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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Šulinių gelmėse – tykantys
pavojai ir įdomūs radiniai
Andrius GRYGELAITIS

būtina patikrinti dugną. Pasitaiko atvejų, kai šulinio pagrindas būna ne
kietas gruntas, o dribsmėlis. Kartą
dirbdamas Sasnavoje Darius pajuto,
kaip ima smigti gilyn. Su šulinio savininku tuo metu kalbėjęsis jo kolega
ne iš karto sureagavo į prašymus jį
ištraukti, tad vyras per kelias akimirkas iki pusės susmego žemėn.
Pavojingų situacijų būta ir daugiau. Kartą Kudirkos Naumiestyje
atskilusi šulinio žiedo pusė vilkaviškietį netikėtai prispaudė prie kitos
sienos. Laimei, kitoje žiedo pusėje
žiojėjo olos dydžio tarpas, tad vyras
savo jėgomis sugebėjo išsivaduoti ir
atskilusią dalį grąžinti į vietą. Jo teigimu, dažniausiai panašios žemės ertmės susidaro po liūčių.

Šulinių valymas gali būti ne
tik pavojingas, bet ir įdomus
darbas. Daugiau nei dešimtmetį šiuo amatu užsiimantis
vilkaviškietis Darius savo istorijomis galėtų užpildyti ne
vienos knygos puslapius.
Pavojingas darbas

Maždaug nuo 2010 m. šulinius
valantis Darius yra ne kartą atsidūręs situacijose, kuomet jį nuo didelės nelaimės skyrė vos kelios akimirkos. Vyras iki šiol atsimena, kaip
prieš kelerius metus Dzūkijoje valė
gana gilų 18 ar 19 žiedų šulinį. NusiNe visada pavyksta
leidęs į patį dugną vilkaviškietis iš
Per metus vilkaviškietis su kolega
pradžių nieko neįprasto nepastebėišvalo nuo šimto iki kelių šimtų šulijo. Netrukus ant jo šalmo iš aukštai
nių. Kartais vieną šulinį tenka valyti
ėmė byrėti nedideli smėlio grūdenet kelias dienas. Vyrai dirba visoje
liai. Darius suprato, kad taip būti
Lietuvoje. Visgi ne visada jiems paneturėtų, jį apėmė negera nuojauta.
vyksta pateisinti klientų lūkesčius.
Kaip tik tuo metu šulinio šeimininPašnekovo teigimu, itin sunku dirbti
kas pasiūlė atsipūsti ir atsigerti katose vietovėse, prie kurių telkšo kovos. Vos iškilus į paviršių nugriau- S Šulinyje galima surasti ir naujausio modelio
kie nors vandens telkiniai. Tuomet
dėjo didžiulis triukšmas – šulinys
„iPhone“ telefoną.
Asmeninio albumo nuotr. dažnai ištraukti iš šulinių vandenį
įgriuvo.
sekasi itin sunkiai, nes vos išjungus
„Dėl saugumo sumetimų šulinius visa- įkalino gelmėse. Laimei, tąkart žemės Da- siurblius, vanduo akimirksniu grįžta į šuda valome bent dviese. Prieš nusileisdami rių užvertė tik iki pusės, tad žemyn nusilei- linį. O vienu metu dirbti su įjungtais siurbžemyn įprastai ištraukiame vandenį. Daž- dęs jo kolega padėjo vyrui išsikapstyti.
liais – pernelyg pavojinga.
nai būna, kad vanduo prilaiko kitoje žiedų
„Po žemėmis jautiesi tarsi spaudžiaPrieš pradėdami darbus specialistai
pusėje esantį sausą gruntą, o kai vandens mas replėmis, būna sunku kvėpuoti, nei- įvertina galimas rizikas. Jie pirmiausiai
nebelieka, kartais šulinio žiedai praranda na pajudėti. Viena iš priežasčių, dėl ko apžiūri žiedų kokybę. Dažnai senuose šustabilumą ir gali pasėsti žemyn ar pasi- taip nutinka, – netinkamas vandens siurb- liniuose betoninius žiedus būna paveikęs
slinkti į šoną, taip sukeldami griūtį. Prieš lių naudojimas. Žmonės dažnai perka pi- laikas, todėl vos pakrapščius juos ima byleidžiantis gilyn būtina įvertinti visas rizi- gius vandeniui traukti skirtus siurblius, rėti smėlis. Leistis gilyn į tokius šulinius
kas“, – teigė Darius.
kurie skleidžia nedidelę vibraciją ir per yra labai nesaugu. Pavojinga valyti ir šuJam ne kartą teko būti užverstam že- kelis metus gali ne tik išjudinti gruntą, bet linius, kurių žiedų padėtį pakeitęs išorinis
mėmis. Kartą vyras, besileisdamas į šulinį, net suskaldyti šulinio žiedus“, – pasakojo žemės sluoksnis, kurie pasislinkę iš įprastarp žiedų pastebėjo nedidelį tarpą. Už ke- pašnekovas.
tinių padėčių.
lių akimirkų ant jo užvirto kalnas žemių ir
Jo teigimu, prieš valant šulinius visada
] Nukelta į 3 p.
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TRUMPAI
] ĮVERTINIMAS
Pirmą kartą Lietuvos socialdemokračių
moterų sąjunga (LSDMS) rinko Metų socialdemokrates. Visi šalyje veikiantys
LSDMS klubai buvo pakviesti apžvelgti
praėjusių metų veiklas ir įvertinti bičiules. Metų socialdemokratės vardą 2021aisiais pelnė 15 moterų. Viena iš jų – vilkaviškietė Daiva Riklienė.
LSDMS yra sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) dalis, turinti
tam tikrą autonomiją. Sąjunga vienija
LSDP nares bei rėmėjas, nesančias kitų
partijų narėmis.

] GAVĖNIOS AUKA
Šios gavėnios pasninko vaisius – tas lėšas, kurias gebėsime sutaupyti mažiau
pirkdami, saikingiau vartodami, atsisakydami kokio nors įprasto malonumo,
kviečiama skirti Vilkaviškio parapijos
labdaros valgyklėlės remontui. „Už
projekto lėšas kiek anksčiau valgyklėlė
buvo aptvarkyta. Tačiau labai reikia remontuoti, atnaujinti pačią virtuvę, jos
baldus“, – sakė dekanas Virginijus Gražulevičius. Geros valios žmonės, kurie
gavėnios dienomis nuspręs ko nors atsisakyti kitų labui, Vilkaviškio katedroje,
netoli altoriaus, ras aukų dėžutę ir galės
prisidėti prie remonto.

Judėsime laisviau
Nuo šiandien Vyriausybei atlaisvinus
judėjimo tarp savivaldybių ribojimus,
vilkaviškiečiai jau galės išvykti iš savo
rajono ribų. Visgi judėti bus galima ne
visomis kryptimis.
Kadangi naujų susirgimų COVID-19
skaičius per 14 dienų mūsų rajone sumažėjęs ir 100 tūkst. gyventojų jis siekia
87,7 atvejo, Vilkaviškis atsidūrė geltonojoje B2 zonoje. Tai reiškia, kad drauge
su kitų B1 ir B2 zonose esančių „geltonų“, C1 ir C2 zonų „raudonų“ bei vienos
„žalios“ savivaldybės gyventojais galėsime judėti laisviau. Visgi į 16 savivaldybių dar vykti negalėsime, nes su jomis
susiję judėjimo ribojimai pratęsti.
Kad ir kaip būtų liūdna, vilkaviškiečiai į kaimyninę Marijampolės savivaldybę vykti dar negalės, nes ji išlieka
„juodojoje“ D zonoje. Taip pat kol kas
negalėsime nuvykti į sostinę, Trakų,
Klaipėdos, Neringos, Biržų, Kupiškio,
Panevėžio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Varėnos, Visagino miestų ir rajonų savivaldybes. Kaip įspėja
policija, ypač didelis judėjimo kontrolės dėmesys bus skirtas „juodosioms“
savivaldybėms, tad norintiesiems į jas
patekti reikės turėti svarią priežastį.
Taip pat nuo pirmadienio jau dirba
visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios
parduotuvės, duris atvėrė muziejai ir
galerijos.
Mūsų rajone per tris praėjusio savaitgalio dienas užfiksuoti 7 nauji susirgimai. Pirmadienio duomenimis, šiuo
metu COVID-19 serga 74 mūsų rajono
gyventojai, 17 iš jų gydomi ligoninėse,
dar vienas žmogus mirė, tad mirčių statistikoje jau 37 vilkaviškiečių pavardės.
Reikia tikėtis, kad žmonės išliks pakankamai sąmoningi ir atlaisvinti ribojimai naujos susirgimų bangos nesukels.
„Santakos“ inf.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Kaip manote, ar reikėjo švelninti judėjimo tarp savivaldybių apribojimus?

S Elena DEREŠKEVIČIENĖ
iš Vištyčio:

– Manau, jog šį draudimą reikėjo
atšaukti. Dukra su šeima gyvena kitame mieste, jų nemačiau tris mėnesius! Internetiniai pokalbiai, vaizdo
skambučiai neprilygsta gyvam bendravimui.

S Jolita TEKORIENĖ
iš Karklinių k.:

– Man atrodo, jog atėjo laikas pradėti pasitikėti žmonėmis. Gyventojai savo
savivaldybių ribas palieka norėdami
apsipirkti, apsilankyti pas medikus, o
ne klaidžioti ar ieškoti viruso.

S Rimvydas PALUBINSKAS
iš Vilkaviškio:

– Ribojimai tarp miestų, kurie įeina
į „juodųjų“ savivaldybių sąrašą, turėtų
išlikti. Juose koronaviruso mastai tebėra didžiuliai. Jeigu būtų galima judėti
laisvai, protrūkio būtų galima tikėtis
net tose savivaldybėse, kuriose situacija ėmė gerėti arba stabilizavosi.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Veikla Savivaldybės taryboje:
žvilgsnis iš vidaus
POLITIKO TRIBŪNA

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, atgimė ir
tikroji savivalda. Istorijai
lėmus, teko iš arti pažinti
bei patirti tiek sovietinės
Lietuvos „savivaldą“, tiek
dabartinę.
Nurodyti ir vykdyti!

Kartais iš vyresnės kartos
vilkaviškiečių tenka išgirsti repliką: „Ot, prie ruso tai buvo tvarka.“ Taip, tuometinėje valdžios
piramidėje galiojo kūjo ir kylio
principas. Nutars Maskvoje, pritars Vilniuje, o rajone šoks vykdyti bei raportuoti į viršų.
Tuometiniam Vilkaviškio rajono vykdomajam komitetui nebuvo suteikta savarankiškumo,
reikėjo tik vykdyti socialistinius
įsipareigojimus ir tikėtis raudonųjų pereinamųjų vėliavų ir medalių. Ir
skubėdavo visi vykdyti, prirašinėti, raportuoti. Vadinamosios DŽDT (darbo žmonių
deputatų tarybos) nariai buvo atrenkami
partijos vadovų. Kuo paklusnesnis, tuo geresnis. Kalbos ir pasisakymai surežisuoti
iš „aukščiau“, tai yra Komunistų partijos
komitete. Nei ginčų, nei kivirčų – visi vieningai „už“.
Pagal to laikmečio tvarką rajono vadovams buvo pavaldžios visos įstaigos,
įmonės, gamyklos, kolūkiai. Todėl ir kumščiais buvo galima trankytis. Man dirbant
Švietimo skyriuje teko iš arti regėti vadovų pykčio protrūkius, grasinimus netekti
premijų, paskyros butui ar automobiliui.
Menu, kaip tradiciniuose pirmadienio
vadovų pasitarimuose buvo vanojamas
ilgametis komunalinių paslaugų įmonės
vadovas. Vykdomojo komiteto pirmininkas mėgo rytais apvažiuoti miestą ir už
surastą netvarką išbarti tos teritorijos šeimininkus. Žemesnės grandies vadovai, pavyzdžiui, mokyklų direktoriai, dar turėjo
vykdyti ir gautus partijos, komjaunimo,
profsąjungų, įvairių visuomeninių organizacijų nurodymus.

lios: skaidosi, naujos daugumos
verčia buvusias, gausu politinių
perbėgėlių. Ir tai nėra gerai – per
vidurį kadencijos keičiantis merams sustoja pradėti darbai, slogi aplinka slopina darbuotojų
iniciatyvą ir darbingumą. Dėl to
kenčia visi regiono žmonės.
Visgi juodųjų periodų būta ir
mūsų Savivaldybėje. Įvardyčiau
buvusio mero ir socialdemokratų
vadovo Algirdo Bagušinsko netoliaregiškumą, dargi sakyčiau, partijos bičiulių išdavystę.
Man nepriimtinas ir buvusio
Socialdemokratų partijos lyderio
Algirdo Butkevičiaus šuolis į Žaliųjų partiją. Gerbiu šį politiką už
nuosaikumą, aukštą politinę kultūrą, nuoširdų požiūrį į žmogų,
bet toks netikėtas posūkis, mano
požiūriu, buvo klaida.
Juozo LUKOŠEVIČIAUS nuotr.
Stabilų bei tolygų savivaldos
darbą labiausiai lemia SavivalValdžią lemia rinkėjų balsai
dybės tarybos valdančiosios koalicijos
Savivaldos valdymo politika kardina- vieningumas ir kūrybiškumas. Dirbant
liai pasikeitė valstybės nepriklausomybės visiems sutartinai per pastaruosius depradžioje atkūrus tikrąjį savivaldybių sava- šimtmečius Vilkaviškio miestas ir rajonas
rankiškumą. Vadovaudamosios pasaulyje atsigavo, iškilo puikių netgi ir visą šalį reppripažintomis demokratinėmis vertybėmis rezentuojančių statinių. Autobusų stotį suir Vilkaviškio rajone atsikūrusios politinės projektavęs architektas Gintaras Balčytis
partijos pradėjo rengtis rinkimams. Gau- neseniai pelnė valstybinį apdovanojimą,
siausią narių ir rėmėjų būrį turėjusi Social- kartu išgarsinęs ir Vilkaviškio vardą. O
demokratų partija (LSDP) netrukus tapo juk kiek būta oponentų kritikos rengiant
vyraujančia politine jėga ir taip garantavo šį projektą! Daug diskutuota ir valdančiosavivaldos stabilumą bei pastovumą.
sios koalicijos viduje, bet buvo rastas sutaLSDP gretose esu nuo 2000 metų. Tuo- rimas ir priimtas sprendimas, kuris, kaip
met pirmą kartą teko šiai partijai atstovauti dabar matome, lėmė puikų rezultatą.
Savivaldybės taryboje. Pamažu formavosi
patirtis, tradicijos, vis dažniau gyvenimo išKaršti pokalbiai frakcijoje
šūkius ir problemas pradėta spręsti teisinėRuošiantis rinkimams į šios kadencijos
mis priemonėmis. Išnyko kumščio ir telefo- Savivaldybės tarybą, Socialdemokratų parninė teisė. Pirmoje kadencijoje dar silpnai tijos konferencijoje po reitingavimo gavau
dirbo komitetai, beveik nebuvo visuome- aštuntą numerį sąraše.
nės kontrolės, vis labiau sarginio šuns teise
Siekdamas leisti dirbti jaunesniems, supradėjo naudotis opozicija.
sikeičiau su penkioliktuoju sąraše buvusiu
Beveik galėtume pasidžiaugti stabilu- Arvydu Šlivinsku. Rinkėjams išreitingavus
mu ir pastovumu mūsų rajone. Visai kito- vėl patekau į Tarybą, į kurios darbą turiu
kią situaciją regime, pasidairę po kai ku- galimybę pažvelgti iš vidaus.
rias kaimynines savivaldybes (Kalvariją,
Kazlų Rūdą). Jų tarybose koalicijos nestabi] Nukelta į 9 p.

