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TRUMPAI

ĮVER TI NI MAS
Pir mą kar tą Lie tu vos so cial de mok ra čių 
mo te rų są jun ga (LSDMS) rin ko Me tų so-
cial de mok ra tes. Vi si ša ly je vei kian tys 
LSDMS klu bai bu vo pa kvies ti ap žvelg ti 
praė ju sių me tų veik las ir įver tin ti bi čiu-
les. Me tų so cial de mok ra tės var dą 2021-
ai siais pel nė 15 mo te rų. Vie na iš jų – vil-
ka viš kie tė Dai va Rik lie nė.

LSDMS yra su dė ti nė Lie tu vos so cial-
de mok ra tų par ti jos (LSDP) da lis, tu rin ti 
tam tik rą au to no mi ją. Są jun ga vie ni ja 
LSDP na res bei rė mė jas, ne san čias ki tų 
par ti jų na rė mis.

GA VĖ NIOS AU KA
Šios ga vė nios pa snin ko vai sius – tas lė-
šas, ku rias ge bė si me su tau py ti ma žiau 
pirk da mi, sai kin giau var to da mi, at si sa-
ky da mi ko kio nors įpras to ma lo nu mo, 
kvie čia ma skir ti Vil ka viš kio pa ra pi jos 
lab da ros val gyk lė lės re mon tui. „Už 
pro jek to lė šas kiek anks čiau val gyk lė lė 
bu vo ap tvar ky ta. Ta čiau la bai rei kia re-
mon tuo ti, at nau jin ti pa čią vir tu vę, jos 
bal dus“, – sa kė de ka nas Vir gi ni jus Gra-
žu le vi čius. Ge ros va lios žmo nės, ku rie 
ga vė nios die no mis nu spręs ko nors at si-
sa ky ti ki tų la bui, Vil ka viš kio ka ted ro je, 
ne to li al to riaus, ras au kų dė žu tę ir ga lės 
pri si dė ti prie re mon to.
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And rius GRY GE LAI TIS

Šu li nių va ly mas ga li bū ti ne 
tik pa vo jin gas, bet ir įdo mus 
dar bas. Dau giau nei de šimt-
me tį šiuo ama tu už sii man tis 
vil ka viš kie tis Da rius sa vo is-
to ri jo mis ga lė tų už pil dy ti ne 
vie nos kny gos pus la pius.

Pa vo jin gas dar bas
Maž daug nuo 2010 m. šu li nius 

va lan tis Da rius yra ne kar tą at si dū-
ręs si tua ci jo se, kuo met jį nuo di de-
lės ne lai mės sky rė vos ke lios aki mir-
kos. Vy ras iki šiol at si me na, kaip 
prieš ke lerius me tus Dzū ki jo je va lė 
ga na gi lų 18 ar 19 žie dų šu li nį. Nu si-
lei dęs į pa tį dug ną vil ka viš kie tis iš 
pra džių nie ko neįp ras to ne pas te bė-
jo. Net ru kus ant jo šal mo iš aukš tai 
ėmė by rė ti ne di de li smė lio grū de-
liai. Da rius su pra to, kad taip bū ti 
ne tu rė tų, jį apė mė ne ge ra nuo jau ta. 
Kaip tik tuo me tu šu li nio šei mi nin-
kas pa siū lė at si pūs ti ir at si ger ti ka-
vos. Vos iš ki lus į pa vir šių nu griau-
dė jo di džiu lis triukš mas – šu li nys 
įgriu vo.

„Dėl sau gu mo su me ti mų šu li nius vi sa-
da va lo me bent dvie se. Prieš nu si leis da mi 
že myn įpras tai iš trau kia me van de nį. Daž-
nai bū na, kad van duo pri lai ko ki to je žie dų 
pu sė je esan tį sau są grun tą, o kai vandens 
ne be lie ka, kar tais šu li nio žie dai pra ran da 
sta bi lu mą ir ga li pa sės ti že myn ar pa si-
slink ti į šo ną, taip su kel da mi griū tį. Prieš 
lei džian tis gi lyn bū ti na įver tin ti vi sas ri zi-
kas“, – tei gė Da rius.

Jam ne kar tą te ko bū ti už vers tam že-
mė mis. Kar tą vy ras, be si leis da mas į šu li nį, 
tarp žie dų pa ste bė jo ne di de lį tar pą. Už ke-
lių aki mir kų ant jo už vir to kal nas že mių ir 

įka li no gel mė se. Lai mei, tą kart že mės Da-
rių už ver tė tik iki pu sės, tad že myn nu si lei-
dęs jo ko le ga pa dė jo vy rui iš si kaps ty ti.

„Po že mė mis jau tie si tar si spau džia-
mas rep lė mis, bū na sun ku kvė puo ti, nei-
na pa ju dė ti. Vie na iš prie žas čių, dėl ko 
taip nu tin ka, – ne tinkamas van dens siurb-
lių nau do ji mas. Žmo nės daž nai per ka pi-
gius van de niui trauk ti skir tus siurb lius, 
ku rie sklei džia ne di de lę vib ra ci ją ir per 
ke lis me tus ga li ne tik iš ju din ti grun tą, bet 
net su skal dy ti šu li nio žie dus“, – pa sa ko jo 
pa šne ko vas.

Jo tei gi mu, prieš va lant šu li nius vi sa da 

bū ti na pa tik rin ti dug ną. Pa si tai ko at-
ve jų, kai šu li nio pa grin das bū na ne 
kie tas grun tas, o dribs mė lis. Kar tą 
dir bdamas Sas na vo je Da rius pa ju to, 
kaip ima smig ti gi lyn. Su šu li nio sa vi-
nin ku tuo me tu kal bė ję sis jo ko le ga 
ne iš kar to su rea ga vo į pra šy mus jį 
iš trauk ti, tad vy ras per ke lias aki mir-
kas iki pu sės su sme go že mėn.

Pa vo jin gų si tua ci jų bū ta ir dau-
giau. Kar tą Ku dir kos Nau mies ty je 
at ski lu si šu li nio žie do pu sė vil ka viš-
kie tį ne ti kė tai pri spau dė prie ki tos 
sie nos. Lai mei, ki to je žie do pu sė je 
žio jė jo olos dy džio tar pas, tad vy ras 
sa vo jė go mis su ge bė jo iš si va duo ti ir 
at ski lu sią da lį grą žin ti į vie tą. Jo tei gi-
mu, daž niau siai pa na šios že mės ert-
mės su si da ro po liū čių.

Ne vi sa da pa vyks ta
Per me tus vil ka viš kie tis su ko le ga 

iš va lo nuo šim to iki ke lių šim tų šu li-
nių. Kar tais vie ną šu li nį ten ka va ly ti 
net ke lias die nas. Vy rai dir ba vi so je 
Lie tu vo je. Vis gi ne vi sa da jiems pa-
vyks ta pa tei sin ti klien tų lū kes čius. 
Paš ne ko vo tei gi mu, itin sun ku dirb ti 
to se vie to vė se, prie ku rių telk šo ko-
kie nors van dens tel ki niai. Tuo met 
daž nai iš trauk ti iš šu li nių van de nį 
se ka si itin sun kiai, nes vos iš jun gus 

siurb lius, van duo aki mirks niu grįž ta į šu-
linį. O vie nu me tu dirb ti su įjung tais siurb-
liais – per ne lyg pa vo jin ga.

Prieš pra dė da mi dar bus spe cia lis tai 
įver ti na ga li mas ri zi kas. Jie pir miau siai 
ap žiū ri žie dų ko ky bę. Daž nai se nuo se šu-
li niuo se be to ni nius žie dus bū na pa vei kęs 
lai kas, to dėl vos pa krapš čius juos ima by-
rė ti smė lis. Leis tis gi lyn į to kius šu li nius 
yra la bai ne sau gu. Pa vo jin ga va ly ti ir šu-
li nius, ku rių žie dų pa dė tį pa kei tęs išo ri nis 
že mės sluoks nis, ku rie pa si slin kę iš įpras-
ti nių pa dė čių.
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Šulinyje galima surasti ir naujausio modelio 
„iPhone“ telefoną. Asmeninio albumo nuotr.
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Prenumeruokite „Santaką“ 2021 metų II ketvirčiui!

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

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

Prenumerata priimama:

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

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 6,00 5,50 7,00

2 mėn. 12,00 11,00 14,00

3 mėn. 18,00 16,50 21,00

Nuo šian dien Vy riau sy bei at lais vi nus 
ju dė ji mo tarp sa vi val dy bių ri bo ji mus, 
vil ka viš kie čiai jau ga lės iš vyk ti iš sa vo 
ra jo no ri bų. Vis gi ju dė ti bus ga li ma ne 
vi so mis kryp ti mis.

Ka dan gi nau jų su si rgi mų CO VID-19 
skai čius per 14 die nų mū sų ra jo ne su-
ma žė jęs ir 100 tūkst. gy ven to jų jis sie kia 
87,7 at ve jo, Vil ka viš kis at si dū rė gel to no-
jo je B2 zo no je. Tai reiš kia, kad drau ge 
su ki tų B1 ir B2 zo no se esan čių „gel to-
nų“, C1 ir C2 zo nų „rau do nų“ bei vie nos 
„ža lios“ sa vi val dy bės gy ven to jais ga lė si-
me ju dė ti lais viau. Vis gi į 16 sa vi val dy-
bių dar vyk ti ne ga lė si me, nes su jo mis 
su si ję ju dė ji mo ri bo ji mai pra tęs ti.

Kad ir kaip bū tų liūd na, vil ka viš kie-
čiai į kai my ni nę Ma ri jam po lės sa vi val-
dy bę vyk ti dar ne ga lės, nes ji iš lie ka 
„juo do jo je“ D zo no je. Taip pat kol kas 
ne ga lė si me nu vyk ti į sos ti nę, Tra kų, 
Klai pė dos, Ne rin gos, Bir žų, Ku piš kio, 
Pa ne vė žio, Šal či nin kų, Šir vin tų, Šven-
čio nių, Ute nos, Va rė nos, Vi sa gi no mies-
tų ir ra jo nų sa vi val dy bes. Kaip įspė ja 
po li ci ja, ypač di de lis ju dė ji mo kont ro-
lės dė me sys bus skir tas „juo do sioms“ 
sa vi val dy bėms, tad no rin tiesiems į jas 
pa tek ti rei kės tu rė ti sva rią prie žas tį.

Taip pat nuo pir ma die nio jau dir ba 
vi sos at ski rą įė ji mą iš lau ko tu rin čios 
par duo tu vės, du ris at vė rė mu zie jai ir 
ga le ri jos.

Mū sų ra jo ne per tris praė ju sio sa-
vait ga lio die nas už fik suo ti 7 nau ji su sir-
gi mai. Pir ma die nio duo me ni mis, šiuo 
me tu CO VID-19 ser ga 74 mū sų ra jo no 
gy ven to jai, 17 iš jų gy do mi li go ni nė se, 
dar vie nas žmo gus mi rė, tad mir čių sta-
tis ti ko je jau 37 vil ka viš kie čių pa var dės. 
Rei kia ti kė tis, kad žmo nės iš liks pa kan-
ka mai są mo nin gi ir at lais vin ti ri bo ji-
mai nau jos su si rgi mų ban gos ne su kels.

„San ta kos“ inf.

Ju dė si me lais viau



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ele na DE REŠ KE VI ČIE NĖ 
iš Viš ty čio:
– Ma nau, jog šį drau di mą reikėjo 

at šauk ti. Duk ra su šei ma gy ve na ki-
ta me mies te, jų ne ma čiau tris mė ne-
sius! In ter ne ti niai po kal biai, vaiz do 
skam bu čiai ne pri lygs ta gy vam bend-
ra vi mui.

Jo li ta TE KO RIE NĖ 
iš Kark li nių k.:
– Man at ro do, jog atė jo lai kas pra dė-

ti pa si ti kė ti žmo nė mis. Gy ven to jai sa vo 
sa vi val dy bių ri bas pa lie ka norėdami 
ap si pirk ti, ap si lan ky ti pas me di kus, o 
ne klai džio ti ar ieš ko ti vi ru so.

Rim vy das PA LU BINS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Ri bo ji mai tarp mies tų, ku rie įei na 

į „juo dų jų“ sa vi val dy bių są ra šą, tu rė tų 
iš lik ti. Juo se ko ro na vi ru so mas tai te bė-
ra di džiu liai. Jei gu bū tų ga li ma ju dė ti 
lais vai, pro trū kio bū tų ga li ma ti kė tis 
net to se sa vi val dy bė se, ku rio se si tua ci-
ja ėmė ge rė ti ar ba sta bi li za vo si.

Vik to ri ja BAG DA NA VI ČIŪ TĖ 
iš Ky bar tų:
– Judėjimo ribojimui ne pri ta riu. 

Šis ir ki ti drau di mai stip riai ža lo ja 
gyventojų psi chi nę svei ka tą. Žmo nės, 
ku rie per si rgo ir pa si skie pi jo, tu rė tų 
bend rau ti be jo kių ri bo ji mų.

Jus ti na VA SIU KE VI ČIŪ TĖ 
iš Būd vie čių k.:
– Ri bo ji mus jau rei kė jo at šauk ti. 

Lais vė jant ka ran ti nui bus ga li ma vyk ti 
į par kus, mu zie jus ar ki tas lan ky ti nas 
vie tas, to dėl no rė čiau ap si lan ky ti ne 
tik mū sų, bet ir ki tuo se ra jo nuo se.

S
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– Kaip ma no te, ar reikėjo švel-
ninti ju dė ji mo tarp sa vi val dy-
bių apribojimus?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Veik la Sa vi val dy bės ta ry bo je: 

žvilgs nis iš vi daus
Lie tu vai at kū rus ne prik-
lau so my bę, at gi mė ir 
tik ro ji sa vi val da. Is to ri jai 
lė mus, te ko iš ar ti pa žin ti 
bei pa tir ti tiek so vie ti nės 
Lie tu vos „sa vi val dą“, tiek 
da bar ti nę.

Nu ro dy ti ir vyk dy ti!
Kar tais iš vy res nės kar tos 

vil ka viš kie čių ten ka iš girs ti rep-
li ką: „Ot, prie ru so tai bu vo tvar-
ka.“ Taip, tuo me ti nė je val džios 
pi ra mi dė je ga lio jo kū jo ir ky lio 
prin ci pas. Nu tars Mask vo je, pri-
tars Vil niu je, o ra jo ne šoks vyk-
dy ti bei ra por tuo ti į vir šų.

Tuo me ti niam Vil ka viš kio ra-
jo no vyk do ma jam ko mi te tui ne-
bu vo su teik ta sa va ran kiš ku mo, 
rei kė jo tik vyk dy ti so cia lis ti nius 
įsi pa rei go ji mus ir ti kė tis rau do-
nų jų pe rei na mų jų vė lia vų ir me da lių. Ir 
sku bė da vo vi si vyk dy ti, pri ra ši nė ti, ra por-
tuo ti. Va di na mo sios DŽDT (dar bo žmo nių 
de pu ta tų ta ry bos) na riai bu vo at ren ka mi 
par ti jos va do vų. Kuo pa klus nes nis, tuo ge-
res nis. Kal bos ir pa si sa ky mai su re ži suo ti 
iš „aukš čiau“, tai yra Ko mu nis tų par ti jos 
ko mi te te. Nei gin čų, nei ki vir čų – vi si vie-
nin gai „už“.

Pa gal to laik me čio tvar ką ra jo no va-
do vams bu vo pa val džios vi sos įstai gos, 
įmo nės, ga myk los, ko lū kiai. To dėl ir kumš-
čiais bu vo ga li ma tran ky tis. Man dir bant 
Švie ti mo sky riu je te ko iš ar ti re gė ti va do-
vų pyk čio pro trū kius, gra si ni mus ne tek ti 
pre mi jų, pa sky ros bu tui ar au to mo bi liui. 
Me nu, kaip tra di ci niuo se pir ma die nio 
va do vų pa si ta ri muo se bu vo va no ja mas 
il ga me tis ko mu na li nių pa slau gų įmo nės 
va do vas. Vyk do mo jo ko mi te to pir mi nin-
kas mė go ry tais ap va žiuo ti mies tą ir už 
su ras tą ne tvar ką iš bar ti tos te ri to ri jos šei-
mi nin kus. Že mes nės gran dies va do vai, pa-
vyz džiui, mo kyk lų di rek to riai, dar tu rė jo 
vyk dy ti ir gau tus par ti jos, kom jau ni mo, 
pro fsą jun gų, įvai rių vi suo me ni nių or ga ni-
za ci jų nu ro dy mus.

Val džią le mia rin kė jų bal sai
Sa vi val dos val dy mo po li ti ka kar di na-

liai pa si kei tė vals ty bės ne prik lau so my bės 
pra džio je at kū rus tik rą jį sa vi val dy bių sa va-
ran kiš ku mą. Va do vau da mo sios pa sau ly je 
pri pa žin to mis de mok ra ti nė mis ver ty bė mis 
ir Vil ka viš kio ra jo ne at si kū ru sios po li ti nės 
par ti jos pra dė jo reng tis rin ki mams. Gau-
siau sią na rių ir rė mė jų bū rį tu rė ju si So cial-
de mok ra tų par ti ja (LSDP) ne tru kus ta po 
vy rau jan čia po li ti ne jė ga ir taip ga ran ta vo 
sa vi val dos sta bi lu mą bei pa sto vu mą.

