Lie tu vos 
bei Bal ti jos ša lių čem pio na tuo se, 
o pa si tai kius pro gai ke ti na da ly-
vau ti ir to liau nuo gimtinės vyk-
sian čio se ko vo se.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Bė dos dėl „žo lės“
Pa rei gū nams vėl įkliu vo nar ko ti-
kų tu rė ję jau nuo liai.

Nak tį į šeš ta die nį, apie 1 val., 
Vil ka viš ky je pa tru lia vę pa rei gū-
nai pa ste bė jo, kaip pri siar ti nus 
po li ci jos au to mo bi liui jau nuo lis 
kaž ką me tė ant že mės. Paaiš kė jo, 
kad vie nas iš tri jų kom pa ni jos na-
rių taip at si kra tė „žo lės“ su kti nu-
kės. Vi sa kom pa ni ja nu ga ben ta 
at lik ti šla pi mo tes tų. Nar ko ti kų 
tu rė ju siam 22-ejų vai ki nui gre sia 
bau džia mo ji at sa ko my bė.

Sek ma die nį Pil viš kiuo se pa-
tru lia vę pa rei gū nai apie 22.30 
val. Sto ties gat vė je pa ste bė jo tris 
jau nuo lius. Už kal bin ti vai ki nai 
at ro dė ap svai gę. Pas vie ną jų, 
21-erių pil viš kie tį, kup ri nė je ras-
tas fo li jos ri ti nė lis ir plas ti ki nis 
mai še lis, ku riuo se bu vo ga li mai 
au ga li nės kil mės nar ko ti nės psi-
chot ro pi nės me džia gos. Pa rei gū-
nams kom pa ni ja jau ži no ma, pas 
vai ki nus nar ko ti kų ran da ma ne-
be pir mą kar tą.

Ve žė si gink lą
Nak tį į sek ma die nį ky bar tie čio 
au to mo bi lio sa lo ne ras tas ne šau-
na ma sis gink las.

Apie 3.30 val. ke ly je Ky bar-
tai–Ku dir kos Nau mies tis pa rei gū-
nai su stab dė pa tik rin ti au to mo-
bi lį BMW, ku rį vai ra vo 24-erių 
ky bar tie tis. Vė lų me tą va ži nė ję sis 
vai ki nas bu vo blai vus, ta čiau jo 
au to mo bi lio sa lo ne ras tas ne šau-
na ma sis gink las – te les ko pi nė laz-
da. Už dis po na vi mą ne šau na muo-
ju gink lu ar ki to kiu žmo nėms 
ža lo ti pri tai ky tu daik tu gre sia 
bau da ar ba areš tas.

Ra do pa sie ny je
Ket vir ta die nį Viš ty čio už kar dos 
pa rei gū nai rū pi no si sprog mens 
ap sau ga.

To tor kie mio kai mo (Viš ty čio 
sen.) gy ven to jas sa vo na mų val-
dos plo tą nu ta rė pa tik rin ti me ta-
lo de tek to riu mi, ta čiau su ra do ne 
lo bį, o di džiu lį sprog me nį. Ka dan-
gi jo na mai yra vos 25 met rai nuo 
vals ty bės sie nos su Ru si ja, šei mi-
nin kas iš kvie tė pa sie nie čius.

Šie apie ra di nį in for ma vo 
Bend rą jį pa gal bos cent rą ir pa tys 
ėmė si sau go ti sprog me nį bei te ri-
to ri ją ap link jį.

Į To tor kie mį at vy kę Juo zo 
Vit kaus in ži ne ri jos ba ta lio no iš-
mi nuo to jai nu sta tė, kad vie ti nio 
gy ven to jo ras tas sprog muo – Ant-
ro jo pa sau li nio ka ro 122 mm 
skers mens ar ti le ri jos svie di nys. 
Įver ti nę jo būk lę pa vo jin gą sprog-
me nį iš mi nuo to jai su nai ki no vie-
to je.

Smur ta vo 
na miš kiai
Sa vait ga lį už fik suo ti trys smur to 
ar ti mo je ap lin ko je at ve jai.