Pavasario sesijos posėdyje pristatytas
darbų programos projektas
S Viktorija BAGDANAVIČIŪTĖ
iš Kybartų:

– Judėjimo ribojimui nepritariu.
Šis ir kiti draudimai stipriai žaloja
gyventojų psichinę sveikatą. Žmonės,
kurie persirgo ir pasiskiepijo, turėtų
bendrauti be jokių ribojimų.

S Justina VASIUKEVIČIŪTĖ
iš Būdviečių k.:

– Ribojimus jau reikėjo atšaukti.
Laisvėjant karantinui bus galima vykti
į parkus, muziejus ar kitas lankytinas
vietas, todėl norėčiau apsilankyti ne
tik mūsų, bet ir kituose rajonuose.

Kovo 10 dieną Seimo nariams susirinkus į
pirmąjį pavasario sesijos posėdį buvo pristatytas darbų programos projektas. Šiuo
metu svarbiausiu prioritetu įvardijamas
siekis toliau užtikrinti tinkamą pandemijos valdymą bei jos žalingų padarinių
sumažinimą. Dėl to metų viduryje numatoma peržiūrėti 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymą, siekiant reaguoti į besikeičiančią situaciją ir užtikrinti adekvatų
bei laiku įvykdytą būtinų pandemijos pasekmių šalinimo priemonių finansavimą.
Tarp svarbesnių Seimo planuojamų
darbų galima paminėti valstybės paramos
didinimą jaunoms šeimoms būstui įsigyti,
socialinio darbo srities ir pagalbos neįgaliesiems stiprinimą. Asmenims, kuriems
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos sumažėjo dėl to, kad karantino laikotarpiu jie buvo prastovose, bus siūloma
minėtas išmokas skaičiuoti iš laikotarpio,
buvusio iki karantino paskelbimo. Ši tvarka bus taikoma ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla ir pajamos

sumažėjo dėl karantino.
Sveikatos srityje bus tobulinamas sveikatos sistemos valdymas ir finansavimas,
gerinamas kompensuojamųjų vaistinių
preparatų prieinamumas ir jų pasirinkimas. Ekonomikos srityje didžiausias dėmesys bus skiriamas inovacijų skatinimui ir
viešųjų pirkimų sistemos tobulinimui. Įgyvendinant Lietuvos žaliojo kurso prioritetą numatoma tobulinti daugiabučių namų
modernizavimo procesų administravimą,
išplėsti visuomenės galimybes dalyvauti
priimant sprendimus dėl želdynų, taip pat
siūlomi teisės aktai, didinantys gyvūnų teisių apsaugą.
Šioje sesijoje numatyta svarstyti ir nevienareikšmiškai vertinamus įstatymų projektus: partnerystės instituto įteisinimą,
asmenvardžių rašybą, lengvų narkotikų
dekriminalizavimą.
Į sesijos darbų programą yra įtraukta
ir eilė Seimo nario Algirdo Butkevičiaus parengtų įstatymų projektų. Didžioji jų dalis
yra inicijuoti Vilkaviškio rajono gyventojų.
Tai Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas,

siekiant, kad rinkliavą už atliekų tvarkymą reikėtų mokėti tik už tuos nekilnojamojo turto objektus, kuriems teikiama
paslauga, ir nebūtų skaičiuojamas mokestis už objektus, kuriais nesinaudojama ir
kuriuose atliekų nėra. Sodininkų bendrijų
įstatymo pataisomis bus siekiama spręsti
mėgėjų sodų teritorijose esančios apleistos, nenaudojamos bendrojo naudojimo
žemės klausimus. Taip pat bus svarstomi
parlamentaro parengti siūlymai, kad automobilių taršos mokesčio nereikėtų mokėti
už paveldėtą automobilį ir kad individualia veikla užsiimantys gyventojai galėtų
laisviau pasirinkti norimą taikyti apskaitos principą.
Į programą įtraukti ir A. Butkevičiaus
projektai, susiję su sporto finansavimo tobulinimu, statybininko kortelės įteisinimu
ir kt.
Apie tolesnę įstatymų projektų svarstymo eigą Seimo narys informuos „Santakoje“ ir savo feisbuko paskyroje.

Seimo nario biuro inf.
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Šulinių gelmėse – tykantys pavojai
ir įdomūs radiniai

RETAS AMATAS

] Atkelta iš 1 p.
Prieš leidžiantis gilyn būtina įsitikinti, jog
šulinyje nėra jokio elektros laido. Pasitaikę atvejų, kai šulinių šeimininkai užtikrindavo, kad gilumoje laidų nėra, tačiau vos
pasiekusius vandens paviršių meistrus imdavo purtyti elektros srovė. Siekdami įsitikinti, jog leistis gilyn nepavojinga, vyrai
naudoja specialius elektros indikatorius.
Specialistai dažniausiai atsisako dirbti
senuose akmeniniuose šuliniuose. Juose akmenys įprastai būna sudėti vienas ant kito
ir nesutvirtinti nei cementu, nei moliu, nei
kitomis medžiagomis. Valant tokius šulinius vienas netikslus judesys gali kainuoti
gyvybę.
Ne visi klientai leidžia nuimti šulinio
dangtį, nors tai padaryti dėl šviesos ir deguonies trūkumo po žeme – būtina. Be to,
su uždengtu dangčiu dirbti daug pavojingiau. Jei viduje įvyktų nelaimė, taptų sudėtinga greitai į ją sureaguoti.
„Pasitaiko atvejų, kai gyventojai šulinius „paverčia“ nedideliais nameliais, kurių net neįmanoma nukelti. Kartą į vieną
tokį šulinį šiaip ne taip įlindau, tačiau išlįsti jau nepavyko. Norėdamas tai padaryti
turėjau nusirengti drabužius“, – prisiminė
pašnekovas.
Darbo metu reikia itin saugotis seniai
nevalytuose šuliniuose. Dėl tam tikrų aplinkybių juose gali kauptis nuodingos metano
dujos, kurios žmogų pražudo vos per kelias
sekundes. Neseniai mūsų šalyje jau įvyko
kelios panašios nelaimės. Pasak Dariaus,
dujų lygį galima pamatuoti specialiais aparatais, tačiau dirbti su jais itin nepatogu.
Be to, jie labai brangūs. Anksčiau žmonės,
norėdami patikrinti gilumoje esančių dujų
kiekį, į šulinį kibire leisdavo uždegtą žvakę.
Jei ši užgesdavo, tapdavo aišku, kad leistis
žemyn – pavojinga.

Lietuviai – kantrūs

Į ne vieną tūkstantį šulinių nusileidęs
vilkaviškietis sakė, kad kiekvienas iš jų slepia vis naujas istorijas. Giliausias šulinys,
kurį jam teko apžiūrėti, buvo 40 žiedų, o valyti teko 30 žiedų gylio šulinį. Įprastai žiedo
plotis siekia 0,7–1 m.
Valomuose šuliniuose Dariui tekę rasti
pačių įvairiausių daiktų: šaldytuvų, dvira-

S Surūdiję kibirai ir panašūs rakandai – įprasti šulinių valytojų radiniai.
čių, kompiuterių, akumuliatorių, žaislų, stalo ir garažo įrankių, indų ir kt. Kartą vyras
iš gelmių ištraukė naujausio modelio „iPhone“ telefoną. Pasitaiko ir itin vertingų radinių: senovinių monetų, sidabrinių šaukštelių, karo reliktų.
Neretai žmonės jį kviečiasi ištraukti šulinyje laikytas, tačiau nutrūkusias raugintų
agurkų statines, pieno bidonus ar alkoholinių gėrimų pakuotes.
„Kartą iš vieno šulinio ištraukėme 19 surūdijusių kibirų. Kai atrodė, kad baigėme
darbą, jo savininkė prisiminė, kad dar turi
būti įkritęs rožinis bidonėlis. Teko ir jo ieškoti“, – juokėsi pašnekovas.
Šulinių gelmėse glūdi ne tik įvairūs daiktai. Daug nemaloniau juos valantiems specialistams būna, kai tenka traukti suirusius
arba dar tik pradėjusius irti gyvūnų kūnus.
Itin dažnai tenka rasti varlių, driežų, žiurkių, kurmių. Pasitaiko ir kačių, šunų ir net
žalčių gaišenų. Tiesa, buvęs ne vienas atvejis, kai Dariui ar jo kolegai pavyko išgelbėti
dar gyvus padarėlius. Šuliniuose itin dažnai randama žiemoti susiruošusių šikšnosparnių.
„Kartą valydamas šulinį radau vokišką
katiliuką. Apsidžiaugiau. Netrukus užčiuopiau kažkokius į žmogaus panašius kaulus.

Šulinio savininkas patarė juos palikti, kad
ateityje nekiltų blogų asociacijų. Tai galėjo
būti ir kiaulės kaulai, tačiau aiškintis nepanorome. Sykį dirbdamas Panevėžyje šulinyje radau vaikišką batą. Netrukus iš vandens
išniro mergaitės galva. Net krūptelėjau. Ne
iš karto supratau, kad tai – žaislas. Būnant
giliai po žeme asociacijų kyla įvairių. Pavyzdžiui, kartą Vištyčio centre valiau šulinį ir
staiga išgirdau mišių metu sakomą kunigo
pamokslą. Būnant 17 ar 19 žiedų gylyje dvasininko žodžiai įgavo visai kitą prasmę“,
– šypsojosi vilkaviškietis.
Jis teigė pastebėjęs, kad lietuviai – gana kantrūs žmonės. Kartą prie Kauno gyvenantis vyriškis Darių pasikvietė dėl to,
kad pasikeitė geriamo vandens skonis. Tąkart iš šulinio buvo ištrauktos 7 žiurkės.
Tai pamatęs užsakovas greitai nuskubėjo
prie šaldytuvo ir atsikimšo alaus butelį.
Anot pašnekovo, vieni klientai išgyvena
dėl radinių, o kiti net nesistebi. Daugiausiai iš vieno šulinio jam tekę ištraukti net
19 žiurkių.

Mėgsta daryti patys

Dar vienas tautiečiams būdingas bruožas – noras viską atlikti patiems, nors neretai tam stinga elementariausių žinių. Da-

rius papasakojo istoriją, kaip dvi garbaus
amžiaus močiutės nusprendė paprašyti
vietinio jauno vyro, kad šis išvalytų šulinį.
Tąkart jaunuolis įsėdo į prie virvės pririštą
kibirą, o moterys sukdamos šulinio rankeną bandė nuleisti jį gilyn. Deja, močiutės
pervertino savo jėgas ir paleido rankeną.
Vyriškis dideliu greičiu nugarmėjo žemyn.
Išvengti kaulų lūžių jam nepavyko. Nenorėdamos, kad situacija pasikartotų, kitą kartą
moterys užbaigti šulinio valymo darbus jau
paprašė vilkaviškiečio ir jo kolegos.
Išvalę šulinius specialistai juos ir dezinfekuoja. Kartą Darių pasikvietusi moteris
papasakojo, kad į jos šulinį buvo įkritęs
kurmis, tačiau kaimynas jį ištraukė. Norėdama, kad nenukentėtų vandens kokybė,
ji pati šulinį dezinfekavo, į jį įpylusi... skalbinių baliklio.
„Kartais žmonės kreipiasi, prašydami
padaryti nitratų bei nitritų tyrimus. Šių
medžiagų vandenyje gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Sykį viena Bebrininkų kaimo gyventoja skundėsi nuolatiniu dusuliu
ir nesibaigiančiu kosėjimu. Ištyrus šulinio
vandenį paaiškėjo, kad jis – itin blogos kokybės. Pasirodo, moteris ant šalimais esančių trinkelių augančią žolę purkšdavo įvairiais herbicidais. Jie pateko į šulinį ir tapo
pagrindine negalavimų priežastimi“, – pasakojo pašnekovas.
Pasak jo, žmonės vis dažniau šulinius
keičia į vandens gręžinius, tačiau tai ne
visada pasiteisina. Vyras pateikė netoli Kudirkos Naumiesčio gyvenančio ūkininko
pavyzdį: žmogus tik po kelių metų suprato,
kad iš gręžinio geria „negyvą“ vandenį.
„Į mus kreipęsis žemdirbys nusprendė
„atsiprašyti“ šulinio. Iki tol jis gėrė vandenį
iš gręžinio. Įprastai toks vanduo būna kalkėtas, prisodrintas geležies, tad jį būtina valyti įvairiais filtrais. Kad toks vanduo nėra
visiškai geras, ūkininkas suprato tada, kai
juo girdytos vištos ėmė dėti belukščius kiaušinius“, – pasakojo Darius.
Šiame tekste papasakotos tik kelios istorijos iš vilkaviškiečio darbo kasdienybės. Jų
vyras yra sukaupęs žymiai daugiau. Meistras tarsi dienoraštyje fiksuoja didžiąją dalį
informacijos apie šulinius, kuriuos jam tekę valyti. Neretai sukaupti duomenys praverčia, nes žmonės net ir po kelerių metų
vėl kreipiasi pagalbos.

SVEIKINAME

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Puikus sprendimas – mankštos per ZOOM platformą
Per ilgą karantino laikotarpį užsisėdėję
namuose žmonės džiaugiasi bet kokia galimybe pajudėti. Visi žinome, jog patiems
prisiversti sportuoti yra sunku, tad labai
smagu, kai yra, kas organizuoja tokius užsiėmimus.
Į redakciją paskambinusi vilkaviškietė labai džiaugėsi Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB)
internetu rengiamomis kūno lavinimo pamokomis.
„Vasario pradžioje sužinojau, kad šis
biuras vakarais, po darbo, organizuoja pilateso bei raumenų tempimo, kvėpavimo
ir atsipalaidavimo (jogos) pamokas. Jos
vyksta keturis kartus per savaitę (du kartus kviečiama į jogos pamokas, du kartus
– į pilateso). Nuostabu tai, kad visi gali prisijungti nemokamai ir visi turi galimybę
sportuoti namuose. Tereikia užsiregistruoti biuro duotu adresu ir organizatoriai atsiunčia prisijungimo per ZOOM platformą
nuorodą. Kai tik galiu, visuomet pati prisijungiu ir mankštinuosi, nors gyvenu Vilkaviškyje“, – pasakojo moteris.