LSDP gre to se esu nuo 2000 me tų. Tuo-
met pir mą kar tą te ko šiai par ti jai at sto vau ti 
Sa vi val dy bės ta ry bo je. Pa ma žu for ma vo si 
pa tir tis, tra di ci jos, vis dažniau gy ve ni mo iš-
šū kius ir pro ble mas pra dė ta spręs ti tei si nė-
mis prie mo nė mis. Iš ny ko kumš čio ir te le fo-
ni nė tei sė. Pir mo je ka den ci jo je dar silp nai 
dir bo ko mi te tai, be veik ne bu vo vi suo me-
nės kont ro lės, vis la biau sar gi nio šuns tei se 
pra dė jo nau do tis opo zi ci ja.

Be veik ga lė tu me pa si džiaug ti sta bi lu-
mu ir pa sto vu mu mū sų ra jo ne. Vi sai ki to-
kią si tua ci ją re gi me, pa si dai rę po kai ku-
rias kai my ni nes sa vi val dy bes (Kal va ri ją, 
Kaz lų Rū dą). Jų ta ry bo se koa li ci jos ne sta bi-

lios: skai do si, nau jos dau gu mos 
ver čia bu vu sia s, gau su po li ti nių 
per bė gė lių. Ir tai nė ra ge rai – per 
vi du rį ka den ci jos kei čian tis me-
rams su sto ja pra dė ti dar bai, slo-
gi ap lin ka slo pi na dar buo to jų 
ini cia ty vą ir dar bin gu mą. Dėl to 
ken čia vi si re gio no žmo nės.

Vis gi juo dų jų pe rio dų bū ta ir 
mū sų Sa vi val dy bė je. Įvar dy čiau 
bu vu sio me ro ir so cial de mok ra tų 
va do vo Al gir do Ba gu šins ko ne to-
lia re giš ku mą, dar gi sa ky čiau, par-
ti jos bi čiu lių iš da vys tę. 

Man ne priim tinas ir bu vu sio 
So cial de mok ra tų par ti jos ly de rio 
Al gir do But ke vi čiaus šuo lis į Ža-
lių jų par ti ją. Ger biu šį po li ti ką už 
nuo sai ku mą, aukš tą po li ti nę kul-
tū rą, nuo šir dų po žiū rį į žmo gų, 
bet toks ne ti kė tas po sū kis, ma no 
po žiū riu, bu vo klai da.

Sta bi lų bei to ly gų sa vi val dos 
dar bą la biau siai le mia Sa vi val-

dy bės ta ry bos val dan čio sios koa li ci jos 
vie nin gu mas ir kū ry biš ku mas. Dir bant 
vi siems su tar ti nai per pa sta ruo sius de-
šimt me čius Vil ka viš kio mies tas ir ra jo nas 
at si ga vo, iš ki lo pui kių netgi ir vi są ša lį rep-
re zen tuo jan čių sta ti nių. Au to bu sų sto tį su-
pro jek ta vęs ar chi tek tas Gin ta ras Bal čy tis 
ne se niai pel nė vals ty bi nį ap do va no ji mą, 
kar tu iš gar si nęs ir Vil ka viš kio var dą. O 
juk kiek bū ta opo nen tų kri ti kos ren giant 
šį pro jek tą! Daug dis ku tuo ta ir val dan čio-
sios koa li ci jos vi du je, bet bu vo ras tas su ta-
ri mas ir priim tas spren di mas, ku ris, kaip 
da bar ma to me, lė mė pui kų re zul ta tą.

Karš ti po kal biai frak ci jo je
Ruo šian tis rin ki mams į šios ka den ci jos 

Sa vi val dy bės ta ry bą, So cial de mok ra tų par-
ti jos kon fe ren ci jo je po rei tin ga vi mo gavau 
aš tun tą nu me rį są ra še. 

Siek da mas leis ti dirb ti jau nes niems, su-
si kei čiau su pen kio lik tuo ju są ra še bu vu siu 
Ar vy du Šli vins ku. Rin kė jams iš rei tin ga vus 
vėl pa te kau į Ta ry bą, į ku rios dar bą tu riu 
ga li my bę pa žvelg ti iš vi daus.
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PO LI TI KO TRI BŪ NA

Ko vo 10 die ną Sei mo na riams su si rin kus į 
pir mą jį pa va sa rio se si jos po sė dį bu vo pri-
sta ty tas dar bų pro gra mos pro jek tas. Šiuo 
me tu svar biau siu prio ri te tu įvar di ja mas 
sie kis to liau už tik rin ti tin ka mą pan de-
mi jos val dy mą bei jos ža lin gų pa da ri nių 
su ma ži ni mą. Dėl to me tų vi du ry je nu ma-
to ma per žiū rė ti 2021 me tų vals ty bės biu-
dže to ir sa vi val dy bių biu dže tų fi nan si nių 
ro dik lių įsta ty mą, sie kiant rea guo ti į be si-
kei čian čią si tua ci ją ir už tik rin ti adek va tų 
bei lai ku įvyk dy tą bū ti nų pan de mi jos pa-
sek mių ša li ni mo prie mo nių fi nan sa vi mą.

Tarp svar bes nių Sei mo pla nuo ja mų 
dar bų ga li ma pa mi nė ti vals ty bės pa ra mos 
di di ni mą jau noms šei moms būs tui įsi gy ti, 
so cia li nio dar bo sri ties ir pa gal bos neį ga-
lie siems stip ri ni mą. As me nims, ku riems 
mo ti nys tės, tė vys tės, vai ko prie žiū ros iš-
mo kos su ma žė jo dėl to, kad ka ran ti no lai-
ko tar piu jie bu vo pra sto vo se, bus siū lo ma 
mi nė tas iš mo kas skai čiuo ti iš lai ko tar pio, 
bu vu sio iki ka ran ti no pa skel bi mo. Ši tvar-
ka bus tai ko ma ir sa va ran kiš kai dir ban-
tiems as me nims, ku rių veik la ir pa ja mos 

su ma žė jo dėl ka ran ti no.
Svei ka tos sri ty je bus to bu li na mas svei-

ka tos sis te mos val dy mas ir fi nan sa vi mas, 
ge ri na mas kom pen suo ja mų jų vais ti nių 
pre pa ra tų priei na mu mas ir jų pa si rin ki-
mas. Eko no mi kos sri ty je di džiau sias dė me-
sys bus ski ria mas ino va ci jų ska ti ni mui ir 
vie šų jų pir ki mų sis te mos to bu li ni mui. Įgy-
ven di nant Lie tu vos ža lio jo kur so prio ri te-
tą nu ma to ma to bu lin ti dau gia bu čių na mų 
mo der ni za vi mo pro ce sų ad mi nist ra vi mą, 
iš plės ti vi suo me nės ga li my bes da ly vau ti 
prii mant spren di mus dėl žel dy nų, taip pat 
siū lo mi tei sės ak tai, di di nan tys gy vū nų tei-
sių ap sau gą.

Šio je se si jo je nu ma ty ta svars ty ti ir ne-
vie na reikš miš kai ver ti na mus įsta ty mų pro-
jek tus: par tne rys tės ins ti tu to įtei si ni mą, 
as men var džių ra šy bą, leng vų nar ko ti kų 
dek ri mi na li za vi mą.

Į se si jos dar bų pro gra mą yra įtrauk ta 
ir ei lė Sei mo na rio Al gir do But ke vi čiaus pa-
reng tų įsta ty mų pro jek tų. Di džio ji jų da lis 
yra ini ci juo ti Vil ka viš kio ra jo no gy ven to jų. 
Tai At lie kų tvar ky mo įsta ty mo pa kei ti mas, 

sie kiant, kad rink lia vą už at lie kų tvar ky-
mą rei kė tų mo kė ti tik už tuos ne kil no ja-
mo jo tur to ob jek tus, ku riems tei kia ma 
pa slau ga, ir ne bū tų skai čiuo ja mas mo kes-
tis už ob jek tus, ku riais ne si nau do ja ma ir 
ku riuo se at lie kų nė ra. So di nin kų bend ri jų 
įsta ty mo pa tai so mis bus sie kia ma spręs ti 
mė gė jų so dų te ri to ri jo se esan čios ap leis-
tos, ne nau do ja mos bend ro jo nau do ji mo 
že mės klau si mus. Taip pat bus svars to mi 
par la men ta ro pa reng ti siū ly mai, kad au to-
mo bi lių tar šos mo kes čio ne rei kė tų mo kė ti 
už pa vel dė tą au to mo bi lį ir kad in di vi dua-
lia veik la už sii man tys gy ven to jai ga lė tų 
lais viau pa si rink ti no ri mą tai ky ti ap skai-
tos prin ci pą. 

Į pro gra mą įtrauk ti ir A. But ke vi čiaus 
pro jek tai, su si ję su spor to fi nan sa vi mo to-
bu li ni mu, sta ty bi nin ko kor te lės įtei si ni mu 
ir kt.

Apie to les nę įsta ty mų pro jek tų svars ty-
mo ei gą Sei mo na rys in for muos „San ta ko-
je“ ir sa vo feis bu ko pa sky ro je.

Sei mo na rio biu ro in f.

Pa va sa rio se si jos po sė dy je pri sta ty tas 
dar bų pro gra mos pro jek tas

Juozo LUKOŠEVIČIAUS nuotr.  
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Šu li nių gel mė se – ty kan tys pa vo jai 
ir įdo mūs ra di niai

Atkelta iš 1 p.

Prieš lei džian tis gi lyn bū ti na įsi ti kin ti, jog 
šu li ny je nė ra jo kio elekt ros lai do. Pa si tai-
kę at ve jų, kai šu li nių šei mi nin kai už tik rin-
da vo, kad gi lu mo je lai dų nė ra, ta čiau vos 
pa sie ku sius van dens pa vir šių meist rus im-
da vo pur ty ti elekt ros sro vė. Siek da mi įsi-
ti kin ti, jog leis tis gi lyn ne pa vo jin ga, vy rai 
nau do ja spe cia lius elekt ros in di ka to rius.

Spe cia lis tai daž niau siai at si sa ko dirb ti 
se nuo se ak me ni niuo se šu li niuo se. Juo se ak-
me nys įpras tai bū na su dė ti vie nas ant ki to 
ir ne sut vir tin ti nei ce men tu, nei mo liu, nei 
ki to mis me džia go mis. Va lant to kius šu li-
nius vie nas netikslus ju de sys ga li kai nuo ti 
gy vy bę.

Ne vi si klien tai lei džia nuim ti šu li nio 
dang tį, nors tai pa da ry ti dėl švie sos ir de-
guo nies trū ku mo po že me – bū ti na. Be to, 
su už deng tu dang čiu dirb ti daug pa vo jin-
giau. Jei vi du je įvyk tų ne lai mė, tap tų su dė-
tin ga grei tai į ją su rea guo ti.

„Pa si tai ko at ve jų, kai gy ven to jai šu li-
nius „pa ver čia“ ne di de liais na me liais, ku-
rių net neįma no ma nu kel ti. Kar tą į vie ną 
to kį šu li nį šiaip ne taip įlin dau, ta čiau iš lįs-
ti jau ne pa vy ko. No rėdamas tai pa da ry ti 
turėjau nu si reng ti dra bu žius“, – pri si mi nė 
pa šne ko vas.

Dar bo me tu rei kia itin sau go tis se niai 
ne va ly tuose šu li niuose. Dėl tam tik rų ap lin-
ky bių juo se ga li kaup tis nuo din gos me ta no 
du jos, ku rios žmo gų pra žu do vos per ke lias 
se kun des. Ne se niai mū sų ša ly je jau įvy ko 
ke lios pa na šios ne lai mės. Pa sak Da riaus, 
du jų ly gį ga li ma pa ma tuo ti spe cia liais apa-
ra tais, ta čiau dirb ti su jais itin ne pa to gu. 
Be to, jie la bai bran gūs. Anks čiau žmo nės, 
no rė da mi pa tik rin ti gi lu mo je esan čių du jų 
kie kį, į šu li nį ki bi re leis da vo už deg tą žva kę. 
Jei ši už ges da vo, tap da vo aiš ku, kad leis tis 
že myn – pa vo jin ga.

Lie tu viai – kant rūs
Į ne vie ną tūks tan tį šu li nių nu si lei dęs 

vil ka viš kie tis sa kė, kad kiek vie nas iš jų sle-
pia vis nau jas is to ri jas. Gi liau sias šu li nys, 
ku rį jam te ko ap žiū rė ti, buvo 40 žie dų, o va-
ly ti teko 30 žie dų gy lio šulinį. Įp ras tai žie do 
plo tis sie kia 0,7–1 m.

Va lomuose šu li niuose Da riui te kę ras ti 
pa čių įvai riau sių daik tų: šal dy tu vų, dvi ra-

]

čių, kom piu te rių, aku mu lia to rių, žais lų, sta-
lo ir ga ra žo įran kių, in dų ir kt. Kar tą vy ras 
iš gel mių iš trau kė nau jau sio mo de lio „iPho-
ne“ te le fo ną. Pa si tai ko ir itin ver tin gų ra di-
nių: se no vi nių mo ne tų, si dab ri nių šaukš te-
lių, ka ro re lik tų.

Ne re tai žmo nės jį kvie čia si iš trauk ti šu-
li ny je lai ky tas, ta čiau nu trū ku sias rau gin tų 
agur kų sta ti nes, pie no bi do nus ar al ko ho li-
nių gė ri mų pa kuo tes.

„Kar tą iš vie no šu li nio iš trau kė me 19 su-
rū di ju sių ki bi rų. Kai at ro dė, kad bai gė me 
dar bą, jo sa vi nin kė pri si mi nė, kad dar tu ri 
bū ti įkri tęs ro ži nis bi do nė lis. Te ko ir jo ieš-
ko ti“, – juo kė si pa šne ko vas.

Šu li nių gel mė se glū di ne tik įvai rūs daik-
tai. Daug ne ma lo niau juos va lan tiems spe-
cia lis tams bū na, kai ten ka trauk ti sui ru sius 
ar ba dar tik pra dė ju sius ir ti gy vū nų kū nus. 
Itin daž nai ten ka ras ti var lių, drie žų, žiur-
kių, kur mių. Pa si tai ko ir ka čių, šu nų ir net 
žal čių gai še nų. Tie sa, bu vęs ne vie nas at ve-
jis, kai Da riui ar jo ko le gai pa vy ko iš gel bė ti 
dar gy vus pa da rė lius. Šu li niuo se itin daž-
nai ran da ma žie mo ti su si ruo šu sių šikš nos-
par nių.

„Kar tą va ly da mas šu li nį ra dau vo kiš ką 
ka ti liu ką. Ap si džiau giau. Net ru kus už čiuo-
piau kaž ko kius į žmo gaus pa na šius kau lus. 

Šu li nio sa vi nin kas pa ta rė juos pa lik ti, kad 
atei ty je ne kil tų blo gų aso cia ci jų. Tai ga lė jo 
bū ti ir kiau lės kaulai, ta čiau aiš kin tis ne pa-
no ro me. Sy kį dir bdamas Pa ne vė žy je šu li ny-
je ra dau vai kiš ką ba tą. Net ru kus iš van dens 
iš ni ro mer gai tės gal va. Net krūp te lė jau. Ne 
iš kar to su pra tau, kad tai – žais las. Bū nant 
gi liai po že me aso cia ci jų ky la įvai rių. Pa vyz-
džiui, kar tą Viš ty čio cent re va liau šu li nį ir 
stai ga iš gir dau mi šių me tu sa ko mą ku ni go 
pa moks lą. Bū nant 17 ar 19 žie dų gy ly je dva-
si nin ko žo džiai įga vo vi sai ki tą pra smę“, 
– šyp so jo si vil ka viš kie tis.

Jis tei gė pa ste bė jęs, kad lie tu viai – ga-
na kant rūs žmo nės. Kar tą prie Kau no gy-
ve nan tis vy riš kis Da rių pa si kvie tė dėl to, 
kad pa si kei tė ge ria mo van dens sko nis. Tą-
kart iš šu li nio bu vo iš trauk tos 7 žiur kės. 
Tai pa ma tęs už sa ko vas grei tai nu sku bė jo 
prie šal dy tu vo ir at si kim šo alaus bu te lį. 
Anot pa šne ko vo, vie ni klien tai iš gy ve na 
dėl ra di nių, o ki ti net ne si ste bi. Dau giau-
siai iš vie no šu li nio jam te kę iš trauk ti net 
19 žiur kių.

Mėgs ta da ry ti pa tys
Dar vie nas tau tie čiams bū din gas bruo-

žas – no ras vis ką at lik ti pa tiems, nors ne re-
tai tam stin ga ele men ta riau sių ži nių. Da-

rius pa pa sa ko jo is to ri ją, kaip dvi gar baus 
am žiaus mo čiu tės nu spren dė pa pra šy ti 
vie ti nio jau no vy ro, kad šis iš va ly tų šu li nį. 
Tą kart jau nuo lis įsė do į prie vir vės pri riš tą 
ki bi rą, o mo te rys su kda mos šu li nio ran ke-
ną ban dė nu leis ti jį gi lyn. De ja, mo čiu tės 
per ver ti no sa vo jė gas ir pa lei do ran ke ną. 
Vy riš kis di de liu grei čiu nu gar mė jo že myn. 
Iš veng ti kau lų lū žių jam ne pa vy ko. Ne no rė-
da mos, kad si tua ci ja pa si kar to tų, ki tą kar tą 
mo te rys už baig ti šu li nio va ly mo dar bus jau 
pa pra šė vil ka viš kie čio ir jo ko le gos.

