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JAUNI MEDIKAI
REZIDENTAI
PROVINCIJOS BIJO
KAIP DŽIUNGLIŲ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Vilkaviškio miesto laikrodis
jau ruošiasi atidengimo šventei
Dangyra APANAVIČIENĖ

Vakar prie naujosios Vilkaviškio autobusų stoties baigtas
montuoti išskirtinės medžio
formos laikrodis, kuris penktadienį, minint Verslo dieną,
bus iškilmingai atidengtas
ir pristatytas visuomenei.
Modernus miestą papuošęs
objektas pastatytas verslo
įmonių ir žmonių, prisidėjusių prie šios gražios idėjos,
lėšomis.

TRUMPAI
] VAIRUOTOJAMS
Policija primena, kad šiandien – paskutinė diena, kai dar galima važinėti vasarinėmis padangomis, o nuo lapkričio 10
d. iki kovo 31 d. tinka tik žieminės arba
universalios. Transporto priemonių,
kurių padangos neatitinka nustatytų
techninių ar naudojimo reikalavimų,
vairavimas užtraukia baudą nuo 30 iki
40 eurų. Taip pat tokioms transporto
priemonėms gali būti panaikinta privalomoji techninė apžiūra.
Šią savaitę policijos pareigūnai didesnį dėmesį skirs vairuotojų veiklos,
nesusijusios su vairavimu, kontrolei.
Vairuotojams, be laisvų rankų įrangos
plepantiems telefonu, gresia 60–90 eurų bauda.

] ŠVIETIMAS

Penktadienį, nuo pat ankstaus ryto,
autobusų stoties teritorijoje vyko
darbai. Čia buvo montuojamas Vilkaviškio miesto laikrodis. Statybos aikšS Devynių metrų aukščio laikrodis – stilizuoto medžio formos bokštas simbolizuoja
telėje sukinėjosi didžiulis 200 t keliagamtos ir modernaus miesto harmoniją. Jis pastatytas už geranoriškų rėmėjų lėmosios galios kranas su ilga strėle,
dėl to kuriam laikui buvo apribotas
šas.
Ievos ŠLIVINSKIENĖS nuotr.
eismas Kapų gatve.
Iš Kauno atgabentą per 30 tonų sve- statybą organizavusio Vilkaviškio miesto kaviškio miesto laikrodžio paramos fondą,
riantį laikrodžio bokštą, kurį iš armuoto laikrodžio paramos fondo vadovas Arūnas sutelkė nemažą būrį rėmėjų – verslo įmobetono pagamino ilgametę gelžbetonio ga- Simutis, organizacine veikla prie objekto nių bei geranoriškai nusiteikusius gyventomybos patirtį turinti AB „Aksa“, galingas prisidėjusios Savivaldybės mero patarėjas jų, surinko reikiamą sumą pinigų ir pradėkranas užkėlė ant pamatų. Pirmadienį bu- Kazys Kiaulakis, UAB „Kautra“ vadovas Li- jo organizuoti statybos darbus. Netrukus
vo atgabentas ir laikrodžio ciferblatas – jį nas Skardžiukas, o taip pat visų statybos buvo išlietas, atgabentas, o pastarosiomis
pagamino kauniškė UAB „Time Group“, rangovų atstovai.
dienomis ir sumontuotas masyvus 9 metrų
kurios specialistai vakar mechanizmą suPriminsime, kad laikrodį buvo planuo- aukščio miesto laikrodis.
montavo stilizuoto medžio kamiene. Pa- ta pastatyti kartu su Vilkaviškio autobusų
Penktadienį, verslo bendruomenei mimatus statiniui paklojo ir patį laikrodžio stotimi, bet tuo metu lėšų viskam neužte- nint savo profesinę šventę – Verslo dieną,
karkasą sumontavo marijampoliečių įmo- ko ir laikrodžio projektas liko neįgyvendin- šis miestą papuošęs statinys bus iškilminnė UAB „Statybos ritmas“, su elektra susi- tas. Tačiau keleto iniciatyvių verslininkų gai atidengtas. Renginyje bus pasidžiaugjusius darbus atliko UAB „Vilkmonta“ iš – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū- ta prasmingu, visų sutelktomis pastanVilkaviškio.
mų Vilkaviškio atstovybės narių dėka po gomis atliktu darbu, pagerbti laikrodžio
Pažiūrėti, kaip vyksta laikrodžio mon- kurio laiko buvo sugrįžta prie laikrodžio statybos rėmėjai. Vilkaviškio miesto laiktavimo darbai, buvo atvykęs ir pats objek- idėjos ir imtasi realių darbų. Patys paau- rodžio atidengimo šventėje laukiami visi
to autorius – architektas Gintaras Balčytis, koję asmeninių lėšų verslininkai įkūrė Vil- gyventojai. Renginio pradžia – 17 val.

Lapkričio 15–21 d. Lietuvoje vyks 22-oji
suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ Mūsų rajone jos renginius drauge organizuoja
Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU), Visuomenės sveikatos biuras
ir Marijampolės profesinio rengimo
centro Vilkaviškio skyrius. Pastarosios
įstaigos aktų salėje vyks atviros paskaitos, į kurias kviečiami ne tik TAU nariai,
bet ir visi susidomėjusieji. Lapkričio 15
d., 10 val., gydytojas natūropatas Tomas
Viliūnas skaitys paskaitą „Imunologija:
imuniteto stiprinimas“. Lapkričio 21 d.,
17 val., Vilkaviškyje viešės žurnalistas,
dokumentinių filmų režisierius Rimas
Bružas. Jis kalbės tema ,,Šiuolaikinės
problemos ar galimybės? Migrantai“.
Organizatoriai kviečia dalyvauti ir pabrėžia, kad galimybių pasas – būtinas.

Seimo narys lankysis
Vilkaviškyje
Seimo narys Algirdas Butkevičius
lapkričio 12 d., penktadienį, 9–11
val., priims gyventojus Seimo nario
biure (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis).
Užsk. 2904
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Kokia informacija per televiziją jus labiausiai nervina?

S Juozas VIDŽIŪNAS
iš Vilkaviškio:

– Dažniausiai žiūriu vakaro žinias.
Man neįdomu politika, bet patinka kriminalai, orų prognozės. O informacija
apie koronavirusą man jau nebeaktuali – esu pasiskiepijęs. Bet baisu, kad
tiek žmonių miršta.

S Zana TĖVELIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Man nusibodo žinios apie koronavirusą – jau tiesiog nebeįdomu. Nesakau, kad apie tai neturi pranešti, bet aš
tiesiog nebeklausau. Dar labai kvailai
atrodo, kai viešai pešasi politikai.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Gyventojų pasiūlytas takas prie Vištyčio
ežero bus rengiamas kitąmet
Šiais metais Piliečių biudžeto
idėjų atranką laimėjęs pelkės
tako tipo tako projektas Vištytyje nebus įgyvendintas. Tačiau jam skirtos lėšos niekur
nedings – darbai perkeliami į
kitus metus.
Pelkės tako tipo takas Vištytyje pratęsiant naująją promenadą turėjo būti
įrengtas dar šiais metais. Kaip sakė rajono meras Algirdas Neiberka, Savivaldybė dėjo pastangas, kad būtų įvykdyti
visi įsipareigojimai gyventojams, tačiau
dėl rangovo pateiktų galimai suklastotų
sutarties įvykdymo dokumentų rangos
darbų sutartis neįsigaliojo.
Dėl nesąžiningų rangovo veiksmų
Savivaldybės administracija kreipėsi į
teisėsaugos institucijas. Vėliau buvo paskelbtas naujas rangos darbų pirkimas,
tačiau konkursas neįvyko, nes nebuvo
sulaukta pasiūlymų.
Savivaldybės administracijos specia- S
listai šiuo metu perskaičiuoja rangos
darbų vertę ir ruošiasi skelbti naują konkursą.
„Labai tikimės, kad šį įdomų projektą
pavyks įgyvendinti kitais metais, o Vištyčio apylinkių gyventojai bei svečiai galės
džiaugtis nauju, moderniu taku“, – susidariusią situaciją komentavo Vilkaviškio ra-

Būsimo tako prie Vištyčio ežero vizualizacija.
jono savivaldybės vadovas A. Neiberka.
Pavasarį paskelbus gyvenamajai aplinkai gerinti skirtų bendruomenės iniciatyvų
projektų konkursą vienas iš daugiausiai gyventojų simpatijų pelniusių projektų buvo
pelkės tako tipo tako įrengimas šalia Vištyčio ežero. Šiam sumanymui įgyvendinti iš

Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 100
tūkst. eurų. Praeitame rajono Tarybos posėdyje šie pinigai buvo perskirstyti kitoms
Savivaldybės reikmėms. O lėšų minėtam
pelkės tako tipo tako projektui planuojama
numatyti ateinančių metų biudžete.
„Santakos“ inf.

Apmaudžiai išleista
KREPŠINIS
pergalė
Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“ Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) patyrė
du pralaimėjimus.

S Vytautas POVILAITIS
iš Keturkaimio k.:

Iš pradžių mūsiškiai išvykoje 50:67 buvo priversti nusileisti vieniems iš šio sezono favoritų „Gargždų“ žaidėjams. Geriausiai „Perlo“ gretose žaidė Šarūnas Valunta, įmetęs 17 taškų ir surinkęs 18 naudingumo balų.
Kitoje dvikovoje vilkaviškiečiai namuose tik po
pratęsimo 89:95 išleido iš rankų pergalę prieš „Telšius“. Pagal oficialią statistiką, šias rungtynes Vilkaviškio sporto ir pramogų centre stebėjo 193 žiūrovai.
Mūsiškiai turėjo puikią galimybę laimėti susitikimą, tačiau viltis sudaužė ketvirtojo kėlinio pabaigoje
nepataikytas Š. Valuntos tritaškis metimas, po kurio
ekipoms teko žaisti pratęsimą. Rezultatyviausiai Vilkaviškio komandos gretose rungtyniavo Augustinas
Venckus, pelnęs 24 taškus, o naudingiausiai – Š. Valunta, surinkęs net 34 naudingumo balus.
Kitas rungtynes „Perlas“ jau šį ketvirtadienį, lapkričio 11 d., 18 val., žais namuose prieš Kauno rajono
„Atletą“. Susitikimą tiesiogiai transliuos „Delfi TV“.
Šeštadienį mūsiškiai vyks į Šakius, kur 19.30 val. bandys palaužti „Vyčio“ ekipos pasipriešinimą. Dvikovą
tiesiogiai bus galima žiūrėti per „Info TV“.
„Santakos“ inf.

– Labai daug laiko neturiu, bet man
visos žinios patinka. Tik nesmagu klausyti, kai pešasi mūsų valstybės galvos.
Girdėjau, kaip anądien A. Valinskas prezidentą smerkė. Žinios apie koronavirusą negali nusibosti, kol jis neįveiktas.