Vilkaviškietė apgailestavo tik dėl vieno
– kad šios mankštos, bent jau kol kas, numatytos du mėnesius, tad balandį gali baigtis.
„Būtų labai šaunu, jei kažką panašaus
suorganizuotų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
ten juk dirba veiklus, naujoves propaguojantis kolektyvas. Internete mačiau, kad
dabar, vasarį ir kovą, tris darbo dienas Vilkaviškio VSB rengiami nuotoliniai fizinio
aktyvumo užsiėmimai. Bet jie vyksta labai
nepatogiu laiku – 10 val. Tad mankštintis
gali tik bedarbiai ir senjorai, o aš esu dirbantis žmogus ir tokiu metu tikrai negaliu
sportuoti. Įdomu, kad šeštadienį, dešimtą
ryto, organizuojami užsiėmimai moterims
ir merginoms – o kodėl nėra užsiėmimų
vyrams? Noriu pasakyti, kad šeštadienio
rytą gal mielai pasportuotų visa šeima,
bet vargu, ar kuris vyras norės jungtis į užsiėmimus, kurie skirti tik moterims.
Tikrai labai džiugu, kad organizuojamos nemokamos individualios psichologo
konsultacijos, nes šiuo sudėtingu laikotarpiu dar labiau už kūną gali kentėti psichi-

ka. Deja, ne kiekvienas tokiai konsultacijai
pasiryš. Manau, žmonėms labai padėtų ir
psichoterapijos, meditacijos, įvairios saviugdos pamokos – gal būtų galima suorganizuoti ir tokius mokymus ar bent jau įvadines pamokas, kad žmonės žinotų, kaip
tvarkytis su dvasinėmis problemomis?
Apskritai iš esamos situacijos turime
ko pasimokyti. Išmokome elementarių higienos taisyklių, atradome, kad nė kiek ne
prasčiau daugelį darbų galime dirbti per
atstumą, o ne sėdėdami biuruose. Dabar
įsitikinome, kad ir sportuoti galime per atstumą, nebūtinai suėję į vieną salę. Juk Vilkaviškio VSB ne karantino metu kviesdavo
į tam tikras treniruotes, raumenų atpalaidavimo pamokas, bet ne visada mažoje salėje
užtekdavo vietos, reikėdavo suspėti užsiregistruoti. O štai tokiose „internetinėse“
mankštose telpa visi. Tad labai kviesčiau
rasti būdų dažniau ir plačiau rengti tokius
užsiėmimus, nes vien informacijos apie
plintančią ligą neužtenka, reikia stiprinti
kūną, kad lengviau įveiktume visus virusus“, – kalbėjo vilkaviškietė.

Žmogaus širdis nesensta ir nežyla,
Jei ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliais sušildai tuos,
Kuriems gerumą dalini...
Gražaus jubiliejaus proga linkime
sveikatos, nepakartojamų akimirkų,
džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų, laimingų metų.

80-ies metų jubiliejaus
proga
Teresę KRIVICKIENĘ,
gyvenančią Vilkaviškyje, sveikina

4 dukros ir 4 sūnūs su šeimomis,
11 anūkų ir 2 proanūkiai
Užsk. 578

2021 m. kovo 16 d.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Medicinos psichologė pataria
keisti požiūrį į karantiną
Karantinui Lietuvoje tęsiantis
vis dažniau išgirstame kalbų
apie psichologinės sveikatos
problemas šiuo neįprastu laikotarpiu. Norėdami susidoroti su
emocinei sveikatai iškylančiais
iššūkiais žmonės vis dažniau
kreipiasi į psichologus.
Brandumo stoka

Vilkaviškio ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro psichologė Virginija
Klimašauskienė sakė, kad karantino metu
žmonės susiduria su daugybe įvairių jausmų.
– Karantinas – sudėtingas laikotarpis
visiems žmonėms, nes sutrikdė įprastą
gyvenimą: pasikeitė darbo ir poilsio režimas, bendravimas su kitais žmonėmis
ir šeimos nariais. Reikia prisitaikyti prie
naujų gyvenimo sąlygų, įveikti įvairius iššūkius, išmokti gyventi kitaip, nei buvome
įpratę. Kylantis stresas ir neužtikrintumas,
nutrūkę socialiniai santykiai, finansinės
problemos gali padidinti nerimą, miego
problemas, irzlumą, bejėgiškumo jausmą,
– pasakojo medicinos psichologė.
Kaip niekada dažnai socialinėje erdvėje
pastebime žmones, kurie stengiasi paneigti
viruso egzistavimą. Specialistai teigia, jog
toks realybės neigimas yra pirmas psichologinių problemų požymis.
– Viruso neigimas parodo visuomenės
ar asmens brandumo stoką. Pasak šalyje
žinomo psichiatro, psichoterapeuto Raimundo Aleknos, kuo mažiau brandi visuomenė ar asmuo, tuo ilgiau jie užstringa
neigimo fazėje, bando ignoruoti įvykusį
faktą. Jei visuomenė brandesnė, ji greičiau pereina pykčio, kaltųjų paieškos fazę.
Pyktis pasireiškia visais lygmenimis. Kaip
ir dabar: vieni kaltina, kad valdžia per vėlai įvedė karantiną, kiti – kad apskritai įvedė ar kad karantino metu sąlygos yra per
griežtos. Brandesnė visuomenė ir šį etapą
išgyvena gana greitai ir sklandžiai, – įžvalgomis dalijosi V. Klimašauskienė.

Tarsi spąstuose

Medicinos psichologė teigė, jog kritinis
mąstymas padeda mums atsirinkti tai, kas
patikima ir tikra, skatina svarstyti alternatyvas, nuolat kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos, taip pat neprarasti sveiko

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Apgavo senutę

Sekmadienį apie įvykdytą nusikaltimą
policijai pranešė apvogtos moters kaimynas.
Kovo 6 d. Kataučiznos kaime (Klausučių sen.) įvykęs nusikaltimas paaiškėjo tik po savaitės, kai apvogta 84-erių
moteris atėjo pas kaimyną pasiskolinti
pinigų maistui. Senutė papasakojo, kad
nieko blogo neįtarusi, kai pas ją užsuko du nepažįstami asmenys, prisistatę
krosnis tikrinančiais Savivaldybės atstovais. Tik jiems išėjus močiutė pasigedo piniginės su 300 eurų.
Policija įspėja žmones, ypač vienišus senjorus, neįsileisti į namus nepažįstamų asmenų nepatikrinus, ar šie
tikrai yra tie, kuo prisistato. Pareigūnai
prašo visuomet atkreipti dėmesį į automobilį, kuriuo atvyksta nepažįstami
asmenys, nes bet kuri tikrinanti institucija turi automobilius su skiriamaisiais
ženklais ar užrašais. Jei ant automobilio jokių ženklų nėra, vertėtų užsirašyti
jo numerius ir pranešti policijai.

Vairavo girtas
S Medicinos psichologė Virginija Klimašauskienė sakė, kad karantino metu daugiau psichologinių problemų patiria net vaikai.
Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr.
proto, nepulti į paniką.
Daugelis žmonių per karantiną namuose jaučiasi įkalinti, tarsi įkliuvę į spąstus,
todėl kyla diskomforto, nepasitenkinimo
jausmas. Anot V. Klimašauskienės, kiekvienas žmogus galėtų sau padėti, jei sugebėtų
pakeisti požiūrį į karantiną, o ne tik dejuoti ir laukti, kol šis pasibaigs. Pasak psichologės, susidariusioje situacijoje vertėtų
pasinaudoti atsiradusia galimybe pakeisti
savo gyvenimo įpročius. V. Klimašauskienė patarė išnaudoti laisvesnį laiką ir pradėti daugiau sportuoti, sveikiau maitintis,
dažniau bendrauti su šeimos nariais, susikurti naujus ritualus.

Siūlo įvertinti privalumus

Jau ne vieną mėnesį daugeliui žmonių
tenka dirbti iš namų. Užsitęsus karantinui
dažnai pritrūkstama motyvacijos darbui.
Psichologė siūlo pirmiausia prisiminti ir
įvertinti karantino teikiamus privalumus:
nereikia gaišti laiko vykstant į darbovietę
ir iš jos, dirbant iš namų lengviau suderinti
profesinį ir asmeninį gyvenimą.
Tačiau nesusitinkant su kolegomis dažnam trūksta bendravimo, o tai slegia emociškai, be to, dirbant namuose atsiranda
kitų blaškančių veiksnių.
Kad nuotolinis darbas keltų kuo ma-

žiau streso, psichologė pataria elgtis taip,
lyg eitume į darbą: namuose susikurti
tinkamą darbo vietą, nesėsti prie kompiuterio su pižama, paisyti įprastų darbo valandų. Tam, kad išlaikytumėte emocinį ryšį, stenkitės kuo daugiau komunikuoti su
kolegomis. Juk šiuolaikinės technologijos
suteikia galimybę ne tik girdėti balsą, bet
ir matytis, netgi įprastai drauge išgerti puodelį kavos.
Medikė neslepia, kad virusas paveikė
ne tik jos pacientų, bet ir pačių gydytojų gyvenimą. Jie, dirbdami ligoninėje, kiekvieną
dieną rizikuoja užsikrėsti COVID-19, virusą
„parsinešti“ į namus, užkrėsti artimuosius.
– Epidemijos metu medikams stresą
kelia pasikeitusios darbo sąlygos, sumažėję socialiniai kontaktai, intensyvus darbo
grafikas, sumažėjusi socialinė parama, – pasakojo V. Klimašauskienė. – Todėl psichologinės konsultacijos medikams taip pat reikalingos.
Visgi psichologė patartų susitaikyti su
esama situacija ir suprasti, kad pandemiją
bei su ja susijusią izoliaciją, pasikeitusias
gyvenimo sąlygas išgyvena visas pasaulis.
Tad vertėtų nestresuoti, o ramiai priimti
tai kaip duotybę, kurios neįmanoma pakeisti.
Morta INKRATAITĖ

Sekmadienį Pilviškiuose sulaikytas neblaivus vairuotojas.
Apie 22.30 val. Pilviškiuose patruliavę pareigūnai Vasario 16-osios gatvėje
sustabdė automobilį BMW 320. Jį vairavo neblaivus Mantas Raguckas. 24-erių
pilviškietis buvo ne tik vidutiniškai
(2,39 prom.) įkaušęs, bet ir neturėjo teisės vairuoti, nes ją buvo praradęs jau
anksčiau. BMW nugabentas į saugojimo aikštelę.

Sužalojo patėvį

Sekmadienį Kybartuose nepilnametis
sužalojo patėvį.
Apie 22.30 val. visiškai girtas (2,86
prom.) šešiolikmetis aiškinosi santykius su 29-erių patėviu. Nepilnametis
paleido puodeliu ir prakirto patėviui
galvą. Vyras vykti į ligoninę atsisakė.
Jaunuolis uždarytas į areštinę.

Mušė dviratininką

Ketvirtadienį Stirnėnų kaime (Pilviškių
sen.) sukonfliktavo du asmenys.
Apie 10.30 val. 27-erių vyras užsipuolė dviračiu važiavusį 42-ejų stirnėniškį
ir trenkė jam į krūtinę. Dviratininkas
nukrito, tačiau tuo konfliktas nesibaigė, mat jaunas vyras kėsinosi sumušti
pargriuvusią auką. Visgi dviratininkui
smūgio pavyko išvengti ir pasprukti.
Dėl sukelto fizinio skausmo jis kreipėsi
į policiją.

Lietuvos vardas organizacijų pavadinimuose
Mūsų šalyje beveik pusantro tūkstančio organizacijų savo
pavadinime naudoja vardą Lietuva arba jam giminiškus
žodžius. Tokią statistiką parodė kredito biuro „Creditinfo Lietuva“ atlikta analizė. Duomenys paskelbti Lietuvos vardo
dienos, minimos kovo 9-ąją, proga.
Vardą Lietuva arba bendrašaknius žodžius
savo pavadinime naudoja 1 491 organizacija. Tarp jų – 509 asociacijos, 469 uždarosios akcinės bendrovės, 133 biudžetinės
įstaigos, 89 viešosios įstaigos, 53 profesinės
sąjungos, 24 muziejai, 23 religinės bendruomenės, 19 labdaros ir paramos fondų, 17
klubų, 11 akcinių bendrovių, 6 politinės partijos, 3 valstybės įmonės, individuali įmonė
bei žemės ūkio bendrovė.
Lietuva dažnai skamba mūsų šalyje veikiančių įmonių pavadinimuose.
Dažniausiai naudojama šio tikrinio
daiktavardžio forma yra „Lietuvos“ (1 096).
Vilkaviškyje yra įregistruota Lietuvos riti-

nio sporto federacija.
Kur kas rečiau vartojami S Lietuvos ritinio sporto federacijos logotipe –
tautinės simbolikos spalvos.
linksniai „Lietuva“ (294), „Lietuvoje“ (51), „Lietuvai“ (3) ir
„Lietuvą“ (1). Į minėtą sąrašą pateko ir tos įstaigų ir asociacijų pavadinimuose.
organizacijos, kurių pavadinimuose įrašyti
92 organizacijų pavadinimai prasideda
su vietovardžiu „Lietuva“ susiję žodžiai. 10 žodžiais „Bendra Lietuvos ir“, o toliau miįmonių pavadinimuose vartojamas būdvar- nimi kitų šalių vardai. Daugiausia bendrų
dis „lietuviškas“, 4 organizacijų varduose įmonių (65) Lietuvoje yra sukurtos su Vo– žodis „lietuviai“.
kietija, po 17 – su JAV ir Rusija, po 13 – su
„Creditinfo Lietuva“ generalinio direk- Lenkija ir Latvija, 11 – su Ukraina (mūsų
toriaus Aurimo Kačinsko teigimu, žodį „Lie- mieste įregistruota Lietuvos ir Ukrainos
tuva“ pavadinimuose aktyviausiai naudoja uždaroji akcinė bendrovė „AKRIK“), po 7
užsienio įmonių atstovybės, o variantas – su Danija ir Suomija, po 5 – su Čekija ir
„Lietuvos“ dažniau matomas biudžetinių Švedija, 3 – su Baltarusija, po 2 – su Estija

ir Kinija, viena – su Kazachstanu.
Lietuviškiausiai ir gražiausiai skamba šių organizacijų pavadinimai: „Broliai
lietuviai“, „Kuriu Lietuvai“, „Lietuvaitė“,
„Lietuvis“, „Lietuviai“, „Lietuviukas“, „Lietuviška nuotaika“, „Lietuviškas medis“,
„Lietuviškas midus“, „Lietuviškas pienelis“, „Lietuviškas safaris“, „Lietuviški javai“, „Lietuvos gurmanas“, „Lietuvos kepėjas“, Lietuvos sekmadienio futbolo lyga,
„Mano lietuviški namai“, „Lietuviško ūkio
kokybė“, „Nauji vėjai Lietuvoje“, „Tikras
lietuviškas ūkis“, „Lietuvos kapitalas“, „Lietuvos meistrai“, „Už švarią Lietuvą“.
Atlikdama šį tyrimą „Creditinfo Lietuva“ išanalizavo 101,6 tūkst. šiuo metu veikiančių ir darbuotojų turinčių įmonių.
„Santakos“ inf.
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Masinė vakcinacija ir galios žaidimai
name šūkyje. Akivaizdu, kad ne vien Lietuvai, bet ir visai Europai reikės įdėti kur
kas daugiau pastangų, siekiant įtikinti visuomenę pasirinkta vakcinavimo politika
ir jos prioritetais. Ta proga noriu aptarti
kelias tendencijas.