Iš va lę šu li nius spe cia lis tai juos ir de zin-
fe kuo ja. Kar tą Da rių pa si kvie tu si mo te ris 
pa pa sa ko jo, kad į jos šu li nį bu vo įkri tęs 
kur mis, ta čiau kai my nas jį iš trau kė. No rė-
da ma, kad ne nu ken tė tų van dens ko ky bė, 
ji pa ti šu li nį de zin fe ka vo, į jį įpy lu si... skal-
bi nių ba lik lio.

„Kar tais žmo nės krei pia si, pra šy da mi 
pa da ry ti nit ra tų bei nit ri tų ty ri mus. Šių 
medžiagų van de ny je ga li at si ras ti dėl įvai-
rių prie žas čių. Sy kį vie na Beb ri nin kų kai-
mo gy ven to ja skun dė si nuo la ti niu du su liu 
ir ne si bai gian čiu ko sė ji mu. Iš ty rus šu li nio 
van de nį paaiš kė jo, kad jis – itin blo gos ko-
kybės. Pa si ro do, moteris ant ša li mais esan-
čių trin ke lių au gan čią žo lę purkš da vo įvai-
riais her bi ci dais. Jie pa te ko į šu li nį ir ta po 
pa grin di ne ne ga la vi mų prie žas ti mi“, – pa sa-
ko jo pa šne ko vas.

Pa sak jo, žmo nės vis daž niau šu li nius 
kei čia į van dens grę ži nius, ta čiau tai ne 
vi sa da pa si tei si na. Vy ras pa tei kė ne to li Ku-
dir kos Nau mies čio gy ve nan čio ūki nin ko 
pa vyz dį: žmogus tik po ke lių me tų su pra to, 
kad iš grę ži nio ge ria „ne gy vą“ van de nį.

„Į mus krei pę sis žem dir bys nu spren dė 
„at si pra šy ti“ šu li nio. Iki tol jis gė rė van de nį 
iš grę ži nio. Įp ras tai toks van duo bū na kal-
kė tas, pri sod rin tas ge le žies, tad jį bū ti na va-
ly ti įvai riais filt rais. Kad toks van duo nė ra 
vi siš kai ge ras, ūki nin kas su pra to ta da, kai 
juo gir dy tos viš tos ėmė dė ti be lukš čius kiau-
ši nius“, – pa sa ko jo Da rius.

Šia me teks te pa pa sa ko tos tik ke lios is to-
ri jos iš vil ka viš kie čio darbo kas die ny bės. Jų 
vy ras yra su kau pęs žy miai dau giau. Meis-
tras tar si die no raš ty je fik suo ja di džią ją da lį 
in for ma ci jos apie šu li nius, ku riuos jam te-
kę va ly ti. Ne re tai su kaup ti duo me nys pra-
ver čia, nes žmo nės net ir po ke le rių me tų 
vėl krei pia si pa gal bos.

RETAS AMATAS

Žmo gaus šir dis ne sens ta ir ne žy la,
Jei ji tur tin ga ir dos ni.
Lyg sau lės spin du liais su šil dai tuos, 
Kuriems ge ru mą da li ni...

Gra žaus ju bi lie jaus pro ga lin ki me 
svei ka tos, ne pa kar to ja mų aki mir kų, 
džiaugs min gų va lan dų, pra smin gų die-
nų, lai min gų me tų.

80-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga
Te re sę KRI VIC KIE NĘ,
gy ve nan čią Vil ka viš ky je, svei ki na

4 duk ros ir 4 sū nūs su šei mo mis, 
11 anū kų ir 2 proa nū kiai

Užsk. 578

SVEIKINAME

Per il gą ka ran ti no lai ko tar pį už si sė dė ję 
na muo se žmo nės džiau gia si bet ko kia ga-
li my be pa ju dė ti. Vi si ži no me, jog pa tiems 
pri si vers ti spor tuo ti yra sun ku, tad la bai 
sma gu, kai yra, kas or ga ni zuo ja to kius už-
siė mi mus.

Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie-
tė la bai džiau gė si Ma ri jam po lės sa vi val-
dy bės vi suo me nės svei ka tos biu ro (VSB) 
in ter ne tu ren gia mo mis kū no la vi ni mo pa-
mo ko mis.

„Va sa rio pra džio je su ži no jau, kad šis 
biu ras va ka rais, po dar bo, or ga ni zuo ja pi-
la te so bei rau me nų tem pi mo, kvė pa vi mo 
ir at si pa lai da vi mo (jo gos) pa mo kas. Jos 
vyks ta ke tu ris kar tus per sa vai tę (du kar-
tus kvie čia ma į jo gos pa mo kas, du kar tus 
– į pi la te so). Nuos ta bu tai, kad vi si ga li pri-
si jung ti ne mo ka mai ir vi si tu ri ga li my bę 
spor tuo ti na muo se. Te rei kia už si re gist ruo-
ti biu ro duo tu ad re su ir or ga ni za to riai at-
siun čia pri si jun gi mo per ZOOM plat for mą 
nuo ro dą. Kai tik ga liu, vi suo met pa ti pri si-
jun giu ir mankš ti nuo si, nors gy ve nu Vil ka-
viš ky je“, – pa sa ko jo mo te ris.

Vil ka viš kie tė ap gai les ta vo tik dėl vie no 
– kad šios mankš tos, bent jau kol kas, nu ma-
ty tos du mė ne sius, tad ba lan dį ga li baig tis.

„Bū tų la bai šau nu, jei kaž ką pa na šaus 
suor ga ni zuo tų ir Vil ka viš kio rajono savi-
valdybės vi suo me nės svei ka tos biu ras, 
ten juk dir ba veik lus, nau jo ves pro pa guo-
jan tis ko lek ty vas. In ter ne te ma čiau, kad 
da bar, va sa rį ir ko vą, tris dar bo die nas Vil-
ka viš kio VSB ren gia mi nuo to li niai fi zi nio 
ak ty vu mo už siė mi mai. Bet jie vyks ta la bai 
ne pa to giu lai ku – 10 val. Tad mankš tin tis 
ga li tik be dar biai ir sen jo rai, o aš esu dir-
ban tis žmo gus ir to kiu me tu tik rai ne ga liu 
spor tuo ti. Įdo mu, kad šeš ta die nį, de šim tą 
ry to, or ga ni zuo ja mi už siė mi mai mo te rims 
ir mer gi noms – o ko dėl nė ra už siė mi mų 
vy rams? No riu pa sa ky ti, kad šeš ta die nio 
ry tą gal mie lai pa spor tuo tų vi sa šei ma, 
bet var gu, ar ku ris vy ras no rės jung tis į už-
siė mi mus, ku rie skir ti tik mo te rims.

Tik rai la bai džiu gu, kad or ga ni zuo ja-
mos ne mo ka mos in di vi dua lios psi cho lo go 
kon sul ta ci jos, nes šiuo su dė tin gu lai ko tar-
piu dar la biau už kū ną ga li ken tė ti psi chi-

ka. De ja, ne kiek vie nas to kiai kon sul ta ci jai 
pa si ryš. Ma nau, žmo nėms la bai pa dė tų ir 
psi cho te ra pi jos, me di ta ci jos, įvai rios sa-
viug dos pa mo kos – gal bū tų ga li ma suor ga-
ni zuo ti ir to kius mo ky mus ar bent jau įva-
di nes pa mo kas, kad žmo nės ži no tų, kaip 
tvar ky tis su dva si nė mis pro ble mo mis?

Apsk ri tai iš esa mos si tua ci jos tu ri me 
ko pa si mo ky ti. Iš mo ko me ele men ta rių hi-
gie nos tai syk lių, at ra do me, kad nė kiek ne 
pra sčiau dau ge lį dar bų ga li me dirb ti per 
at stu mą, o ne sė dė da mi biu ruo se. Da bar 
įsi ti ki no me, kad ir spor tuo ti ga li me per at-
stu mą, ne bū ti nai suė ję į vie ną sa lę. Juk Vil-
ka viš kio VSB ne ka ran ti no me tu kvies da vo 
į tam tik ras tre ni ruo tes, rau me nų at pa lai da-
vi mo pa mo kas, bet ne vi sa da ma žo je sa lė je 
už tek da vo vie tos, rei kė da vo su spė ti už si-
re gist ruo ti. O štai to kio se „in ter ne ti nė se“ 
mankš to se tel pa vi si. Tad la bai kvies čiau 
ras ti bū dų daž niau ir pla čiau reng ti to kius 
už siė mi mus, nes vien in for ma ci jos apie 
plin tan čią li gą neuž ten ka, rei kia stip rin ti 
kū ną, kad leng viau įveik tu me vi sus vi ru-
sus“, – kal bė jo vil ka viš kie tė.

Pui kus spren di mas – mankš tos per ZOOM plat for mą
ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...
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Me di ci nos psi cho lo gė pa ta ria 
keis ti po žiū rį į ka ran ti ną
Ka ran ti nui Lie tu vo je tę sian tis 
vis daž niau iš girs ta me kal bų 
apie psi cho lo gi nės svei ka tos 
pro ble mas šiuo neįp ras tu lai ko-
tar piu. No rė da mi su si do ro ti su 
emo ci nei svei ka tai iš ky lan čiais 
iš šū kiais žmo nės vis daž niau 
krei pia si į psi cho lo gus.

Bran du mo sto ka
Vil ka viš kio li go ni nės ir pir mi nės svei ka-

tos prie žiū ros cent ro psi cho lo gė Vir gi ni ja 
Kli ma šaus kie nė sa kė, kad ka ran ti no me tu 
žmo nės su si du ria su dau gy be įvai rių jaus-
mų.

– Ka ran ti nas – su dė tin gas lai ko tar pis 
vi siems žmo nėms, nes su trik dė įpras tą 
gy ve ni mą: pa si kei tė dar bo ir poil sio re-
ži mas, bend ra vi mas su ki tais žmo nė mis 
ir šei mos na riais. Rei kia pri si tai ky ti prie 
nau jų gy ve ni mo są ly gų, įveik ti įvai rius iš-
šū kius, iš mok ti gy ven ti ki taip, nei bu vo me 
įpra tę. Ky lan tis stre sas ir neuž tik rin tu mas, 
nu trū kę so cia li niai san ty kiai, fi nan si nės 
pro ble mos ga li pa di din ti ne ri mą, mie go 
pro ble mas, irz lu mą, be jė giš ku mo jaus mą, 
– pa sa ko jo me di ci nos psi cho lo gė.

Kaip nie ka da daž nai so cia li nė je erd vė je 
pa ste bi me žmo nes, ku rie sten gia si pa neig ti 
vi ru so eg zis ta vi mą. Spe cia lis tai tei gia, jog 
toks rea ly bės nei gi mas yra pir mas psi cho lo-
gi nių pro ble mų po žy mis.

– Vi ru so nei gi mas pa ro do vi suo me nės 
ar as mens bran du mo sto ką. Pa sak ša ly je 
ži no mo psi chiat ro, psi cho te ra peu to Rai-
mun do Alek nos, kuo ma žiau bran di vi suo-
me nė ar as muo, tuo il giau jie už strin ga 
nei gi mo fa zė je, ban do ig no ruo ti įvy ku sį 
fak tą. Jei vi suo me nė bran des nė, ji grei-
čiau pe rei na pyk čio, kal tų jų paieš kos fa zę. 
Pyk tis pa si reiš kia vi sais lyg me ni mis. Kaip 
ir da bar: vie ni kal ti na, kad val džia per vė-
lai įve dė ka ran ti ną, ki ti – kad ap skri tai įve-
dė ar kad ka ran ti no me tu są ly gos yra per 
griež tos. Bran des nė vi suo me nė ir šį eta pą 
iš gy ve na ga na grei tai ir sklan džiai, – įžval-
go mis da li jo si V. Kli ma šaus kie nė.

Tar si spąs tuo se
Me di ci nos psi cho lo gė tei gė, jog kri ti nis 

mąs ty mas pa de da mums at si rink ti tai, kas 
pa ti ki ma ir tik ra, ska ti na svars ty ti al ter na-
ty vas, nuo lat kel ti klau si mus ir ieš ko ti at-
sa ky mų į juos, taip pat ne pra ras ti svei ko 

pro to, ne pul ti į pa ni ką.
Dau ge lis žmo nių per ka ran ti ną na muo-

se jau čia si įka lin ti, tar si įkliu vę į spąs tus, 
to dėl ky la dis kom for to, ne pa si ten ki ni mo 
jaus mas. Anot V. Kli ma šaus kie nės, kiek vie-
nas žmo gus ga lė tų sau pa dė ti, jei su ge bė tų 
pa keis ti po žiū rį į ka ran ti ną, o ne tik de juo-
ti ir lauk ti, kol šis pa si baigs. Pa sak psi cho-
lo gės, su si da riu sio je si tua ci jo je ver tė tų 
pa si nau do ti at si ra du sia ga li my be pa keis ti 
sa vo gy ve ni mo įpro čius. V. Kli ma šaus kie-
nė pa ta rė iš nau do ti lais ves nį lai ką ir pra-
dė ti dau giau spor tuo ti, svei kiau mai tin tis, 
daž niau bend rau ti su šei mos na riais, su si-
kur ti nau jus ri tua lus.

Siūlo įver tin ti pri va lu mus
Jau ne vie ną mė ne sį dau ge liui žmo nių 

ten ka dirb ti iš na mų. Už si tę sus ka ran ti nui 
daž nai pri trūks ta ma mo ty va ci jos dar bui. 
Psi cho lo gė siū lo pir miau sia pri si min ti ir 
įver tin ti ka ran ti no tei kia mus pri va lu mus: 
ne rei kia gaiš ti lai ko vyks tant į dar bo vie tę 
ir iš jos, dir bant iš na mų leng viau su de rin ti 
pro fe si nį ir as me ni nį gy ve ni mą.

Ta čiau ne su si tin kant su ko le go mis daž-
nam trūks ta bend ra vi mo, o tai sle gia emo-
ciš kai, be to, dir bant na muo se at si ran da 
ki tų blaš kan čių veiks nių.

Kad nuo to li nis dar bas kel tų kuo ma-

žiau stre so, psi cho lo gė pa ta ria elg tis taip, 
lyg ei tu me į dar bą: na muo se su si kur ti 
tin ka mą dar bo vie tą, ne sės ti prie kom piu-
te rio su pi ža ma, pai sy ti įpras tų dar bo va-
lan dų. Tam, kad iš lai ky tu mė te emo ci nį ry-
šį, sten ki tės kuo dau giau ko mu ni kuo ti su 
ko le go mis. Juk šiuo lai ki nės tech no lo gi jos 
su tei kia ga li my bę ne tik gir dė ti bal są, bet 
ir ma ty tis, ne tgi įpras tai drau ge iš ger ti puo-
de lį ka vos.

Me di kė ne sle pia, kad vi ru sas pa vei kė 
ne tik jos pa cien tų, bet ir pa čių gy dy to jų gy-
ve ni mą. Jie, dirb da mi li go ni nė je, kiek vie ną 
die ną ri zi kuo ja už si krės ti CO VID-19, vi ru są 
„par si neš ti“ į na mus, už krės ti ar ti muo sius.

– Epi de mi jos me tu me di kams stre są 
ke lia pa si kei tu sios dar bo są ly gos, su ma žė-
ję so cia li niai kon tak tai, in ten sy vus dar bo 
gra fi kas, su ma žė ju si so cia li nė pa ra ma, – pa-
sa ko jo V. Kli ma šaus kie nė. – To dėl psi cho lo-
gi nės kon sul ta ci jos me di kams taip pat rei-
ka lin gos.

Vis gi psi cho lo gė pa tar tų su si tai ky ti su 
esa ma si tua ci ja ir su pras ti, kad pan de mi ją 
bei su ja su si ju sią izo lia ci ją, pa si kei tu sias 
gy ve ni mo są ly gas iš gy ve na vi sas pa sau lis. 
Tad ver tė tų ne stre suo ti, o ra miai priim ti 
tai kaip duo ty bę, ku rios neį ma no ma pa-
keis ti.

Mor ta INK RA TAI TĖ

Medicinos psichologė Virginija Klimašauskienė sakė, kad karantino metu dau-
giau psichologinių problemų patiria net vaikai. Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr.  
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Var dą Lie tu va ar ba bend ra šak nius žo džius 
sa vo pa va di ni me nau do ja 1 491 or ga ni za-
ci ja. Tarp jų – 509 aso cia ci jos, 469 už da ro-
sios ak ci nės bend ro vės, 133 biu dže ti nės 
įstai gos, 89 vie šo sios įstai gos, 53 pro fe si nės 
są jun gos, 24 mu zie jai, 23 re li gi nės bend ruo-
me nės, 19 lab da ros ir pa ra mos fon dų, 17 
klu bų, 11 ak ci nių bend ro vių, 6 po li ti nės par-
ti jos, 3 vals ty bės įmo nės, in di vi dua li įmo nė 
bei že mės ūkio bend ro vė.

Lie tu va daž nai skam ba mū sų ša ly je vei-
kian čių įmo nių pa va di ni muo se.

Daž niau siai nau do ja ma šio tik ri nio 
daik ta var džio for ma yra „Lie tu vos“ (1 096). 
Vil ka viš ky je yra įre gist ruo ta Lie tu vos ri ti-

nio spor to fe de ra ci ja.
Kur kas re čiau var to ja mi 

links niai „Lie tu va“ (294), „Lie-
tu vo je“ (51), „Lie tu vai“ (3) ir 
„Lie tu vą“ (1). Į mi nė tą są ra šą pa te ko ir tos 
or ga ni za ci jos, ku rių pa va di ni muo se įra šy ti 
su vie to var džiu „Lie tu va“ su si ję žo džiai. 10 
įmo nių pa va di ni muo se var to ja mas būd var-
dis „lie tu viš kas“, 4 or ga ni za ci jų var duo se 
– žo dis „lie tu viai“.