S Danutė ARDZIJAUSKAITĖ
iš Vilkaviškio:

– LRT žinios manęs nenervina, bet
su komercinių televizijų žiniomis būna visaip – kartais net perjungiu kanalą. Ypač nervina, kai kalbina antivakserius, o tie tokių nesąmonių prišneka,
kad gėda net klausyti.

Pasidomėkite savo
pavardės kilme
Ar kada susimąstėte, ką reiškia jūsų pavardė? O galbūt smalsu, iš kokios kalbos
ji kilo?

Vilkaviškis, Sodų g. 1
Užsk. 2920

S Juozas BALTANAVIČIUS
iš Vilkaviškio:

– Manęs niekas nenervina. Būtų
gerai, kad politikai nesipeštų. Nuolat
seku žinias apie COVID-19 situaciją,
tik liūdina, kad labai daug žmonių nuo
šios ligos miršta, tarp kurių – ir mano
pažįstamų.

Ieškok naujienų
savo telefone!
www.santaka.info

Tikėtina, kad į šiuos klausimus atsakys „Lietuvių pavardžių žodynas“ – dvejų dalių 1985–1989 m. leidinys.
Savo 2,5 tūkst. puslapių jis saugo gausybės lietuvių pavardžių reikšmes bei kilmės istorijas.
Žodyno A–K dalis yra internete adresu https://bit.
ly/3q9StlV, o L–Ž dalis – https://bit.ly/3mGsksW.
„Lietuvių pavardžių žodynas“ suskaitmenintas
kaip EODOPEN projekto dalis. EODOPEN – 5 metų
trukmės projektas, vienijantis 15 Europos bibliotekų,
siekiančių suskaitmeninti ir internautams atverti 15
tūkst. XX–XXI a. dokumentų bei literatūros kūrinių.
Vilniaus universiteto bibliotekos inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Jauni medikai rezidentai provincijos
bijo kaip džiunglių

PROBLEMA

Eglė KVIESULAITIENĖ

jampolės – 11, iš Vilniaus – 2, po 1 iš
Prienų ir Alytaus.
Tačiau kai kuriuose kituose rajonuose susidariusi tragiška situacija,
nes specialistų trūkumas – didžiulis.
Kaip diskusijoje kalbėjo pasvalietis
gydymo įstaigos vadovas, jų miesto
poliklinika laikosi ant gydytojų, kuriems jau per 70 ar net 80 metų.
Televizinėje diskusijoje nuskambėjo mintis, kad Vilkaviškio ligoninėje medikų netrūksta, tačiau iš
tiesų situacija kiek kitokia.
– Šiuo metu mūsų ligoninė užtikrina visas paslaugas pagal galiojančią licenciją, tačiau yra gydytojų, kuriems kartais tenka dirbti
net dviem etatais, o tai reiškia, kad
medikai pervargsta, – aiškino L.
Blažaitis. – Mums reikia reanimatologų, neurologų, kardiologų. Be
to, rajono žmonėms būtų patogu,
jei bent kartą per mėnesį Konsultaciniame skyriuje dirbtų gydytojai
onkologai, angiologai, kitų sričių
specialistai, kad vilkaviškiečiams
nereikėtų dėl konsultacijos vykti į
Kauną.

Medikų trūkumo regionuose problemą Seimo
Sveikatos reikalų komiteto
nariai siūlo spręsti įpareigodami rezidentus po studijų
atidirbti Lietuvoje. Tiesioginėje televizijos laidoje apie
tai diskutavo ir Vilkaviškio
ligoninės direktorius Linas
Blažaitis.
Miestiečiai nežino

Į LRT televizijos laidą „Lietuva
kalba“ pakviestas mūsų rajono ligoninės vadovas kartu su europarlamentaru Vyteniu Andriukaičiu ir
Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininku Antanu Matulu gynė
poziciją, kad nemokamai rezidentūros studijas gavę jauni medikai
turėtų atidirbti savo valstybei.
Tačiau 90 procentų laidoje
dalyvavusių medicinos studentų
išreiškė nuomonę, jog jokių įsipaKarti patirtis
reigojimų atidirbti tėvynėje jie neLigoninės vadovas nemato kito
nori prisiimti ir baigę studijas turi
kelio, kaip būtų galima pritraukti
S Ligoninės vadovas Linas Blažaitis įsitikinęs, kad
teisę vykti ten, kur nori. Anot jų,
jaunus medikus į provinciją, nes
skolą visuomenei privalu grąžinti.
įpareigojimas atidirbti numatytą
iki šiol taikytos priemonės neveiIrmos BLIŪDŽIUVIENĖS nuotr. kia. Tiesa, praėjusiame posėdyje
laiką tik dar labiau paskatintų medikų emigraciją.
rajono Savivaldybės taryba priėmė
L. Blažaitis pasakojo, kad diskutuoti ko gero, buvę tik prieš kelis dešimtmečius, sprendimą finansuoti medikų rezidentūtelevizijos laidoje buvo pakviestas, kai tad, kaip neseniai televizijoje reiškusis ros studijas, skirti tūkstantines išmokas
jo kandidatūrą pasiūlė Lietuvos gydyto- Seimo narė, įsivaizduoja, jog periferijoje gydytojams, kurie įsipareigos mūsų rajojų vadovų sąjunga. Diskutuojant su kitą žmonės vis dar važinėja žiguliais ir kelių ne dirbti ne mažiau kaip 5 metus.
poziciją gynusiais studentų atstovais bei dešimtmečių senumo golfais.
Visgi kai kurie rajonai turi karčios pamedikais iš sostinės susidarė įspūdis, kad
tirties, kai jauni medikai persigalvoja ir
Važinėja pusšimtis
didžiųjų miestų gyventojai rajonus laiko
grąžinę savivaldybėms sumokėtus pinigus
L. Blažaitis kalbėjo, kad būtina spręsti išvyksta dirbti į užsienį.
kone džiunglėmis, kuriose nėra mokyklų,
kultūros įstaigų, kavinių, o jaunoms šei- medikų trūkumo rajonuose problemą, kuri
L. Blažaitis kalbėjo, kad jis gerbia Lieaktuali jau dabar, o dar aktualesnė taps po tuvos Konstituciją ir jauno žmogaus teisę
moms čia kurtis išvis nesama galimybių.
Todėl reiškiantiems nuomonę profeso- kelerių metų, kai pensinio amžiaus sulauks rinktis, kur dirbti, tačiau nemano, kad taip
riams, kurie daro didelę įtaką jauniems didelė dalis ligoninėje dirbančių gydytojų. ribojama jaunų medikų laisvė.
medikams, pirmiausia reikėtų atvykti į ra- Tiesa, Vilkaviškis strategiškai patogioje vie– Stodami į rezidentūrą jaunuoliai gali
joną ir pamatyti, kuo gyvena žmonės. Nes toje, todėl ligoninė turi daug atvykstančių rinktis iš keturių variantų: studijoms imti
daugelis sostinės gyventojų provincijoje, gydytojų. Vien iš Kauno važinėja 31, iš Mari- paskolą iš banko, pasikliauti tėvelių pinigi-

ne, prašyti pagalbos iš Savivaldybės arba
gauti valstybės finansuojamą vietą, – aiškino L. Blažaitis. – Du iš keturių variantų nieko neįpareigoja ir jokių laisvių neriboja.

Viskas mokama

Anot L. Blažaičio, nemokamų studijų
nebūna – tiesiog mokama iš skirtingų kišenių. Valstybės finansuojamas vietas apmokame mes – mokesčių mokėtojai, todėl
turime teisę prašyti „atiduoti“ skolą visuomenei.
– Diskusijoje susidarė įspūdis, jog dabartiniai medicinos studentai nori gyventi dideliame mieste, linksmintis baruose ir
klubuose, kurių provincijoje per mažai, o
baigę mokslus išvykti į Norvegiją ar kitą
šalį, kurioje medikų atlyginimai geresni,
– stebėjosi Vilkaviškio ligoninės direktorius. – Nesu prieš tai, kad medikai pasisemtų patirties kitose šalyse, bet pirmiausia
jie turi atidirbti savo valstybei už tai, kad
juos išmokslino.
L. Blažaitis įstatymų leidėjams siūlytų peržiūrėti pačias studijų programas ir
bendrosios medicinos studijas baigusius
absolventus į pirmų metų rezidentūrą
siųsti į rajonų ligonines, kuriose jie išmoktų elementarių dalykų, kas atliekama
antrinio lygio gydymo įstaigose, įgautų
daugiau praktikos ir susipažintų su provincijos ligoninėmis.

Gąsdina reformos

Vilkaviškio ligoninės vadovas neabejoja, kad pamatę darbo mažuose miestuose
privalumus dalis jaunų medikų sugrįžtų
patys, be jokių tai daryti įpareigojančių
įstatymų. Tačiau universitetai nesuinteresuoti dalytis studento „krepšeliu“ su rajonų ligoninėmis, todėl iki šiol ši galimybė
nesvarstoma.
Rajono ligoninės vadovas dėl susiklosčiusios situacijos kaltino ir pačius politikus, nes jaunus medikus gąsdina nestabili
sveikatos apsaugos sistema. Ne pirma valdžia jau kalba apie dalies rajoninių ligoninių uždarymą. Tad atvykęs dirbti į regioną, nusipirkęs namus ir įsikūręs jaunas
medikas negali žinoti, ar po metų kitų jis
dar turės darbą.

COVID-19 nerimsta net per moksleivių atostogas
Susirgimų COVID-19 skaičiai
mūsų rajone auga, židiniai plečiasi.
Per keturias paskutines praėjusios savaitės dienas koronavirusas patvirtintas 125
rajono gyventojams, 6 iš jų, kurių jauniausiam – 52-eji, vyriausiam – 93-eji, su liga
kovoja gydymo įstaigose. Pirmadienio duomenimis, šiuo metu sergančiųjų yra 313,
per 14 dienų užregistruotų naujų atvejų
skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų,
perkopė 1 000.
COVID-19 pasiglemžė dar 4 mūsų rajono gyventojų gyvybes, iš kurių jauniausiam buvo 70 metų, vyriausiam – 91-eri.
Taigi mirusių nuo šios ligos mūsų kraštiečių yra jau 66.
Nors atrodė, kad moksleivių atostogos padės sustabdyti protrūkius ugdymo
įstaigose, židiniai daugumoje jų plečiasi
– serga daug pedagogų. Didžiausiu židiniu
rajone išlieka Pilviškių „Santakos“ gimna-

