
So vie ti nis pa li ki mas ke lia 
aist ras Vil ka viš kio ra jo ne
And rius GRY GE LAI TIS

Ra jo no Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci ja ini ci ja vo so-
viet me tį gar bi nu sio poe to 
Vy tau to Mont vi los gat vių 
Vil ka viš ky je bei Ky bar tuo-
se pa va di ni mo pa kei ti mo 
pro ce są. Vis gi prieš ta rin gai 
ver ti na mų to me to as me nų 
var dais pa va din tų ob jek tų 
mū sų ra jo ne yra ir dau giau.

Poetas šlovino 
komunizmą
V. Mont vi los var du pa va din tų 

gat vių yra vi so je ša ly je. Vie nos sa-
vi val dy bės dar prieš ke le tą me tų 
nu spren dė pa keis ti jų pa va di ni mus, 
o ki tos su sku bo tai pa da ry ti pra si dė-
jus ka rui Uk rai no je. Pa vyz džiui, vi-
sai ne se niai Bir žuo se so vie ti nio ko-
la bo ran to, poe to var do gat vė bu vo 
per va din ta Uk rai no je žu vu sio gar saus re ži-
sie riaus Ma riaus Kve da ra vi čiaus var du.

Mū sų ra jo ne yra dvi V. Mont vi los gat vės 
– Vil ka viš ky je bei Ky bar tuo se. Ne se niai Švie-
ti mo, moks lo ir spor to mi nist rės pa ta rė jas 
Dai no ras Lu kas krei pė si į mū sų Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos di rek to rių Vi tą Ga vė ną, 
pra šy da mas pa keis ti jų pa va di ni mus. Pag-
rin di nis mo ty vas – no ras at si kra ty ti bet ko-
kiu so vie ti nius lai kus me nan čiu pa li ki mu.

V. Mont vi la sa vo ei lė raš čiuo se svei ki no 
so vie ti nės oku pa ci nės val džios vyk do mas 
per tvar kas, šlo vi no ko mu nis tus, oku pa ci ją 
bei „tau tų tė vą ir mo ky to ją“ Jo si fą Sta li ną, 
smer kė praei tį, skel bė pa sau li nę re vo liu ci-

ją. Jam pri ski ria ma ir vie na ži no miau sių so-
vie ti nių lai kų fra zių – „Atei na ge ni jai ir vėl 
iš nyks ta, atė jo Le ni nas vi siems lai kams“.

Is to ri niuo se šal ti niuo se yra iš li kę poe to 
žmo nos liu di ji mai, ku riuo se ji tei gė, kad V. 
Mont vi lai už ko mu niz mą gar bi nan čias ei-
les bu vo mo ka ma.

Vyk dys ap klau są
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-

nist ra ci jos Pa va di ni mų gat vėms, pa sta tams, 
sta ti niams ir ki tiems ob jek tams, esan tiems 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės te ri to ri jo-
je, ko mi si ja ap svars tė D. Lu ko pra šy mą ir 
nu spren dė siū ly ti se niū ni joms ap klaus ti 

gy ven to jus dėl V. Mont vi los gat vių pa va di-
ni mų kei ti mo bei nau jo gat vių pa va di ni mo 
pa siū ly mo.

„Jei dau giau nei pu sė tų gat vių gy ven-
to jų su tiks su pa va di ni mo kei ti mu, ne dels-
da mi pa reng si me spren di mo pro jek tą ir 
teik si me jį tvir tin ti Ta ry bai. Iš tik rų jų la bai 
sun ku įvar dy ti, ku rių gat vių pa va di ni mai 
tu ri so vie ti nių ap raiš kų, o ku rie jų ne tu ri. 
Vy riau sy bė pla nuo ja priim ti de so vie ti za ci-
jos įsta ty mą, ku ria me tu rė tų bū ti įvar dy tos 
aiš kios gai rės“, – sa kė mi nė tos ko mi si jos 
pir mi nin kė Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus pa va duo to ja Dai va Rik lie nė.

Nukelta į 5 p.]

Didžioji Vilkaviškio V. Montvilos gatvės gyventojų dalis – senbuviai. Au to riaus nuo tr.S

So li di kon fe ren ci ja
Sū du vos me tams skir ti ren gi niai Su val-

ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent re-mu zie ju je 
pra si dė jo dar penk ta die nį – vy ko moks li-
nė kon fe ren ci ja „Sū du va nuo se niau sių 
lai kų iki Su val kų gu ber ni jos“. Ren gi nį mo-
de ra vo mū sų kraš tie tis po li to lo gas, tarp-
tau ti nių san ty kių eks per tas pro fe so rius 
dr. Min dau gas Jur ky nas. Kon fe ren ci jo je 
pra ne ši mus skai tė Vil niaus uni ver si te to 
pro f. dr. Alek sie jus Luch ta nas ir doc. dr. 
Al gi man tas Mer ke vi čius, Lie tu vos is to ri-
jos ins ti tu to pro f. dr. Vir gi li jus Pu ga čiaus-
kas, dr. To mas Ba ra naus kas ir Vy gan das 
Juod gal vis, dr. Ra sa Ber ta šiū tė iš Lie tu vos 

liau dies mu zie jaus ir sve čias iš Len ki jos 
dr. To ma šas Na ru še vi čius, pa ra šęs kny gą 
„Nuo Ja nuv kos, per Su val kus, Kal va ri ją, 
Vil ka viš kį iki Pil viš kių. Al vi to de ka na to ap-
žval ga iki XVIII am žiaus pa bai gos“.