„Cre di tin fo Lie tu va“ ge ne ra li nio di rek-
to riaus Au ri mo Ka čins ko tei gi mu, žo dį „Lie-
tu va“ pa va di ni muo se ak ty viau siai nau do ja 
už sie nio įmo nių at sto vy bės, o va rian tas 
„Lie tu vos“ daž niau ma to mas biu dže ti nių 

įstai gų ir aso cia ci jų pa va di ni muo se.
92 or ga ni za ci jų pa va di ni mai pra si de da 

žo džiais „Bend ra Lie tu vos ir“, o to liau mi-
ni mi ki tų ša lių var dai. Dau giau sia bend rų 
įmo nių (65) Lie tu vo je yra su kur tos su Vo-
kie ti ja, po 17 – su JAV ir Ru si ja, po 13 – su 
Len ki ja ir Lat vi ja, 11 – su Uk rai na (mū sų 
mies te įre gist ruo ta Lie tu vos ir Uk rai nos 
už da ro ji ak ci nė bend ro vė „AK RIK“), po 7 
– su Da ni ja ir Suo mi ja, po 5 – su Če ki ja ir 
Šve di ja, 3 – su Bal ta ru si ja, po 2 – su Es ti ja 

ir Ki ni ja, vie na – su Ka zachs ta nu.
Lie tu viš kiau siai ir gra žiau siai skam-

ba šių or ga ni za ci jų pa va di ni mai: „Bro liai 
lie tu viai“, „Ku riu Lie tu vai“, „Lie tu vai tė“, 
„Lie tu vis“, „Lie tu viai“, „Lie tu viu kas“, „Lie-
tu viš ka nuo tai ka“, „Lie tu viš kas me dis“, 
„Lie tu viš kas mi dus“, „Lie tu viš kas pie ne-
lis“, „Lie tu viš kas sa fa ris“, „Lie tu viš ki ja-
vai“, „Lie tu vos gur ma nas“, „Lie tu vos ke-
pė jas“, Lie tu vos sek ma die nio fut bo lo ly ga, 
„Ma no lie tu viš ki na mai“, „Lie tu viš ko ūkio 
ko ky bė“, „Nau ji vė jai Lie tu vo je“, „Tik ras 
lie tu viš kas ūkis“, „Lie tu vos ka pi ta las“, „Lie-
tu vos meist rai“, „Už šva rią Lie tu vą“.

At lik da ma šį ty ri mą „Cre di tin fo Lie tu-
va“ iša na li za vo 101,6 tūkst. šiuo me tu vei-
kian čių ir dar buo to jų tu rin čių įmo nių.

„San ta kos“ inf.

Lie tu vos var das or ga ni za ci jų pa va di ni muo se

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

Lie tu vos ri ti nio spor to fe de ra ci jos logotipe – 
tautinės simbolikos spalvos.

S

Mū sų ša ly je be veik pu sant ro tūks tan čio or ga ni za ci jų sa vo 
pa va di ni me nau do ja var dą Lie tu va ar ba jam gi mi niš kus 
žo džius. To kią sta tis ti ką pa ro dė kre di to biu ro „Cre di tin fo Lie-
tu va“ at lik ta ana li zė. Duo me nys pa skelb ti Lie tu vos var do 
die nos, mi ni mos ko vo 9-ąją, pro ga.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap ga vo se nu tę
Sek ma die nį apie įvyk dy tą nu si kal ti mą 
po li ci jai pra ne šė ap vog tos mo ters kai-
my nas.

Ko vo 6 d. Ka tau čiz nos kai me (Klau-
su čių sen.) įvy kęs nu si kal ti mas paaiš kė-
jo tik po sa vai tės, kai ap vog ta 84-erių 
mo te ris atė jo pas kai my ną pa si sko lin ti 
pi ni gų mais tui. Se nu tė pa pa sa ko jo, kad 
nie ko blo go neį ta ru si, kai pas ją už su-
ko du ne pa žįs ta mi as me nys, pri si sta tę 
kros nis tik ri nan čiais Sa vi val dy bės at-
sto vais. Tik jiems išė jus mo čiu tė pa si ge-
do pi ni gi nės su 300 eu rų.

Po li ci ja įspė ja žmo nes, ypač vie ni-
šus sen jo rus, neį si leis ti į na mus ne pa-
žįs ta mų as me nų ne pa tik ri nus, ar šie 
tik rai yra tie, kuo pri si sta to. Pa rei gū nai 
pra šo vi suo met at kreip ti dė me sį į au-
to mo bi lį, ku riuo at vyks ta ne pa žįs ta mi 
as me nys, nes bet ku ri tik ri nan ti ins ti tu-
ci ja tu ri au to mo bi lius su ski ria mai siais 
ženk lais ar už ra šais. Jei ant au to mo bi-
lio jo kių ženk lų nė ra, ver tė tų už si ra šy ti 
jo nu me rius ir pra neš ti po li ci jai.

Vai ra vo gir tas
Sek ma die nį Pil viš kiuo se su lai ky tas ne-
blai vus vai ruo to jas.

Apie 22.30 val. Pil viš kiuo se pa tru lia-
vę pa rei gū nai Va sa rio 16-osios gat vė je 
su stab dė au to mo bi lį BMW 320. Jį vai ra-
vo ne blai vus Man tas Ra guc kas. 24-erių 
pil viš kie tis bu vo ne tik vi du ti niš kai 
(2,39 pro m.) įkau šęs, bet ir ne tu rė jo tei-
sės vai ruo ti, nes ją bu vo pra ra dęs jau 
anks čiau. BMW nu ga ben tas į sau go ji-
mo aikš te lę.

Su ža lo jo pa tė vį
Sek ma die nį Ky bar tuo se ne pil na me tis 
su ža lo jo pa tė vį.

Apie 22.30 val. vi siš kai gir tas (2,86 
pro m.) še šio lik me tis aiš ki no si san ty-
kius su 29-erių pa tė viu. Ne pil na me tis 
pa lei do puo de liu ir pra kir to pa tė viui 
gal vą. Vy ras vyk ti į li go ni nę at si sa kė. 
Jau nuo lis už da ry tas į areš ti nę.

Mu šė dvi ra ti nin ką
Ket vir ta die nį Stir nė nų kai me (Pil viš kių 
sen.) su konf lik ta vo du as me nys.

Apie 10.30 val. 27-erių vy ras už si puo-
lė dvi ra čiu va žia vu sį 42-ejų stir nė niš kį 
ir tren kė jam į krū ti nę. Dvi ra ti nin kas 
nu kri to, ta čiau tuo konf lik tas ne si bai-
gė, mat jau nas vy ras kė si no si su muš ti 
par griu vu sią au ką. Vis gi dvi ra ti nin kui 
smū gio pa vy ko iš veng ti ir pa spruk ti. 
Dėl su kel to fi zi nio skaus mo jis krei pė si 
į po li ci ją.

ĮVYKIAI
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Ma si nė vak ci na ci ja ir ga lios žai di mai

Kol Lie tu vo je tik ar tė ja vi suo ti nės in for ma-
vi mo kam pa ni jos apie skie pus star tas, Eu-
ro po je ir pa sau ly je ašt rė ja in for ma ci niai 
ka rai, o taip pat – mū šiai dėl ga lios ir įta kos 
ma si nio vak ci na vi mo są ly go mis. Lai mė to jų 
nė ra, bet, kaip vi sa da, gar siai šau kian čių jų 
tu ri me.

Vak ci nų dip lo ma ti ja, vak ci nų geo po li ti-
ka ir dar ne vie nas ter mi nas bu vo įves tas 
per pan de mi ją. Žmo nėms, lau kian tiems 
vak ci nos, da ro si vis sun kiau at si rink ti tai, 
kas tik ra, nes de zin for ma ci jos, me la gie nų 
ir ki tų pseu donau jie nų kie kiai yra mil ži-
niš ki.

Įvaiz dis yra vis kas – bu vo sa ko ma se-

na me šū ky je. Aki vaiz du, kad ne vien Lie-
tu vai, bet ir vi sai Eu ro pai rei kės įdė ti kur 
kas dau giau pa stan gų, sie kiant įti kin ti vi-
suo me nę pa si rink ta vak ci na vi mo po li ti ka 
ir jos prio ri te tais. Ta pro ga no riu ap tar ti 
ke lias ten den ci jas.

Mū šiai dėl ga lios ir įta kos
Ma si nio vak ci na vi mo są ly go mis di die-

ji vak ci nų ga min to jai Eu ro pos Są jun go je, 
Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, Ru si jo je ir 
Ki ni jo je pa sau lio že mė la pį per brai žo kas-
dien. Tur būt daž niau siai šio mis die no mis 
gir di me apie Ru si jos at sto vų skel bia mas 
am bi ci jas Eu ro po je. „Sput ni kiz mui“ ke lias 
ski na mas pa tik rin tais pro pa gan dos įran-
kiais ir me to dais.

Vak ci nų sty giaus aki vaiz do je šis vei ki-
mo bū das kai kur duo da di vi den dų. Slo-
va ki jos prem je ras as me niš kai su ta rė dėl 
2 mln. ru siš kos vak ci nos do zių, ne lauk da-
mas at sa kin gų ša lies ins ti tu ci jų iš va dų, ar 
jos sau gios. Veng ri ja ir Če ki ja ir gi yra priė-
mu sios spren di mą, bruz da ki tos kai my ni-
nės Vi du rio Eu ro pos ša lys.

Vaiz das ES vi du je nė ra vie no das. Vak-
ci nų po rei kis – vie na, bet esa mos ap lin ky-
bės iš ryš ki na kai ku rių Eu ro pos vals ty bių, 
tiks liau – jų pa vie nių po li ti kos ly de rių 
– prio ri te tus ge riau nei įpras ti ES dar bot-
var kės klau si mai.

Ne va din siu to po pu liz mu ar ru siš ka ru-
le te, bet spren di mai iš sku bos (as me ni nės 
nau dos?) ri zi kin gi. Ste bi me des pe ra tiš kas 
Ru si jos pu sės pa stan gas pra dė ti vak ci nų 
ga my bą ES, taip ta ria mai pa di di nant jos 

pa ti ki mu mą. Ru si jos pro pa gan dos ma ši na 
dirbs to liau, ir šia me kon teks te ES yra kur 
pa si temp ti, ypač ži nant fak tą, kad už sa ko-
mi rea lūs va ka rie tiš kos vak ci nos kie kiai 
Eu ro po je yra šim te rio pai di des ni nei ža da-
mi iš Ry tų.

Ru si jai ir Ki ni jai to liau nuo žmiai run-
gian tis dėl do mi na vi mo Vi du rio Azi jos re-
gio ne, Eu ro pai rei kia su si tvar ky ti sa vo kie-
me.

Mi tų grio vi mas
ES ko ro na vi ru so aki vaiz do je rū pi na si 

ne vien eu ro pie čių ir pa si tu rin čių di džių-
jų vals ty bių gy ven to jų svei ka ta, nors tei-
gian tie ji prie šin gai rė kia gar siau.

Fak tas toks: ES jau yra sky ru si per 3 mi-
li jar dus eu rų vak ci nų ga my bai, sie kiant 
ap rū pin ti 92 vi du ti niš kai ir men kiau iš si-
vys čiu sias vals ty bes. ES įna šas į tarp tau ti-
nę vak ci na vi mo pro gra mą CO VAX iš lie ka 
di džiau sias.

Tad ste reo ti pi nis įvaiz dis, esą ES rū pi-
na si tik pa ti sa vi mi, neats pin di tik ro vės. 
Apsk ri tai skai čiuo ja ma, kad virš dvie jų 
treč da lių ES pa ga mi na mų vak ci nų yra iš-

ve ža ma už Eu ro pos ri bų.
Įtam pos men kiau iš si vys čiu sio se vals-

ty bė se, ne tu rin čio se priei gos prie trūks ta-
mų vak ci nų, iš liks. Ma tyt, ne nu tils ir kal-
ti ni mai di džio sioms Va ka rų vals ty bėms 
vak ci nų na cio na liz mu. Be je, čia at si ran da 
ir vak ci nų tu riz mas, apie ku rį ne se niai 
skel bė Mol do vos ži niask lai da, – iš Mol do-
vos siū lo ma vyk ti pa si skie py ti į Ru si ją...

Prob le mas spręs ti leis tik di des ni jau 
pa tvir tin tos ir ga mi na mos sau gios vak ci-
nos kie kiai.

Vie šu mas
Lie tu vo je vi suo ti nė in for ma ci nė kam-

pa ni ja apie vak ci na vi mą šį pa va sa rį, ma-
tyt, pra si dės (aiš ku, vė luo ja ma). Ga li ma 
pro gno zuo ti, kad at lai ky ti au gan čius de-
zin for ma ci jos srau tus ne bus leng va, ypač 
vie šu mo je gau sė jant liu di ji mų apie ta ria-
mai tik rą ša lu ti nį vie nos ar ki tos vak ci nos 
po vei kį. 

Ži no ma, vi sus at ve jus rei kės nuo dug-
niai tir ti – tik dau giau vie šu mo ga ran tuos 
žmo nių pa si ti kė ji mą.

Ne įvaiz dis, o svei ka ta yra vis kas. Šian-
dien vie šu mo je to liau „be si špil kuo jant“ 
Lie tu vos po li ti kos ly de riams, as me niš ku-
mai ne pa de da priar tė ti prie pro ble mos 
spren di mo es mės. Bend ras at sa ko my bės 
pri siė mi mas, bend ras vei ki mas – tar si 
toks pa ža das anks čiau bu vo duo tas. Apie 
tai yra ly de rys tė.

ATO DAN GOS

Pet ras AUŠT RE VI ČIUS
Eu ro pos Par la men to na rys

Šie met bu vo priim ti 
Kal va ri jos va sa ri nės 
si na go gos tvar ky bos 
dar bai. Tai ga na svar bus 
Kul tū ros pa vel do de par-
ta men to (KPD) žings nis, 
sie kiant iš sau go ti uni ka-
lų nyks tan tį kul tū ros 
pa vel do ob jek tą.

Pa ša li no grės mę
Sie kiant ap sau go ti žy maus 

Kal va ri jos si na go gų komp lek so 
va sa ri nę si na go gą nuo ne pa lan-
kaus at mos fe ros po vei kio, dėl 
ku rio pa sta tas nyks ta, taip pat 
ša li nant ava ri nę grės mę, dar 
2016 m. bu vo pa reng tas tvar ky-
bos dar bų pro jek tas. Ja me bu vo 
nu ma ty ti kon ser va vi mo ir ava-
ri nės grės mės ša li ni mo dar bai.

Ką tik priim ti šios si na go gos 
tvar ky bos dar bai. Juos at lie kant 
pa sta to vi du je ir išo rė je sie nų pe ri met ru 
bu vo pa sta ty ti me di niai stul pai, įreng tos 
me di nės sto go konst ruk ci jos. Kad į pa sta-
to vi dų ne pa tek tų kri tu lių, bu vo už mū ry ti 
lan gai ir kar ni zas, su mon tuo tos du rys, sto-
go dan ga.

Tvar ky bos dar bai bu vo at lik ti ga vus 
fi nan sa vi mą iš KPD įgy ven di na mos pa vel-
dot var kos pro gra mos. Ba ro ki nės si na go-
gos iš sau go ji mo dar bams bu vo skir ta 68 
tūkst. Eur, vė liau pa pil do mai dar 19 tūkst. 
Eur.

Ši va sa ri nė si na go ga, esan ti Kal va ri jos 
mies te, pri klau so vals ty bės sau go mam re-
gio ni nės reikš mės kul tū ros pa vel do ob jek-
tui – Kal va ri jos si na go gų komp lek sui. Be 
jos, komp lek se yra žie mi nė si na go ga bei 
Tal mu do mo kyk la.

Maldos namų viduje at si vė rė 
įspū din gas vaiz das
„Pir miau sia iš pa sta to bu vo iš va ly tas 

sta ty bi nis lau žas, ku rio per dau ge lį me tų 
bu vo su si kau pę ga na daug. Taip pat pa ša-
lin ti sa vai mi niai žel di niai. Ka dan gi pa sta-
to būk lė bu vo ava ri nė, prie jo priei ti, o juo 
la biau pa tek ti į vi dų bu vo la bai pa vo jin ga, 
– pa sa ko jo KPD Alytaus–Marijampolės 
teritorinio skyriaus padalinio patarėja 
V. Kas pe ra vi čiū tė. – Pra dė jus dar bus bu vo 
bai mi na ma si, kad pa ju di nus mū rą ne bū tų 
at ski rų pa sta to da lių griū ties. Miš raus ply-
tų ir ak me nų mū ro sie nos dau ge ly je vie-
tų virš lan gų vos lai ko si. Iš va lius pa sta to 
vi dų at si vė rė įspū din gas vaiz das: vi du je 
sie nas į tris plokš tu mas skai do pi liast rai, 
iš li kę du bi mos (pa ky los) stul pai, po lich ro-
mi jos frag men tai. Žvel giant į si na go gą iš 
išo rės sun ku pa ti kė ti, kad jos vi dus toks 
įspū din gas. De ja, pra ra di mų neiš veng ta. 
Du iš ke tu rių bi mos stul pų jau nu griu vę. 
Kar tu iš griu vu sios ir trys ar kas jun gian-
čios ko lo nos. Iš li ku si bi mos ar ka įlin ku si 
ir su trū ku si. At lie kant tvar ky bos dar bus 

bi mos mū ras bu vo ar muo tas ir su verž tas 
temp lė mis.“

Pa bai gus vi sus pa sta to iš sau go ji mo dar-
bus, jis yra mak si ma liai ap sau go tas nuo 
to les nio iri mo ir dar daug me tų ga lės mus 
vi sus tur tin ti, liu dy da mas is to ri nę praei tį.