zija. Su ja siejamas jau 41 COVID-19 ligos
atvejis (27 pirminiai ir 14 antrinių).
Didžiulis, staiga išsiplėtęs protrūkis
– Virbalio pagrindinėje mokykloje. Čia susirgo 27 moksleiviai ir darbuotojai, nuo
kurių užsikrėtė dar 10 šeimų narių. Taigi
iš viso su šiuo protrūkiu siejami 37 atvejai.
Aktyviu židiniu išlieka ir Kybartų
„Saulės“ progimnazija, kurioje susirgo 20
moksleivių ir pedagogų, užsikrėtė 4 šeimų
nariai.
Koronavirusas išplito ir Vilkaviškio
„Aušros“ gimnazijoje, kur serga jau 14 darbuotojų ir moksleivių. Kitose ugdymo įstaigose protrūkiai mažesni – su Vilkaviškio
„Ąžuolo“ progimnazija siejami 9, Kybartų
Kristijono Donelaičio gimnazija – 6, Kybartų vaikų lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“
– 2 atvejai.
Nors naujų protrūkių kitose rajono
įstaigose pastarosiomis dienomis nebuvo
registruota, ankstesni židiniai plečiasi ne
tik mokyklose. Gudkaimio globos namuo-

se vis užsikrečia darbuotojai, tad su šiuo
židiniu jau siejama 18 atvejų, iš kurių 3
– antriniai. AB „Žemkalnija“ susirgo 10 darbuotojų ir 2 jų šeimų nariai. Kybartų užsieniečių registracijos centre taip pat serga 8
darbuotojai, su UAB „Marijampolės pieno
konservai“ priklausančia Virbalio pienine
siejami jau 5 atvejai. Tik rajono Savivaldybės administracijoje kilęs židinys daugiau
kol kas neišsiplėtė.
Statistikos departamento duomenimis,
mūsų rajone jau paskiepyti 21 583 gyventojai, tai sudaro 63,1 proc.
Deja, ši statistika nėra tiksli, nes iš kelių kilusių skandalų ryškėja, kad kai kurie
galimybių paso norėję žmonės nusipirko
tik įrašą apie vakcinaciją, bet paskiepyti
nebuvo.
Medikai neslepia girdėję ne vieną sunkiai sergančiojo „išpažintį“, kad įrašą apie
vakcinaciją nusipirko, nes norėjo laisvai
judėti, vykti į keliones. Daugelis prisipažinusiųjų iki tol netikėjo, jog koronavirusas
apskritai egzistuoja, arba manė esantys

pakankamai sveiki, tad net ir užsikrėtę COVID-19 persirgs šia liga kaip lengvu gripu.
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad šiandien paskutinė diena skiepytis pirmąja vakcinos doze 75 metų ir vyresniems senjorams, norintiems gauti 100
eurų vienkartinę išmoką. Ji skiriama tik
už visą vakcinacijos kursą, todėl tam, kad
antru skiepu senjorai spėtų pasiskiepyti
laiku (iki lapkričio 30 d.), pirmąjį skiepą
būtina gauti ne vėliau nei lapkričio 9 d.
Tie 75 metų ir vyresni senjorai, kurie
dviem dozėmis pasiskiepijo anksčiau, raginami iki 2022 m. kovo 31 d. pasiskiepyti
stiprinamąja doze, kuri būtina imunitetui
palaikyti. Jiems taip pat bus mokamos 100
eurų vienkartinės išmokos.
Vienkartinę išmoką gaus ir nuo rugsėjo 1 d. nepasiskiepiję senjorai, kurie bus
persirgę COVID-19 ir dėl to negalės būti
paskiepyti iki lapkričio 30 d., tačiau pasiskiepys nuo gruodžio 1 d. iki 2022 m.
kovo 31 d.
„Santakos“ inf.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Pagalba prieinama – svarbu išdrįsti kreiptis
Dėl pandemijos sukeltų išbandymų daugeliui dabar sunkiau
nei įprastai, todėl svarbu žinoti,
jog kreipimasis pagalbos į
specialistus – ne gėdingas, o
pagirtinas žingsnis.
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės specialistės
– psichologė Sonata Marčėnienė ir medicinos psichologė
Kristina Engesser pažymi, kokias nemokamas psichologinės
pagalbos ir emocinės paramos
galimybes šalyje turi kiekvienas pilietis.
Pirmojo kreipimosi baimė –
natūrali ir suprantama

Anot S. Marčėnienės, neretai vizitą,
ypač pirmąjį, pas bet kurį gydytoją žmonės atidėlioja, tikisi, jog problema susitvarkys savaime, pirmiausia ieško informacijos internete, pokalbių forumuose,
„googlina“ simptomus, tikėdamiesi kažkokių universalių, stebuklingų sprendimų.
„Lygiai taip pat nutinka ir prieš kreipiantis į psichikos sveikatos specialistus. Galbūt netgi dar dažniau atidėliojame, jeigu
tai yra pirmas kreipimasis ir jei anksčiau
nesame to darę“, – teigė psichologė.
Pirmojo kreipimosi baimė – natūrali ir
suprantama, nes kiekviena nauja situacija
mums kelia tam tikro nerimo, būgštavimų, diskomfortą, įtampą.
„Iš dalies tai susiję su vis dar egzistuojančiais mitais, jog psichikos specialistai
gelbsti tik akivaizdžių psichikos sutrikimų
turintiems žmonėms, jog po kreipimosi
būsi tarsi kažkokiu būdu „pažymėtas“ ar
kad tai gali turėti kažkokių neigiamų pasekmių ateityje. Matyt, šis požiūris ir šitie
mitai vis dar kaip raibuliai sklinda iš senesnių laikų“, – visuomenėje tebeegzistuojančią psichikos sutrikimų turinčių žmonių
stigmatizaciją pažymėjo S. Marčėnienė.

Po truputį mažėja stereotipų

Kita vertus, psichologė S. Marčėnienė
tvirtina, kad vyksta tam tikrų teigiamų

S Anot psichologės Sonatos Marčėnienės, pirmojo kreipimosi baimė
– natūrali ir suprantama.
Asmeninio albumo nuotr.
poslinkių, daugėja informacijos viešojoje
erdvėje, kinta požiūris pačių žmonių, ypač
jaunesnių, kurių dauguma jau drąsiai kreipiasi į specialistus. Taip pat pastebima, jog
drąsėja ir vyrai, kurie anksčiau to privengdavo. Visa tai leidžia manyti, kad visuomenėje mažėja stereotipų, susijusių su psichikos sveikata.
Taigi, jei turite abejonių dėl kreipimosi,
patariama pokalbį su specialistu pradėti
būtent nuo to, kaip sunku ir neramu buvo
užsiregistruoti į konsultaciją. „Nuostata,
kad atėjau tiesiog pasikalbėti apie savo
sunkumus, kad galiu ne tik laukti klausimų, bet ir pats ar pati klausti, išsakyti savo
būgštavimus, gali padėti jaustis ramiau,
labiau pasitikėti specialistu“, – pastebėjo
pašnekovė.

Nemokamos pagalbos
galimybės – įvairios

Dažnai pokalbis su psichologinės pagalbos ar emocinės paramos telefonu linijų konsultantais gali suteikti padrąsinimą
ir padėti įveikti pirmojo kreipimosi baimę.
Todėl išgyvenantiesiems emocinius sunkumus medicinos psichologė K. Engesser
rekomenduoja kreiptis į pagalbos linijas,
kurių sąrašą galima rasti nacionalinės plat-

S Medicinos psichologė Kristina Engesser nurodo, kad visą pagalbos
linijų sąrašą galima rasti nacionalinėje platformoje „Pagalba sau“.
Asmeninio albumo nuotr.
formos „Pagalba sau“ interneto svetainėje
www.pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/.
„Kai kurios pagalbos linijos yra bendros, skirtos visiems, kitos – orientuotos į
skirtingas gyventojų grupes, pavyzdžiui,
moteris, vaikus, jaunimą, tėvus, vyresnio
amžiaus ar savižudybės krizę patiriančius
asmenis. Taip pat yra pagalbos linijos, kur
pagalba teikiama rusų kalba“, – pabrėžė
K. Engesser, pridurdama, kad tokie pokalbiai yra anonimiški, o psichologinę pagalbą ar emocinę paramą dažniausiai teikia
apmokyti savanoriai, psichologai, psichoterapeutai, kiti psichikos sveikatos specialistai.
Patyręs sunkių išgyvenimų – darbo
netekimą, skyrybas ar kitų netikėtų, psichologiškai sudėtingų pokyčių, kiekvienas
nemokamai gali gauti iki penkių psichologo konsultacijų savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose. Patiriantiesiems
psichikos sveikatos sunkumų nemokama
psichologinė pagalba teikiama psichikos
sveikatos centruose ir tam nereikia gydytojo siuntimo. Jeigu reikalinga pagalba dėl
psichikos ir elgesio sutrikimų atpažinimo
ar gydymo, galima kreiptis į psichiatrą psi-

chikos sveikatos centre.
Patiriantiesiems artimo žmogaus
smurtą nemokamą ir konfidencialią pagalbą siūlo specializuotos kompleksinės
pagalbos centrai (SKPC) (www.specializuotospagalboscentras.lt/kontaktai/).
Išgyvenantiesiems krizę ar esant
ūmiai būklei, kai gresia pavojus sveikatai
arba gyvybei, reikėtų skambinti 112. Tokiais atvejais būtinoji pagalba nedelsiant
teikiama priėmimo-skubiosios pagalbos
ar krizių skyriuose.
Būtina paminėti, kad kiekvienas gali
geriau rūpintis savo psichikos, kaip ir fizine, sveikata pasitelkdamas patikimus
interneto puslapius, tokius, kaip www.
pagalbasau.lt, ar naudodamasis tokiomis
interneto programėlėmis, kaip „Ramu“,
„Pauzė“, „Mindletic“. Jos skirtos savigalbos įgūdžiams, sąmoningumui ugdyti,
taip pat gali padėti per panikos ataką.

Kodėl nereikėtų atidėlioti ir
delsti?

Perspėjama, kad kai kurios psichologinės būsenos be specialistų pagalbos gali
gilėti, įsisenėti, vis labiau trikdyti asmens
adaptaciją, apimti vis platesnes žmogaus
funkcionavimo sritis. Neretai galioja taisyklė: kuo ilgiau tęsiasi sutrikimas, kentėjimas, tuo ilgesnis gali būti atsistatymo,
resursų atkūrimo procesas, gali prireikti
netgi stacionarios pagalbos ligoninėje.
Svarbu atminti, kad net ir vienas pokalbis tinkamu laiku gali padėti pasijusti
geriau, o suteikta patikima informacija,
problemų ir jausmų įvardijimas gali sužadinti pasitikėjimą, viltį, paskatinti spręsti
problemas.
„Jau vien nusiteikimas, pasiryžimas
kreiptis pagalbos gali padėti jaustis drąsiau ir kitose gyvenimo srityse, paskatinti
jausmą „aš galiu“, išeičių ieškojimą“, – pažymėjo psichologė S. Marčėnienė.
Užsk. 2901

Vienintelis efektyvus kataraktos gydymas – operacija
Regėjimas – vienas svarbiausių žmogaus jutimų, suteikiantis maždaug 95 proc. informacijos apie mus supančią
aplinką. Tačiau yra tokių ligų, dėl kurių regėjimo dovaną
galima prarasti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga,
kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą?
Kodėl išsivysto liga?
Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, galintis sukelti visišką
apakimą. Ši akių liga dažniausiai išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms,
kadangi su metais akies lęšiukas
palaipsniui drumstėja. Genetinis
polinkis, akių sumušimai, traumos,
tam tikros ligos, kenksmingos darbo sąlygos ir kitos priežastys gali
nulemti kataraktos pasireiškimą jaunesnio amžiaus žmonėms.
Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse stadijose
pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu.
Žmogus mato neryškiai, tarsi pro
nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini. Kartais daiktai
dvigubinasi ar būna matomi gelsvame fone. Ligai progresuojant
rūkas akyse didėja, darosi sunku
skaityti, vairuoti automobilį, atsi-

randa trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla. Lęšiukui visiškai sudrumstėjus
regėjimas išnyksta.