Mūšiai dėl galios ir įtakos

Petras AUŠTREVIČIUS
Europos Parlamento narys
Kol Lietuvoje tik artėja visuotinės informavimo kampanijos apie skiepus startas, Europoje ir pasaulyje aštrėja informaciniai
karai, o taip pat – mūšiai dėl galios ir įtakos
masinio vakcinavimo sąlygomis. Laimėtojų
nėra, bet, kaip visada, garsiai šaukiančiųjų
turime.
Vakcinų diplomatija, vakcinų geopolitika ir dar ne vienas terminas buvo įvestas
per pandemiją. Žmonėms, laukiantiems
vakcinos, darosi vis sunkiau atsirinkti tai,
kas tikra, nes dezinformacijos, melagienų
ir kitų pseudonaujienų kiekiai yra milžiniški.
Įvaizdis yra viskas – buvo sakoma se-

Masinio vakcinavimo sąlygomis didieji vakcinų gamintojai Europos Sąjungoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijoje ir
Kinijoje pasaulio žemėlapį perbraižo kasdien. Turbūt dažniausiai šiomis dienomis
girdime apie Rusijos atstovų skelbiamas
ambicijas Europoje. „Sputnikizmui“ kelias
skinamas patikrintais propagandos įrankiais ir metodais.
Vakcinų stygiaus akivaizdoje šis veikimo būdas kai kur duoda dividendų. Slovakijos premjeras asmeniškai sutarė dėl
2 mln. rusiškos vakcinos dozių, nelaukdamas atsakingų šalies institucijų išvadų, ar
jos saugios. Vengrija ir Čekija irgi yra priėmusios sprendimą, bruzda kitos kaimyninės Vidurio Europos šalys.
Vaizdas ES viduje nėra vienodas. Vakcinų poreikis – viena, bet esamos aplinkybės išryškina kai kurių Europos valstybių,
tiksliau – jų pavienių politikos lyderių
– prioritetus geriau nei įprasti ES darbotvarkės klausimai.
Nevadinsiu to populizmu ar rusiška rulete, bet sprendimai iš skubos (asmeninės
naudos?) rizikingi. Stebime desperatiškas
Rusijos pusės pastangas pradėti vakcinų
gamybą ES, taip tariamai padidinant jos

patikimumą. Rusijos propagandos mašina
dirbs toliau, ir šiame kontekste ES yra kur
pasitempti, ypač žinant faktą, kad užsakomi realūs vakarietiškos vakcinos kiekiai
Europoje yra šimteriopai didesni nei žadami iš Rytų.
Rusijai ir Kinijai toliau nuožmiai rungiantis dėl dominavimo Vidurio Azijos regione, Europai reikia susitvarkyti savo kieme.

Akivaizdu, kad
dezinformacijos,
melagienų ir kitų
pseudonaujienų kiekiai
yra milžiniški.
Mitų griovimas

ES koronaviruso akivaizdoje rūpinasi
ne vien europiečių ir pasiturinčių didžiųjų valstybių gyventojų sveikata, nors teigiantieji priešingai rėkia garsiau.
Faktas toks: ES jau yra skyrusi per 3 milijardus eurų vakcinų gamybai, siekiant
aprūpinti 92 vidutiniškai ir menkiau išsivysčiusias valstybes. ES įnašas į tarptautinę vakcinavimo programą COVAX išlieka
didžiausias.
Tad stereotipinis įvaizdis, esą ES rūpinasi tik pati savimi, neatspindi tikrovės.
Apskritai skaičiuojama, kad virš dviejų
trečdalių ES pagaminamų vakcinų yra iš-

ATODANGOS
vežama už Europos ribų.
Įtampos menkiau išsivysčiusiose valstybėse, neturinčiose prieigos prie trūkstamų vakcinų, išliks. Matyt, nenutils ir kaltinimai didžiosioms Vakarų valstybėms
vakcinų nacionalizmu. Beje, čia atsiranda
ir vakcinų turizmas, apie kurį neseniai
skelbė Moldovos žiniasklaida, – iš Moldovos siūloma vykti pasiskiepyti į Rusiją...
Problemas spręsti leis tik didesni jau
patvirtintos ir gaminamos saugios vakcinos kiekiai.

Viešumas

Lietuvoje visuotinė informacinė kampanija apie vakcinavimą šį pavasarį, matyt, prasidės (aišku, vėluojama). Galima
prognozuoti, kad atlaikyti augančius dezinformacijos srautus nebus lengva, ypač
viešumoje gausėjant liudijimų apie tariamai tikrą šalutinį vienos ar kitos vakcinos
poveikį.
Žinoma, visus atvejus reikės nuodugniai tirti – tik daugiau viešumo garantuos
žmonių pasitikėjimą.
Ne įvaizdis, o sveikata yra viskas. Šiandien viešumoje toliau „besišpilkuojant“
Lietuvos politikos lyderiams, asmeniškumai nepadeda priartėti prie problemos
sprendimo esmės. Bendras atsakomybės
prisiėmimas, bendras veikimas – tarsi
toks pažadas anksčiau buvo duotas. Apie
tai yra lyderystė.

Krituliai nebeardys Kalvarijos vasarinės sinagogos
Šiemet buvo priimti
Kalvarijos vasarinės
sinagogos tvarkybos
darbai. Tai gana svarbus
Kultūros paveldo departamento (KPD) žingsnis,
siekiant išsaugoti unikalų nykstantį kultūros
paveldo objektą.
Pašalino grėsmę

Siekiant apsaugoti žymaus
Kalvarijos sinagogų komplekso
vasarinę sinagogą nuo nepalankaus atmosferos poveikio, dėl
kurio pastatas nyksta, taip pat
šalinant avarinę grėsmę, dar
2016 m. buvo parengtas tvarkybos darbų projektas. Jame buvo
numatyti konservavimo ir avarinės grėsmės šalinimo darbai.
Ką tik priimti šios sinagogos S Žvelgiant į Kalvarijos vasarinę sinagogą iš išorės, sunku patikėti, kad jos vidus toks įspūdingas. Kultūros paveldo departamento nuotr.
tvarkybos darbai. Juos atliekant
pastato viduje ir išorėje sienų perimetru statybinis laužas, kurio per daugelį metų bimos mūras buvo armuotas ir suveržtas
Sovietmečiu sinagogos naudotos kaip
buvo pastatyti mediniai stulpai, įrengtos buvo susikaupę gana daug. Taip pat paša- templėmis.“
sandėliai, o po 1981 m. liko apleistos.
medinės stogo konstrukcijos. Kad į pasta- linti savaiminiai želdiniai. Kadangi pastaPabaigus visus pastato išsaugojimo darXX a. pab. kompleksas grąžintas Lietuto vidų nepatektų kritulių, buvo užmūryti to būklė buvo avarinė, prie jo prieiti, o juo bus, jis yra maksimaliai apsaugotas nuo vos žydų bendruomenei. 2002 m. KPD palangai ir karnizas, sumontuotos durys, sto- labiau patekti į vidų buvo labai pavojinga, tolesnio irimo ir dar daug metų galės mus sirašius sutartį su Vokietijoje veikiančiu
go danga.
– pasakojo KPD Alytaus–Marijampolės visus turtinti, liudydamas istorinę praeitį.
žydų kultūros paminklų išsaugojimu besiTvarkybos darbai buvo atlikti gavus teritorinio skyriaus padalinio patarėja
rūpinančiu fondu „Ebelin und Gerd Bucefinansavimą iš KPD įgyvendinamos pavel- V. Kasperavičiūtė. – Pradėjus darbus buvo
Iš komplekso istorijos
rius ZEIT“ buvo pradėti tyrimų, projektadotvarkos programos. Barokinės sinago- baiminamasi, kad pajudinus mūrą nebūtų
Kalvarijoje žydai įsikūrė XVIII a. I ket- vimo ir tvarkymo darbai. 2004 m. fondas
gos išsaugojimo darbams buvo skirta 68 atskirų pastato dalių griūties. Mišraus ply- virtyje. 1713 m. karalius Augustas II Kalva- atsisakė toliau finansuoti sinagogų atstatytūkst. Eur, vėliau papildomai dar 19 tūkst. tų ir akmenų mūro sienos daugelyje vie- rijos žydų kahalui suteikė privilegiją. Kal- mą ir darbai sustojo.
Eur.
tų virš langų vos laikosi. Išvalius pastato varijos žydai gavo tokias pat teises, kaip ir
Šiemet KPD rūpesčiu buvo pabaigti vaŠi vasarinė sinagoga, esanti Kalvarijos vidų atsivėrė įspūdingas vaizdas: viduje kituose LDK miestuose. Tarp visų suteiktų sarinės sinagogos tvarkybos darbai. Tai
mieste, priklauso valstybės saugomam re- sienas į tris plokštumas skaido piliastrai, teisių buvo ir teisė pastatyti sinagogą.
– gana svarbus žingsnis išsaugant unikalų
gioninės reikšmės kultūros paveldo objek- išlikę du bimos (pakylos) stulpai, polichroPirmoji medinė sinagoga Sodų gatvėje nykstantį kultūros paveldo objektą.
tui – Kalvarijos sinagogų kompleksui. Be mijos fragmentai. Žvelgiant į sinagogą iš pastatyta XVIII a. Mūrinė (vasarinė) sinajos, komplekse yra žieminė sinagoga bei išorės sunku patikėti, kad jos vidus toks goga statyta 1795–1803 m. Žieminė sinagoKultūros paveldo departamento inf.
Talmudo mokykla.
įspūdingas. Deja, praradimų neišvengta. ga iškilo XIX a., Talmudo mokykla pastatyDu iš keturių bimos stulpų jau nugriuvę. ta XX a. pr.
Projektą „Laisvės pamokos“
Maldos namų viduje atsivėrė
Kartu išgriuvusios ir trys arkas jungianPer Antrąjį pasaulinį karą nuniokota
remia Spaudos, radijo
įspūdingas vaizdas
čios kolonos. Išlikusi bimos arka įlinkusi vasarinė sinagoga pokariu buvo rekonstir televizijos rėmimo fondas
„Pirmiausia iš pastato buvo išvalytas ir sutrūkusi. Atliekant tvarkybos darbus ruota.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Grafikos dizainerei svarbiausia –
atviras pokalbis su klientu

RENKUOSI PROFESIJĄ

Toma BIRŠTONĖ

Turbūt net nesusimąstome, kad
kurti verslui svarbius produktų
katalogus, šviečiančias lauko
reklamas, įvairius prekių ženklų
logotipus ir daugybę kitų vaizdinės komunikacijos objektų yra
ne toks jau paprastas darbas. Iš
Sūdavos kaimo (Klausučių sen.)
kilusi Monika Brazaitytė prieš keletą metų tapo laisvai samdoma
grafikos dizainere. Pagrindinis
specialistės tikslas – leisti susipinti menui ir komercijai.
Teko dirbti įvairius darbus

Pabaigusi vidurinę mokyklą Monika
nusprendė studijuoti multimediją ir kompiuterinį dizainą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Pasak pašnekovės, plačios
specializacijos studijos suteikė ne tik daug
žinių, bet ir kūrybos laisvę.
M. Brazaitytė teigia, jog per ketverius
studijų metus jai teko susipažinti su daugybe skirtingų sričių: fotografija, vaizdų
filmavimu ir montavimu, maketavimu, interneto tinklalapių kūrimu ir programavimu. Vis dėlto merginą labiausiai sužavėjo
grafinis dizainas, todėl ji nusprendė žinias
gilinti šioje srityje.
Studijų metais kraštietei teko padirbėti
ir patirties pasisemti užsienyje. Pasinaudojusi studentams skirta populiaria programa „Work and Travel USA“ (liet. „Dirbk ir
keliauk JAV“), ji dvi vasaras iš eilės vyko
susipažinti su nauja kultūra, užsidirbti ir
pakeliauti po Jungtines Amerikos Valstijas. Ten merginai teko dirbti padavėja, o
laisvalaikiu ji keliavo po Vakarų pakrantę,
Niujorką ir Floridą.
Pabaigusi studijas Monika keletui mėnesių buvo išvykusi į Kanadą, tačiau ten

S Monika Brazaitytė grafikos dizainere dirba daugiau nei dvejus metus.
Asmeninio albumo nuotr.
ilgai neužsibuvo. Pasak pašnekovės, patirtis užsienyje buvo vienas iš argumentų,
padėjusių suprasti, kad savo ateitį ji nori
sieti su grafiniu dizainu ir gyventi arčiau
artimųjų Lietuvoje.

Kartu su drauge

Grįžusi iš už Atlanto Monika pradėjo
dirbti kartu su drauge Živile. Merginos ėmė
teikti interneto svetainių, logotipų ir prekės
ženklų firminio stiliaus kūrimo bei kitas
maketavimo ir dizaino paslaugas. Be to, Monika dirba grafikos dizainere Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje.
Kalbėdama apie privatų verslą Monika
sakė, kad dviese dirbti smagiau. „Dažniausiai Živilė dirba su interneto svetainių ir jų
dizaino kūrimu, o aš – su logotipais, prekės
ženklais. Tačiau pristigusios idėjų ar minčių visuomet pasitariame, padedame viena
kitai“, – kalbėjo M. Brazaitytė.

Pasak Monikos, pagrindiniai jų klientai
– didmiesčiuose gyvenantys žmonės. Per
daugiau nei dvejus metus merginos sukūrė ne vieną prekės ženklo logotipą grožio
ir šokių studijoms, ne pelno siekiančioms
organizacijoms, bendruomenėms bei pradedantiems verslams.
Monika atkreipė dėmesį į tai, jog ne visos įmonės, siekiančios laimėti konkurencinę kovą rinkoje, supranta, kad stipraus
prekės ženklo vystymas yra vienas iš sėkmę lemiančių dalykų versle.
Mergina prasitarė, kad retkarčiais prie
kompiuterio pačiai tenka pasėdėti valandų
valandas, todėl komandoje darbo atsirastų
dar vienam žmogui, kuriam ji pavestų atlikti smulkius darbus, pvz., maketuoti lankstinukus, skrajutes, vizitines korteles ir pan.

Svarbiausia – kalbėtis

Pasak kraštietės, pagrindinis prekės

ženklo tikslas – identifikuoti įmonės tikslinę auditoriją, įvardyti parduodamų produktų ar paslaugų privalumus ir taip įmonę išskirti iš konkurentų. Todėl dirbant šį darbą
tenka rimtai pasukti galvą, kaip viską tikslingai bei sistemiškai sukurti, kad logotipas
ir bendras prekės ženklo stilius atspindėtų
produktą ir pritrauktų klientų.
Prieš pradėdama dirbti prie užsakymo
Monika siekia išsiaiškinti pagrindinius
kliento norus ir vizijas. Tam grafikos dizainerė yra parengusi specialų klausimyną.
„Darbe tenka sutikti įvairių žmonių.
Per šiuos metus, kai dirbu grafikos dizainere, supratau, kad svarbiausia yra atvirai
kalbėti su klientu. Užsakovai turi neslėpti
savo vizijų, nes tik tada bus galima įgyvendinti visas idėjas ir sukurti geriausią
variantą. Kai pradedu dirbti su klientais,
pristatau jiems įvairius logotipų variantus,
pateikiu kuo daugiau pavyzdžių, nes noriu, kad jie suvoktų, kaip atrodys galutinis
rezultatas. Svarbiausias mano darbo tikslas – sukuriamu vaizdu padėti verslams ir
organizacijoms augti, atrodyti profesionaliai, labiau pasitikėti savimi ir pritraukti
tikslinių klientų“, – pasakojo mergina.