Iš komp lek so is to ri jos
Kal va ri jo je žy dai įsi kū rė XVIII a. I ket-

vir ty je. 1713 m. ka ra lius Au gus tas II Kal va-
ri jos žy dų ka ha lui su tei kė pri vi le gi ją. Kal-
va ri jos žy dai ga vo to kias pat tei ses, kaip ir 
ki tuo se LDK mies tuo se. Tarp vi sų su teik tų 
tei sių bu vo ir tei sė pa sta ty ti si na go gą.

Pir mo ji me di nė si na go ga So dų gat vė je 
pa sta ty ta XVIII a. Mū ri nė (va sa ri nė) si na-
go ga sta ty ta 1795–1803 m. Žie mi nė si na go-
ga iš ki lo XIX a., Tal mu do mo kyk la pa sta ty-
ta XX a. pr.

Per Ant rą jį pa sau li nį ka rą nu nio ko ta 
va sa ri nė si na go ga po ka riu bu vo re konst-
ruo ta.

So viet me čiu si na go gos nau do tos kaip 
san dė liai, o po 1981 m. li ko ap leis tos.

XX a. pab. komp lek sas grą žin tas Lie tu-
vos žy dų bend ruo me nei. 2002 m. KPD pa-
si ra šius su tar tį su Vo kie ti jo je vei kian čiu 
žy dų kul tū ros pa mink lų iš sau go ji mu be si-
rū pi nan čiu fon du „Ebe lin und Gerd Bu ce-
rius ZEIT“ bu vo pra dė ti ty ri mų, pro jek ta-
vi mo ir tvar ky mo dar bai. 2004 m. fon das 
at si sa kė to liau fi nan suo ti si na go gų at sta ty-
mą ir dar bai su sto jo.

Šie met KPD rū pes čiu bu vo pa baig ti va-
sa ri nės si na go gos tvar ky bos dar bai. Tai 
– ga na svar bus žings nis iš sau gant uni ka lų 
nyks tan tį kul tū ros pa vel do ob jek tą.

Kul tū ros pa vel do de par ta men to inf.

Kri tu liai ne bear dys Kal va ri jos va sa ri nės si na go gos

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

Žvel giant į Kal va ri jos va sa ri nę si na go gą iš išo rės, sun ku pa ti kė ti, kad jos vi dus toks įspū din gas. Kul tū ros pa vel do de par ta men to nuo tr.S

Akivaizdu, kad 
dezinformacijos, 
melagienų ir kitų 
pseudonaujienų kiekiai 
yra milžiniški.
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Gra fi kos di zai ne rei svar biau sia – 
at vi ras po kal bis su klien tu
To ma BIRŠ TO NĖ

Tur būt net ne su si mąs to me, kad 
kur ti vers lui svar bius pro duk tų 
ka ta lo gus, švie čian čias lau ko 
rek la mas, įvai rius pre kių ženk lų 
lo go ti pus ir dau gy bę ki tų vaiz di-
nės ko mu ni ka ci jos ob jek tų yra 
ne toks jau pa pras tas dar bas. Iš 
Sū da vos kai mo (Klau su čių sen.) 
ki lu si Mo ni ka Bra zai ty tė prieš ke-
le tą me tų ta po lais vai sam do ma 
gra fi kos di zai ne re. Pag rin di nis 
spe cia lis tės tiks las – leis ti su si-
pin ti me nui ir ko mer ci jai.

Te ko dirb ti įvai rius dar bus
Pa bai gu si vi du ri nę mo kyk lą Mo ni ka 

nu spren dė stu di juo ti mul ti me di ją ir kom-
piu te ri nį di zai ną Vil niaus Ge di mi no tech ni-
kos uni ver si te te. Pa sak pa šne ko vės, pla čios 
spe cia li za ci jos stu di jos su tei kė ne tik daug 
ži nių, bet ir kū ry bos lais vę.

M. Bra zai ty tė tei gia, jog per ket ve rius 
stu di jų me tus jai te ko su si pa žin ti su dau-
gy be skir tin gų sri čių: fo tog ra fi ja, vaiz dų 
fil ma vi mu ir mon ta vi mu, ma ke ta vi mu, in-
ter ne to tink la la pių kū ri mu ir pro gra ma vi-
mu. Vis dėl to mer gi ną la biau siai su ža vė jo 
gra fi nis di zai nas, to dėl ji nu spren dė ži nias 
gi lin ti šio je sri ty je.

Stu di jų me tais kraš tie tei te ko pa dir bė ti 
ir pa tir ties pa si sem ti už sie ny je. Pa si nau do-
ju si stu den tams skir ta po pu lia ria pro gra-
ma „Work and Tra vel USA“ (liet. „Dirbk ir 
ke liauk JAV“), ji dvi va sa ras iš ei lės vy ko 
su si pa žin ti su nau ja kul tū ra, už si dirb ti ir 
pa ke liau ti po Jung ti nes Ame ri kos Vals ti-
jas. Ten mer gi nai te ko dirb ti pa da vė ja, o 
lais va lai kiu ji ke lia vo po Va ka rų pa kran tę, 
Niu jor ką ir Flo ri dą.

Pa bai gu si stu di jas Mo ni ka ke le tui mė-
ne sių bu vo iš vy ku si į Ka na dą, ta čiau ten 

il gai neuž si bu vo. Pa sak pa šne ko vės, pa tir-
tis už sie ny je bu vo vie nas iš ar gu men tų, 
pa dė ju sių su pras ti, kad sa vo atei tį ji no ri 
sie ti su gra fi niu di zai nu ir gy ven ti ar čiau 
ar ti mų jų Lie tu vo je.

Kar tu su drau ge
Grį žu si iš už At lan to Mo ni ka pra dė jo 

dirb ti kar tu su drau ge Ži vi le. Mer gi nos ėmė 
teik ti in ter ne to sve tai nių, lo go ti pų ir pre kės 
ženk lų fir mi nio sti liaus kū ri mo bei ki tas 
ma ke ta vi mo ir di zai no pa slau gas. Be to, Mo-
ni ka dir ba gra fi kos di zai ne re Lie tu vos Res-
pub li kos Sei mo kan ce lia ri jo je.

Kalbėdama apie privatų verslą Monika 
sakė, kad dvie se dirb ti sma giau. „Daž niau-
siai Ži vi lė dir ba su in ter ne to sve tai nių ir jų 
di zai no kū ri mu, o aš – su lo go ti pais, pre kės 
ženk lais. Ta čiau pri sti gu sios idė jų ar min-
čių vi suo met pa si ta ria me, pa de da me vie na 
ki tai“, – kal bė jo M. Bra zai ty tė.

Pa sak Mo ni kos, pa grin di niai jų klien tai 
– did mies čiuo se gy ve nan tys žmo nės. Per 
dau giau nei dve jus me tus mer gi nos su kū-
rė ne vie ną pre kės ženk lo lo go ti pą gro žio 
ir šo kių stu di joms, ne pel no sie kian čioms 
or ga ni za ci joms, bend ruo me nėms bei pra-
de dan tiems vers lams.

Mo ni ka at krei pė dė me sį į tai, jog ne vi-
sos įmo nės, sie kian čios lai mė ti kon ku ren-
ci nę ko vą rin ko je, su pran ta, kad stip raus 
pre kės ženk lo vys ty mas yra vie nas iš sėk-
mę le mian čių da ly kų vers le.

Mer gi na pra si ta rė, kad ret kar čiais prie 
kom piu te rio pa čiai ten ka pa sė dė ti va lan dų 
va lan das, to dėl ko man do je dar bo at si ras tų 
dar vie nam žmo gui, ku riam ji pa ves tų at lik-
ti smul kius dar bus, pvz., ma ke tuo ti lanks ti-
nu kus, skra ju tes, vi zi ti nes kor te les ir pan.

Svar biau sia – kal bė tis
Pa sak kraš tie tės, pa grin di nis pre kės 

ženk lo tiks las – iden ti fi kuo ti įmo nės tiks li-
nę au di to ri ją, įvar dy ti par duo da mų pro duk-
tų ar pa slau gų pri va lu mus ir taip įmo nę iš-
skir ti iš kon ku ren tų. To dėl dir bant šį dar bą 
ten ka rim tai pa suk ti gal vą, kaip vis ką tiks-
lin gai bei sis te miš kai su kur ti, kad lo go ti pas 
ir bend ras pre kės ženk lo sti lius at spin dė tų 
pro duk tą ir pri trauk tų klien tų.

Prieš pra dė da ma dirb ti prie už sa ky mo 
Mo ni ka sie kia iš siaiš kin ti pa grin di nius 
klien to no rus ir vi zi jas. Tam gra fi kos di zai-
ne rė yra pa ren gu si spe cia lų klau si my ną.

„Dar be ten ka su tik ti įvai rių žmo nių. 
Per šiuos me tus, kai dir bu gra fi kos di zai-
ne re, su pra tau, kad svar biau sia yra at vi rai 
kal bė ti su klien tu. Už sa ko vai tu ri ne slėp ti 
sa vo vi zi jų, nes tik ta da bus ga li ma įgy-
ven din ti vi sas idė jas ir su kur ti ge riau sią 
va rian tą. Kai pra de du dirb ti su klien tais, 
pri sta tau jiems įvai rius lo go ti pų va rian tus, 
pa tei kiu kuo dau giau pa vyz džių, nes no-
riu, kad jie su vok tų, kaip at ro dys ga lu ti nis 
re zul ta tas. Svar biau sias ma no dar bo tiks-
las – su ku ria mu vaiz du pa dė ti vers lams ir 
or ga ni za ci joms aug ti, at ro dy ti pro fe sio na-
liai, la biau pa si ti kė ti sa vi mi ir pri trauk ti 
tiks li nių klien tų“, – pa sa ko jo mer gi na.

Kuo pa pras čiau
No rė da ma su kur ti ori gi na lų pre ki nio 

ženk lo lo go ti pą Mo ni ka tu ri pa suk ti gal vą. 
Mer gi na ne sle pia, kad idė jų ji ieš ko „Pin te-
rest“, „Ins tag ram“ pro gra mė lė se, gra fi nio 
di zai no lei di niuo se, do mi si, ką ku ria ge riau-
si pa sau lio gra fi kos di zai ne riai. Ta čiau per 
ke le tą me tų Mo ni ka su pra to, kad ge nia lu-
mas sly pi pa pras tu me.

„Jei lo go ti pas tik rai ge ras – jis ga li ne-
si keis ti dau gy bę me tų. Pa vyz džiui, JAV 
vei kian čio ban ko „JPMor gan Cha se Bank“ 
abst rak tus aš tuon kam pio for mos lo go ti pas 
nau do ja mas iki šių die nų, nors bu vo su kur-
tas prieš 60 me tų. In for ma ci nių tech no lo gi-
jų bend ro vė „App le“ pa čio je sa vo veik los 
pra džio je vie toj lo go ti po nau do jo obels ir 
moks li nin ko Izao ko Niu to no at vaiz dą, bet 
vė liau sa vo ženk lą su pap ras ti no iki pra kąs-
to obuo lio“, – pa sa ko jo M. Bra zai ty tė.

RENKUOSI PROFESIJĄ

Mo ni ka Bra zai ty tė gra fi kos di zai ne re dir ba dau giau nei dve jus me tus. 
As me ni nio al bu mo nuo tr.

S

De vy ni Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ 
pro gim na zi jos ir še ši Sū da vos 
pa grin di nės mo kyk los mo ki niai 
pa tei kė sa vo dar bus Lie tu vos 
na cio na li nio mu zie jaus pa da li nio 
– Vin co Ku dir kos mu zie jaus or ga-
ni zuo ja mam 5–12 kla sių mo ki nių 
kon kur sui, skir tam Lie tu vos Nep-
rik lau so my bės at kū ri mo die nai. 
Šis kon kur sas tra di ci nis, ta čiau 
šie met at vi ru kai tu rė jo bū ti skait-
me ni niai.

Ku riant dar bus mo ki niams va do va vo abie-
jų mo kyk lų dai lės mo ky to ja Dia na Mak si-
ma vi čie nė, „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos in for-
ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jas Al man tas 
Raš kaus kas, Sū da vos pa grin di nės mo kyk-
los in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to ja Liu-
da Mi ke lai tie nė.

Kon kur so tiks las – at skleis ti Ko vo 11-
osios pra smę, ska tin ti jau ni mą kū ry biš kai 
iš reikš ti sa vo idė jas, in teg ruo jant dai lės, 
is to ri jos ir pi lie ti nio ug dy mo bei in for ma ci-
nių tech no lo gi jų da ly kus, puo se lė ti pa trio ti-
nius jaus mus, to bu lin ti nau do ji mo si skait-
me ni nė mis tech no lo gi jo mis įgū džius.

Da ly va vi mas šia me kon kur se – tai ne 
tik mo ki nių, bet ir pa čių mo ky to jų kū ry biš-
ku mo kom pe ten ci jos ug dy mas. At lie piant 
kon kur so tiks lus, rei kė jo vi siems su si tel kus 
pa mąs ty ti, kaip iš pil dy ti idė ją sie jant dai lės, 
is to ri jos ir pi lie ti nio ug dy mo bei in for ma ci-
nių tech no lo gi jų ži nias. Da ly kų in teg ra ci ja 

pa de da mo ki niams pri tai ky ti sa vo ge bė ji-
mus ir įpras mi na mo ky mą si, pa gi li na, iš ple-
čia ir su sie ja ži nias bei ge bė ji mus, ža di na 
mo ki nių mo ky mo si mo ty va ci ją, lei džia ko-
ky biš kiau pa skirs ty ti mo ky mo si lai ką, taip 
pat ska ti na mo ky to jus dirb ti kar tu.

Dai lės pe da go gė D. Mak si ma vi čie nė sa-

kė: „Su nos tal gi ja pri si mi nu si „Ąžuo lo“ pro-
gim na zi jos vi sos bend ruo me nės ei se ną su 
Lais vės vė jo ma lū nė liais Lie tu vos Ne prik-
lau so my bės at kū ri mo tris de šimt me čio pro-
ga, pa no rau pa ska tin ti mo ki nius da ly vau ti 
Lie tu vos mo ki nių skait me ni nio at vi ru ko Ko-
vo 11-ajai kon kur se. Dai lės pa mo kų te mos 
va sa rio ir ko vo mė ne siais vi sa da ski ria mos 
Lie tu vai.

Li ni jų kom po zi ci ja tris pal vės spal vo mis, 
or na men tas Lie tu vai – lo va tie sių, juos tų 
raš tai pa de dant in for ma ci nių tech no lo gi jų 
mo ky to jui A. Raš kaus kui vir to skait me ni-
niu or na men tu, to dėl be li ko vis ką su jung ti 
ir pri tai ky ti kon kur so te mai. Džiau giuo si 
mo ki nių dar bais, ska ti nu juos ak ty viai da-
ly vau ti, bū ti sa vo ša lies pa trio tais. Jau nie ji 
kū rė jai tik rai ver ti vi sų pa lai ky mo.“

Kon kur si niai dar bai vie ši na mi Vin co 
Ku dir kos mu zie jaus feis bu ko pa sky ro je 
(https://www.fa ce book.com/KudirkosMuzie-
jus). So cia li nio tink lo var to to jai iš rinks la-
biau siai pa ti ku sius dar bus. Bai gia ma ja me 
eta pe, ko vo 18 d., dau giau siai myg tu ko „pa-
tin ka“ pa spau di mų su rin kę dar bai Vin co 
Ku dir kos mu zie jaus feis bu ko ir ins tag ra mo 
pa sky ro se bus skel bia mi kon kur so nu ga lė-
to jais. Pri zi nes vie tas užė mę mo ki niai bus 
ap do va no ti Lie tu vos na cio na li nio mu zie-
jaus įsteig tais pri zais ir lau rea to dip lo mais.

„San ta kos“ inf.

Ko vo 11-osios pro ga kū rė skait me ni nius at vi ru kus

Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos šeš to kas Lu kas McDo nald su kū rė įdo mų 
Lie tu vos vė lia vos spal vų or na men tą.

S
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Tei sin gu mo mi nis te ri ja sie kia stip rin ti 
nu teis tų jų su kčia vi mo pre ven ci ją ir su ma-
žin ti nu si kals ta mu mą įka li ni mo įstai go se, 
to dėl kvie čia tei sė sau gos ins ti tu ci jas ir te le-
ko mu ni ka ci jų bend ro ves kar tu ieš ko ti bū-
dų ko vo je su te le fo ni niu su kčia vi mu.

„Pa tai sos įstai go se jau dau ge lį me tų 
yra nau do ja mos įvai rios pre ven ci nės 
prie mo nės: tik ri na mi įei nan tys as me nys, 
taip pat dar buo to jai, at lie ka mos kra tos, 
vyk do ma kri mi na li nė žval gy ba, ne ma žai 
in ves tuo ta į mo bi liojo ry šio blo ka vi mo ir 
de tek ta vi mo sis te mas. Aki vaiz du, kad to 
ne pa kan ka – tu ri me veik ti bend rai ir su-
telk tai, ieš ko ti ino va ty vių spren di mų ir 
už bėg ti už akių nu si kal ti mams“, – sa kė tei-
sin gu mo mi nist rė Eve li na Dob ro vols ka.