Šiuolaikiškas
kataraktos gydymas
Medikamentinio ligos gydymo
nėra. Sergant katarakta vienintelė
išeitis – drumsto lęšiuko pakeitimo operacija. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos netaikant bendrosios anestezijos, o
vietiškai vaistais nujautrinant akį.
Per operaciją žmogus išlieka sąmoningas, vis dėlto visiškai nejaučia
skausmo.
Akių chirurgijos centre naudojant moderniausią oftalmologinę
chirurginę įrangą akyje padaromas mikropjūvis, kuris itin mažai traumuoja akį. Per jį specialiu
ultragarso aparatu – fakoemulsi-

fikatoriumi susmulkinamas bei
pašalinamas drumstas lęšiukas ir
implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Kadangi pjūvis labai mažas,
jo siūti nereikia, žaizda greičiau
užgyja. Kataraktos operacija neskausminga, trunka 30 min., po
operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientas išleidžiamas gydytis į namus.

Regėjimas po operacijos
Ištobulėjus
oftalmologinei
įrangai bei dirbtinių lęšiukų savybėms, kataraktos operacija tapo labai efektyvi. Po operacijos

didžiajai daliai pacientų
regėjimas sugrįžta jau kitą
dieną ar praėjus keletui
savaičių, todėl žmogus gali imtis įprastos veiklos ir
pomėgių. Pasak Akių chirurgijos centro gydytojų,
svarbiausia nelaukti, kol
regėjimas
prarandamas
galutinai. Ilgai delsiant katarakta subręsta, lęšiukas
pasidaro kietas. Tokiu atveju operaciją techniškai
sunkiau atlikti, padidėja
operacinių ir pooperacinių komplikacijų rizika. Be to, kataraktai
progresuojant gali padidėti akispūdis, galima susirgti nepagydoma
liga – glaukoma.

Operuoja gydytojai
profesionalai
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant
naujausias technologijas ir kokybiškiausias priemones. Kataraktos
operacijoms naudojama fakoemulsifikacija, tai labiausiai paplitęs kataraktos pašalinimo metodas Europoje, JAV ir Japonijoje.

Akių chirurgijos centre dirba
profesionali patyrusių specialistų
komanda, operuoja gydytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir
Vytautas Jašinskas. Tai puikūs savo
srities specialistai, atlikę ne vieną
sudėtingą akių operaciją, o tai leido įgyti neįkainojamos patirties.
Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti
operaciją, kviečiame į Akių chirurgijos centrą, esantį Savanorių pr.
66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė
įranga, kokybiškos priemonės,
profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių
rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37)
750 805. www.akiuchirurgija.lt.
Užsk. 2903
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Rajono laukuose užaugintiems
produktams – aukso medalis
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Andrius GRYGELAITIS

Pilviškiuose ūkininkaujanti Rita Čižauskienė su dviem bendramintėmis draugėmis prieš
kurį laiką sugalvojo spausti
kanapių aliejų ir iš jo gaminti
pačius įvairiausius produktus.
Labai greitai šis trijulės sumanymas peraugo į sparčiai
besivystantį verslą, o aliejus
neseniai pelnė parodos „Rinkis
prekę lietuvišką 2021“ auksą.

Ilgiausių metų palinkėsim,
Tegul nebus juose audrų,
Tegul Jums bus takai pavasario gėlėm
nusėti
Ir laimė, džiaugsmas širdyse gyvens.
Giedrų dienų tegul nestinga,
Daug sukakčių dar Jums kartu atšvęst,
Dainuot širdy gyvenimą kas dieną
Ir laimėj bei džiaugsme kartu ilgai ilgai
gyvent!

Jūratę ir Gintautą
LIŠAUSKUS,

Šeimoje – glios
ūkininkavimo tradicijos

gyvenančius Vilkupių kaime,

Pati R. Čižauskienė žemdirbyste užsiima dar visai neseniai, o jos sutuoktinis Povilas tuo verčiasi maždaug nuo
2007-ųjų. Jo šeimoje ūkininkavimo tradicijos – itin gilios. Vyro tėvai ir seneliai vertėsi tiek augalininkyste, tiek gyvulininkyste. Pats Povilas Pilviškiuose
valdo nemažą augalininkystės ūkį – augina javus, rapsus, pluoštines kanapes. S
Vis dėlto R. Čižauskienei ūkio reikalai
taip pat niekada nebuvo svetimi. Ji nuolat iš šalies stebėdavo visus ūkyje vykstančius procesus, o kai vyrui prie žemės darbų
prireikdavo pagalbos, būdavo pirma, kuri
skubėdavo padėti. Praėjusiais metais moteris Pilviškiuose įkūrė daržininkystės ūkį
– pradėjo auginti moliūgus. Neseniai Rita
nuėmė pirmąjį derlių. Jis – džiuginantis.
„Pirmi metai parodė, kad ir Lietuvoje
galima užauginti kokybiškų moliūgų. Mano
valdomi plotai nėra dideli. Šie metai buvo
labiau eksperimentiniai, skirti jėgų išbandymui. Ateityje tikrai galvosiu apie daržininkystės ūkio plėtrą“, – sakė R. Čižauskienė.

Pradėjo nuo kalėdinės dovanos

Darbas daržininkystės ūkyje – tik viena iš R. Čižauskienės veiklų. Pastaruoju
metu ji daug dėmesio skiria ir sparčiai
besivystančiai „Jorus“ produktų linijai. Šį
prekės ženklą moteris su dviem draugėmis Ieva Balevičiene ir šios bendrapavar-

sidabrinių vestuvių proga
sveikina
vaikai ir anūkai.
Užsk. 2905

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

Pirmi metai parodė,
kad ir Lietuvoje
galima užauginti
kokybiškų moliūgų.
de Irma Balevičiene sukūrė kiek daugiau
nei prieš metus. Pagrindinė šitos idėjos
iniciatorė Irma taip pat kilusi iš Pilviškių,
tik šiuo metu su sutuoktiniu gyvena kitame rajone.
„Mūsų vyrai jau kurį laiką augina
pluoštines kanapes, tad natūraliai domėjomės šių ypatingų augalų nauda sveikatai.
Žinojome, kad kanapių sėklų aliejus yra
ypač naudingas, dėl to prieš pat didžiąsias
metų šventes Irma sugalvojo jo išspausti
kalėdinėms dovanoms. Į pagalbą pasikvie-

tė mane ir Ievą. Paragavusios šviežutėlio
aliejaus supratome, kad šiuo produktu būtina pasidalyti ne tik su artimaisiais, bet ir
su kitais žmonėmis, besirūpinančiais savo
sveikata. Ko gero, tą akimirką ir galima laikyti mūsų verslo pradžia“, – pasakojo R.
Čižauskienė.
Supratusios, kad gali ir nori pradėti
naują verslą, moterys po truputį ėmė galvoti ne tik apie produkcijos gamybą, bet
ir apie prekės ženklo pavadinimą. Nuo
pat pradžių jos sutarė, kad tai privalo būti
lietuviškas žodis. Prireikė perversti nemažai žodyno puslapių, kol galiausiai buvo
aptiktas visoms patinkantis pavadinimas.
Jorus – senas lietuviškas žodis, reiškiantis
šviesiai žalias. R. Čižauskienės teigimu, jis
puikiai apibūdina pačią kanapę ir žalius
laukus – tai, iš ko gimsta „Jorus“ asortimentas.
] Nukelta į 8 p.
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Pirmenybių starte – favoritų kluptelėjimas
Andrius GRYGELAITIS

Prasidėjo ilgai lauktos
64-osios Vilkaviškio rajono krepšinio pirmenybės „Santakos“ laikraščio taurėms laimėti. Jau
pačios pirmos rungtynės įrodė, kad sezonas
gali būti nenuspėjamas.
Brolių pastangos. Sezono atidarymo rungtynės tarp „Bruklino“
ir „Simedvos“ žaidėjų prasidėjo
taip, kaip ir tikėtasi – dar prieš
dvikovą akivaizdžia favorite buvusi „Simedva“ išsiveržė į priekį
ir tvirtai laikė žaidimo vadžias
savo rankose. Tuomet į rungtynes šiek tiek pavėlavę atvyko
„Bruklino“ žaidėjai broliai Ignas
ir Lukas Matulaičiai. Daugiausiai
jų pastangomis dviženklis priešininkų pranašumas pamažu ėmė

tirpti. Susitikimo pabaigoje lyderiaujanti ekipa nuolat keitėsi,
tačiau pergalę 80:75 „Bruklinui“
užtikrino taiklūs Jorio Juškausko
baudų metimai.
Čempionų užtikrintumas.
Gana lengvai pirmoji dvikova
susiklostė praėjusių pirmenybių
čempionams „Dubleriams“. Jie
net 106:60 palaužė Klampučių
„Vienybę“. Net trys „Dublerių“
žaidėjai atliko po 7 rezultatyvius
perdavimus. Tai padarė Paulius
Liepinaitis, Aurimas Švelnys ir
Lukas Damušis.
Pritrūko jėgų. Šeštadienį
„Bruklinas“ šventė sunkią pergalę prieš „Simedvą“, o sekmadienį
jų laukė dar vienas nelengvas
susitikimas su „Autoklubo“ žaidėjais. Pastarieji nuo pat rungtynių
pradžios išsiveržė į priekį ir varžovams apie pergalę net neleido
pagalvoti. Dvikovos pabaigoje
„Bruklinas“ dar bandė sumažinti atsilikimą, tačiau pasivyti oponentų taip ir nepavyko. Pergalę

61:57 šventė „Autoklubas“.
Ketvirtajame kėlinyje. Atkaklus dviejų lygiaverčių komandų mūšis vyko tarp „Karklinių“ ir
Gižų „Griausmo“. Pastarieji šventė pergalę 78:65, tačiau lemiamą
persvarą įgijo tik ketvirtajame
kėlinyje, kurį laimėjo rezultatu
26:16.
Kaimynų dvikova. Užtikrintai pirmenybėse debiutavo Liudvinavo „Vytis“. Dviejų kaimyninių rajonų komandų dvikovoje
šios ekipos sportininkai 89:47 nepasigailėjo „Kudirkos Naumiesčio“ žaidėjų.
Rezultatyviausias.
Metai
bėga, o geriausi pirmenybių žaidėjai beveik nesikeičia. Pirmąjį
savaitgalį rezultatyviausiai tarp
visų sportininkų rungtyniavo
„Dublerių“ ekipos lyderis Paulius
Liepinaitis, į „Vienybės“ krepšį
įmetęs 28 taškus. Panašius pasiekimus Paulius fiksuoja jau ne pirmą sezoną.
] Nukelta į 8 p.