Šeš ta die nį Ky bar tuo se su si-
mu šė ma ma su duk ra. Abi mo te-
rys bu vo vi siš kai gir tos. 53-ejų 
ky bar tie tei nu sta ty tas 2,73 pro m. 
gir tu mas, jos 33-ejų duk rai – 2,75 
pro m. gir tu mas. Abi ap si dau žiu-
sios mo te rys me di kų pa gal bos at-
si sa kė. Po li ci ja su lai kė ag re sy viau 
be siel gu sią jau nes nę smur tau to-
ją.

Nak tį į sek ma die nį Stir niš kių 
kai me (Šei me nos sen.) tė vas smur-
ta vo prieš duk rą. Ma tant dviem 
ma ža me čiams vai kams 49-erių 
vy ras stū mė dvi de šimt me tę duk-
rą į spin tą, ši griu vo ir su si ža lo jo. 
Smur tau to jui nu sta ty tas vi du ti-
nis gir tu mas (1,57 pro m.), duk ra 
bu vo dar gir tes nė (1,71 pro m.). 
Vy ras iš ga ben tas į lai ki no jo su lai-
ky mo ka me rą.

Sek ma die nį Saus ba lių kai me 
(Pil viš kių sen.) ne blai vus vy ras 
ap spar dė su gy ven ti nę. 37-erių 
smur tau to jui nu sta ty tas sun kus 
(2,65 pro m.) gir tu mas, su muš ta 
mo te ris taip pat bu vo ne blai vi 
(2,33 pro m.). Įta ria ma sis su lai ky-
tas.

ĮVYKIAI

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



2021 m. lapkričio 9 d.

Beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, stambias supjautas ir 
nesupjautas (pakais) juodalksnio 
atraižas, pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 699 40 234. 2132

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

Statybinę medieną, sukapotas 
lapuočių malkas, sausas 
sukapotas malkas (laikomos 
po stogu), pušines atraižas, 
pjuvenas, sandėliukus, voljerus 
ir būdas dideliems šunims, 
pavėsines ir lauko tualetus. 
Tel. 8 648 61 061. 232

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

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams, pjuvenas didmaišiais. 
Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 643 71 094, 
        8 681 21 353. 3 

Sukapotas malkas: drebulines, 
pušines – 32 Eur už erdm, 
juodalksnines – 35 Eur už erdm, 
beržines, ąžuolines – 37 Eur už 
erdm, uosines – 45 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789. 2446

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams, pjuvenas didmaišiais. 
Atveža nemokamai.
Tel. 8 642 55 133. 5

Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža 
nemokamai. 
Tel.: 8 690 27 280,   
        8 609 73 915. 1832

Kokybiškas skaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, stambias 
supjautas juodalksnio atraižas, 
pjuvenas didmaišiuose. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 610 45 504,
        8 645 34 667. 2133

7,55 ha iš 22,64 ha dirbamos 
žemės sklypo Augiškių k., 
Keturvalakių sen. (našumo 
balas 52,9, atlikti kadastriniai 
matavimai, nustatytos bendro 
naudojimo sąlygos). Likusi dalis 
išnuomojama.
Tel. 8 641 91 115. 2659

1,23 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą prie kelio Vilkaviškis –
Pilviškiai. 
Tel. 8 698 89 560. 2810

Mažai naudotą žaidimų 
kompiuterį „Xbox One“ (500 
Gb diskas, yra „kinect“ kamera, 
vienas pultelis, HDMI laidas, 6 
žaidimai, dokumentai, 210 Eur). 
Tel. 8 685 17 286. 2127

Aštuonias jaunas veršingas 
karves.
Tel. 8 699 53 946. 2907

1 metų telyčią.
Tel. 8 618 22 326. 2912

Kiaules Alvite (galima rinktis).
Tel. 8 687 97 974. 2835

Kiaules.
Tel. 8 616 21 426. 2882

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 2,65 Eur už 
kg, lenkiška – 2,29 Eur už kg). 
Puselės sveria 50–60 kg.
Tel. 8 607 12 690. 2883

Paršelius.
Tel. 8 618 76 536. 2885

Vištaitės. Parduoda 6–6,5 mėn. 
dedančias vištaites. 
Tel. 8 685 78 204. 2895

Paukščių kurjeris prekiaus vakci-
nuotomis vištaitėmis! Lapkričio 
12 d. (penktadienį) prekiaus S. 
Ludavičiaus ūkyje ant kraiko 
užaugintomis 3–6 mėn. rudomis, 
raibomis, juodomis, baltomis 
dėsliosiomis vištaitėmis, kurios 
gyvena 4–5 metus. Prekiaus 
kombinuotaisiais pašarais. 
Į namus atveš nemokamai 
(minimalus kiekis – 5 paukščiai). 
Tel.: 8 623 04 888, 8 612 75 682 
(Nemunaitis, Alytaus r.). 2914