Kuo paprasčiau

Norėdama sukurti originalų prekinio
ženklo logotipą Monika turi pasukti galvą.
Mergina neslepia, kad idėjų ji ieško „Pinterest“, „Instagram“ programėlėse, grafinio
dizaino leidiniuose, domisi, ką kuria geriausi pasaulio grafikos dizaineriai. Tačiau per
keletą metų Monika suprato, kad genialumas slypi paprastume.
„Jei logotipas tikrai geras – jis gali nesikeisti daugybę metų. Pavyzdžiui, JAV
veikiančio banko „JPMorgan Chase Bank“
abstraktus aštuonkampio formos logotipas
naudojamas iki šių dienų, nors buvo sukurtas prieš 60 metų. Informacinių technologijų bendrovė „Apple“ pačioje savo veiklos
pradžioje vietoj logotipo naudojo obels ir
mokslininko Izaoko Niutono atvaizdą, bet
vėliau savo ženklą supaprastino iki prakąsto obuolio“, – pasakojo M. Brazaitytė.

Kovo 11-osios proga kūrė skaitmeninius atvirukus
Devyni Vilkaviškio „Ąžuolo“
progimnazijos ir šeši Sūdavos
pagrindinės mokyklos mokiniai
pateikė savo darbus Lietuvos
nacionalinio muziejaus padalinio
– Vinco Kudirkos muziejaus organizuojamam 5–12 klasių mokinių
konkursui, skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Šis konkursas tradicinis, tačiau
šiemet atvirukai turėjo būti skaitmeniniai.
Kuriant darbus mokiniams vadovavo abiejų mokyklų dailės mokytoja Diana Maksimavičienė, „Ąžuolo“ progimnazijos informacinių technologijų mokytojas Almantas
Raškauskas, Sūdavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja Liuda Mikelaitienė.
Konkurso tikslas – atskleisti Kovo 11osios prasmę, skatinti jaunimą kūrybiškai
išreikšti savo idėjas, integruojant dailės,
istorijos ir pilietinio ugdymo bei informacinių technologijų dalykus, puoselėti patriotinius jausmus, tobulinti naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius.

S Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos šeštokas Lukas McDonald sukūrė įdomų
Lietuvos vėliavos spalvų ornamentą.
Dalyvavimas šiame konkurse – tai ne
tik mokinių, bet ir pačių mokytojų kūrybiškumo kompetencijos ugdymas. Atliepiant
konkurso tikslus, reikėjo visiems susitelkus
pamąstyti, kaip išpildyti idėją siejant dailės,
istorijos ir pilietinio ugdymo bei informacinių technologijų žinias. Dalykų integracija

padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina
mokinių mokymosi motyvaciją, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, taip
pat skatina mokytojus dirbti kartu.
Dailės pedagogė D. Maksimavičienė sa-

kė: „Su nostalgija prisiminusi „Ąžuolo“ progimnazijos visos bendruomenės eiseną su
Laisvės vėjo malūnėliais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio proga, panorau paskatinti mokinius dalyvauti
Lietuvos mokinių skaitmeninio atviruko Kovo 11-ajai konkurse. Dailės pamokų temos
vasario ir kovo mėnesiais visada skiriamos
Lietuvai.
Linijų kompozicija trispalvės spalvomis,
ornamentas Lietuvai – lovatiesių, juostų
raštai padedant informacinių technologijų
mokytojui A. Raškauskui virto skaitmeniniu ornamentu, todėl beliko viską sujungti
ir pritaikyti konkurso temai. Džiaugiuosi
mokinių darbais, skatinu juos aktyviai dalyvauti, būti savo šalies patriotais. Jaunieji
kūrėjai tikrai verti visų palaikymo.“
Konkursiniai darbai viešinami Vinco
Kudirkos muziejaus feisbuko paskyroje
(https://www.facebook.com/KudirkosMuziejus). Socialinio tinklo vartotojai išrinks labiausiai patikusius darbus. Baigiamajame
etape, kovo 18 d., daugiausiai mygtuko „patinka“ paspaudimų surinkę darbai Vinco
Kudirkos muziejaus feisbuko ir instagramo
paskyrose bus skelbiami konkurso nugalėtojais. Prizines vietas užėmę mokiniai bus
apdovanoti Lietuvos nacionalinio muziejaus įsteigtais prizais ir laureato diplomais.
„Santakos“ inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Policijos pareigūnai rajono valdžiai
atsiskaitė ir gyvai, ir virtualiai
Eglė KVIESULAITIENĖ

– 17), sužeistų – 127 (2019 m. – 187).
Pareigūnai neabejoja, kad mažesniems skaudžių eismo įvykių
Kasmet į ataskaitinius suskaičiams įtakos turi geresnė pažeisirinkimus rajono policijos
dėjų kontrolė: 2020 m. mūsų rajono
keliuose sulaikyti 2 282 pažeidėjai,
komisariato pareigūnai su2019 m. – 1 884.
kviesdavo pilną salę svečių.
Rajone yra „taškų“, kuriuose paTačiau karantinas pakeitė
reigūnams tenka lankytis po kelias
dešimtis ar net šimtus kartų per mešią tradiciją, tad norintieji
tus. Beje, visi „taškai“ rekordininkai
susipažinti su praėjusiais
– Vilkaviškio mieste. Pavyzdžiui, į S.
metais pareigūnų nuveiktais
Nėries gatvės 42-ame ir 44-ame namuose esančius socialinius būstus
darbais tai darė virtualiai.
pareigūnams pernai teko vykti 100
Daugiausia smurto
kartų (2019 m. – 89). „Karštaisiais tašBeje, šįkart policijos ataskaitikais“ pareigūnai įvardija ir Vytauto
nis susirinkimas vyko ne komisag. 25-ą bei Gedimino g. 15-ą namus, į
riato, o rajono Savivaldybės admikuriuos teko vykti po kelias dešimtis
nistracijos posėdžių salėje ir jame
kartų. Tačiau daugiausiai problemų
gyvai dalyvavo tik penkiese: meras
2019 m. kėlęs Pilviškių g. 27-as naAlgirdas Neiberka, Savivaldybės
mas, į kurį vykta 289 kartus, pernai
administracijos direktorius Vitas S Policijos ataskaitinis susirinkimas šįkart vyko ne komisariato, o Savivaldybės administrabuvo kur kas „ramesnis“ – pagalbos
cijos salėje.
Deimantės JOČYTĖS nuotr. kviestasi tik 32 kartus.
Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė bei du policijos atstovai – koKaip sakė K. Siriūnienė, tokia
misariato viršininkas Edvardas Gruzdys
Reaguoja greitai
Tiesa, 2020 m. reagavimo rezultatai ke- statistika nerodo, jog kuriame iš minėtų
ir Veiklos skyriaus viršininkė Kristina
Kur kas sunkiau pavyksta atskleisti va- liomis procento dalimis mažesni nei viso namų gyventojai nusikalsta labiau nei kiSiriūnienė. Seniūnijų vadovams policijos gysčių kaltininkus. Iš 63 pernai įvykdytų Marijampolės AVPK reagavimo į A tipo įvy- tur. Tiesiog pakanka vieno nedorėlio, kad
veiklos rezultatai buvo pristatyti virtua- vagysčių išaiškinta tik kiek daugiau nei kius vidurkis, kuris 2020 m. siekė 97 proc., adresas patektų į „juodąjį“ sąrašą.
liai. Visgi kompiuterio ekrane stebėdami pusė – 32. Metais anksčiau ši statistika bu- 2019 m. – 96,1 proc.
pristatymą seniūnai turėjo galimybę pa- vo dar liūdnesnė: iš 98 atskleista 43. Tiesa,
Reagavimo į B kategorijos įvykius, į kuGretos ūgtelėjo
teikti klausimus ir gauti atsakymus.
atskleisti vagystes sunkiai sekasi ir kole- riuos reikia atvykti per 20 minučių, rezulTaigi su visais minėtais nusikaltimais
Praėjusių metų darbo rezultatus pri- goms kitose savivaldybėse: Marijampolės tatas 2020 m. pagerėjo ir siekia 98,4 proc. 2020 m. teko dorotis 57 rajono komisariastačiusi K. Siriūnienė pasidžiaugė, kad apskrities vyriausiojo policijos komisaria- Jis yra toks pats, kaip Marijampolės AVPK te dirbantiems pareigūnams, iš kurių 5
nusikalstamumas rajone mažėja. 2020 m. to (AVPK) vidurkis 2020 m. tesiekė 40,6 vidurkis. Metais anksčiau vilkaviškiečiai pernai buvo vaiko auginimo atostogose.
rajone buvo užregistruota 411 nusikalsta- proc., o 2019 m. – 34,2 proc.
į B kategorijos įvykius laiku sureagavo 97 Tiesa, lyginant su 2019 m. pareigūnų gremų veikų, o metais anksčiau, 2019-aisiais,
E. Gruzdys ir K. Siriūnienė pasidžiau- proc. kartų.
tos išaugo, mat tada dirbo 53 statutiniai pa– 469. Daugiau nei ketvirtadalį visų nusi- gė, kad mūsų rajono komisariato pareigūReakcijos į C kategorijos įvykius, į ku- reigūnai, iš kurių 3 buvo vaiko auginimo
kaltimų sudarė smurtas artimoje aplinko- nai pasiekia gerų reagavimo į iškvietimus riuos reikia atvykti per valandą, statistika atostogose. Pareigūnai dirba su 8 tarnybije (26 proc.), 18 proc. – kūno sužalojimai, rezultatų, nežiūrint į tai, kad turime ir ge- taip pat atitinka apskrities vidurkį: laiku su- niais automobiliais, iš kurių 6 – su skiria17 proc. – vairavimas apsvaigus (kai girtu- rokai nuo rajono centro atitolusių taškų. reaguota į 97,1 proc. atvejų.
maisiais policijos ženklais.
mas didesnis nei 1,5 prom.), 17 proc. – va- Pernai užfiksuoti 182 A kategorijos įvykiai.
Rajono policijos komisariato viršiningystės.
A kategorijos įvykiams yra priskiriami pra„Juodieji“ sąrašai
kas E. Gruzdys susirinkime dalyvavuVisgi smurto atvejų, lyginant su anks- nešimai apie rengiamą, daromą ar padaryGalima pasidžiaugti, kad praėjusiais siems rajono vadovams papasakojo apie
tesniais metais, sumažėjo: 2019 m. buvo tą labai sunkų ar sunkų, apysunkį nusikal- metais įvyko mažiau skaudžių eismo įvy- policijos vykdomas karantino kontrolės
užregistruoti 108 tokie nusikaltimai, 2020 timą, kai nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai kių. Per praėjusius metus eismo įvykiuose priemones. Kalbėjo, kad per visą laikotarm. – 87. Nors smurtas artimoje aplinkoje ar didelės vertės turtui gresia pavojus. Leis- nukentėjo 23 žmonės, keliuose žuvo tik pį nebuvo fiksuojama piktybinių karantisudaro didelę visų rajone įvykdytų nu- tinas reagavimo laikas į tokios kategorijos vienas žmogus (2019 m. nukentėjusiųjų no pažeidimų, o tikrintos įmonės, grožio
sikaltimų dalį, reikia pripažinti, kad jų įvykius – 12 minučių. Taigi į 96,1 proc. A buvo 54, keliuose žuvusiųjų tiek pat – 1).
paslaugų teikėjai laikosi visų karantino
atskleidimas didelių pareigūnų darbo są- kategorijos įvykių pareigūnai sureagavo
Eismo įvykiuose nukentėjusių asmenų reikalavimų. Ataskaitinio susirinkimo danaudų nereikalauja – daugeliu atvejų nu- laiku. 2019 m. šie skaičiai buvo kiek aukš- mažėjimo tendencija stebima visoje Mari- lyviai drauge su pareigūnais pasidžiaugė,
sikaltėlis aiškus.
tesni – laiku sureaguota į 97,4 proc. A kate- jampolės AVPK aptarnaujamoje teritorijoje: kad nusikaltimų skaičius rajone mažėja, o
gorijos įvykių.
2020 m. keliuose žuvo 10 žmonių (2019 m. žmonės mūsų krašte gali jaustis saugesni.

Beveik pusė visų sukčiavimo nusikaltimų
padaroma telefonu
Pernai Lietuvoje buvo registruoti 2264 sukčiavimo nusikaltimai.
Telefoninis sukčiavimas sudaro apie 46 procentus visų sukčiavimo
nusikaltimų, o 80 procentų šio pobūdžio nusikalstamų veikų padaro asmenys, atliekantys bausmę pataisos įstaigose.
Teisingumo ministerija siekia stiprinti
nuteistųjų sukčiavimo prevenciją ir sumažinti nusikalstamumą įkalinimo įstaigose,
todėl kviečia teisėsaugos institucijas ir telekomunikacijų bendroves kartu ieškoti būdų kovoje su telefoniniu sukčiavimu.
„Pataisos įstaigose jau daugelį metų
yra naudojamos įvairios prevencinės
priemonės: tikrinami įeinantys asmenys,
taip pat darbuotojai, atliekamos kratos,
vykdoma kriminalinė žvalgyba, nemažai
investuota į mobiliojo ryšio blokavimo ir
detektavimo sistemas. Akivaizdu, kad to
nepakanka – turime veikti bendrai ir sutelktai, ieškoti inovatyvių sprendimų ir
užbėgti už akių nusikaltimams“, – sakė teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Pasak ministrės, turi būti plečiamas
bendradarbiavimas su ikiteisminio tyrimo įstaigomis, o su telekomunikacijų
bendrovių atstovais ieškoma kitų būdų,
leisiančių blokuoti sukčiavimą vykdančių
asmenų iš pataisos įstaigų skambučius.
Per 2020 m. Kalėjimų departamentui
pavaldžiose įstaigose buvo aptikti ir perimti 5246 mobilieji telefonai, iš jų 1338 paimti bandant juos perduoti įkalintiesiems, o
3908 – rasti įstaigos viduje. Taip pat paimta 4691 telefono SIM kortelė, iš jų 1448 kortelės paimtos bandant jas perduoti, o 3243
kortelės rastos jau pas nuteistuosius.
Lyginant sukčiavimo nusikaltimų statistiką per paskutinius šešerius metus, galima
daryti išvadą, kad tokių veikų mažėja: 2014

m. registruotas net 4971 toks nusikaltimas,
2015 m. – 3729, 2016 m. – 2487, 2017 m.
– 2721, 2018 m. – 2411, 2019 m. – 2580, 2020
m. – 2264.
Stebima tendencija, kad didžioji dalis
sukčiavimų 2020 m. buvo organizuota iš
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos. Kitos dominuojančios pataisos
įstaigos, iš kurių organizuoti sukčiavimai,
yra Marijampolės, Vilniaus ir Alytaus pataisos namai.
Susitikime su teisėsaugos institucijų ir
mobiliojo ryšio operatorių atstovais nutarta artimiausiu metu organizuoti ekspertų
grupių pasitarimus ir ieškoti konkrečių
techninių sprendimų, kaip užkirsti galimybes įkalinimo įstaigose naudoti mobiliuosius telefonus.
Teisingumo ministerija dėkinga telekomunikacijų bendrovių atstovams už geranorišką bendradarbiavimą bei socialiai atsakingo verslo skatinimą.
Teisingumo ministerijos inf.