S „Bruklino“ žaidėjas Aidas Bujauskas (su kamuoliu) bandė įveikti
„Simedvos“ atstovo Haroldo Palšio gynybą.
Autoriaus nuotr.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasaulio čempionė svajoja apie olimpiadą
Andrius GRYGELAITIS

Žaliojoje gyvenanti penkiolikmetė Estela Stankaitytė
neseniai savo amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje
tapo IGF pasaulio graplingo čempionato nugalėtoja.
Graplingas patinka labiau

Į Panevėžio „Cido“ arenoje surengtą pasaulio čempionatą Estela
vyko vos po kelių treniruočių. Koviniais menais mergina užsiima
jau šešerius metus. Iki šiol ji lankė
dziudo treniruotes, o graplingas į
paauglės gyvenimą atėjo visai neseniai.
Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriuje besimokanti E. Stankaitytė anksčiau
važinėjo į Šakių „Audros“ sporto
klubo trenerio Tautvydo Antanaičio vedamus užsiėmimus, o nuo
šio rudens perėjo į Šakių „Ošimo“
klubą. Penkiolikmetę treniruoti
pradėjęs Vytautas Smirnovas iš
karto pastebėjo didžiulį merginos
potencialą ir ilgai nelaukdamas
S Iš Panevėžyje vykusių graplingo varžybų
ėmė raginti dalyvauti įvairiose varEstela Stankaitytė parsivežė pasaulio čemžybose.
pionės medalį ir diržą.
Autoriaus nuotr.
Iš dziudo perėjusi į graplingą
jaunoji kovotoja labai greitai pajuto, kad ši sporto šaka jai yra daug priim- vose. Būtent dėl šios priežasties kitais metinesnė. Merginos teigimu, čia taisyklės tais Estela ketina žengti ir į mišriųjų kovos
kiek liberalesnės, varžoves galima įveikti menų ringą. Jame negalioja beveik jokios
pasitelkiant įvairesnių būdų nei dziudo ko- taisyklės.

Kelionė Vinco Kudirkos takais

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

Tikėjosi pergalės

Estela neslėpė, kad į Panevėžį keliavo
tikėdamasi tapti pasaulio čempione. Apskritai, šiai sportininkei pasitikėjimo savo
jėgomis netrūksta. Matyt, tą jaučia ir varžovės, kurias dar prieš prasidedant kovoms
E. Stankaitytė stengiasi įbauginti vien savo
žvilgsniu.
„Jei atvirai, pasaulio čempionatas susiklostė net lengviau, nei tikėjausi. Lygiaverčių varžovių taip ir nesutikau“, – prisipažino pasaulio čempionė.
Ji prieš visas kovas stengiasi gerai pasiruošti ne tik fiziškai, bet ir taktiškai. Estela

Eksperimentinė kūrybinio ugdymo
„ERASMUS+“
kelionė į Graikiją
Keturi Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindinės mokyklos
mokiniai ir dvi mokytojos buvo išvykę į trumpalaikius „Erasmus+“
projekto „Eksperimentinė kūrybinio ugdymo kelionė“ mokinių
grupių mainus Graikijoje.

S Jautriausia buvo visiems giedoti Lietuvos himną, kai klasės vadovė Birutė
Stonienė skambino pianinu, kuriuo anuomet grojo pats Vincas Kudirka.
Angelės BARONIENĖS nuotr.

Džiaugiamės naujomis žiniomis
ir įspūdžiais, kurių prikaupėme
kelionėje, gautoje dovanų už gerą nuotolinių pamokų lankymą
pernai.
Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklosdaugiafunkcio centro devintokai praeitais
mokslo metais daug laiko mokėsi nuotoliniu būdu. Mokydamasi per nuotolį klasė
tapo nugalėtoja lankomumo konkurse.
Spalio 22 d. mokyklos administracijos buvome paskatinti išvyka į pasienio miestą
– Kudirkos Naumiestį.
Kelionės pradžioje aplankėme mūsų
valstybės himno autoriaus Vinco Kudirkos kapą, uždegėme žvakelę, šio žmogaus
atminimą pagerbėme tylos minute.
Stabtelėję prie savamokslio skulptoriaus Prano Sederevičiaus kūrinių atvyko-

me prie Bulvės muziejaus.
Eidami Paširvinčiu priartėjome prie
pasienio su Rusija posto. Sunku įsivaizduoti, kad netoliese, kitame Širvintos upės
krante, stovėjo Širvintos miestas – vienintelis Europoje neatstatytas po karo.
Vinco Kudirkos muziejuje gidė pravedė įdomią pilietiškumo pamoką apie
mūsų tautos praeitį, „Tautiškos giesmės“
autoriaus gyvenimą ir veiklą. Jautriausia
buvo visiems giedoti himną, kai klasės vadovė Birutė Stonienė skambino pianinu,
kuriuo kažkada grojo pats V. Kudirka.
Patyrėme daug malonių emocinių išgyvenimų, o nepakartojamos istorijos,
literatūros, geografijos, muzikos, dailės
pamokos netradicinėse aplinkose labai
praplėtė mūsų dalykines žinias.
Kamilė VALENTAITĖ
Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklosdaugiafunkcio centro 10 klasės mokinė

tris kartus per savaitę važiuoja į treniruotes, daug sportuoja namuose – bėgioja krosus, kilnoja svarmenis, bando galynėtis su
sese arba tėčiu. Pastarieji ir patys pripažįsta, kad Estelai savo sugebėjimais neprilygsta nė iš tolo, tačiau jie bent jau tokiu būdu
siekia prisidėti prie būsimų sportininkės
pergalių.
Anksčiau mergina mėgdavo treniruotis
ir mokyklos treniruoklių aikštelėje, kuri
buvo prie namų. Deja, Žaliosios kaime uždarius ugdymo įstaigą šie įrenginiai buvo
išardyti.
] Nukelta į 9 p.

Kelionė tapo tikru iššūkiu – ne juokas keliauti pandemijai siaučiant, bet apvaizda
mus saugojo. Šaunu buvo susitikti su partneriais, kuriuos matėme tik kompiuterių
ekranuose pirmojo virtualaus mobilumo
Rumunijoje metu. Nepaisydami negailestingai visą savaitę merkusio lietaus sugebėjome ir projektines veiklas atlikti, ir su
kultūriniu bei istoriniu graikų paveldu susipažinti.
Susitikimo metu projekto dalyviai pristatė savo mokyklas ir šalis, mėgstamiau-

sius sportinius žaidimus bei žymiausius
sportininkus. „Erasmus“ dienas 2021“ minėjome kurdami įvairiaspalvį komandų
šūkį, šokdami visų šalių tautinius šokius,
kurių sunkiausias pasirodė esąs italų „Kampanela“, žaisdami komandinius žaidimus.
O kaip smagu buvo iš spalvotų akmenukų
ir kriauklelių dėlioti žodžius Egėjo jūros
pakrantėje, kurti palinkėjimus naujai atrastiems draugams! Aplankėme Kavalos miestą, Filipi archeologinį draustinį, leidomės į
paslaptingą kelionę stalaktitų bei stalagmitų urvu, lydimi tobula anglų kalba kalbančio gido roboto. Lankėmės vietiniame Dramos archeologijos muziejuje.
Į namus sugrįžome išvargę, bet pilni
įspūdžių ir įkvėpti naujiems partnerystės
potyriams.
Irada MILTINIENĖ
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos anglų kalbos mokytoja,
tarptautinių projektų kuratorė

S Šauniai praleistas laikas su naujais bičiuliais Graikijoje. Tomo KOUTSOUKIO nuotr.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Mąžtanti kiškių populiacija kelia rūpestį
Eglė MIČIULIENĖ

nupurkštą augmeniją. Be to, anksčiau buvo pilna brūzgynų, krūmynų, o juose ir
zuikių gyveno. Pažiūrėkite dabar, kokie
laukai – nei aukštesnės žolės, nei krūmo,
ūkininkai priaria iki pat griovio kranto.
Tai kur tam kiškučiui pasislėpti nuo varlinėjančio garnio, vanago, lapės ar kokio
valkataujančio šuns?“ – kalbėjo D. Venskūnienė.

Lapkričio 3-iąją prasidėjo pilkųjų kiškių medžioklės sezonas,
kuris tęsis iki sausio 31 d. Tačiau
Aplinkos ministerija primena,
kad medžiotojai ne tik turi teisę
naudotis gyvūnijos ištekliais, bet
ir privalo jais rūpintis.

Miškų institutas parengė
atkūrimo programą

Per sezoną – tiek, kiek anksčiau
per dieną

Lietuvoje pilkieji kiškiai paplitę visoje
šalyje, ypač mišriuose lapuočių su eglėmis
miškuose. Aplinkos ministerijos duomenimis, daugiausiai jų gyvena Vilkaviškio,
Pasvalio, Biržų, Joniškio ir Pakruojo rajonuose.
Tačiau maždaug nuo 1980-ųjų šių žvėrelių pradėjo smarkiai mažėti – tiek visoje
šalyje, tiek mūsų rajone. Dėl to medžiotojai
kviečiami kritiškai įvertinti kiškių populiacijos būklę savo plotuose ir pagalvoti, ar nereikėtų bent vieną sezoną padaryti pertraukos, o esant šiltesnei žiemai sausio mėnesį
nebemedžioti.
Mūsų rajonas – laukų ir lygumų kraštas,
tad prieš kelis dešimtmečius nieko per daug
nestebino, kad vienos medžioklės metu buvo sumedžiojama 60–70 ar dar daugiau kiškių. Tuo tarpu dabar rajone tiek sumedžiojama per visą medžioklės sezoną.
Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugijos (MŽD) duomenimis, per praėjusį 2020–
2021 m. medžioklės sezoną mūsų rajone
buvo sumedžioti 105 pilkieji kiškiai, o užpernai, 2019–2020 m., vos 75. Vis dėlto dar
ankstesnis, 2018–2019 m. sezonas, buvo labiau sėkmingas medžiotojams nei kiškiams
– šių sumedžiota net 515.

Medžioja daug rečiau

Vilkaviškio MŽD medžioklės žinovė

S Dabar jau retai laukuose pamatysi kiškių besidairantį medžiotoją.
Autorės nuotr.