Valuckų ūkis nuolat – įvairios pas-
kirties bulves, kukurūzų grūdus, 
garstyčias. 
Tel.:  8 652 73 696,
         8 687 29 812. 2613

Pašarines bulves (sufasuotos 
tinkliniuose maišuose, 2,50 Eur 
už 30 kg). Tel. 8 618 22 415. 2913

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630. 2667

10
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

PARDUODA

Už papildomą 1 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomą 1 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomą 1 Eur 

matysite „Santakos“ 
interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje. 

www.santaka.info

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 
Užsk. 7

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

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

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Gauta nauja siunta!

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Tel.: 8 616 18 810, 8 615 44 390.

„NETEKTIS“
  Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros). 

• Karstai • Rūbai • Gėlės, vainikai 
• Pigiai kremuoja (Lenkija, Kėdainiai) 
• Yra morgo šaldytuvas 
• Pargabena mirusįjį iš ES šalių, Rusijos.

Užsk. 137

 Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.
Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

Užsk. 470

Duonelaičių ir 
Totorkiemio karjerai

* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys
Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.

Užsk. 2339

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti

 Tel. 8 640 27 022. 

Užsk. 3311

» Ekologiški bešviniai vokiško 
   profilio  BRUGMANN langai. 
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
   garažo vartai bei jų automatika. 
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys. 
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis. 
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027, 
el. p. stiklena.langai@gmail.com.

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

 
 

Užsk. 228Užsk. 2583

RUDENINIS PAUKŠČIŲ IŠPARDAVIMAS! VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Lapkričio 12 d. (penktadienį) pre kiau s jaunomis, prade-
dančiomis dėti kiaušinius 5,5–6 mėn. rudomis olandiškomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis vakcinuotomis vištaitėmis, pa-
šarais.

Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., 
Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., 
Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose 
– 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 
val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 
val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 
val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 
val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose 
– 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose 
– 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 
val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., 
Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val. 
Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Kalvarijos turguje neprekiaujame. Užsk.  2915

Užsk. 2906



2021 m. lapkričio 9 d.

Dovanoja medžio drožles kūrenti 
arba kraikui.
Tel. 8 641 78 208. 2848

Įmonei UAB „Provincijos mėsa“ 
reikalingas darbininkas-mėsos 
iškaulintojas. 
Tel. 8 639 59 092. 2865

Padovinio ŽŪB (Padovinio 
k., Marijampolės sav.) ieško 
melžimo operatorės karuselės 
tipo melžimo aikštelėje. Gali 
apgyvendinti. 
Tel. 8 656 61 081. 2910

Transporto įmonei 
Marijampolėje reikalingas 
krovinių pervežimo vairuotojas 
dirbti Baltijos šalyse.
Tel. 8 699 43 301. 2832

32 metų apdailininkas-staty-
bininkas, turintis vairuotojo C, 
CE bei traktorininko TR1, TR2, 
SM, SZ kategorijų pažymėjimus, 
ieško darbo. Domina įvairūs 
pasiūlymai. Kriterijus – atlygis 
nuo 1 000 eurų „į rankas“.
Tel. 8 623 24 232. 2911

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
akmenukus, malkas, durpių 
briketus iš Ežerėlio durpyno 
(gera kaina ir kokybė) bei kitus 
krovinius iki 8 t. 
Tel. 8 650 31 062. 2351

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419. 670

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, skaldelę, grūdus ir kt. 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 2314

Elektros įrenginių ir instaliacijos 
montavimo darbai. Sutartys 
su įmonėmis dėl elektros 
įrenginių techninės priežiūros 
ir aptarnavimo. Techninės 
dokumentacijos paruošimas ir 
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt. 34

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210.2795

Teikia kirtimo, tvarkymo paslau-
gas sklypuose, apaugusiuose 
medžiais ar krūmais. Išpjauna ir 
išveža. Už didesnių plotų (nuo 1 
ha) tvarkymą primoka. Pjauna 
pavojingus medžius.
Tel. 8 681 94 630. 2772