Pa sak mi nist rės, tu ri bū ti ple čia mas 
bend ra dar bia vi mas su iki teis mi nio ty-
ri mo įstai go mis, o su te le ko mu ni ka ci jų 
bend ro vių at sto vais ieš ko ma ki tų bū dų, 
lei sian čių blo kuo ti su kčia vi mą vyk dan čių 
as me nų iš pa tai sos įstai gų skam bu čius.

Per 2020 m. Ka lė ji mų de par ta men tui 
pa val džio se įstai go se bu vo ap tik ti ir pe rim-
ti 5246 mo bi lieji te le fo nai, iš jų 1338 paim-
ti ban dant juos per duo ti įka lin tie siems, o 
3908 – ras ti įstai gos vi du je. Taip pat paim-
ta 4691 te le fo no SIM kor te lė, iš jų 1448 kor-
te lės paim tos ban dant jas per duo ti, o 3243 
kor te lės ras tos jau pas nu teis tuo sius.

Ly gi nant su kčia vi mo nu si kal ti mų sta tis-
ti ką per pa sku ti nius še še rius me tus, ga li ma 
da ry ti iš va dą, kad to kių vei kų ma žė ja: 2014 

m. re gist ruo tas net  4971 toks nu si kal ti mas, 
2015 m. – 3729, 2016 m. – 2487, 2017 m. 
– 2721, 2018 m. – 2411, 2019 m. – 2580, 2020 
m. – 2264.

Ste bi ma ten den ci ja, kad di džio ji da lis 
su kčia vi mų 2020 m. bu vo or ga ni zuo ta iš 
Pra vie niš kių pa tai sos na mų-at vi ro sios 
ko lo ni jos. Ki tos do mi nuo jan čios pa tai sos 
įstai gos, iš ku rių or ga ni zuo ti su kčia vi mai, 
yra Ma ri jam po lės, Vil niaus ir Aly taus pa-
tai sos na mai.

Su si ti ki me su tei sė sau gos ins ti tu ci jų ir 
mo bi lio jo ry šio ope ra to rių at sto vais nu tar-
ta ar ti miau siu me tu or ga ni zuo ti  eks per tų 
gru pių pa si ta ri mus ir ieš ko ti  konk re čių 
tech ni nių spren di mų, kaip  už kirs ti ga li-
my bes  įka li ni mo įstai go se  nau do ti mo bi-
liuo sius te le fo nus.

Tei sin gu mo mi nis te ri ja dė kin ga te le ko-
mu ni ka ci jų bend ro vių at sto vams už ge ra-
no riš ką bend ra dar bia vi mą bei so cia liai at-
sa kin go vers lo ska ti ni mą.

Tei sin gu mo mi nis te ri jos inf.

Be veik pu sė vi sų su kčia vi mo nu si kal ti mų 
pa da ro ma te le fo nu
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Per nai Lie tu vo je bu vo re gist ruo ti 2264 su kčia vi mo nu si kal ti mai. 
Te le fo ni nis su kčia vi mas su da ro apie 46 pro cen tus vi sų su kčia vi mo 
nu si kal ti mų, o  80 pro cen tų  šio po bū džio nu si kals ta mų vei kų pa da-
ro as me nys, at lie kan tys baus mę pa tai sos įstai go se.

Policijos pareigūnai rajono valdžiai 
atsiskaitė ir gyvai, ir virtualiai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Kas met į ata skai ti nius su-
si rin ki mus ra jo no po li ci jos 
ko mi sa ria to pa rei gū nai su-
kvies da vo pil ną sa lę sve čių. 
Ta čiau ka ran ti nas pa kei tė 
šią tra di ci ją, tad no rin tieji 
su si pa žin ti su praė ju siais 
me tais pa rei gū nų nu veik tais 
dar bais tai da rė vir tua liai.

Dau giau sia smur to
Be je, šį kart po li ci jos ata skai ti-

nis su si rin ki mas vy ko ne ko mi sa-
ria to, o ra jo no Sa vi val dy bės admi-
nistracijos po sė džių sa lė je ir ja me 
gy vai da ly va vo tik pen kie se: me ras 
Al gir das Nei ber ka, Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rius Vi tas 
Ga vė nas, jo pa va duo to ja Dai va Rik-
lie nė bei du po li ci jos at sto vai – ko-
mi sa ria to vir ši nin kas Ed var das Gruz dys 
ir Veik los sky riaus vir ši nin kė Kris ti na 
Si riū nie nė. Se niū ni jų vadovams po li ci jos 
veik los re zul ta tai bu vo pri sta ty ti vir tua-
liai. Vis gi kom piu te rio ek ra ne ste bė da mi 
pri sta ty mą se niū nai tu rė jo ga li my bę pa-
teik ti klau si mus ir gau ti at sa ky mus.

Praė ju sių me tų dar bo re zul ta tus pri-
sta čiu si K. Si riū nie nė pa si džiau gė, kad 
nu si kals ta mu mas ra jo ne ma žė ja. 2020 m. 
ra jo ne bu vo už re gist ruo ta 411 nu si kals ta-
mų vei kų, o me tais anks čiau, 2019-aisiais, 
– 469. Dau giau nei ket vir ta da lį vi sų nu si-
kal ti mų su da rė smur tas ar ti mo je ap lin ko-
je (26 pro c.), 18 pro c. – kū no su ža lo ji mai, 
17 pro c. – vai ra vi mas ap svai gus (kai gir tu-
mas di des nis nei 1,5 pro m.), 17 pro c. – va-
gys tės.

Vis gi smur to at ve jų, ly gi nant su anks-
tes niais me tais, su ma žė jo: 2019 m. bu vo 
už re gist ruo ti 108 to kie nu si kal ti mai, 2020 
m. – 87. Nors smur tas ar ti mo je ap lin ko je 
su da ro di de lę vi sų ra jo ne įvyk dy tų nu-
si kal ti mų da lį, rei kia pri pa žin ti, kad jų 
at sklei di mas di de lių pa rei gū nų dar bo są-
nau dų ne rei ka lau ja – dau ge liu at ve jų nu-
si kal tė lis aiš kus.

Rea guo ja grei tai
Kur kas sun kiau pa vyks ta at skleis ti va-

gys čių kal ti nin kus. Iš 63 per nai įvyk dy tų 
va gys čių išaiš kin ta tik kiek dau giau nei 
pu sė – 32. Me tais anks čiau ši sta tis ti ka bu-
vo dar liūd nes nė: iš 98 at skleis ta 43. Tie sa, 
at skleis ti va gys tes sun kiai se ka si ir ko le-
goms ki to se savivaldybėse: Ma ri jam po lės 
ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria-
to (AVPK) vi dur kis 2020 m. te sie kė 40,6 
pro c., o 2019 m. – 34,2 pro c.

E. Gruz dys ir K. Si riū nie nė pa si džiau-
gė, kad mū sų ra jo no ko mi sa ria to pa rei gū-
nai pa sie kia ge rų rea ga vi mo į iš kvie ti mus 
re zul ta tų, ne žiū rint į tai, kad tu ri me ir ge-
ro kai nuo ra jo no cent ro ati to lu sių taš kų. 
Per nai už fik suo ti 182 A ka te go ri jos įvy kiai. 
A ka te go ri jos įvy kiams yra pri ski ria mi pra-
ne ši mai apie ren gia mą, da ro mą ar pa da ry-
tą la bai sun kų ar sun kų, apy sun kį nu si kal-
ti mą, kai nu ken tė ju sio jo gy vy bei, svei ka tai 
ar di de lės ver tės tur tui gre sia pa vo jus. Leis-
ti nas rea ga vi mo lai kas į to kios ka te go ri jos 
įvy kius – 12 mi nu čių. Tai gi į 96,1 pro c. A 
ka te go ri jos įvy kių pa rei gū nai su rea ga vo 
lai ku. 2019 m. šie skai čiai bu vo kiek aukš-
tes ni – lai ku su rea guo ta į 97,4 pro c. A ka te-
go ri jos įvy kių.

Tie sa, 2020 m. rea ga vi mo re zul ta tai ke-
lio mis pro cen to da li mis ma žes ni nei vi so 
Ma ri jam po lės AVPK rea ga vi mo į A ti po įvy-
kius vi dur kis, ku ris 2020 m. sie kė 97 pro c., 
2019 m. – 96,1 pro c.

Rea ga vi mo į B ka te go ri jos įvy kius, į ku-
riuos rei kia at vyk ti per 20 minučių, re zul-
ta tas 2020 m. pa ge rė jo ir sie kia 98,4 pro c. 
Jis yra toks pa ts, kaip Ma ri jam po lės AVPK 
vi dur kis. Me tais anks čiau vil ka viš kie čiai 
į B ka te go ri jos įvy kius lai ku su rea ga vo 97 
pro c. kar tų.

Reak ci jos į C ka te go ri jos įvy kius, į ku-
riuos rei kia at vyk ti per valandą, sta tis ti ka 
taip pat ati tin ka ap skri ties vi dur kį: lai ku su-
rea guo ta į 97,1 pro c. at ve jų.

„Juo die ji“ są ra šai
Ga li ma pa si džiaug ti, kad praė ju siais 

me tais įvy ko ma žiau skau džių eis mo įvy-
kių. Per praė ju sius me tus eis mo įvy kiuo se 
nu ken tė jo 23 žmo nės, ke liuo se žu vo tik 
vie nas žmo gus (2019 m. nu ken tė ju sių jų 
bu vo 54, ke liuo se žu vu siųjų tiek pat – 1).

Eis mo įvy kiuo se nu ken tė ju sių as me nų 
ma žė ji mo ten den ci ja ste bi ma vi so je Ma ri-
jam po lės AVPK ap tar nau ja mo je te ri to ri jo je: 
2020 m. ke liuo se žu vo 10 žmo nių (2019 m. 

– 17), su žeis tų – 127 (2019 m. – 187).
Pa rei gū nai nea be jo ja, kad ma-

žes niems skau džių eis mo įvy kių 
skai čiams įta kos tu ri ge res nė pa žei-
dė jų kont ro lė: 2020 m. mū sų ra jo no 
ke liuo se su lai ky ti 2 282 pa žei dė jai, 
2019 m. – 1 884.

Ra jo ne yra „taš kų“, ku riuo se pa-
rei gū nams ten ka lan ky tis po ke lias 
de šim tis ar net šim tus kar tų per me-
tus. Be je, vi si „taš kai“ re kor di nin kai 
– Vil ka viš kio mies te. Pa vyz džiui, į S. 
Nė ries gat vės 42-ame ir 44-ame na-
muo se esan čius so cia li nius būs tus 
pa rei gū nams per nai te ko vyk ti 100 
kar tų (2019 m. – 89). „Karš tai siais taš-
kais“ pa rei gū nai įvar di ja ir Vy tau to 
g. 25-ą bei Ge di mi no g. 15-ą na mus, į 
ku riuos te ko vyk ti po ke lias de šim tis 
kar tų. Ta čiau dau giau siai pro ble mų 
2019 m. kė lęs Pil viš kių g. 27-as na-
mas, į ku rį vyk ta 289 kar tus, per nai 
bu vo kur kas „ra mes nis“ – pa gal bos 
kvies ta si tik 32 kar tus.

Kaip sa kė K. Si riū nie nė, to kia 
sta tis ti ka ne ro do, jog ku ria me iš mi nė tų 
na mų gy ven to jai nu si kals ta la biau nei ki-
tur. Tie siog pa kan ka vie no ne do rė lio, kad 
ad re sas pa tek tų į „juo dą jį“ są ra šą.

Gre tos ūg te lė jo
Tai gi su vi sais mi nė tais nu si kal ti mais 

2020 m. te ko do ro tis 57 ra jo no ko mi sa ria-
te dir ban tiems pa rei gū nams, iš ku rių 5 
per nai bu vo vai ko au gi ni mo ato sto go se. 
Tie sa, ly gi nant su 2019 m. pa rei gū nų gre-
tos išau go, mat ta da dir bo 53 sta tu ti niai pa-
rei gū nai, iš ku rių 3 bu vo vai ko au gi ni mo 
ato sto go se. Pa rei gū nai dir ba su 8 tar ny bi-
niais au to mo bi liais, iš ku rių 6 – su ski ria-
mai siais po li ci jos ženk lais.

Ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to vir ši nin-
kas E. Gruz dys su si rin ki me da ly va vu-
siems ra jo no va do vams pa pa sa ko jo apie 
po li ci jos vyk do mas ka ran ti no kont ro lės 
prie mo nes. Kal bė jo, kad per vi są lai ko tar-
pį ne bu vo fik suo ja ma pik ty bi nių ka ran ti-
no pa žei di mų, o tik rin tos įmo nės, gro žio 
pa slau gų teikė jai lai ko si vi sų ka ran ti no 
rei ka la vi mų. Atas kai ti nio su si rin ki mo da-
ly viai drau ge su pa rei gū nais pa si džiau gė, 
kad nu si kal ti mų skai čius ra jo ne ma žė ja, o 
žmo nės mū sų kraš te ga li jaus tis sau ges ni.

Policijos ataskaitinis susirinkimas šįkart vyko ne komisariato, o Savivaldybės administra-
cijos salėje. Deimantės JOČYTĖS nuotr.
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Ma ri jam po lės ap skri ties vy riau sia sis 
po li ci jos ko mi sa ria tas (AVPK) vėl tu ri 
nau ją va do vą.

At ran ką į Ma ri jam po lės AVPK vir-
ši nin ko pa rei gas lai mė jo 55-erių Ha ri-
man tas Poš ke vi čius, iki tol įstai gai va do-
va vęs lai ki nai. H. Poš ke vi čiui ne ti kė tai 
te ko pra dė ti va do vau ti ko mi sa ria tui, 
kai net ko jų ne spė jęs ap šil ti at ran ką į 
Ma ri jam po lės AVPK va do vo po stą lai-
mė jęs Ela nas Jab lons kas nau jo sios Vy-
riau sy bės bu vo pa kvies tas dirb ti Tei sin-
gu mo mi nis te ri jo je vi ce mi nist ru.

Iki jo ma ri jam po lie čiams va do va vęs 
Min dau gas Bar šys, 2017 m. pa kei tęs il ga-
me tį ko mi sa ria to vir ši nin ką Skir man tą 
And riu šį, taip pat vi sos ka den ci jos neiš-
bu vo – iš vy ko va do vau ti Kau no AVPK. 
Tai gi H. Poš ke vi čius – jau penk ta sis va-
do vas per pa sta rą jį penk me tį.

H. Poš ke vi čius tar ny bą po li ci jo je 
pra dė jo 1992 m. ir vi są lai ką dir bo Ma-
ri jam po lė je, nuo 2000-ųjų – vir ši nin ko 
pa va duo to ju. Pa rei gū nai ti ki si, kad šis 
va do vas po ste už si liks il ges niam lai-
kui.

„San ta kos“ inf.

Nau jas va do vas
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Daž niau sios vai kų 
trau mos
Ne ty či niai su ža lo ji mai – vie-

na di džiau sių grės mių Lie tu vos 
vai kų svei ka tai ir gy vy bei.

Nors skir tin go se am žiaus 
gru pė se su si ža lo ji mų sta tis ti ka 
ski ria si, vi so se jo se pa ste bi mos 
bend ros ten den ci jos. Daž niau sios 
mir tys nuo su ža lo ji mų yra trans-
por to įvy kiuo se pa tir tos trau mos, 
sken di mai, at si tik ti niai kvė pa vi-
mo su trik dy mai. O sun kiau sius 
ne mir ti nus su si žei di mus, ku-
riuos pri rei kia gy dy ti sta cio na re, 
daž niau siai le mia nu kri ti mai, są-
ly tis su karš čiu, ap si nuo di ji mai, 
vai kai nu ken čia ir nuo įvai rių 
me cha ni nių įren gi mų.

Su ža lo ji mų prie žas čių – 
dau gy bė
Vai kų trau mas le mia dau-

gy bė ap lin ky bių, ta čiau la bai 
svar bu – su pan ti ap lin ka, vai kų 
ir juos pri žiū rin čių žmo nių el ge-
sys. „Per pir muo sius gy ve ni mo 
me tus vyks ta in ten sy vus fi zi nis, 
in te lek ti nis, emo ci nis vys ty ma-
sis. Ma ža me čiai nė ra sa va ran-
kiš ki, ne tu ri pa kan ka mai ži nių 
apie pa vo jų su si ža lo ti ir kaip 
tų su ža lo ji mų iš veng ti, el gia si 
spon ta niš kai, jiems daug įta kos 
da ro bend raam žiai. Dau ge lis lin-
kę per ver tin ti sa vo ge bė ji mus. 
Ypač paaug liai, jau nuo liai lin kę 

la biau ri zi kuo ti ir pra sčiau su vo-
kia ga li mas sa vo veiks mų pa sek-
mes“, – tei gia L. Cie siū nie nė.

Svar bų vaid me nį vai di na fi zi-
niai skir tu mai tarp vai kų ir suau-
gu sių jų. Pa vyz džiui, vai kai yra 
ma žes ni, dėl to ky la di des nė ri-
zi ka bū ti ne pas te bė tiems. Jų oda 
yra plo nes nė ir grei čiau nu de ga. 
Kvė pa vi mo ta kai yra ma žes ni ir 
siau res ni, o tai le mia, kad ky la 
di des nis sprin gi mo pa vo jus. Vai-
kų gal va yra san ty ki nai di des nė, 
tai gi, sun kiau iš lai ky ti pu siaus-
vy rą. Vai kų kū no pa vir šiaus ir 
tū rio san ty kis yra di des nis nei 
suau gu sių jų, dėl to yra di des nė 
grės mė pra ras ti skys čius, ap si-
nuo dy ti.