Anksčiau per vieną
medžioklę būdavo
sumedžiojama 60–70
kiškių, dabar tiek – per
visą sezoną.
Dalė Venskūnienė sakė, jog ilgaausių medžioklės labai priklauso nuo orų: jei jie prasti, mažai sniego, medžiotojai po laukus
paskui zuikį nebėgioja.
Pastaraisiais metais, anot D. Venskūnienės, kiškių medžioklės rengiamos labai retai. Ir nors šių metų sezonas jau prasidėjo,
kol kas nė vienos tokios medžioklės nebu-

Registruokitės dėl nemokamo
asbesto atliekų surinkimo
Ketinama padėti rajono
gyventojams nemokamai
sutvarkyti seną šiferį.
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija planuoja teikti paraišką Aplinkos projektų valdymo
agentūrai dėl dotacijos. Lėšų bus
prašoma asbesto turinčių gaminių atliekų (seno šiferio) surinkimui, transportavimui ir saugiam
šalinimui. Šiferis būtų surenkamas iš namų ūkių apvažiavimo
būdu.
Svarbu sužinoti faktinį tvarkytiną šių atliekų kiekį. Kviečiame
kreiptis individualių namų savininkus, turinčius asbesto atliekų
arba planuojančius 2022–2023 m. S Asbesto turinčias atliekas privaloma surinkti atskirai.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
keisti asbesto stogus ir norinčius,
kad šio projekto lėšomis būtų nemokamai surinktos ir saugiai pašalintos asSvarbu atkreipti dėmesį, kad asbesto atbesto turinčios atliekos. Iki lapkričio 22 d. liekos iš gyventojo nurodytos vietos galės
suinteresuoti gyventojai Vilkaviškio rajono būti paimtos tik tuo atveju, jei bus gautas
savivaldybės administracijai turėtų pateik- finansavimas. Gavus dotaciją bus kreipiati prašymą. Jį taip pat galima nusiųsti elekt- masi prašymuose nurodytais kontaktais
roniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.
dėl asbesto turinčių gaminių atliekų surinPrašyme turi būti nurodyta asmens kimo apvažiavimo būdu.
vardas, pavardė, telefono Nr., atliekų susiKadangi per projektą planuojamų pašadarymo / paėmimo vieta, preliminarus as- linti atliekų kiekis yra ribotas, gyventojai
besto atliekų kiekis kilogramais ar tonomis prašomi paskubėti teikti prašymus. Dau(laikytina, kad kvadratinis metras šiferio giau informacijos galima gauti tel. (8 342)
sveria 11 kg). Prašymo formą galima rasti 600 73.
Savivaldybės interneto svetainėje https://
Vilkaviškio rajono savivaldybės
vilkaviskis.lt.
administracijos inf.

vo suorganizuota.
„Paprastai kiškių medžioklę mūsų MŽD
klubai organizuoja tik prieš pat Kalėdas,
bet jei orai prasti – tai pirmoji medžioklė
nusikelia ir į sausio mėnesį. Ilgaausių nėra daug, tad vyrai ir patys elgiasi sąmoningai, supranta, jog reikia juos pasaugoti“,
– sakė D. Venskūnienė.
Dėl kiškių populiacijos sumažėjimo
kai kas kaltina brakonierius, taip pat – ir
pačius medžiotojus, tačiau dažniausiai pagrindine priežastimi nurodoma intensyvi
žemdirbystė (dėl jos mąžta šiems žvėreliams tinkančių buveinių), gausus pesticidų ir trąšų naudojimas, žemės ūkio technika.
„Žemdirbystė smarkiai išvystyta, viską
purškia chemikalais, o zuikiai juk ėda tą

Ilgaausių mąžta ne tik Lietuvoje. Norvegija, Vokietija, Austrija, Šveicarija pilkąjį kiškį jau priskiria nykstančiai ir esančiai
pavojuje rūšiai.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro Miškų institutas Aplinkos ministerijos užsakymu šiemet parengė Pilkojo kiškio populiacijos atkūrimo programą. Joje
pateikiamos rekomendacijos kiškių ištekliams apsaugoti ir atkurti.
Pilkojo kiškio populiacijos atkūrimo
programą rengę mokslininkai nustatė,
kad Lietuvoje patinų skaičius mažėja, ir
tai dar vienas signalas apie nepalankią
šios rūšies būklę. Todėl siūloma mėnesiu
sutrumpinti kiškių medžioklės sezoną, kadangi esant šiltesniam orui sausio pradžioje jie jau pradeda poruotis.
Tarp kitų rekomendacijų vienos svarbiausių – atkurti apsaugines juostas, žolės
salas, gojelius žemės ūkio paskirties plotuose, išsaugoti mitybos vietas palei elektros linijas ir sausinimo griovius, mažiau
naudoti pesticidų, įveisti kultūrų įvairovę
didinančių augalų ir kt.
Aplinkos ministerija ragina pasirūpinti
kiškių apsauga atliekant žemės ūkio darbus, ypač šienaujant, prieš tai patikrinti
lauką ar pievą, kuriuose gali slėptis jaunikliai, sumažinti technikos judėjimo greitį,
naudoti atbaidančias priemones.
Be to, siūloma apsvarstyti galimybes padidinti baudas už brakonieriavimą ir efektyviau jas išieškoti.

Šamams – saugus periodas
Praėjusią savaitę įsigaliojo
draudimas gaudyti šamus.
Jis galioja iki balandžio 1 d.
Šamai – didžiausios mūsų gėlųjų vandenų
plėšriosios žuvys, svarbios ekosistemai.
Maitindamiesi buožgalviais ir vabzdžių
lervomis, šamukai neleidžia prisiveisti
smulkioms nevertingoms žuvims. Taip
pat šamas – puikus vandens sanitaras, išgaudantis sergančias žuvis.
Už draudimo metu sugautą šamą
bus baudžiama iki 300 eurų bauda, konfiskuojami žvejybos įrankiai, valtys ir

kitos žvejybos priemonės. Be to, pažeidėjas turės atlyginti gamtai padarytą žalą
– sumokėti po 480 eurų už kiekvieną sugautą šamą.
Mūsų rajono vandens telkiniuose
šios žuvys auga ne tik natūraliai, bet ir
įveisiamos žuvininkystės specialistų.
Tačiau žvejų nuomonė ne visada sutampa su aplinkosaugininkų nuomone.
Vietinių žuvautojų įsitikinimu, mūsų
rajono Paežerių ežere (Šeimenos sen.) šamų pastaruoju metu prisiveisė per daug,
jie išauga didžiuliai ir naikina kitas žuvis
– pavyzdžiui, starkius, kurių šiame vandens telkinyje smarkiai sumažėję.

Ruoškimės rūšiuoti ir tekstilę
Atliekų rūšiavimo bei surinkimo sistemos plėtrai Aplinkos
ministerija papildomai skyrė
6,5 mln. eurų.
Siekiant pagerinti tekstilės atliekų rūšiavimą 425 tūkst. eurų skirta tekstilės atliekų konteineriams. Planuojama, kad už
šią sumą savivaldybių administracijos ir
regioniniai atliekų tvarkymo centrai galės įsigyti 500 konteinerių.
ES reikalavimai įpareigoja, kad nuo
2025 m. sausio 1 d. tekstilės atliekos būtų surenkamos atskirai. Iki šiol Lietuvos
rinkoje jų pakartotinai panaudojama labai mažai, daugiausia tekstilės atliekos
šalinamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.
6,1 mln. eurų iš Atliekų prevencijos

ir tvarkymo programos numatyta skirti biologinių (žaliųjų ir maisto-virtuvės)
atliekų surinkimo priemonėms įsigyti.
Planuojama, kad savivaldybių administracijos ir atliekų tvarkymo centrai, įgyvendinę projektus, šiomis priemonėmis
aprūpins 200 tūkst. namų ūkių.
Šiuo metu Lietuvoje yra tik 9,5 tūkst.
eksploatuojamų maisto atliekų konteinerių aikštelėse bei individualiose valdose. Maisto atliekų kiekis mišriame
komunalinių atliekų sraute sudaro apie
15 proc. Įgyvendinant žiedinės ekonomikos direktyvas nuo 2024 m. biologinės atliekos turės būti renkamos atskirai arba
kompostuojamos jų susidarymo vietoje.
Artimiausiu metu Aplinkos projektų
valdymo agentūra skelbs kvietimus teikti
paraiškas šiai paramai gauti.
„Santakos“ inf.

2021 m. lapkričio 9 d.

8

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

Rajono laukuose užaugintiems
produktams – aukso medalis

Spalis mūsų rajone: plūstelėjo ištuokų
STATISTIKA

] Atkelta iš 5 p.

Į priekį veda užsispyrimas

Pradėjusios nuo kanapių aliejaus moterys labai greitai išplėtė siūlomų prekių
sąrašą. Šiandien po „Jorus“ produktų vėliava puikuojasi ne tik aliejus, bet ir kanapių
sėklos, užtepėlės, šokoladai, kosmetikos
priemonės bei įvairūs CBD, kitaip žinomi
kaip kanabidiolio produktai, skirti gerinti
žmonių sveikatą.
Kurdamos asortimentą Rita, Irma bei
Ieva nemažai eksperimentuoja pačios, į
pagalbą nuolat pasitelkia ir įvairių sričių
mokslininkus. Net ir naudojant naujausias
technologijas reikia nemažai laiko, kol surandamos idealios formulės naujiems gaminiams. R. Čižauskienė prisipažino, kad
atliekant bandymus pasitaiko visko, tačiau
didžiulė motyvacija ir užsispyrimas žengti į
priekį niekada neleidžia nuleisti rankų.
„Nors oficialiai už mūsų prekės ženklo vairo sėdime trise, tačiau iš tikrųjų
prie produktų kūrybos prisideda kur kas
daugiau žmonių. Visų pirma, tai – mūsų
artimieji, draugai bei šeimos nariai, kurie mus labai palaiko, pataria ir patys
pirmieji išbando naujus produktus. Savo
gaminiais stengiamės sujungti gilias ūkininkavimo tradicijas su moderniausiomis
technologijomis“, – sakė pašnekovė.

Parodoje pelnė auksą

Nors didžiulio populiarumo sulaukia
įvairūs „Jorus“ produktai, tačiau nuo pat
įmonės veiklos pradžios klientai labiausiai
vertina kanapių sėklų aliejų. Neseniai šis
gaminys Kaune vykusioje parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2021“ buvo įvertintas
aukso medaliu. Pasak Ritos, tai – didžiulis
laimėjimas, kuris skatina bendramintes
dar sparčiau judėti pirmyn.

Įregistruota
naujagimių

9

mergaitės

25

16

berniukų

21
4

užsienyje

s 9 vaikai – pirmagimiai, 10 savo šeimose – antri, 3 – treti, 2 – ketvirti, 1 – šeštas. Du

vaikučiai gimė Jungtinėje Karalystėje, po vieną – Norvegijoje ir Kaliningrado srityje
(Rusija). 19 kūdikių gimė sutuoktinių šeimose, 3 įregistruoti bendru tėvų prašymu,
trys mamos naujagimio tėvo nenurodė.