Remontuoja, restauruoja minkš-
tuosius baldus, gamina baldus 
pagal individualius užsakymus. 
Tel.: 8 600 51 591, 
        8 628 95 059. 420

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

Greitai ir gerai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879. 2018

Dengia stogus savo ar užsakovo 
medžiagomis. Atlieka visus 
skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 491

Malkas, sukrautas kontei-
neriuose po 1 m³, uosines, 
beržines ir alksnines skaldytas, 
supjautas stambias atraižas bei 
smulkias atraižas prakurams, 
atraižas pakais, alksnines 
pjuvenas, statybinę medieną. 
Greitai ir nemokamai pristato.  
Tel.: 8 652 14 613, 
        8 671 98 262. 1889

Skaldytas uosines, alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas (ir pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams, 
alksnines pjuvenas. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Įvairi 
statybinė mediena. Pristato 
patogiu laiku. 
Tel.: 8 641 78 208,                                                            
        8 646 61 001. 1890

Auksą, sidabrą, gintarą, 
gintarinius karolius, medalius, 
ženkliukus, laikrodžius, monetas 
ir kitą įvairų antikvariatą. Dirba 
visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 670 59 488, 
       8 626 68 561. 2760

Motobloką „MTZ-Belorus“, 
„Neva“ su padargais (gali būti 
su defektu, neveikiantis). Siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 611 22 032. 2866

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 14

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 „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
(iki 1,70 Eur už kg), telyčias 
(iki 1,50 Eur už kg), karves (iki 
1,35 Eur už kg), galvijus auginti 
(150–400 kg, iki 2 Eur už kg). 
Moka PVM priedą. 
Tel.: 8 601 34 337, 
        8 611 22 874. 418

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

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

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

Brangiai – miškus su žeme arba 
išsikirsti. 
Tel. 8 675 24 422. 2514

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616. 1613

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

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

Automobilius, automobilių 
priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys.
Tel. 8 630 59 016. 1990

Automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, motorolerius, el. 
motorolerius, kemperius, sodo 
traktorius. 
Tel. 8 641 50 151. 1989

Automobilius, mikroautobusus, 
angliškus automobilius. Sutvarko 
dokumentus. Pasiima patys.
Tel. 8 641 51 418. 1991

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
arba pirktų žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 09 488. 1963

Tveria visų tipų tvoras, montuoja 
vartus, vartelius. 
Tel.: 8 633 61 818, 
        8 642 47 200. 532

Remontuoja televizorius 
Kybartuose, montuoja 
skaitmeninius priedėlius ir 
antenas. 
Tel. 8 699 49 025. 2908

Kasa naujus, valo senus 
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka 
įvairius kasimo, krovimo, žemės 
lyginimo darbus.
Tel. 8 659 45 419. 669

Mobilivalykla.lt – minkštų baldų, 
čiužinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Taip pat atlieka ir cheminį 
valymą. Valymo paslaugas teikia 
kliento namuose arba bet kurioje 
kitoje klientui patogioje vietoje. 
Tel. 8 631 56 395.

1381

Baldų gamyba ir projektavimas. 
Spintos stumdomosiomis 
durimis, virtuvės, miegamojo, 
svetainės ir kiti nestandartiniai 
korpusiniai baldai. Nebrangiai, 
kokybiškai, greitai! Konsultuoja, 
suprojektuoja ir sumontuoja 
NEMOKAMAI.
Tel. 8 692 55 941. 90
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IEŠKO DARBO

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Mačiulaičių ir Pačkauskų šeimas dėl Jono 
KAŠINSKO mirties.
Butauskienė, Diržinskienė, Jakštienė, Grigalevičienė 2918

Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus 
nesugrąžins. Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo 
mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Gediminą Jakevičių ir jo 
artimuosius.
UAB „Vilkasta“ kolektyvas 2916

Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti 
prisiminimus ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta – 
pasilieka žolėje, žiede ir vaiko akyse...
Dėl mylimo tėvelio-uošvio-senelio Vito STASIUKAIČIO mirties 
nuoširdžiai užjaučiame velionio sūnus Joną, Zenių, dukrą Laimą ir 
jų šeimas.
Vaišvilų kaimo gyventojai 2919