Trys pre ven ci jos 
prie mo nių gru pės
Pa sak L. Cie siū nie nės, suau-

gu sie ji tu ri su vok ti, kad vi si ne ty-
či niai su ža lo ji mai yra nu spė ja mi 
ir iš ven gia mi. Ži nant su ža lo ji mų 
ap lin ky bes, at lie kant pa pras tus 
veiks mus, dau ge lis jų ga li neį-
vyk ti.

Su ža lo ji mų pre ven ci ja yra 
veiks mai ar in ter ven ci jos, skir tos 
už kirs ti ke lią su ža lo ji mams at si-
ras ti ar ba su ma žin ti jų skai čių ir 
rim tu mą. Svar bu nu sta ty ti ga li-
mas grės mes ap lin ko je ir pa keis ti 
ap lin ką ar el ge sį.

Pre ven ci jos prie mo nes ga li-

ma su skirs ty ti į tris gru pes: švie ti-
mą, in ži ne ri nes prie mo nes ir tei-
sės nor mas. Ge riau si pre ven ci jos 
re zul ta tai pa sie kia mi tuo met, kai 
vi sų gru pių pre ven ci ja įgy ven di-
na ma kar tu.

Švie ti mas api ma prie mo nes, 
ku rio mis sie kia ma pa keis ti vi-
suo me nės po žiū rį ar el ge sį. Tai 
vai kų eis mo sau gos mo ky mas, 
sau gaus el ge sio van de ny je ir prie 
van dens pa mo kė lės, pa skai tos 
bū si miems tė vams, vi suo me nės 
svei ka tos spe cia lis tų, dir ban čių 
vai kų ug dy mo įstai go se, kva li fi-
ka ci jos kė li mas.

In ži ne ri nės prie mo nės api ma 
ap lin kos pri tai ky mą, no rint kuo 
la biau su ma žin ti pa vo jų su si ža-
lo ti. Tai au to mo bi li nės kė du tės, 
kū di kių ne šiok lės, šal mai, al kū-
nių ir ke lių ap sau gos, spe cia lūs 
var te liai laip tams, vir tu vės zo-
nai, ži di niams, dū mų ir smal kių 
de tek to riai, lan gų ri bo tu vai ir už-
rak tai, ki ta.

Tre čia gru pė – tei sės nor mos 
– skir ta už tik rin ti tam tik rą el ge-
sį, nu sta ty ti nor mas kas die nia me 
gy ve ni me ir už tik rin ti sau gios 
ap lin kos su kū ri mą. Tai žais lų, ki-

tų kū di kiams ir vai kams skir tų 
pre kių sau gos stan dar tų nu sta ty-
mas, žai di mų aikš te lių įran gos 
sau gos nor mų už tik ri ni mas, rei-
ka la vi mas įreng ti dū mų de tek-
to rius na muo se, nau do ti sau gos 
dir žus ir au to mo bi li nes kė du tes, 
mau dyk lų rei ka la vi mai, ki ta.

Gar baus am žiaus 
žmo nių trau mos
Kal bant apie suau gu siuo sius, 

fi zi nės me di ci nos ir rea bi li ta ci jos 
gy dy to jas D. Kur lys dau giau sia 
su si du ria su pa cien tais, pa ty ru-
siais šlau ni kau lio ir sti pin kau lio 
lū žius bei tu rin čiais pe ties są na-
rio pa žei di mų, nes, kris da mi ir 
ban dy da mi at si rem ti, žmo nės 
ne re tai su si žei džia šį pa tį jud riau-
sią kū no są na rį.

Dėl su si lpnė ju sios re gos ir 
klau sos, su lė tė ju sio jud ru mo, 
lė ti nių li gų ir ki tų svei-
ka tos pro ble mų gar baus 
am žiaus su lau kę žmo nės 
pri klau so di des nės ri zi kos 
gru pei. Be to, ne ma ža da-
lis trau mų įvyks ta ir stai ga 
ap svai gus gal vai, o tam, pa-
sak gy dy to jo, įta ką ga li da-

ry ti per di de lis ar ne su de rin tas 
me di ka men tų var to ji mas. Bū na, 
kai ne gal vo da mi apie pa sek mes 
žmo nės neat sa kin gai už sii ma sa-
vi gy da ar ba krei pia si į gy dy to jus, 
no rė da mi iš spręs ti vie ną svei ka-
tos pro ble mą, ta čiau nu ty li apie 
ki tų vais tų var to ji mą.

Taip pat pri me na ma, kad, sie-
kiant su ma žin ti trau mų ri zi kas, 
ver tė tų re gu lia riai mankš tin tis, 
pa si rink ti tin ka mą ava ly nę, bū ti 
ati des niems li pant laip tais, ke-
lian tis iš lo vos, vaikš tant ne ly giu 
grin di niu.

„Whip lash“ sind ro mas 
ir pa ta ri mai
Be vi so to, la bai daž nai suau-

gu sie ji (ir ne tik) pa ti ria stai gius 
bo ta gi nius kak lo su mu ši mus, va-
di na mus „Whip lash“ (kir čio trau-
mos) sind ro mu. Pap ras tai to kie 
pa žei di mai įvyks ta per ava ri jas, 
kai net ir po ne stip raus smū gio 
gal va lyg švy tuok lė stai giai pa-
ju da į prie kį. Iš pra džių tai neat-
ro do rim ta pro ble ma, nes jo kių 
išo ri nių ar vi di nių pa žei di mų 
ne ma ty ti, ta čiau po ku rio lai ko 
žmo gui ga li pra dė ti svaig ti gal va, 
skau dė ti kak lą, tirp ti ran kos ir at-
si ras ti ki tų ne ma lo nių svei ka tos 
su tri ki mų.

„Šios trau mos gy dy mas – ne-
leng vas pro ce sas, jis rei ka lau ja 
daug jė gų ir pa stan gų, to dėl vi-
suo met pa ta riu žmo nėms, įvy kus 
net ir ne stip riai ava ri jai, ne sku-
bė ti tai kiai iš si skir ti, ka dan gi daž-
niau siai rim tos svei ka tos pro ble-
mos pa si ro do tik praė jus ku riam 
lai kui po konk re taus įvy kio“, – pa-
žy mi D. Kur lys.

Užsk. 575

Su si žeis ti ga li vi si – ir ma ži, ir di de li
Vi si žmo nės sa vo gy ve ni me pa ti ria įvai riau sių trau mų 
– pra de dant mė ly nė mis ir bai giant rim tais, o kar tais 
net mir ti nais su ža lo ji mais.

Apie vai kų bei jau nuo lių daž niau siai pa ti ria mas 
trau mas, jų rū šis, taip pat pre ven ci ją pa sa ko ja Svei-
ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos cent ro Svei ka tos 
mo ky mo sky riaus vi suo me nės svei ka tos spe cia lis tė 
Liu da Cie siū nie nė. Pa lan gos rea bi li ta ci jos li go ni nės 
fi zi nės me di ci nos ir rea bi li ta ci jos gy dy to jas Da rius 
Kur lys pa žy mi pa grin di nius su ža lo ji mus, pa si tai kan-
čius suau gu sie siems.

Re gu lia ri mankš ta – vie nas iš bū dų, sie kiant su ma žin ti ga li-
mų trau mų ri zi kas. „San tar vės“ ar chy vo nuo tr.
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Ma ža sis Einš tei nas
Ti kin tie ji šiuo mi tu daž niau siai gal vo ja, 

kad ga bus vai kas – tai ma žo ūgio, bet la bai 
pro tin gas suau gęs žmo gus. Jis ne tu ri drau-
gų bend raam žių, nes jie to kiam vai kui at-
ro do kvai li. Jis neuž sii ma vai kiš ko mis veik-
lo mis, o daug mie liau žai džia šach ma tais, 
skai to su dė tin gas kny gas ir gurkš no ja ar ba-
tą (gai vie ji gė ri mai la bai ne svei ka – kiek vie-
nas ga bus vai kas tą ži no!). Jie ne tgi ren gia si 
ne kaip vi si vai kai ir yra pa na šes ni į ang lus 
džen tel me nus ar aukš tuo me nės po niu tes. 
O juk ga bus de šimt me tis ir yra tie siog ga-
bus de šimt me tis. Kaip ir jo bend raam žiai, 
jis do mi si kom piu te ri niais žai di mais, su 
šei ma lan ko si grei tojo mais to res to ra ne, ne-
su ka gal vos, jei žai sdamas su si plė šo marš ki-
nė lius, ir su si krem ta, jei su lūž ta jo mėgs ta-
mas konst ruk to rius. Tai, kad ma te ma ti kos 

už da vi nius jis krem ta kaip rie šu tus, ne reiš-
kia, jog toks vai kas ne pa ti ria sun ku mų at pa-
žin da mas ir val dy da mas sa vo emo ci jas ar 
ban dy da mas su pras ti, ko dėl vie na neap gal-
vo ta fra zė nu liū di no jo drau gą. Vai kas, ne-
prik lau so mai nuo jo ga bu mų, nė ra „ma žas 
suau gu sy sis“, tad te gul šis mi tas lie ka ten, 
kur jam ir vie ta – XVII am žiu je.

Žmo gus be sun ku mų ir ydų
Šio mi to su klai din ti žmo nės ti ki, kad jei 

jau vai kas ap do va no tas, tai ap do va no tas vi-
sa pu siš kai, ir vis ką, ką da ro, jis da ro to bu lai. 
Moks lai jam – vie ni nie kai, dau gu ma pa mo-
kų to kiam vai kui ap skri tai nuo bo džios, nes 
tie siog per leng vos. Kad ir ko kį lais va lai kio 
už siė mi mą šis vai kas at ras tų, ja me iš to bu lė-
ja per re kor diš kai trum pą lai ką ir ne re tai jį 
me ta, nes jam tam pa nuo bo du.

Ga bus vai kas trykš ta dar ir gy ve ni miš-
ka iš min ti mi, to dėl ga li vi sus ap lin ki nius 
pa mo ky ti, kaip tei sin gai elg tis, ir, ži no ma, 
pats ne da ro jo kių klai dų. Gy ve ni mas to-
kiam žmo gui ei na kaip per svies tą, o virš jo 
– tik jo kių ne gan dų ne tem do mas dan gus. 

Kaip bū tų pui ku, jei tai bū tų ne mi tas, 
o tie sa! Ta čiau tie sa ta, kad ga bus vai kas 
ga bus tik vie no je ar ke lio se sri ty se. Ga bus 
ma te ma ti kas ne bū ti nai bus pui kus hu ma-
ni ta ras. Dar dau giau – jis ne tgi ga li tu rė ti 
mo ky mo si sun ku mų. Dė me sio su tri ki mai, 
hi pe rak ty vu mas, dis lek si ja, disg ra fi ja ir pa-
na šios bė dos nė ra su ga bu mais ne su de ri na-
mi reiš ki niai. Ga biam vai kui taip pat ga li 
bū ti ne sve ti mas no ras pa si šai py ti iš ki tų, jis 
ga li pa tir ti el ge sio pro ble mų, emo ci jų val dy-
mo bei so cia li za vi mo si sun ku mų. Pri si min-
ki te: vai kas yra vai kas, to dėl jam vi sa da bus 
rei ka lin ga suau gu sio jo pa gal ba mo kan tis 
pa žin ti sa ve ir au gant.

Jei ga bus, tai vi sam gy ve ni mui
Jei vai kui nuo lat kar to si me, koks jis ga-

bus ir to bu las, po ku rio lai ko jis ga li pa si-
jus ti, lyg vi sas pa sau lis neiš ven gia mai yra 
jam po ko jo mis, įti kė ti, kad žengs per tą pa-
sau lį tvir tu, už tik rin tu žings niu. Iš pra džių 
mo kyk lo je, vė liau uni ver si te te, ne tru kus su-
si ras ge riau sią pres ti ži nį dar bą ir kas dien 
vi si ža vė sis šiuo fe no me na liai pro tin gu 

ant žmo giu: „Ne dar buo to jas, o tik ras lo bis! 
Be jo mū sų kom pa ni ja nė die nos neiš gy ven-
tų!“ Nors ir ne si no ri, ten ka pri pa žin ti, kad 
gy ve ni me sėk mė nea tei na taip leng vai. 
Taip, idea liu at ve ju ga bus vai kas bū na at-
pa žin tas dar vai kys tė je, tė vai bei pe da go gai 
jam pa de da at si skleis ti, to bu lė ti, siek ti aukš-
tų tiks lų. O kiek pa sau ly je yra tų nei dea lių 
at ve jų, kai ga bus vai kas neat pa žįs ta mas lai-
ku? Vie ni moks li nin kai sa ko, kad neat pa žin-
tų yra 40–50 pro c. ga bių vai kų, di des ni pe-
si mis tai ma no, kad jų ga li bū ti net 70 pro c. 
Sut ruk dy ti ga li li gos, ne lai min gi at si ti ki mai, 
ne pa kan ka ma mo ty va ci ja, ne pa to gi gy ve na-
mo ji vie ta, ma ži šei mos fi nan sai ar ne pa lan-
kus po žiū ris į bū ti ny bę la vin ti ga bu mus, 
ne tin ka mas ug dy mo tu ri nys ar mo ky mo 
me to dai mo kyk lo je ir dau ge lis ki tų veiks-
nių. To kių vai kų įgim ti ga bu mai pa si sle pia 
už neį gy tų mo ky mo si įgū džių, ne tin ka mų 
ver ty bių, el ge sio pro ble mų, mo ky mo si spra-
gų ir lai kui bė gant ga bie ji nu sto ja iš si skir ti 
iš ki tų mo ki nių. Ga bu mas nė ra sa vai mi nis 
bi lie tas į sėk mę, jis – tik ke lio pa leng vi ni-
mas ir di džiu lė at sa ko my bė ne tik vai ką 
ug dan tiems suau gu sie siems, bet ir pa čiam 
vai kui. Bet ko kiu at ve ju, no rė da mas pa siek-
ti gy ve ni mo tiks lų, au gin ti, o ne pra ras ti sa-
vo ga bu mus, vai kas pri va lės sis te min gai ir 
sun kiai dirb ti.  

Nukelta į 12 p.]

Ga bus vai kas ir gi pa ti ria sun ku mų, jam taip pat rei kia pa dė ti
Vun der kin das. Ap do va no tas. Ne vai kas, o ste buk las! Toks vai kas ir 
sun ku mai bei pro ble mos – ne su de ri na ma, o jo gy ve ni mas bus sklan-
di sėk mės is to ri ja, apie ko kias ra šo mos kny gos ir ku ria mi ki no fil-
mai. Ar tik rai vi si ak me nys nu rink ti nuo ga bių vai kų ke lių ir ta ke lių? 
Psi cho lo gės Eg lė Moc kai ty tė ir dr. Jur ga Mi siū nie nė griau na mi tus 
apie ga bius vai kus ir pa ste bi, kad net po zi ty vūs ste reo ti pai ga li bū ti 
ža lin gi: jie ne pa de da vai kams aug ti ir to bu lė ti, prie šin gai – tam pa 
kliū ti mis jų ke ly je.



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

2021 m. kovo 16 d.9

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

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.

s

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

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

KORESPONDENTAI:

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

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

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.

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

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

Tiražas – 4321 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

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“.

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

TELELOTO Lošimas Nr. 1301. 
Data: 2021-03-14.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė 
skel bia kon kur są Ke tur va la kių 
mo kyk los -dau gia funk cio cent ro 
di rek to riaus pa rei goms eiti. 

At ran ka vyks lie pos 14 d.
Pag rin di nis kon kur so skel bi mas pa-
skelb tas ko vo 15 d. Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės in ter ne to sve tai nė je 
www.vil ka vis kis.lt.

Al gir das NEI BER KA
Sa vi val dy bės me ras

Užsk. 587

Veik la Sa vi val dy bės ta ry bo je: 
žvilgs nis iš vi daus

Atkelta iš 2 p.

Mū sų ra jo ne sa vi val dos sta bi lu mą le mia 
dar ni So cial de mok ra tų par ti jos bei Lie tu-
vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos koa li ci ja. 
Ta ry bos po sė džių trans lia ci jas in ter ne te ste-
bin tiems gy ven to jams kar tais gal būt at ro-
do, kad val dan čio ji dau gu ma yra ma ža kal-
bė. Ta čiau daug pa sta bų ir pa siū ly mų mes 
iš sa ko me ko mi te tų po sė džiuo se. Ak ty viai 
dis ku tuo ja me ir val dan čio sios koa li ci jos 
vi du je. Vi suo met sa vo nuo mo nę, po zi ci ją iš-
sa ko bei gi na „vals tie čiai“ Val das Ka mai tis, 
Ge de mi nas Gu dai tis, so cial de mok ra tai Sta-
nis lo vas Lo pe ta, Dai va Čer niu vie nė, Ni jo lė 
Liau dins kie nė, Ra mū nas Puo džiū nas ir ki ti. 
Dėl to vie šuo se Ta ry bos po sė džiuo se ne si ve-
lia ma į dis ku si jas, o val dan čio sios dau gu-
mos bal sas tar si ir ma žiau gir di mas.

Už tat opo nen tai Žil vi nas Gel go ta, Man-
tas Bal čiū nas, Rim vy das Pa lu bins kas per Ta-
ry bos po sė džius ro do sa vo iš min tį, lai do rep-
li kas, pro vo kuo ja. Ma ne kar tais net ste bi na 
per ne lyg ra mus po sė džio pir mi nin ko me ro 

] Al gir do Nei ber kos el ge sys ir to le ran ci ja. Juk 
kar tais taip smulk me niš kai, taip prie ka biai 
tei kia mos pa sta bos po sė džių klau si mus pri-
sta tan tiems pra ne šė jams, Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos sky rių ve dė jams. Opo nen tai 
sa vo iš kal bą ro do, be abe jo, siek da mi pi lie-
čių pa lan ku mo, po li ti nio po pu lia ru mo.