S Parodoje apdovanojimą pelnė šis
kanapių aliejus.
„Ypač įstrigo vieno komisijos nario komentaras. Jis prisipažino, kad vos pamatęs mūsų aliejų pagalvojo, jog tai bus dar
vienas eilinis produktas. Tik paragavęs
vertintojas suprato, kad šis kanapių aliejus yra išskirtinis tiek skoniu, tiek kokybe.
Būtent kokybė yra viena iš svarbiausių
mūsų vertybių. Esame įsitikinusios, kad ją
užtikrinti geriausiai pavyksta tuomet, kai
stebimas kiekvienas produkto kūrybos
etapas – nuo sėjos iki aliejaus išpilstymo.
Kadangi žaliavą auginame šeimos ūkiuose, o gamybos procesą prižiūrime pačios
– esame visiškai ramios dėl savo produktų
kokybės“, – teigė pašnekovė.
Kol kas „Jorus“ įkūrėjos daugiausiai dėmesio skiria asortimento plėtrai bei partnerių paieškai ne tik Vilkaviškio rajone,
bet ir visoje Lietuvoje.
R. Čižauskienės teigimu, „Jorus“ gaminius renkasi tie, kurie ieško išskirtinių,
sveikų, skanių ir estetiškai atrodančių produktų.

Įregistruota
santuokų
Užregistruota
mirčių

7

Įregistruota
ištuokų

49

30
19

17

vyrų
moterų

Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti naujagimiai:
Vilkaviškio seniūnija

Lėja Petrulionytė
Adrianas Vinčiauskas
Kanas Velioniškis
Markas Šilkauskas
Viltė Kazlauskaitė
Ugnius Stasiulevičius
Arijielė Kriaučiūnaitė
Herkus Januška

Kybartų seniūnija

Agota Aidukonytė
Adrijus Ozupis
Joris Kniukšta
Adrijus Markevičius

Pilviškių seniūnija

Melisa Penkauskaitė

Vištyčio seniūnija

Paula Jakštaitytė
Jokūbas Brazauskas
Barbora Ragaišytė

Šeimenos seniūnija

Deimantas Vasiliauskas
Nojus Briauka
Tadas Makut
Adelė Šeštakauskaitė
Gustas Muraška

Bartninkų seniūnija
Lukas Žiurinskas
Joris Alyta

Gražiškių seniūnija
Klara Plečkaitytė

Virbalio seniūnija
Gustas Gibaitis

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

-

25

49

IŠ VISO:

Pirmenybių starte – favoritų
kluptelėjimas
] Atkelta iš 5 p.

Užsk. 2922

Atkovoti kamuoliai. Pirmąjį varžybų savaitgalį šioje kategorijoje nepralenkiamas
buvo „Bruklino“ aukštaūgis Tadas Kriugžda. Jis dvikovoje prieš „Simedvą“ atkovojo
net 22 kamuolius, o prieš „Autoklubą“ – 17.
Dvigubi dubliai. Dviženklius statistikos
rodiklius bent dviejose kategorijose šįkart
užfiksavo 7 žaidėjai. Be T. Kriugždos, kuris
dvigubą dublį surinko prieš „Simedvą“, tai
dukart padarė jo komandos draugas Lukas
Matulaitis, po kartą – Alvydas Šeštakauskas
(„Vienybė“), Lukas Damušis („Dubleriai“),
Tomas Miškelis („Karkliniai“), Eivydas Jasiukevičius („Griausmas“) bei Jokūbas Dovydaitis („Kudirkos Naumiestis“).

Detali statistika. Detalią visų rungtynių statistiką galima rasti feisbuko paskyroje „Krepšinio pirmenybės „Santakos“
taurėms laimėti.

Tvarkaraštis

Šeštadienį, lapkričio 13 d., Vilkaviškio
sporto ir pramogų centre 11 val. susitiks
„Vytis“ ir „Vienybė“, 12.45 val. – „Griausmas“ bei „Kudirkos Naumiestis“, o 14.30
val. – „Sparta“ ir „Grupinis pirkimas“.
Sekmadienį varžybos vyks Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sporto salėje. 11 val. tarpusavyje žais
„Griausmas“ ir „Grupinis pirkimas“, 12.45
val. – „Bruklinas“ bei „Dubleriai“, o 14.30
val. – „Karkliniai“ ir „Autoklubas“.

9

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Pasaulio čempionė
svajoja apie olimpiadą
] Atkelta iš 6 p.
Prieš svarbiausias varžybas Estela Stankaitytė internete stebi
būsimų varžovių kovas, bando
atrasti jų silpnybes, pastebėti stipriąsias puses. Jaunoji sportininkė
neslėpė ir pati turinti tam tikrų
silpnybių, tačiau kovodama stengiasi jas užmaskuoti, neatskleisti
savo varžovėms.

Įkvėpė tėčio
pasakojimai

Sportuoti Estela pradėjo būdama devynerių. Per savo gimtadienį ji paprašė tėčio nuvežti ją į kokių nors kovos menų treniruotę,
tad pastarajam nebeliko nieko kito, kaip tik išpildyti dukros norą.
E. Stankaitytė prisipažino dar seniau norėjusi pradėti sportuoti.
Estelą įkvėpė tėčio pasakojimai
apie vaikystės draugo kovotojo

KRYŽIAŽODIS

Kęstučio Smirnovo pasiekimus,
tad mergina ir pati panoro sekti
jo pėdomis.
Įdomu tai, kad kovos menais
kiek anksčiau užsiiminėjo ir vyresnioji Estelos sesuo Fausta. Pasaulio taurės varžybose ji buvo
iškovojusi trečiąją vietą. Sesers
pasiekimai neabejotinai šiek tiek
prisidėjo ir prie E. Stankaitytės
pasirinkimo.
„Iš pradžių norėjau tik pabandyti treniruotis, tačiau jau nuo
pirmų akimirkų pajutau, kad kovos menai – kaip tik man. Nuo
mažens esu judri, nenustygstanti
vietoje“, – teigė pašnekovė.
Nuo sporto merginos neatgrasė ir keletas patirtų traumų. Estela buvo susilaužiusi ranką bei koją, tačiau tai, pasak pašnekovės,
ją tik dar labiau sustiprino.
Tapusi pasaulio čempione E.
Stankaitytė nežada sustoti. Dabar

didžiausia jaunosios sportininkės svajonė – patekti į olimpines
žaidynes bei jose iškovoti medalį. Iki šio tikslo laukia labai ilgas
ir sunkus kelias, tačiau Žaliosios
kaimo gyventojos užsispyrimas
ir atkaklumas verčia tikėti, kad
jai nėra nieko neįmanomo.
„Olimpinėse žaidynėse graplingo nėra, todėl vis dar neapleidžiu dziudo treniruočių. Taip
pat dar propaguoju ir džiudžitsu sportą. Norint patekti į olimpiadą reikia tarp suaugusiųjų
turėti aukštą asmeninį reitingą
ir įvykdyti olimpinį normatyvą.
Tikiu, kad man gali pavykti“,
– ryžto neslėpė penkiolikmetė.
Siekdama savo svajonių ji žada toliau skinti pergales Lietuvos
bei Baltijos šalių čempionatuose,
o pasitaikius progai ketina dalyvauti ir toliau nuo gimtinės vyksiančiose kovose.

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.
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ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Bėdos dėl „žolės“
Pareigūnams vėl įkliuvo narkotikų turėję jaunuoliai.
Naktį į šeštadienį, apie 1 val.,
Vilkaviškyje patruliavę pareigūnai pastebėjo, kaip prisiartinus
policijos automobiliui jaunuolis
kažką metė ant žemės. Paaiškėjo,
kad vienas iš trijų kompanijos narių taip atsikratė „žolės“ suktinukės. Visa kompanija nugabenta
atlikti šlapimo testų. Narkotikų
turėjusiam 22-ejų vaikinui gresia
baudžiamoji atsakomybė.
Sekmadienį Pilviškiuose patruliavę pareigūnai apie 22.30
val. Stoties gatvėje pastebėjo tris
jaunuolius. Užkalbinti vaikinai
atrodė apsvaigę. Pas vieną jų,
21-erių pilviškietį, kuprinėje rastas folijos ritinėlis ir plastikinis
maišelis, kuriuose buvo galimai
augalinės kilmės narkotinės psichotropinės medžiagos. Pareigūnams kompanija jau žinoma, pas
vaikinus narkotikų randama nebe pirmą kartą.

Vežėsi ginklą
Naktį į sekmadienį kybartiečio
automobilio salone rastas nešaunamasis ginklas.
Apie 3.30 val. kelyje Kybartai–Kudirkos Naumiestis pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį BMW, kurį vairavo 24-erių
kybartietis. Vėlų metą važinėjęsis
vaikinas buvo blaivus, tačiau jo
automobilio salone rastas nešaunamasis ginklas – teleskopinė lazda. Už disponavimą nešaunamuoju ginklu ar kitokiu žmonėms
žaloti pritaikytu daiktu gresia
bauda arba areštas.

Rado pasienyje
Ketvirtadienį Vištyčio užkardos
pareigūnai rūpinosi sprogmens
apsauga.

Totorkiemio kaimo (Vištyčio
sen.) gyventojas savo namų valdos plotą nutarė patikrinti metalo detektoriumi, tačiau surado ne
lobį, o didžiulį sprogmenį. Kadangi jo namai yra vos 25 metrai nuo
valstybės sienos su Rusija, šeimininkas iškvietė pasieniečius.
Šie apie radinį informavo
Bendrąjį pagalbos centrą ir patys
ėmėsi saugoti sprogmenį bei teritoriją aplink jį.
Į Totorkiemį atvykę Juozo
Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai nustatė, kad vietinio
gyventojo rastas sprogmuo – Antrojo pasaulinio karo 122 mm
skersmens artilerijos sviedinys.
Įvertinę jo būklę pavojingą sprogmenį išminuotojai sunaikino vietoje.

Smurtavo
namiškiai
Savaitgalį užfiksuoti trys smurto
artimoje aplinkoje atvejai.
Šeštadienį Kybartuose susimušė mama su dukra. Abi moterys buvo visiškai girtos. 53-ejų
kybartietei nustatytas 2,73 prom.
girtumas, jos 33-ejų dukrai – 2,75
prom. girtumas. Abi apsidaužiusios moterys medikų pagalbos atsisakė. Policija sulaikė agresyviau
besielgusią jaunesnę smurtautoją.
Naktį į sekmadienį Stirniškių
kaime (Šeimenos sen.) tėvas smurtavo prieš dukrą. Matant dviem
mažamečiams vaikams 49-erių
vyras stūmė dvidešimtmetę dukrą į spintą, ši griuvo ir susižalojo.
Smurtautojui nustatytas vidutinis girtumas (1,57 prom.), dukra
buvo dar girtesnė (1,71 prom.).
Vyras išgabentas į laikinojo sulaikymo kamerą.
Sekmadienį Sausbalių kaime
(Pilviškių sen.) neblaivus vyras
apspardė sugyventinę. 37-erių
smurtautojui nustatytas sunkus
(2,65 prom.) girtumas, sumušta
moteris taip pat buvo neblaivi
(2,33 prom.). Įtariamasis sulaikytas.