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Eleną Bulvičienę dėl mylimos sesers 
Teresėlės mirties.
Karalių kaimo bendruomenė 2921

UŽJAUČIAMEPARDUODA

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame Alvito parapijos klebonui Vytautui Ka-
jokui, giesmininkams, giminėms ir artimiesiems, kaimynams 
ir draugams, bendradarbiams, laidojimo paslaugų įmonės 
„Šarvonė“ kolektyvui ir visiems kitiems, sunkią netekties 
valandą buvusiems kartu su mumis, nuoširdžiai užjautusiems, 
ištiesusiems pagalbos ranką bei padėjusiems palydėti į paskutinę 
kelionę mums brangią mamą-močiutę Daną Oną ČIŽAUSKIENĘ.

Sūnūs ir dukra su šeimomis Užsk. 2917

PERKA

ĮVAIRŪS

„Santakos“ laikraščio redakcijoje priimami skelbimai į šiuos laikraščius: „Santakos“ laikraščio redakcijoje priimami skelbimai į šiuos laikraščius: 

Marijampolės apskrities laikraštis

Informacija tel. (8 342) 20 805.

www.santaka.info

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
kaminus. Dirba visomis savaitės 
dienomis. Ilgametė patirtis. 
Profesionalus darbas.
Tel.: 8 608 34 414,
        8 696 39 354. 106

Gręžia vandens gręžinius, 
įrengia geoterminį šildymą. 
Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
        8 686 83 265,
        www.melkerlita.lt. 844

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir 
elektros sistemas, virina 
pusautomačiu suvirinimo 
aparatu (virina ir aliuminį), 
virina ir dažo įvairią techniką. 
Atvyksta.
Tel. 8 682 92 203. 2898

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus. 
Pristatomi apšiltinti kaminai. 
Tel.: 8 610 85 100, 
        8 634 64 490. 2838

Vilkaviškyje dovanoja žemę 
(molis ir juodžemis). Išsivežti 
reikia patiems. 
Tel. 8 685 85 488. 2909
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Lapkričio 10-oji – 
Pasaulinė mokslo diena taikai ir 
vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir auditorių 
diena

Lapkričio 11-oji – 
Šv. Martynas, paskutinė rudens 
šventė
Pasaulinė kokybės diena

DIENOS

Lapkričio 9 d. 
Aurelijus, Dargintas, Estela, Skirtautė, 
Teodoras

Lapkričio 10 d. 
Andrius, Dainius, Evelinas, Galvinas, 
Galvainė, Galvyda, Galvydas, Galvydė, 
Leonas, Vaišvilta, Vašviltas, Vaišviltė

Lapkričio 11 d. 
Anastazija, Dagnė, Martyna, Martynas, 
Milvydė, Vyginta, Vygintas, Vygintė, 
Vygirdas, Vygirdė

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Lapk ri čio 9 d., 15 val., Vil ka viš kio vie šo jo je bib lio te ko je 
vyks Ni jo lės Skrob lie nės pa veiks lų pa ro dos „Trum pa lai kiš-
ku mas“ pri sta ty mas.
 Lapkričio 12 d. (penk ta die nį), mi nint Vers lo die ną, ra jo no 
vers li nin kai kvie čia mi į fo ru mą „Jau no vers lo iš šū kiai ir ga-
li my bės“, ku ris vyks Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų cent re 
nuo 10 val. Pra ne ši mus skai tys vers lo ir rin ko da ros men to-
rius Min dau gas Juo dai tis, ra šy to jas ir žur na lis tas Gied rius 
Druk tei nis, pa tir ti mi da ly sis Vil ka viš kio vers lo at sto vai, 
bus tei kia mi vers lo ap do va no ji mai. Da ly viai re gist ruo ja mi 
el. pa štu lina@vilkaviskisinfo.lt ar ba te le fo nu 8 659 67 332.

Ky bar tuo se
Lapk ri čio 17 d., 17 val., Al gi man to Ke zio ga le ri jo je vyks 
ky bar tie tės Te re sės Juo dė nie nės ta py bos dar bų pa ro dos 
ati da ry mas. Ren gi ny je da ly vaus ir pa ti dar bų au to rė. Ji 
ruo šia do va ną Ky bar tų mies tui. Į ren gi nį bū ti na iš anks to 
re gist ruo tis tel. 8 671 09 231. Pa ro da ga le ri jo je bus eks po-
nuo ja ma iki gruo džio 30 d.
Mies to bib lio te ko je eks po nuo ja ma au to ri nė ky bar tie čio Al-
gir do Ku čins ko ta py bos bei me džio dar bų pa ro da „Gam tos 
ža ve sys ir gro žis“. Ji vyks iki gruo džio 20 d. Or ga ni za to riai 
kvie čia ap si lan ky ti.