Naujas vadovas
Marijampolės apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas (AVPK) vėl turi
naują vadovą.
Atranką į Marijampolės AVPK viršininko pareigas laimėjo 55-erių Harimantas Poškevičius, iki tol įstaigai vadovavęs laikinai. H. Poškevičiui netikėtai
teko pradėti vadovauti komisariatui,
kai net kojų nespėjęs apšilti atranką į
Marijampolės AVPK vadovo postą laimėjęs Elanas Jablonskas naujosios Vyriausybės buvo pakviestas dirbti Teisingumo ministerijoje viceministru.
Iki jo marijampoliečiams vadovavęs
Mindaugas Baršys, 2017 m. pakeitęs ilgametį komisariato viršininką Skirmantą
Andriušį, taip pat visos kadencijos neišbuvo – išvyko vadovauti Kauno AVPK.
Taigi H. Poškevičius – jau penktasis vadovas per pastarąjį penkmetį.
H. Poškevičius tarnybą policijoje
pradėjo 1992 m. ir visą laiką dirbo Marijampolėje, nuo 2000-ųjų – viršininko
pavaduotoju. Pareigūnai tikisi, kad šis
vadovas poste užsiliks ilgesniam laikui.
„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Susižeisti gali visi – ir maži, ir dideli
Visi žmonės savo gyvenime patiria įvairiausių traumų
– pradedant mėlynėmis ir baigiant rimtais, o kartais
net mirtinais sužalojimais.
Apie vaikų bei jaunuolių dažniausiai patiriamas
traumas, jų rūšis, taip pat prevenciją pasakoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos
mokymo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė
Liuda Ciesiūnienė. Palangos reabilitacijos ligoninės
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Darius
Kurlys pažymi pagrindinius sužalojimus, pasitaikančius suaugusiesiems.
Dažniausios vaikų
traumos

Netyčiniai sužalojimai – viena didžiausių grėsmių Lietuvos
vaikų sveikatai ir gyvybei.
Nors skirtingose amžiaus
grupėse susižalojimų statistika
skiriasi, visose jose pastebimos
bendros tendencijos. Dažniausios
mirtys nuo su žalojimų yra transporto įvykiuose patirtos traumos,
skendimai, atsitiktiniai kvėpavimo sutrikdymai. O sunkiausius
nemirtinus susižeidimus, kuriuos prireikia gydyti stacionare,
dažniausiai lemia nukritimai, sąlytis su karščiu, apsinuodijimai,
vaikai nukenčia ir nuo įvairių
mechaninių įrengimų.

Sužalojimų priežasčių –
daugybė

Vaikų traumas lemia daugybė aplinkybių, tačiau labai
svarbu – supanti aplinka, vaikų
ir juos prižiūrinčių žmonių elgesys. „Per pirmuosius gyvenimo
metus vyksta intensyvus fizinis,
intelektinis, emocinis vystymasis. Mažamečiai nėra savarankiški, neturi pakankamai žinių
apie pavojų susižaloti ir kaip
tų sužalojimų išvengti, elgiasi
spontaniškai, jiems daug įtakos
daro bendraamžiai. Daugelis linkę pervertinti savo gebėjimus.
Ypač paaugliai, jaunuoliai linkę

labiau rizikuoti ir prasčiau suvokia galimas savo veiksmų pasekmes“, – teigia L. Ciesiūnienė.
Svarbų vaidmenį vaidina fiziniai skirtumai tarp vaikų ir suaugusiųjų. Pavyzdžiui, vaikai yra
mažesni, dėl to kyla didesnė rizika būti nepastebėtiems. Jų oda
yra plonesnė ir greičiau nudega.
Kvėpavimo takai yra mažesni ir
siauresni, o tai lemia, kad kyla
didesnis springimo pavojus. Vaikų galva yra santykinai didesnė,
taigi, sunkiau išlaikyti pusiausvyrą. Vaikų kūno paviršiaus ir
tūrio santykis yra didesnis nei
suaugusiųjų, dėl to yra didesnė
grėsmė prarasti skysčius, apsinuodyti.

Trys prevencijos
priemonių grupės

Pasak L. Ciesiūnienės, suaugusieji turi suvokti, kad visi netyčiniai sužalojimai yra nuspėjami
ir išvengiami. Žinant sužalojimų
aplinkybes, atliekant paprastus
veiksmus, daugelis jų gali neįvykti.
Sužalojimų prevencija yra
veiksmai ar intervencijos, skirtos
užkirsti kelią sužalojimams atsirasti arba sumažinti jų skaičių ir
rimtumą. Svarbu nustatyti galimas grėsmes aplinkoje ir pakeisti
aplinką ar elgesį.
Prevencijos priemones gali-

ryti per didelis ar nesuderintas
medikamentų vartojimas. Būna,
kai negalvodami apie pasekmes
žmonės neatsakingai užsiima savigyda arba kreipiasi į gydytojus,
norėdami išspręsti vieną sveikatos problemą, tačiau nutyli apie
kitų vaistų vartojimą.
Taip pat primenama, kad, siekiant sumažinti traumų rizikas,
vertėtų reguliariai mankštintis,
pasirinkti tinkamą avalynę, būti
atidesniems lipant laiptais, keliantis iš lovos, vaikštant nelygiu
grindiniu.

„Whiplash“ sindromas
ir patarimai

S Reguliari mankšta – vienas iš būdų, siekiant sumažinti galimų traumų rizikas.
„Santarvės“ archyvo nuotr.
ma suskirstyti į tris grupes: švietimą, inžinerines priemones ir teisės normas. Geriausi prevencijos
rezultatai pasiekiami tuomet, kai
visų grupių prevencija įgyvendinama kartu.
Švietimas apima priemones,
kuriomis siekiama pakeisti visuomenės požiūrį ar elgesį. Tai
vaikų eismo saugos mokymas,
saugaus elgesio vandenyje ir prie
vandens pamokėlės, paskaitos
būsimiems tėvams, visuomenės
sveikatos specialistų, dirbančių
vaikų ugdymo įstaigose, kvalifikacijos kėlimas.
Inžinerinės priemonės apima
aplinkos pritaikymą, norint kuo
labiau sumažinti pavojų susižaloti. Tai automobilinės kėdutės,
kūdikių nešioklės, šalmai, alkūnių ir kelių apsaugos, specialūs
varteliai laiptams, virtuvės zonai, židiniams, dūmų ir smalkių
detektoriai, langų ribotuvai ir užraktai, kita.
Trečia grupė – teisės normos
– skirta užtikrinti tam tikrą elgesį, nustatyti normas kasdieniame
gyvenime ir užtikrinti saugios
aplinkos sukūrimą. Tai žaislų, ki-

tų kūdikiams ir vaikams skirtų
prekių saugos standartų nustatymas, žaidimų aikštelių įrangos
saugos normų užtikrinimas, reikalavimas įrengti dūmų detektorius namuose, naudoti saugos
diržus ir automobilines kėdutes,
maudyklų reikalavimai, kita.

Garbaus amžiaus
žmonių traumos

Kalbant apie suaugusiuosius,
fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojas D. Kurlys daugiausia
susiduria su pacientais, patyrusiais šlaunikaulio ir stipinkaulio
lūžius bei turinčiais peties sąnario pažeidimų, nes, krisdami ir
bandydami atsiremti, žmonės
neretai susižeidžia šį patį judriausią kūno sąnarį.
Dėl susilpnėjusios regos ir
klausos, sulėtėjusio judrumo,
lėtinių ligų ir kitų sveikatos problemų garbaus
amžiaus sulaukę žmonės
priklauso didesnės rizikos
grupei. Be to, nemaža dalis traumų įvyksta ir staiga
apsvaigus galvai, o tam, pasak gydytojo, įtaką gali da-

Be viso to, labai dažnai suaugusieji (ir ne tik) patiria staigius
botaginius kaklo sumušimus, vadinamus „Whiplash“ (kirčio traumos) sindromu. Paprastai tokie
pažeidimai įvyksta per avarijas,
kai net ir po nestipraus smūgio
galva lyg švytuoklė staigiai pajuda į priekį. Iš pradžių tai neatrodo rimta problema, nes jokių
išorinių ar vidinių pažeidimų
nematyti, tačiau po kurio laiko
žmogui gali pradėti svaigti galva,
skaudėti kaklą, tirpti rankos ir atsirasti kitų nemalonių sveikatos
sutrikimų.
„Šios traumos gydymas – nelengvas procesas, jis reikalauja
daug jėgų ir pastangų, todėl visuomet patariu žmonėms, įvykus
net ir nestipriai avarijai, neskubėti taikiai išsiskirti, kadangi dažniausiai rimtos sveikatos problemos pasirodo tik praėjus kuriam
laikui po konkretaus įvykio“, – pažymi D. Kurlys.
Užsk. 575

Gabus vaikas irgi patiria sunkumų, jam taip pat reikia padėti
Vunderkindas. Apdovanotas. Ne vaikas, o stebuklas! Toks vaikas ir
sunkumai bei problemos – nesuderinama, o jo gyvenimas bus sklandi sėkmės istorija, apie kokias rašomos knygos ir kuriami kino filmai. Ar tikrai visi akmenys nurinkti nuo gabių vaikų kelių ir takelių?
Psichologės Eglė Mockaitytė ir dr. Jurga Misiūnienė griauna mitus
apie gabius vaikus ir pastebi, kad net pozityvūs stereotipai gali būti
žalingi: jie nepadeda vaikams augti ir tobulėti, priešingai – tampa
kliūtimis jų kelyje.
Mažasis Einšteinas

Tikintieji šiuo mitu dažniausiai galvoja,
kad gabus vaikas – tai mažo ūgio, bet labai
protingas suaugęs žmogus. Jis neturi draugų bendraamžių, nes jie tokiam vaikui atrodo kvaili. Jis neužsiima vaikiškomis veiklomis, o daug mieliau žaidžia šachmatais,
skaito sudėtingas knygas ir gurkšnoja arbatą (gaivieji gėrimai labai nesveika – kiekvienas gabus vaikas tą žino!). Jie netgi rengiasi
ne kaip visi vaikai ir yra panašesni į anglus
džentelmenus ar aukštuomenės poniutes.
O juk gabus dešimtmetis ir yra tiesiog gabus dešimtmetis. Kaip ir jo bendraamžiai,
jis domisi kompiuteriniais žaidimais, su
šeima lankosi greitojo maisto restorane, nesuka galvos, jei žaisdamas susiplėšo marškinėlius, ir susikremta, jei sulūžta jo mėgstamas konstruktorius. Tai, kad matematikos

uždavinius jis kremta kaip riešutus, nereiškia, jog toks vaikas nepatiria sunkumų atpažindamas ir valdydamas savo emocijas ar
bandydamas suprasti, kodėl viena neapgalvota frazė nuliūdino jo draugą. Vaikas, nepriklausomai nuo jo gabumų, nėra „mažas
suaugusysis“, tad tegul šis mitas lieka ten,
kur jam ir vieta – XVII amžiuje.

Žmogus be sunkumų ir ydų

Šio mito suklaidinti žmonės tiki, kad jei
jau vaikas apdovanotas, tai apdovanotas visapusiškai, ir viską, ką daro, jis daro tobulai.
Mokslai jam – vieni niekai, dauguma pamokų tokiam vaikui apskritai nuobodžios, nes
tiesiog per lengvos. Kad ir kokį laisvalaikio
užsiėmimą šis vaikas atrastų, jame ištobulėja per rekordiškai trumpą laiką ir neretai jį
meta, nes jam tampa nuobodu.

Gabus vaikas trykšta dar ir gyvenimiška išmintimi, todėl gali visus aplinkinius
pamokyti, kaip teisingai elgtis, ir, žinoma,
pats nedaro jokių klaidų. Gyvenimas tokiam žmogui eina kaip per sviestą, o virš jo
– tik jokių negandų netemdomas dangus.
Kaip būtų puiku, jei tai būtų ne mitas,
o tiesa! Tačiau tiesa ta, kad gabus vaikas
gabus tik vienoje ar keliose srityse. Gabus
matematikas nebūtinai bus puikus humanitaras. Dar daugiau – jis netgi gali turėti
mokymosi sunkumų. Dėmesio sutrikimai,
hiperaktyvumas, disleksija, disgrafija ir panašios bėdos nėra su gabumais nesuderinami reiškiniai. Gabiam vaikui taip pat gali
būti nesvetimas noras pasišaipyti iš kitų, jis
gali patirti elgesio problemų, emocijų valdymo bei socializavimosi sunkumų. Prisiminkite: vaikas yra vaikas, todėl jam visada bus
reikalinga suaugusiojo pagalba mokantis
pažinti save ir augant.

Jei gabus, tai visam gyvenimui

Jei vaikui nuolat kartosime, koks jis gabus ir tobulas, po kurio laiko jis gali pasijusti, lyg visas pasaulis neišvengiamai yra
jam po kojomis, įtikėti, kad žengs per tą pasaulį tvirtu, užtikrintu žingsniu. Iš pradžių
mokykloje, vėliau universitete, netrukus susiras geriausią prestižinį darbą ir kasdien
visi žavėsis šiuo fenomenaliai protingu

antžmogiu: „Ne darbuotojas, o tikras lobis!
Be jo mūsų kompanija nė dienos neišgyventų!“ Nors ir nesinori, tenka pripažinti, kad
gyvenime sėkmė neateina taip lengvai.
Taip, idealiu atveju gabus vaikas būna atpažintas dar vaikystėje, tėvai bei pedagogai
jam padeda atsiskleisti, tobulėti, siekti aukštų tikslų. O kiek pasaulyje yra tų neidealių
atvejų, kai gabus vaikas neatpažįstamas laiku? Vieni mokslininkai sako, kad neatpažintų yra 40–50 proc. gabių vaikų, didesni pesimistai mano, kad jų gali būti net 70 proc.
Sutrukdyti gali ligos, nelaimingi atsitikimai,
nepakankama motyvacija, nepatogi gyvenamoji vieta, maži šeimos finansai ar nepalankus požiūris į būtinybę lavinti gabumus,
netinkamas ugdymo turinys ar mokymo
metodai mokykloje ir daugelis kitų veiksnių. Tokių vaikų įgimti gabumai pasislepia
už neįgytų mokymosi įgūdžių, netinkamų
vertybių, elgesio problemų, mokymosi spragų ir laikui bėgant gabieji nustoja išsiskirti
iš kitų mokinių. Gabumas nėra savaiminis
bilietas į sėkmę, jis – tik kelio palengvinimas ir didžiulė atsakomybė ne tik vaiką
ugdantiems suaugusiesiems, bet ir pačiam
vaikui. Bet kokiu atveju, norėdamas pasiekti gyvenimo tikslų, auginti, o ne prarasti savo gabumus, vaikas privalės sistemingai ir
sunkiai dirbti.
] Nukelta į 12 p.
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Veikla Savivaldybės taryboje:
žvilgsnis iš vidaus
Mūsų rajone savivaldos stabilumą lemia
darni Socialdemokratų partijos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos koalicija.
Tarybos posėdžių transliacijas internete stebintiems gyventojams kartais galbūt atrodo, kad valdančioji dauguma yra mažakalbė. Tačiau daug pastabų ir pasiūlymų mes
išsakome komitetų posėdžiuose. Aktyviai
diskutuojame ir valdančiosios koalicijos
viduje. Visuomet savo nuomonę, poziciją išsako bei gina „valstiečiai“ Valdas Kamaitis,
Gedeminas Gudaitis, socialdemokratai Stanislovas Lopeta, Daiva Černiuvienė, Nijolė
Liaudinskienė, Ramūnas Puodžiūnas ir kiti.
Dėl to viešuose Tarybos posėdžiuose nesiveliama į diskusijas, o valdančiosios daugumos balsas tarsi ir mažiau girdimas.
Užtat oponentai Žilvinas Gelgota, Mantas Balčiūnas, Rimvydas Palubinskas per Tarybos posėdžius rodo savo išmintį, laido replikas, provokuoja. Mane kartais net stebina
pernelyg ramus posėdžio pirmininko mero

KRYŽIAŽODIS

Algirdo Neiberkos elgesys ir tolerancija. Juk
kartais taip smulkmeniškai, taip priekabiai
teikiamos pastabos posėdžių klausimus pristatantiems pranešėjams, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams. Oponentai
savo iškalbą rodo, be abejo, siekdami piliečių palankumo, politinio populiarumo.