Va lan dos su po pie riais
Apie Sa vi val dy bės ta ry bos po sė džius 

iš sa miai ir gan kri tiš kai in for muo ja „San ta-
kos“ laik raš tis. Kaž kiek pa ži nęs žur na lis ti-
kos už ku li sius be veik vi suo met nu spė ju po-
sė džių ap ra šy mų ant raš tes. Tai su do mi na 
skai ty to ją. Tie sa, te ko gir dė ti nuo mo nių, kai 
ei li nis pi lie tis, pa ma tęs Ta ry bos po sė džio 
ap ra šy mą, tik nu mo ja ran ka: „Nek rei piu dė-
me sio, vi si jie ten...“

Opo nen tai daž nai ma ni pu liuo ja ei li nio 
pi lie čio var du, įteig da mi nuo mo nę, kad vil-
ka viš kie čiai no ri ži no ti apie Ta ry bos dar bą. 
Ta čiau pa vie ši nus spren di mų pro jek tus pa-
sta bų gau sos ne su lau kia ma. O ste bin tie ji in-
ter ne ti nes trans lia ci jas, ko ge ro, lau kia tik 

valdančiosios daugumos opo nen tų šou.
Ta ry bos na riams bū si mo po sė džio me-

džia ga pa tei kia ma prieš septynias darbo 
dienas. Dėl klau si mų gau sos su dė tin ga į 
juos vi sus įsi gi lin ti, iš lukš ten ti. Tuo met la-
bai pa de da nuo mo nių iš sa ky mai frak ci jos 
ir koa li ci jos po sė džiuo se. O na muo se ten ka 
il gas va lan das žvelg ti į ek ra ną, ieš ko ti įsta-
ty mų ar jų są va dų, ly gin ti su kai my ni nių 
sa vi val dy bių pa tir ti mi. Dar bas ga na mo no-
to niš kas ir var gi nan tis. Kri tiš kes ni pi lie čiai 
ga li pa si pik tin ti ta ria mai di de lė mis Ta ry-
bos na rio gau na mo mis iš mo ko mis. Rea liai 
jos ne sie kia ir 100 eu rų. Be to, vi sos iš lai dos 
(ry šių, in ter ne to, trans por to ir ki tos) yra pa-
grin džia mos do ku men tais.

Ta ry bos na rio dar bas iš ša lies žiū rint 
gal ir ne pas te bi mas, bet man ši veik la yra 
pla ti, kū ry bin ga ir pra smin ga. Džiau giuo si, 
kai ak ty ves ni pi lie čiai pa skam bi na, pa siū lo, 
kri ti kuo ja, pa sta bas iš sa ko net su si stab dę 
gat vė je. Ypač sma gu, kai ga li pa dė ti.

An ta nas ŽI LINS KAS
Sa vi val dy bės ta ry bos na rys

A

IŠS I
MOK

ĖTI
NAIAnglys,

Užsk. 1285

AU

Užsk. 93

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

Skai ty to jų dė me siui!
„San ta kos“ re dak ci jos rek la mos 
ir skel bi mų sky rius dir ba ir per 
ka ran ti ną: kiek vie ną dar bo die ną, 
nuo 8 iki 17 val., be pie tų per trau-
kos.
Lau kia mi vi si, pa gei dau jan tys už si-
pre nu me ruo ti „San ta ką“ ar už sa ky ti 
skel bi mą, sveikinimą, užuojautą ar 
reklamą.

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.in fo.
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1,5 ha miško Vilkaviškio r.
Tel. 8 614 82 087. 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

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

Stalines gręžimo stakliukes.
Tel. 8 643 18 959. 579

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

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

Kiaules skersti.
Tel. 8 616 07 877. 597

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

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 skal-
dytas malkas, malkas rąsteliais, 
juodalksnines stambias supjautas 
ir nepjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Greitai 
pristato. Tel.: 8 610 45 504. 1829

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

PARDUODA

Užsk. 470

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

 
 

JUODELIAI SAMDO!
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

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

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

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

Užsk. 137

Vie na 
di džiau sių 
įmo nių 

Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197.

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

tie sio giai  per ka 

Užsk. 1167

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

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

Užsk. 434

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

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“Dirba viso rajono ribose.
Platus pasirinkimas.

Užsk. 46

VIŠ TAI TĖS IR AB „VIL NIAUS 
PAUKŠ TY NAS“ 

MĖ SI NIAI VIŠ ČIU KAI!
Jū sų už sa ky mus pris ta tys  

į na mus.
Prii ma mi už sa ky mai: 
● Kai šia do rių r. paukš ty no 4,5–5 
mėn. ru doms, rai boms, juo doms, 
pilkoms, bal toms (leghornų veislės) 
viš tai tėms (6 Eur su pristatymu),
● AB „Vil niaus paukš ty nas“ mė-
si niams broi le ri niams vie na die-
niams viš čiu kams įsi gy ti.

Pristato. Pre kiau ja  ir vie to-
je, Alvite (dar bo die no mis, 17–20 
val.).

Tel.: 8 611 51 770, 
        8 612 17 831. Užsk. 536

Užsk. 577

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

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis. 
Tel.: 8 650 93 154. 
Tel. 8 655 09 027, 

el. paštas
stiklena.langai@gmail.com Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 
Užsk. 7

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti

 Tel. 8 640 27 022. 
Užsk. 3311

Užsk. 228

AKCIJA! PIRKITE VIŠTAS IR VIŠTAITES!
Kovo 19 d. (penktadienį) pre kiau si me 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
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Vilkaviškyje dovanoja betono 
atliekas („gruzą“).
Tel. 8 681 70 680. 381

Transporto įmonei reikalingas 
šaltkalvis. 
Tel. 8 613 85 200. 509

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas dirbtuvių vedėjas-
automechanikas. 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

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

Visų markių tvarkingus, su de-
fektais 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. 33

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
kombinatu „Zaklady Mięsne 
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384. 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. 168

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

Gero 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

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

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.
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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. 420 

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
arba atstato kaminus. Dirba 
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354. 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

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 nemo-
kamai. 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. 3 

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

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

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

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

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

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

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 606

UŽJAUČIAME

DARBAS

PARDUODA

ĮVAIRŪSPERKA



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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S Namai, kuriuose nėra 
knygų, panašūs į kūną 
be sielos. 

Ciceronas

Kovo 16-oji – 
Knygnešio diena

Kovo 18-oji – 
Raudonos nosies diena

DIENOS

Kovo 16 d. 
Gustavas, Henrika, Norvainas, 
Norvainė, Norvilas, Norvilė, Vaidota, 
Vaidotas, Vaidotė

Kovo 17 d. 
Gendvilas, Gendvilė, Gertrūda, Patricija, 
Patricijus, Patrikas, Vita

Kovo 18 d. 
Anzelmas, Eimutė, Eimutis, Einarta, 
Einartas, Einartė, Einora, Einoras, 
Sibilė

s

s

s

VARDINĖS

Iš lėto – pavasario link. 
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Žuvys (02 19–03 20)

Jaunatis iki kovo 19 d.

06:35
18:22
11:47

Pri rei kus kur nors va žiuo ti 
ky la pro ble mų
Ka ran ti no lai ko tar pis su kė lė 
pro ble mų žmo nėms, ku riems 
vi suo me ni niu trans por tu rei-
kia nu vyk ti į ki tą ra jo ną.

Vie na vil ka viš kie tė guo dė si, kad dabar 
smar kiai pra re tė jęs tarp mies ti nių au to-
bu sų gra fi kas.

„Ma ri jam po lė vi sai ša lia ir į ją nu va-
žiuo ti au to bu su se niau ne bu vo jo kių pro-
ble mų. Da bar, kai at si ra do pa leng vi ni-
mų ir vėl ga li ma mo ky ti vai ruo ti, ma no 
sū nus tu ri va ži nė ti į Ma ri jam po lę. Jam 
vai ra vi mo pa mo ka šiame mieste pra si de-
da 16.30 val. De ja, vie nas au to bu sas ve ža 
per anks ti, sū nus po pa mo kų ne spė ja, o 
ki tas – jau per vė lai. Gal da bar, kai at lais-
vinamas ju dė ji mas tarp sa vi val dy bių, 
bus pa pil dy tas ir au to bu sų gra fi kas?“ 
– klau sė mo te ris.

Ta čiau pa kal bin tas UAB „Kaut ra“ fi lia-
lo Vil ka viš kio au to bu sų par ko va do vas Ma-
rius Ja sai tis sa kė, kad kol kas jo kių po ky-
čių tik rai ne nu ma to ma. Anot M. Ja sai čio, 
marš ru tai šiuo me tu ir taip nuo sto lin gi, 
nes va žiuo ja vos vie nas ki tas ke lei vis, au-
to bu sai vyks ta pus tuš čiai.

„Ryš kaus ke lei vių skai čiaus di dė ji mo 
dar tik rai ne jau čia me. Į Ma ri jam po lę ve-
ža me mes ir vie nas Ma ri jam po lės ve žė jas, 
bet ir mes, ir jis rei sų skai čių esa me su ma-
ži nę. Va žiuo ja me nuo sto lin gai ir vien tam, 
kad žmo nės tu rė tų kuo nu va žiuo ti. Kiek-
vie ną die ną ana li zuo ja me vyks tan čių jų 
skai čius, bet jie dar tik rai per ma ži. Todėl 
pa gal šiuo me tu esan tį po rei kį marš ru tų 
at nau jin ti ne ža da me, nes pa ja mos – tik rai 
la bai men kos, ve žė jai pa ti ria di de lių nuo-

sto lių. Jau pri dė jo me marš ru tą iš Kau no į 
Viš ty tį ir iš Viš ty čio į Kau ną, TOKS bend ro-
vės au to bu sas pri dė jo tarp mies ti nį rei są iš 
Vil niaus į Ky bar tus ir at gal. Tad tarp mies-
ti nių vie nas ki tas rei sas pri si de da, bet vie-
ti nių, prie mies ti nių marš ru tų pri dė si me 
ta da, kai bus dau giau ke lei vių“, – sa kė M. 
Ja sai tis.

Ki tas į re dak ci ją pa skam bi nęs vil ka-
viš kie tis taip pat kal bė jo, kad au to bu sų 
marš ru tų su ma žė ję, ir klau sė, ar laik raš tis 
ne ga lė tų iš spaus din ti į Kau ną vyks tan čių 
trau ki nių gra fi ko. Žmo gus bai-
mi no si, kad kol nu vy kęs į sto tį 
nu si ra šys vi sus rei sus, iš va žiuos 
mies to au to bu sas ir rei kės il gai 
lauk ti ki to.

„Kar tais rei kia va žiuo ti pas 
gy dy to jus į Kau ną, bet da bar 
su ma žė ję au to bu sų. Gal būt va-
žiuo čiau trau ki niu, ta čiau ži nau, 

kad trau ki nių marš ru tai kaž ka da kei tė si. 
Jau niems ge rai, jie gra fi kus ga li pa žiū rė ti 
in ter ne te. O mes, sen jo rai, prie in ter ne to 
priei na me ne vi si. Tad jei iš spaus din tu mė-
te gra fi ką, ma nau, pa dė tu mė te ir ki tiems 
žmo nėms“, – svars tė vy riš kis.

Pri min si me, kad in ter ne te au to bu sų 
gra fi kus ga li ma su ži no ti įė jus į sve tai nę 
www.au to bu su bi lie tai.lt, o vi sų trau ki nių 
marš ru tus – www.trau kinio bi lie tas.lt. 

Tiems, kas ne tu ri in ter ne to priei gos, 
spaus di na me trau ki nių tvar ka raš tį.

Užsk. 518

ALIO! RE DAK CI JA KLAU SO...

TRUMPAI

DRAU DŽIA MA
Pra si de dant in ten sy viam paukš čių vei si-
mo si lai ko tar piui, nuo ko vo 15 d. iki rugp-
jū čio 1 d. įsi ga lio ja drau di mas kirs ti ir ge-
nė ti sau go ti nus me džius. 

Jei gu me dį ar ki tą au ga lą ša lin ti bū ti-
na, gy ven to jai tu ri gau ti or ni to lo go eks-
per to pa žy mą ir Sa vi val dy bės lei di mą. 
Sau go ti niems pri ski ria mi ąžuo lai, uo siai, 
kle vai, guo bos, skirps tai, skrob lai, bu kai, 
vinkš nos, lie pos, mau me džiai, ber žai, pu-
šys, au gan tys dau gia bu čių na mų ir ki tų 
gy ve na mų jų pa sta tų te ri to ri jo se. Pri va čio-
je že mė je mies te sau go ti nas yra di des nio 
nei 20 cm, ne mies te – di des nio kaip 30 cm 
skers mens me dis. 

Drau di mas ge nė ti ne tai ko mas, jei gu 
ge ni mos ne di des nės kaip 5 cm skers mens 
(pjū vio vie to je) ša kos.

]

Atkelta iš 8 p.

Tik ta da kiek vie nas sa vo lai ku ir sa vo ke-
liu pa sieks gy ve ni mo aukš tu mų. Tai gi ne-
rei kė tų idea li zuo ti ga bu mų ir ti kė tis, kad 
ga bus vai kas „užaugs pa ts“, rei kia su pras-
ti, kad ir ga biems vai kams la bai svar bu 
su vok ti sa vo in di vi dua lu mą, jaus ti pa lai-
ky mą ir pa gal bą mo kan tis.

At ran da ir ug do
Psi cho lo gės E. Moc kai ty tė ir dr. J. 

Mi siū nie nė bend ra dar biau ja Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to (VDU) vyk do mo je 
tarp tau ti nė je Lie tu vos ir Iz rae lio ga bių 
vai kų ug dy mo pro gra mo je „Gif ted“, ku ri 
sie kia at ras ti ta len tin gus vai kus ir ug dy ti 
jų ge bė ji mus. Nuo praė ju sio ru dens pro-

] gra ma vei kia Kau ne, o rug sė jį „Gif ted“ 
cent ras du ris at vers ir Vil niu je.

VDU šį pa va sa rį or ga ni zuo ja se mi na-
rų cik lą „Ga bių vai kų at pa ži ni mas ir ug-
dy mas re mian tis Lie tu vos ir Iz rae lio švie-
ti mo pa tir ti mi“. Ja me Iz rae lio ir Lie tu vos 
lek to riai (moks li nin kai ir pra kti kai) pa-
dės įgy ti prieš mo kyk li nio ug dy mo ir pra-
di nio ug dy mo pe da go gams, da ly kų mo ky-
to jams, pa gal bos mo ki niui spe cia lis tams, 
as me nims, dir ban tiems pa gal ne for ma lio-
jo vai kų švie ti mo pro gra mas, rei ka lin gų 
psi cho lo gi nių bei pe da go gi nių kom pe ten-
ci jų spe ci fi nė je dar bo su ga biais mo ki-
niais sri ty je. Bai gę mo ky mo si pro gra mą 
da ly viai gaus kva li fi ka ci jos kė li mo pa žy-
mė ji mus bei tarp tau ti nius ser ti fi ka tus, 
įro dan čius įgy tas bei pa to bu lin tas kom-

pe ten ci jas „Gif ted“ vai kų pro gra mo je. 
Re gist ra ci ja vyks ta iki ko vo 26 die nos el. 
pa štu di le ta.tindziuliene@vdu.lt.

Vai kus, no rin čius da ly vau ti „Gif ted“ 
pro gra mo je, or ga ni za to riai kvie čia re gist-
ruo tis https://gifted.vdu.lt/registracija/ ir 
da ly vau ti tes ta vi me. 

Į „Gif ted“ cent rus Vil niu je ir Kau ne re-
gist ruo tis kvie čia mi 3, 4, 5, 10 ir 11 kla sių 
moks lei viai. Tes ta vi mas nu ma to mas ba-
landžio–birželio mė ne siais.

Kau ne į šeš ta die ni nę „Gif ted“ mo kyk-
lė lę re gist ruo tis kvie čia mi bū si mi prieš-
mo kyk li nu kai (5–6 m. vaikai). Jų tes ta vi-
mas nu ma to mas ko vo mė ne sį.

Vaikų testavimas yra mokamas.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Ga bus vai kas ir gi pa ti ria sun ku mų, jam taip pat rei kia pa dė ti

Vil ka viš kis – Kau nas
6:27–7:37
10:07–11:17
13:47–14:57
17:07–18:17

Kau nas – Vil ka viš kis
8:15–9:22
11:30–12:40
15:10–16:17
18:10–19:20

Trau ki nių tvar ka raš tis

Šiluma neskuba
Šian dien vie to mis trum pai pa lis. Pūs silp-
nas šiau rės ry tų, šiau rės vė jas. Tem pe ra tū-
ra sieks 4–5 laips nius ši lu mos.

Tre čia die nį vie to mis nu ma to mi trum-
pi kri tu liai, nak tį vy raus snie gas, die ną 
– šlapd ri ba, lie tus. Vė jas su stip rės iki vi du-
ti nio. Ter mo met rai nak tį ro dys nuo 3 laips-
nių šal čio iki 1 laips nio ši lu mos, die ną bus 
1–3 laips niai ši lu mos.

Ket vir ta die nį vie to mis pa snai gens. Pūs 
apy stip ris šiau ri nių kryp čių vė jas, ry tą kai 
kur bus plik le dis. Tem pe ra tū ra nak tį kris 
iki 0–3 laips nių šal čio, die ną bus 0–3 laips-
niai ši lu mos.
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