Ba sa na vi čy nė je
Lapk ri čio 23 d. vyks kon fe ren ci ja-skai ty mai. Ren gi nys skir-
tas pa mi nė ti 170-ąsias Jo no Ba sa na vi čiaus gi mi mo me ti-
nes. Ja me pra ne ši mus skai tys is to ri kas dr. Žy gin tas Bū čys, 
et no lo gė dr. El vy da La zaus kai tė, ar cheo lo gas doc. dr. Al gi-
man tas Mer ke vi čius, mu zie ji nin kas dok to ran tas Vy tau tas 
Bud vy tis, is to ri kas dr. Val das Se le nis ir Jo no Ba sa na vi čiaus 
biog ra fi jos ty ri nė to jas, kny gos „At sis ky rė lis iš Su val ki jos“ 
au to rius Al gir das Gri ga ra vi čius. Kon fe ren ci ja bus tie sio-
giai trans liuo ja ma Lie tu vos na cio na li nio mu zie jaus „You Tu-
be“ pa sky ro je. Dau giau in for ma ci jos apie ren gi nį tei kia ma 
ir da ly viai re gist ruo ja mi tel. (8 342) 69 365, el. p. j.ba sa na vi-
ciaus.gimtine@lnm.lt.

Gi žuo se
Bib lio te ko je eks po nuo ja ma pa ro da „Rim šy nės pa slap tys“. 
Ją pa ren gę VIl ka viš kio vie šo sios bib lio te kos dar buo to jai 
kvies da mi ap žiū rė ti eks po na tus ak cen tuo ja: „Juk tai taip 

s

s

s

s

s
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ar ti tik ro sios Rim šy nės!“ Pri min si me, kad šie met mi ni mos 
140-osios skulp to riaus ir dai li nin ko Pet ro Rim šos gi mi mo 
me ti nės.

Pae že riuo se
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ras-mu zie jus Pae že rių 
dva ro le dai nė je eks po nuo ja ke ra mi kos dar bų pa ro dą „Iš to 
pa čio mo lio drėb ti“. Pa ro do je pri sta to mi ke ra mi kos pro fe-
sio na lų, liau dies meist rų ir sa vo ke lią dar tik at ran dan čių 
jau nų jų kū rė jų dar bai.

s

KAS? KUR? KA DA?

Šian dien lie tus ap rims, die ną nu si šyp sos 
sau lu tė. Ne pas to vios kryp ties vė jas pūs 4–8 
m/s grei čiu. Oras su šils iki 1–6 laips nių.

Tre čia die nį dan gus bus de be suo tas su 
pra gied ru liais. Nak tį ir ry tą kai kur nu ma-
to mas plik le dis. Vė jas pa si suks iš pie tų, 
piet va ka rių ir su stip rės iki 7–12 m/s. Nak-
tį ter mo met ro stul pe liai ga li nu kris ti šiek 
tiek že miau 0 laips nių, die ną kils iki 3–8 
laips nių ši lu mos.

Ket vir ta die nį vė jas ap rims. De be sys 
neiš sisk lai dys, bet gau ses nių kri tu lių ne nu-
ma to ma. Nak tį tem pe ra tū ra svy ruos apie 
0–3 laips nius ši lu mos, die ną su šils iki 5–8 
laips nių.

Rudens spalvos jau blunka – nu-
kritusius lapus netrukus balins 
šalnos. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Jaunatis iki lapkričio 11 d.