Valandos su popieriais

Apie Savivaldybės tarybos posėdžius
išsamiai ir gan kritiškai informuoja „Santakos“ laikraštis. Kažkiek pažinęs žurnalistikos užkulisius beveik visuomet nuspėju posėdžių aprašymų antraštes. Tai sudomina
skaitytoją. Tiesa, teko girdėti nuomonių, kai
eilinis pilietis, pamatęs Tarybos posėdžio
aprašymą, tik numoja ranka: „Nekreipiu dėmesio, visi jie ten...“
Oponentai dažnai manipuliuoja eilinio
piliečio vardu, įteigdami nuomonę, kad vilkaviškiečiai nori žinoti apie Tarybos darbą.
Tačiau paviešinus sprendimų projektus pastabų gausos nesulaukiama. O stebintieji internetines transliacijas, ko gero, laukia tik

Pagrindinis konkurso skelbimas paskelbtas kovo 15 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.vilkaviskis.lt.
Algirdas NEIBERKA
Savivaldybės meras

valdančiosios daugumos oponentų šou.
Tarybos nariams būsimo posėdžio medžiaga pateikiama prieš septynias darbo
dienas. Dėl klausimų gausos sudėtinga į
juos visus įsigilinti, išlukštenti. Tuomet labai padeda nuomonių išsakymai frakcijos
ir koalicijos posėdžiuose. O namuose tenka
ilgas valandas žvelgti į ekraną, ieškoti įstatymų ar jų sąvadų, lyginti su kaimyninių
savivaldybių patirtimi. Darbas gana monotoniškas ir varginantis. Kritiškesni piliečiai
gali pasipiktinti tariamai didelėmis Tarybos nario gaunamomis išmokomis. Realiai
jos nesiekia ir 100 eurų. Be to, visos išlaidos
(ryšių, interneto, transporto ir kitos) yra pagrindžiamos dokumentais.
Tarybos nario darbas iš šalies žiūrint
gal ir nepastebimas, bet man ši veikla yra
plati, kūrybinga ir prasminga. Džiaugiuosi,
kai aktyvesni piliečiai paskambina, pasiūlo,
kritikuoja, pastabas išsako net susistabdę
gatvėje. Ypač smagu, kai gali padėti.
Antanas ŽILINSKAS
Savivaldybės tarybos narys

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

Užsk. 587

Skaitytojų dėmesiui!
„Santakos“ redakcijos reklamos
ir skelbimų skyrius dirba ir per
karantiną: kiekvieną darbo dieną,
nuo 8 iki 17 val., be pietų pertraukos.
Laukiami visi, pageidaujantys užsiprenumeruoti „Santaką“ ar užsakyti
skelbimą, sveikinimą, užuojautą ar
reklamą.
Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.info.

Anglys,
GXUSLǐLU
PHGåLREULNHWDL
A

] Atkelta iš 2 p.

Vilkaviškio rajono savivaldybė
skelbia konkursą Keturvalakių
mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus pareigoms eiti.
Atranka vyks liepos 14 d.
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Lošimas Nr. 1301.

TELELOTO

Data: 2021-03-14.

11 24 37 05 27 04 68 15 55 01 53 45 25 40 57 46 34
30 66 22 54 52 50 20 71 28 33 56 35 64 58 09 61 65
17 12 75 29 39 60 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
67 47 03 26 38 69 70 51 02 18 73 (visa lentelė).
Papildomi prizai: 009*237, 040*178, 035*021 –
pakvietimas į TV studiją; 028*076, 021*077, 005*801,
040*599, 029*222 – 50 Eur „Viada“ čekis; 0017331,
0227034, 0085493, 0065330, 0388666 – automobilis
„Audi Q3“; 00**874 – belaidė kolonėlė „JBL Go“;
003*904, 039*903, 020*480, 006*677, 012*508 –
belaidės ausinės „Philips“; 017*488, 044*583, 000*212,
002*611, 035*321 – čekis „Maxima“; 00**928 – išmanioji
apyrankė „Xiaomi“; 000*340, 039*846 – planšetinis
kompiuteris „Lenovo“; 028*498, 006*400, 030*486 –
telefonas „Samsung Galaxy A02s“; 02**418 – vaflinė
„Clatronic“.
Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

Laimėjimai: visa lentelė – 42 244 Eur, įstrižainės – 15 Eur,
eilutė – 3 Eur, keturi kampai – 3 Eur.

s Teisingas kovo 9 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – NARCIZAS.

Atsakymai. Vertikaliai: Cikliška. Įspaudas. Lpk. Natalija. Kratinys. AAK. Anas. Ūsus. Skubėsi. Akto.
Astras. Šiais. Venera. Ina. Azotas. Susyk. Sėmėsi. Isa.
Horizontaliai: Insbrukas. Tvos. Taburetė. Imuninė. Anam. Danas. Sesė. Kratysis. SAS. Šasi. Ūmai.
Kelias. Kaisi. Pjaustinys. Pakaks. Osaka.

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.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, kultūra)

8 682 60 747.

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 – 4321 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.

2021 m. kovo 16 d.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Plastikiniai LANGAI

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.

GAMINTOJO KAINOMIS!

Prekyba išsimokėtinai

» Ekologiški bešviniai vokiško

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

VIŠTAITĖS IR AB „VILNIAUS
PAUKŠTYNAS“
MĖSINIAI VIŠČIUKAI!
Jūsų užsakymus pristatys
į namus.

Priimami užsakymai:
● Kaišiadorių r. paukštyno 4,5–5
mėn. rudoms, raiboms, juodoms,
pilkoms, baltoms (leghornų veislės)
vištaitėms (6 Eur su pristatymu),
● AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniams broileriniams vienadieniams viščiukams įsigyti.
Pristato. Prekiauja ir vietoje, Alvite (darbo dienomis, 17–20
val.).

Tel.: 8 611 51 770,
8 612 17 831.

JUODELIAI SAMDO!

Užsk. 577

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
Vilniaus g. 34, Virbalis

˃˃ Karstai ˃˃ Rūbai ˃˃ Gėlės
˃˃ Šarvoja visose salėse ˃˃ Katafalko nuoma
˃˃ Yra šaldytuvas ˃˃ Kremacija Lenkijoje
˃˃ Kitos paslaugos

„RAMYBĖ“

Platus pasirinkimas.
Dirba viso rajono ribose.
Užsk. 46

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

„NETEKTIS“

Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros).

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

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

Užsk. 137

Medienos perdirbimo įmonė
UAB „Juodeliai“ dirbti
Marijampolės gamybiniame
padalinyje (Medeinos g. 3,
Nendriškių k., Marijampolės
sav.), kviečia prisijungti prie
naujos komandos
cecho darbuotojus
(siūlo 700 Eur „į rankas“),
pjovimo staklių operatorius
(siūlo 1100–1500 Eur
„į rankas“),
ekskavatorių vairuotojus
(siūlo 1200–1500 Eur
„į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus
(siūlo 1000 Eur
„į rankas“),
elektrikus-automatikus
(siūlo 900–1300 Eur
„į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(siūlo 800–1000 Eur
„į rankas“).
Darbuotojus veža autobusu
arba kompensuoja išlaidas
kurui (yra papildomų sąlygų).
Garantuoja laiku mokamą
ir nuo rezultatų priklausantį
darbo užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą!
Tel.: 8 686 34 981,
8 698 41 844.
Užsk. 2763

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

tiesiogiai perka
karves, bulius, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 635 07 197.

Užsk. 1167

1,5 ha miško Vilkaviškio r.
Tel. 8 614 82 087.

Užsk. 228

Kovo 19 d. (penktadienį) prekiausime jaunomis 4,5–5 mėn. rudomis
olandiškomis dedeklėmis, baltomis leghornų veislės dedeklėmis,
raibomis, juodomis, pilkomis vištaitėmis, pašarais. 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., Dailučiuose – 14.40 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.,
Bajoruose – 16.10 val., Gudkaimyje – 16.25 val., Šiaudiniškiuose – 16.40
val. Užsakymai priimami tel. 8 611 51 770 (Alvitas).
Užsk. 602

Tiesiai iš gamintojo
beržo pjuvenų briketai.
1 padėklas – 115 Eur.
Tel.: (8 342) 20 850,
8 685 30 850,
8 685 15 920. Užsk. 464

UAB „Sūduvos galvijai“
brangiai perka galvijus,
moka pagal skerdeną arba
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

596

20 ha dirbamos žemės Kumečių I
kaime. Tel. 8 685 12 168.
599
8 a sodą su nameliu Agrastų g. 33,
Vilkaviškio miesto ribose.
Tel. 8 620 85 856.
437
Pigiai – 0,74 ha žemės ūkio
paskirties sklypą (1 km nuo
Vilkaviškio, prie kelio yra elektros
įvadas, tinka namui statyti), 0,25
ha namų valdos sklypą Vilkaviškio
miesto ribose ir gretimą 0,14
ha žemės ūkio paskirties sklypą
(galima pirkti abu kartu).
Tel. 8 680 59 859.
468

579

Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius, garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.
555
Paukščių kurjeris prekiaus
vakcinuotomis vištaitėmis!
Vištos nuo 3,50 Eur. Kovo 19
d. (penktadienį) prekiaus S.
Ludavičiaus ūkyje, Nemunaityje,
užaugintomis 3–6 mėn. rudomis,
raibomis, juodomis, baltomis
dėsliosiomis vištaitėmis, kurios
gyvena 4–5 metus, taip pat 10
mėn. dedančiomis kiaušinius
vištomis, kombinuotaisiais
pašarais. Į namus atveš
nemokamai (minimalus kiekis – 5
vištaitės).
Tel.: 8 623 04 888, 8 612 75 682
(Nemunaitis, Alytaus r.).
588
Kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,75 Eur už
kg, lenkiška – 2,55 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
231

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000

Užsk. 434

Užsk. 470

Kiaules skersti.
Tel. 8 616 07 877.

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo
Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.
Užsk. 3311

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

Gali pasiimti savo transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!
Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487.
Užsk. 10

Didelį kiekį kvietrugių, avižų
'Symphony', avižų ir vikių mišinį.
Tel. 8 631 00 196.
474

PARDUODA

Mažai naudotą puikios būklės
žaidimų kompiuterį „Xbox One“
(500 Gb diskas, yra Kinect
kamera, vienas pultelis, HDMI
laidas, 3 žaidimai, dokumentai,
neremontuotas, neperkaitintas,
250 Eur). Tel. 8 685 17 286. 201

Užsk. 26

AKCIJA! PIRKITE VIŠTAS IR VIŠTAITES!

Užsk. 7

Lietuvoje

Stalines gręžimo stakliukes.
Tel. 8 643 18 959.

Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“).

Viena
didžiausių
įmonių

TOYOTA AVENSIS (2002 m., 2 l,
dyzelis, TA dvejiems metams),
metalines talpyklas (3 m³, 5 m³,
25 m³). Tel. 8 686 23 663.
586

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

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

Užsk. 536

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

597

Šienainio ritinius (18 vnt., 10 Eur
už vnt.). Tel. 8 631 87 533.
553
Šieno ritinius.
Tel.: (8 342) 69 581,
8 631 04 090.

525

Nebrangiai – šienainio ritinius,
kviečius. Tel. 8 642 95 298.

526

Paršelius.
Tel. (8 342) 40 285.

580

Paršelius.
Tel. 8 681 14 732.

581

Paršelius.
Tel. 8 619 57 641.

592

8 savaičių paršelius Sūdavos k.
Tel. 8 611 50 991.
582
Traktorių JUMZ-6, 3 vagų plūgą,
kultivatorių, bulviasodę.
Tel. 8 602 10 745.
537
Kombainą SAMPO, lėkštinį
skutiklį, trąšų barstytuvą,
grūdų valomąją, voliukus prie
kultivatoriaus.
Tel. 8 616 05 018.

583

Statybinę medieną, kapotas
lapuočių malkas (30 Eur už erd),
pušines atraižas, supjautas po 30
cm (15 Eur už erd), dailylentes
lygiu paviršiumi, pavėsines ir
lauko tualetus.
Tel. 8 648 61 061.
232
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
Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas. Tel. 8 602 09 301. 1831
Gera kaina! Parduoda lapuočių
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234.
1833
Pigiai – kokybiškas sausas skaldytas malkas, malkas rąsteliais,
juodalksnines stambias supjautas
ir nepjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams,
pjuvenas didmaišiais. Greitai
pristato. Tel.: 8 610 45 504. 1829

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

PARDUODA
Beržines, alksnines, ąžuolines
skaldytas malkas, rąstelius,
atraižas stambias ir prakurams,
pakais arba supjautas.
Tel. 8 609 73 915.
2735
Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai. Tel. 8 690 27 280.
1832
Sausas skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.
1830
UAB „Rividė“ – sertifikuotas
medžio granules. Pristato.
Tel. 8 652 72 712.

441

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) ir
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
Malkas: eglines, drebulines –
19 Eur už erdm, alksnines – 20
Eur už erdm, beržines – 23 Eur už
erdm, ąžuolines – 27 Eur už erdm,
uosines – 28 Eur už erdm. Veža
rąsteliais, kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.
1359
Pigiai – įvairių rūšių skaldytas
sausas malkas, stambias
atraižas, supjautas bei pakais.
Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 94 630.

478

Įvairių rūšių skaldytas malkas bei
įvairias supjautas atraižas. Pjauna,
skaldo pagal po poreikius. Atveža
nemokamai.
Tel. 8 663 39 968.
479
Malkos atpigo! Parduoda sausas
skaldytas beržines, uosines,
alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams.
Atveža nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.

Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951
Įvairių markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.
1614
Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius, angliškus, po
avarijos ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64 004.
1615
AUDI, VW, MERCEDES BENZ,
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA,
MAZDA markių automobilius.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Sutvarko reikiamus dokumentus.
Tel. 8 691 85 616.
1613
Visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys ar po avarijos.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.
1612
UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką. Tel. 8 671 41 046.
Galvijų surinkimo centras,
bendradarbiaujantis su mėsos
kombinatu „Zaklady Mięsne
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

3

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

PERKA
Namą Vilkaviškyje arba aplink jį
(mokės iki 60 000 Eur).
Tel. 8 685 68 878.
584

132

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
(iki 1,55 Eur už kg), telyčias
(iki 1,45 Eur už kg), karves (iki
1,20 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.
418
UAB „Galvex“ brangiai – pienu
girdomus mėsinius juodmargius,
belgų mėlynuosius buliukus ir
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 699 75 181.
36
UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 646 81 037,
8 612 34 503.
763
Galvijus: bulius (iki 1,55 Eur už
kg), telyčias (iki 1,45 Eur už
kg), karves (iki 1,20 Eur už kg),
galvijus auginti (100–400 kg).
Moka PVM. Tel. 8 627 45 054.