Lošimas Nr. 1335.

TELELOTO

Data: 2021-11-07.

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).
Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

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

s 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.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

„Santaka“ internete – www.santaka.info
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info
REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.

Dovanoja šuniukus ir kačiukus.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

8 685 69 150.

Simona SIMANAVIČIENĖ (verslas, kultūra)

8 694 56 657.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)

(8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4167 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 12 000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 12 000 Eur.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Duonelaičių ir
Totorkiemio karjerai
* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys
Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.
Užsk. 2339

Užsk. 470

PARDUODA
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
Užsk. 2906

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.
Užsk. 2915
Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Kalvarijos turguje neprekiaujame.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.

Užsk. 26

(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.
Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Prekyba išsimokėtinai

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis.
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027,
el. p. stiklena.langai@gmail.com.
Užsk. 4879

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

Gali pasiimti savo transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!

UAB „Sūduvos galvijai“

Užsk. 7

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis

Užsk. 137

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“).

Gauta nauja siunta!

GAMINTOJO KAINOMIS!

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Tel.: 8 620 35 000

KĖ

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.

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

IMO

I

Plastikiniai LANGAI

Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros).

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

IŠS

A
TIN

» Ekologiški bešviniai vokiško

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

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
A

RUDENINIS PAUKŠČIŲ IŠPARDAVIMAS! VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Lapkričio 12 d. (penktadienį) prekiaus jaunomis, pradedančiomis dėti kiaušinius 5,5–6 mėn. rudomis olandiškomis,
juodomis, raibomis, pilkomis vakcinuotomis vištaitėmis, pašarais.

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo

Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487.
Užsk. 10

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.

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 vakcinuotomis 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

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

Už papildomą 1 Eur
savo skelbimą 10 dienų
matysite „Santakos“
interneto svetainės
pagrindiniame puslapyje.

www.santaka.info

2810

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

Užsk. 3311

Užsk. 2583

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

Užsk. 228

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

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

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

PARDUODA
Malkas, sukrautas konteineriuose 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

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

132

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 elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 686 46 230.
219

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 defektais 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

ĮVAIRŪS
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

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 paslaugas 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 minkštuosius 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

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

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

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame Alvito parapijos klebonui Vytautui Kajokui, 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

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

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.

Užsk. 2917

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

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

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

„Santakos“ laikraščio redakcijoje priimami skelbimai į šiuos laikraščius:

2909

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

IEŠKO DARBO
32 metų apdailininkas-statybininkas, 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

Informacija tel. (8 342) 20 805.

www.santaka.info
Marijampolės apskrities laikraštis

2918
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Gimtadienis sužadino prisiminimus
Kai prezidentas Valdas Adamkus šventė 95-ąjį gimtadienį,
Vilkaviškio viešoji biblioteka
pasidalijo įdomia istorine informacija.
Kadenciją baigęs prezidentas V. Adamkus yra akcentavęs, kad pasitraukimas į
Vakarus buvo labai reikšmingas gyvenimo įvykis, lėmęs jo ateitį. Įdomu tai, kad
prie šio pasitraukimo prisidėjo ir mūsų
kraštietis Juozas Virškevičius (Virškus),
Lietuvos kariuomenės kapitonas ir Kauno traukinių stoties direktorius. Būtent
jo įsakymu 1944 m. birželio 22 d., prieš

prasidedant antrajai Sovietų Sąjungos
okupacijai, „paskutinis traukinys išvežė
iš Lietuvos pabėgėlius, tarp kurių buvo
ir būsimasis atkurtos Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus“. Šiuo liudijimu yra
pasidalijusi Lietuvos kariuomenės karininko J. Virškevičiaus anūkė Dženifer
Virškus. Beje, Amerikoje gyvenanti moteris puikiai kalba lietuviškai. Kad išmoktų
lietuvių kalbą, ji specialiai buvo atvykusi
į savo senelio gimtąją šalį.
J. Virškevičiaus palikuonys kitąmet
ruošiasi aplankyti Lietuvą. „Nekantriai
laukiame knygos apie šį mūsų kraštietį,
kilusį iš Pūstapėdžių kaimo. Iš Amerikos
į Vilkaviškį ji turėtų būti atgabenta ki-

tais metais, – sakė Vilkaviškio viešosios
bibliotekos Bibliografijos ir informacijos
skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė. – O kol kas daugiau informacijos
apie Juozą Virškevičių galima rasti Vilkaviškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje paspaudus projekto „Vilkaviškio
krašto e-etnografijos akademija“ piktogramą ir paskui pasirinkus skiltį „Asmenybės“.
„Santakos“ inf.
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

S Rudens spalvos jau blunka – nukritusius lapus netrukus balins
šalnos.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Rudens vardas – iš spalvos pavadinimo
Kiekviena žodžio kilmės istorija atskleidžia
tautos pasaulėjautą. Ar kada nors susimąstėte, iš kur kilo lietuvių kalbos žodis ruduo ir ką
jis pasako apie mūsų protėvių požiūrį į šį metų
laiką?
„Mūsų rudens pavadinimas
turbūt kiekvienam aiškus:
mūsų protėviams ruduo – tai
laikas, kai paruduoja laukai,
medžių lapai. Tokį patį pavadinimą turi ir latviai. Jų „rudens“, kaip ir lietuvių ruduo,
kilo iš spalvos pavadinimo,
plg.: lietuvių „rudas“, latvių
„ruds“.
Prie tokio rudens vardo
atsiradimo galbūt prisidėjo
ir poetinis mūsų protėvių
charakteris.
Kaip rodytų prūsų kalbos

ORAI

Naktimis žada
pašalti

rudens pavadinimas, senieji
baltai tą rudens laikotarpį,
kai pjaunami javai, galėjo vadinti vienu vardu, o vėlesnį
rudens periodą, kai pradeda
ruduoti lapai, – kitu. Vėliau
vakarų baltai (prūsai) apibendrino vienokį, o rytų baltai (lietuviai, latviai) kitokį
pavadinimą“, – knygoje „Iš
kur jie?“ rašė kalbininkas Algirdas Sabaliauskas.

Pagal Lietuvių kalbos
instituto inf.

6/ 0

S Prie tokio rudens vardo atsiradimo galbūt prisidėjo ir poetinis mūsų protėvių charakteris. Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

KAS? KUR? KADA?

Šiandien lietus aprims, dieną nusišypsos
saulutė. Nepastovios krypties vėjas pūs 4–8
m/s greičiu. Oras sušils iki 1–6 laipsnių.
Trečiadienį dangus bus debesuotas su
pragiedruliais. Naktį ir rytą kai kur numatomas plikledis. Vėjas pasisuks iš pietų,
pietvakarių ir sustiprės iki 7–12 m/s. Naktį termometro stulpeliai gali nukristi šiek
tiek žemiau 0 laipsnių, dieną kils iki 3–8
laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vėjas aprims. Debesys
neišsisklaidys, bet gausesnių kritulių nenumatoma. Naktį temperatūra svyruos apie
0–3 laipsnius šilumos, dieną sušils iki 5–8
laipsnių.

ŠIANDIEN

Vilkaviškyje
s Lapkričio 9 d., 15 val., Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje

Saulė tekėjo

vyks Nijolės Skroblienės paveikslų parodos „Trumpalaikiškumas“ pristatymas.

Saulė leisis

s Lapkričio 12 d. (penktadienį), minint Verslo dieną, rajono

verslininkai kviečiami į forumą „Jauno verslo iššūkiai ir galimybės“, kuris vyks Vilkaviškio sporto ir pramogų centre
nuo 10 val. Pranešimus skaitys verslo ir rinkodaros mentorius Mindaugas Juodaitis, rašytojas ir žurnalistas Giedrius
Drukteinis, patirtimi dalysis Vilkaviškio verslo atstovai,
bus teikiami verslo apdovanojimai. Dalyviai registruojami
el. paštu lina@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu 8 659 67 332.

Dienos trukmė

07:35
16:30
08:55

Skorpionas (10 24–11 22)
Jaunatis iki lapkričio 11 d.

DIENOS

Kybartuose
s Lapkričio 17 d., 17 val., Algimanto Kezio galerijoje vyks

Lapkričio 10-oji –
Pasaulinė mokslo diena taikai ir
vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir auditorių
diena

kybartietės Teresės Juodėnienės tapybos darbų parodos
atidarymas. Renginyje dalyvaus ir pati darbų autorė. Ji
ruošia dovaną Kybartų miestui. Į renginį būtina iš anksto
registruotis tel. 8 671 09 231. Paroda galerijoje bus eksponuojama iki gruodžio 30 d.
s Miesto bibliotekoje eksponuojama autorinė kybartiečio Algirdo Kučinsko tapybos bei medžio darbų paroda „Gamtos
žavesys ir grožis“. Ji vyks iki gruodžio 20 d. Organizatoriai
kviečia apsilankyti.

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

Basanavičynėje
s Lapkričio 23 d. vyks konferencija-skaitymai. Renginys skir-

Gižuose
s Bibliotekoje eksponuojama paroda „Rimšynės paslaptys“.

Ją parengę VIlkaviškio viešosios bibliotekos darbuotojai
kviesdami apžiūrėti eksponatus akcentuoja: „Juk tai taip

VARDINĖS
Užsk. 2902

tas paminėti 170-ąsias Jono Basanavičiaus gimimo metines. Jame pranešimus skaitys istorikas dr. Žygintas Būčys,
etnologė dr. Elvyda Lazauskaitė, archeologas doc. dr. Algimantas Merkevičius, muziejininkas doktorantas Vytautas
Budvytis, istorikas dr. Valdas Selenis ir Jono Basanavičiaus
biografijos tyrinėtojas, knygos „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos“
autorius Algirdas Grigaravičius. Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Lietuvos nacionalinio muziejaus „YouTube“ paskyroje. Daugiau informacijos apie renginį teikiama
ir dalyviai registruojami tel. (8 342) 69 365, el. p. j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt.

arti tikrosios Rimšynės!“ Priminsime, kad šiemet minimos
140-osios skulptoriaus ir dailininko Petro Rimšos gimimo
metinės.

Paežeriuose
s Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus Paežerių

dvaro ledainėje eksponuoja keramikos darbų parodą „Iš to
pačio molio drėbti“. Parodoje pristatomi keramikos profesionalų, liaudies meistrų ir savo kelią dar tik atrandančių
jaunųjų kūrėjų darbai.

s Lapkričio 9 d.

Aurelijus, Dargintas, Estela, Skirtautė,
Teodoras

s Lapkričio 10 d.

Andrius, Dainius, Evelinas, Galvinas,
Galvainė, Galvyda, Galvydas, Galvydė,
Leonas, Vaišvilta, Vašviltas, Vaišviltė

s Lapkričio 11 d.

Anastazija, Dagnė, Martyna, Martynas,
Milvydė, Vyginta, Vygintas, Vygintė,
Vygirdas, Vygirdė