07:35
16:30
08:55

Gim ta die nis su ža di no pri si mi ni mus
Kai pre zi den tas Val das Adam-
kus šven tė 95-ąjį gim ta die nį, 
Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
pa si da li jo įdo mia is to ri ne in for-
ma ci ja.
Ka den ci ją bai gęs pre zi den tas V. Adam-
kus yra ak cen ta vęs, kad pa si trau ki mas į 
Va ka rus bu vo la bai reikš min gas gy ve ni-
mo įvy kis, lė męs jo atei tį. Įdo mu tai, kad 
prie šio pa si trau ki mo pri si dė jo ir mū sų 
kraš tie tis Juo zas Virš ke vi čius (Virš kus), 
Lie tu vos ka riuo me nės ka pi to nas ir Kau-
no trau ki nių sto ties di rek to rius. Bū tent 
jo įsa ky mu 1944 m. bir že lio 22 d., prieš 

pra si de dant ant ra jai So vie tų Są jun gos 
oku pa ci jai, „pa sku ti nis trau ki nys iš ve žė 
iš Lie tu vos pa bė gė lius, tarp ku rių bu vo 
ir bū si ma sis at kur tos Lie tu vos pre zi den-
tas Val das Adam kus“. Šiuo liu di ji mu yra 
pa si da li ju si Lie tu vos ka riuo me nės ka ri-
nin ko J. Virš ke vi čiaus anū kė Dže ni fer 
Virš kus. Be je, Ame ri ko je gy ve nan ti mo te-
ris pui kiai kal ba lie tu viš kai. Kad iš mok tų 
lie tu vių kal bą, ji spe cia liai bu vo at vy ku si 
į sa vo se ne lio gim tą ją ša lį.

J. Virš ke vi čiaus pa li kuo nys ki tą met 
ruo šia si ap lan ky ti Lie tu vą. „Ne kant riai 
lau kia me kny gos apie šį mū sų kraš tie tį, 
ki lu sį iš Pūs ta pė džių kai mo. Iš Ame ri kos 
į Vil ka viš kį ji tu rė tų bū ti at ga ben ta ki-

tais me tais, – sa kė Vil ka viš kio vie šo sios 
bib lio te kos Bib liog ra fi jos ir in for ma ci jos 
sky riaus ve dė ja Gi ta na Pu me ry tė-Vo sy-
lie nė. – O kol kas dau giau in for ma ci jos 
apie Juo zą Virš ke vi čių ga li ma ras ti Vil ka-
viš kio vie šo sios bib lio te kos in ter ne to sve-
tai nė je pa spau dus pro jek to „Vil ka viš kio 
kraš to e-et nog ra fi jos aka de mi ja“ pik tog-
ra mą ir pa skui pa si rin kus skil tį „As me-
ny bės“.

„San ta kos“ inf.

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

U
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„Mū sų ru dens pa va di ni mas 
tur būt kiek vie nam aiš kus: 
mū sų pro tė viams ru duo – tai 
lai kas, kai pa ru duo ja lau kai, 
me džių la pai. To kį pa tį pa va-
di ni mą tu ri ir lat viai. Jų „ru-
dens“, kaip ir lie tu vių ru duo, 
ki lo iš spal vos pa va di ni mo, 
plg.: lie tu vių „ru das“, lat vių 
„ruds“.

Prie to kio ru dens var do 
at si ra di mo gal būt pri si dė jo 
ir poe ti nis mū sų pro tė vių 
cha rak te ris.

Kaip ro dy tų prū sų kal bos 

ru dens pa va di ni mas, se nie ji 
bal tai tą ru dens lai ko tar pį, 
kai pjau na mi ja vai, ga lė jo va-
din ti vie nu var du, o vė les nį 
ru dens pe rio dą, kai pra de da 
ru duo ti la pai, – ki tu. Vė liau 
va ka rų bal tai (prū sai) api-
bend ri no vie no kį, o ry tų bal-
tai (lie tu viai, lat viai) ki to kį 
pa va di ni mą“, – kny go je „Iš 
kur jie?“ ra šė kal bi nin kas Al-
gir das Sa ba liaus kas.

Pa gal Lie tu vių kal bos 
ins ti tu to inf.

Rudens vardas – iš spalvos pavadinimo

Prie to kio ru dens var do at si ra di mo gal būt pri si dė jo ir poe ti-
nis mū sų pro tė vių cha rak te ris. Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

S

Kiek vie na žo džio kil mės is to ri ja at sklei džia 
tau tos pa sau lė jau tą. Ar ka da nors su si mąs tė-
te, iš kur ki lo lie tu vių kal bos žo dis ru duo ir ką 
jis pa sa ko apie mū sų pro tė vių po žiū rį į šį me tų 
lai ką?
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