Skaldytas skroblo, ąžuolo, beržo,
alksnio, drebulės, uosio malkas,
įvairias atraižas. Veža mažais ir
dideliais kiekiais. Padeda sunešti.
Tel. 8 615 69 548.
96

33

168

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

14

UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.
250

ĮVAIRŪS

Žemės ūkio techniką, traktorius,
sodo traktorius žolei pjauti,
motociklus, motorolerius.
Tel. 8 690 25 066.
554

Išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės Kybartų,
Virbalio, Pajevonio, Alvito,
Šeimenos, Bartninkų ar
aplinkinėse seniūnijose. Mokės
brangiai, iš anksto.
Tel. 8 685 09 194.
505

2, 4, 6 tonų priekabas ir traktorius T-40, T-25, T-16.
Tel. 8 689 10 088.
585

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

237

Remontuoja automobilių variklius
(keičia diržus, sankabas, pavarų
dėžes, tikrina ir remontuoja kuro
sistemas), atlieka kompiuterinę
diagnostiką.
Tel. 8 681 90 927.
485
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

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.
487
Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį,
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419.
600
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
Dezinfekuoja, valo geriamojo
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250.

266

Gamina nestandartinius baldus.
Tel. 8 639 53 943.
421
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
Remontuoja, restauruoja
minkštuosius baldus, gamina
baldus pagal individualius
užsakymus.
Tel.: 8 600 51 591,
8 628 95 059.
Valo kaminus, katilus, šildymo
sieneles, židinius. Restauruoja
arba atstato kaminus. Dirba
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

420

106

Aplinkos tvarkymas. Traktoriuku,
žoliapjove, rankine žoliapjove
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna
nelygius šlaitus, griovius. Pjauna
medžius. Atlieka vienkartinę ir
nuolatinę teritorijų priežiūrą.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.
530
Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838
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
Apdailos darbai (montuoja gipso
kartono plokštes, glaisto, dažo,
tapetuoja, kloja grindis, laminatą,
kala dailylentes).
Tel. 8 678 46 607.
419

UŽJAUČIAME
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės
eina ir palieka. Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty
gyvi išlieka.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos mamos mirties
nuoširdžiai užjaučiame Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių
priežiūra“ direktorių Ričardą Čėsną, jo šeimą ir artimuosius.
Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ kolektyvas

603

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, – širdy atsiminimas
lieka amžinai.
Dėl Salomėjos JURKŠAITIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame
velionės sūnų Elegijų, dukrą Rasą, jų šeimas ir artimuosius.
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija

604

Mirtis nesirenka nei laiko, nei kelio. Ji paprastai pasirenka
mums brangius žmones.
Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Ričardą
Rapulskį ir jo šeimą.
Bendruomenė „Virbalio vartai“

605

Lemtis bejausmė, tačiau netekties valandą visada sukelia
sielvartą ir skausmą.
Dėl Juozo BLAŽIULIONIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną Ireną, seserį Marytę ir visus artimuosius.
N. ir J. Bylai

606

Telydi Jus nuoširdi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Dėl Juozo BLAŽIULIONIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

Dengia stogus savo ar užsakovo
medžiagomis. Atlieka visus
skardinimo darbus.
Tel. 8 620 67 934.
491
Stogų, fasadų renovacija, apdaila
ir remontas, skardos lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 631 91 211.
496
Pjauna malkas, frezuoja žemę,
karpo tujas, gyvatvores, pjauna
žolę, atlieka kitus darbus.
Tel. 8 637 33 271.
589
Dengia, renovuoja stogus, atlieka
apdailą ir kitus statybos, remonto
darbus.
Tel. 8 630 24 343.
590
Valo, skardina, remontuoja
kaminus. Tel. 8 630 24 343.

591

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
Parduoda garstyčias, ridikus,
daugiamečių žolių sėklas,
išvalytus vasarinius miežius,
kviečius, kvietrugius, avižas,
mišinius, žirnius, pelėžirnius,
vikius, belukštes avižas. Beicuoja,
valo grūdus. Atvyksta į vietą.
Tel. 8 636 38 246.
265
Taiso televizorius Giedrių g. 29A,
Giedrių k. Tel. 8 650 79 012. 528
Atlieka visus skardinimo darbus,
kala vėjalentes, kraigus, montuoja
lietaus vandens nutekėjimo
sistemas, skardina kaminus.
Tel.: 8 633 61 818,
8 642 47 200.
531
Atlieka visus išorės dažymo
darbus. Tel. 8 633 61 818.

533

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

606

Vilkaviškyje dovanoja betono
atliekas („gruzą“).
Tel. 8 681 70 680.

381

DARBAS
Transporto įmonei reikalingas
šaltkalvis.
Tel. 8 613 85 200.

509

Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas dirbtuvių vedėjasautomechanikas. Sunkiasvorių
transporto priemonių remonto
darbo organizavimas, planavimas
ir darbo kokybės kontrolė.
Tel. 8 698 33 217.
214
Vilkaviškio siuvimo AB
„Žemkalnija“ nuolatiniam darbui
reikalingas elektrikas (elektros
įrenginių eksploatavimo darbai).
Siūlo laiku mokamą atlyginimą
(1000 Eur neatskaičius mokesčių)
ir soc. garantijas. Nekintamas
darbo laiko grafikas (8–16.30
val.). Tel. 8 698 18 975.
335
Ieškomas sandėlio darbuotojas
Virbalyje (produkcijos
rinkimas pagal sąskaitas,
tvarkos palaikymas sandėlyje,
autokrautuvo vairavimas, kiti
pagalbiniai darbai). Atlyginimas
650–800 Eur (prieš mokesčius).
CV siųsti el. p. info@procolor.lt.
Tel. 8 699 56 422.
593
UAB „Skogran“ siūlo darbą miško
darbininkams Skandinavijoje ir
Vokietijoje. Suteikia drabužius,
apgyvendinimą. Atlyginimas
1700–2800 Eur „į rankas“.
Tel. +370 603 14 247.
594
Ieškomas gamybos darbuotojas
Virbalyje (produkcijos gaminimas
pagal pateiktas receptūras,
fasavimas į taras, pagalbinių
darbų atlikimas). Privalumas
– autokrautuvo vairuotojo
pažymėjimas. Atlyginimas
650–900 Eur (prieš mokesčius).
CV siųsti el. p. info@procolor.lt.
Tel. 8 699 69 338.
595
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 644 78 412.

301
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Prireikus kur nors važiuoti
kyla problemų

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Karantino laikotarpis sukėlė
problemų žmonėms, kuriems
visuomeniniu transportu reikia nuvykti į kitą rajoną.
Viena vilkaviškietė guodėsi, kad dabar
smarkiai praretėjęs tarpmiestinių autobusų grafikas.
„Marijampolė visai šalia ir į ją nuvažiuoti autobusu seniau nebuvo jokių problemų. Dabar, kai atsirado palengvinimų ir vėl galima mokyti vairuoti, mano
sūnus turi važinėti į Marijampolę. Jam
vairavimo pamoka šiame mieste prasideda 16.30 val. Deja, vienas autobusas veža
per anksti, sūnus po pamokų nespėja, o
kitas – jau per vėlai. Gal dabar, kai atlaisvinamas judėjimas tarp savivaldybių,
bus papildytas ir autobusų grafikas?“
– klausė moteris.
Tačiau pakalbintas UAB „Kautra“ filialo Vilkaviškio autobusų parko vadovas Marius Jasaitis sakė, kad kol kas jokių pokyčių tikrai nenumatoma. Anot M. Jasaičio,
maršrutai šiuo metu ir taip nuostolingi,
nes važiuoja vos vienas kitas keleivis, autobusai vyksta pustuščiai.
„Ryškaus keleivių skaičiaus didėjimo
dar tikrai nejaučiame. Į Marijampolę vežame mes ir vienas Marijampolės vežėjas,
bet ir mes, ir jis reisų skaičių esame sumažinę. Važiuojame nuostolingai ir vien tam,
kad žmonės turėtų kuo nuvažiuoti. Kiekvieną dieną analizuojame vykstančiųjų
skaičius, bet jie dar tikrai per maži. Todėl
pagal šiuo metu esantį poreikį maršrutų
atnaujinti nežadame, nes pajamos – tikrai
labai menkos, vežėjai patiria didelių nuo-

S Iš lėto – pavasario link.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
stolių. Jau pridėjome maršrutą iš Kauno į kad traukinių maršrutai kažkada keitėsi.
Vištytį ir iš Vištyčio į Kauną, TOKS bendro- Jauniems gerai, jie grafikus gali pažiūrėti
vės autobusas pridėjo tarpmiestinį reisą iš internete. O mes, senjorai, prie interneto
Vilniaus į Kybartus ir atgal. Tad tarpmies- prieiname ne visi. Tad jei išspausdintumėtinių vienas kitas reisas prisideda, bet vie- te grafiką, manau, padėtumėte ir kitiems
tinių, priemiestinių maršrutų pridėsime žmonėms“, – svarstė vyriškis.
tada, kai bus daugiau keleivių“, – sakė M.
Priminsime, kad internete autobusų
Jasaitis.
grafikus galima sužinoti įėjus į svetainę
Kitas į redakciją paskambinęs vilka- www.autobusubilietai.lt, o visų traukinių
viškietis taip pat kalbėjo, kad autobusų maršrutus – www.traukiniobilietas.lt.
maršrutų sumažėję, ir klausė, ar laikraštis
Tiems, kas neturi interneto prieigos,
negalėtų išspausdinti į Kauną vykstančių spausdiname traukinių tvarkaraštį.
traukinių grafiko. Žmogus baiminosi, kad kol nuvykęs į stotį
nusirašys visus reisus, išvažiuos
miesto autobusas ir reikės ilgai
Vilkaviškis – Kaunas
Kaunas – Vilkaviškis
laukti kito.
6:27–7:37
8:15–9:22
„Kartais reikia važiuoti pas
10:07–11:17
11:30–12:40
gydytojus į Kauną, bet dabar
13:47–14:57
15:10–16:17
sumažėję autobusų. Galbūt va17:07–18:17
18:10–19:20
žiuočiau traukiniu, tačiau žinau,

Traukinių tvarkaraštis

Šiluma neskuba
Šiandien vietomis trumpai palis. Pūs silpnas šiaurės rytų, šiaurės vėjas. Temperatūra sieks 4–5 laipsnius šilumos.
Trečiadienį vietomis numatomi trumpi krituliai, naktį vyraus sniegas, dieną
– šlapdriba, lietus. Vėjas sustiprės iki vidutinio. Termometrai naktį rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, dieną bus
1–3 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį vietomis pasnaigens. Pūs
apystipris šiaurinių krypčių vėjas, rytą kai
kur bus plikledis. Temperatūra naktį kris
iki 0–3 laipsnių šalčio, dieną bus 0–3 laipsniai šilumos.

Gabus vaikas irgi patiria sunkumų, jam taip pat reikia padėti

ŠIANDIEN

] Atkelta iš 8 p.

Saulė tekėjo

Atranda ir ugdo

Psichologės E. Mockaitytė ir dr. J.
Misiūnienė bendradarbiauja Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) vykdomoje
tarptautinėje Lietuvos ir Izraelio gabių
vaikų ugdymo programoje „Gifted“, kuri
siekia atrasti talentingus vaikus ir ugdyti
jų gebėjimus. Nuo praėjusio rudens pro-

Pagal pranešimą spaudai

Saulė leisis
Dienos trukmė

06:35
18:22
11:47

Žuvys (02 19–03 20)
Jaunatis iki kovo 19 d.

DIENOS
Kovo 16-oji –
Knygnešio diena
Kovo 18-oji –
Raudonos nosies diena

VARDINĖS

TRUMPAI

s Kovo 16 d.

] DRAUDŽIAMA
Prasidedant intensyviam paukščių veisimosi laikotarpiui, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. įsigalioja draudimas kirsti ir genėti saugotinus medžius.
Jeigu medį ar kitą augalą šalinti būtina, gyventojai turi gauti ornitologo eksperto pažymą ir Savivaldybės leidimą.
Saugotiniems priskiriami ąžuolai, uosiai,
klevai, guobos, skirpstai, skroblai, bukai,
vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys, augantys daugiabučių namų ir kitų
gyvenamųjų pastatų teritorijose. Privačioje žemėje mieste saugotinas yra didesnio
nei 20 cm, ne mieste – didesnio kaip 30 cm
skersmens medis.
Draudimas genėti netaikomas, jeigu
genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens
(pjūvio vietoje) šakos.

petencijas „Gifted“ vaikų programoje.
Registracija vyksta iki kovo 26 dienos el.
paštu dileta.tindziuliene@vdu.lt.
Vaikus, norinčius dalyvauti „Gifted“
programoje, organizatoriai kviečia registruotis https://gifted.vdu.lt/registracija/ ir
dalyvauti testavime.
Į „Gifted“ centrus Vilniuje ir Kaune registruotis kviečiami 3, 4, 5, 10 ir 11 klasių
moksleiviai. Testavimas numatomas balandžio–birželio mėnesiais.
Kaune į šeštadieninę „Gifted“ mokyklėlę registruotis kviečiami būsimi priešmokyklinukai (5–6 m. vaikai). Jų testavimas numatomas kovo mėnesį.
Vaikų testavimas yra mokamas.

Gustavas, Henrika, Norvainas,
Norvainė, Norvilas, Norvilė, Vaidota,
Vaidotas, Vaidotė

s Kovo 17 d.

Gendvilas, Gendvilė, Gertrūda, Patricija,
Patricijus, Patrikas, Vita

s Kovo 18 d.

Anzelmas, Eimutė, Eimutis, Einarta,
Einartas, Einartė, Einora, Einoras,
Sibilė

Užsk. 518

IŠMINTIS

Tik tada kiekvienas savo laiku ir savo keliu pasieks gyvenimo aukštumų. Taigi nereikėtų idealizuoti gabumų ir tikėtis, kad
gabus vaikas „užaugs pats“, reikia suprasti, kad ir gabiems vaikams labai svarbu
suvokti savo individualumą, jausti palaikymą ir pagalbą mokantis.

grama veikia Kaune, o rugsėjį „Gifted“
centras duris atvers ir Vilniuje.
VDU šį pavasarį organizuoja seminarų ciklą „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas remiantis Lietuvos ir Izraelio švietimo patirtimi“. Jame Izraelio ir Lietuvos
lektoriai (mokslininkai ir praktikai) padės įgyti priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo pedagogams, dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams,
asmenims, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, reikalingų
psichologinių bei pedagoginių kompetencijų specifinėje darbo su gabiais mokiniais srityje. Baigę mokymosi programą
dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus bei tarptautinius sertifikatus,
įrodančius įgytas bei patobulintas kom-

5 / -3

ORAI

Namai, kuriuose nėra
knygų, panašūs į kūną
be sielos.
Ciceronas