Be veik vi są die ną vy ku si kon fe ren ci ja 
bai gė si moks li nin kų ir sve čių dis ku si ja.

Pir mą kar tą
Nuo šeš ta die nio ry to ve dę edu ka ci jas į 

Pae že rių dva rą plūs tan tiems turistams, 14 
val. mu zie ji nin kai jau lau kė ama tų šven tės 
da ly vių ir lan ky to jų. Dau giau nei pus šim-
čio ama ti nin kų pa la pi nės bu vo iš si ri kia-
vu sios ap link vi są dva ro kie mą, po kurį 

vaikš čio jo pra ban giais ap da rais iš si pus čiu-
si dva ri nin kų svi ta, o mu zie jaus le dai nė je 
sve čių lau kė nau jai pa reng ta eks po zi ci ja.

Tra di ci ja Pae že rių dva re ta pu sios ama-
tų šven tės su ma ny to ja mu zie ji nin kė Auš ra 
Mic ke vi čie nė sa kė, kad šių me tis ren gi nys 
bu vo iš skir ti nis tuo, kad ja me da ly va vo per 
ke tu rias de šim tis ama ti nin kų ir 15 Eks pe-
ri men ti nės ar cheo lo gi jos klu bo „Pa jau ta“ 
na rių. Į šį klu bą su si bū rę ar cheo lo gai, is to ri-
kai, mu zie ji nin kai, už sii man tys is to ri ne re-
konst ruk ci ja, at ku rian tys prois to rės ga my-
bos, kū ry bos, me no, net mais to ga mi ni mo 
pro ce sus. 

Su ko le go mis į ama tų šven tę at vy ku si 
„Pa jau tos“ pre zi den tė Dai va Luch ta nie nė 
pa sa ko jo, kad jų eks pe ri men ti nės ar cheo lo-
gi jos klu bas sa vo re konst ruk ci jo se re mia si 
tik ar cheo lo gi niais ra di niais pa tvir tin tais 
fak tais. To dėl vi si de monst ruo ja mi dra bu-
žiai, apa vas, bui ties ra kan dai, vais ti niai 
pre pa ra tai, mais tas, ama tai yra at kur ti au-
ten tiš kai.

Nukelta į 7 p.]
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PAS KU TI NĖ SA VAI TĖ
Li kus sa vai tei iki pa sė lių dek la ra vi mo 
pa bai gos ra jo ne vis dar ne dek la ruo ta 
maž daug 25 tūkst. ha že mės plo tų. Iki 
va kar die nos pa raiš kas bu vo pa tei kę 2 
692 iš maž daug 3 700 ra jo no žem dir bių. 
Jie bend rai dek la ra vo kiek dau giau nei 
60 tūkst. hek ta rų. 

Dau giau siai pa reiš kė jų pa sė lius iki 
šiol dek la ra vo Šei me nos (490), Bart nin-
kų (418) bei Pil viš kių (299) se niū ni jo se. 
Šie met pa raiš kos prii ma mos iki bir že lio 
14 d. 

Pa vė la vu sie ji jas dar ga lės pa teik ti 
iki lie pos 8 d., ta čiau už kiek vie ną už-
dels tą die ną ga lu ti nė pa ra mos su ma tra-
di ciš kai bus ma ži na ma 1 pro c.

TA PO LAU REA TAIS
Dau giau nei 300 ša lies ir ra jo no ug dy-
mo įstai gų da ly va vo svei kos gy ven se-
nos pro jek to „Svei ka tia da“ ini cia to rių 
pa skelb ta me kon kur se „Šok ir ne sus-
tok“. Mo kyk lų bend ruo me nės kū rė ir 
vaiz do įra šuo se įam ži no sa vo at lie ka-
mus šo kius. Mo kyk li nio ug dy mo įstai-
gų ka te go ri jo je tarp tri jų pa skelb tų 
lau rea tų pa te ko Vil ka viš kio pra di nė 
mo kyk la.

PA GERBS SA VA NO RIUS
Sek ma die nį (bir že lio 12 d.) or ga ni zuo ja-
ma 1919–1920 me tų ne prik lau so my bės 
ko vų Ža lio sios vals čiaus sa va no rių pa-
ger bi mo ce re mo ni ja. Ren gi nys pra si dės 
12 val. šv. Mi šio mis Ža lio sios Šv. Ro ko 
baž ny čio je, 13 val. prie baž ny čios iš kil-
min gai bus ati den gia mos sa va no rių at-
mi ni mo len tos.

KUR KI ME KAR TU
Bir že lio 25 d. vyk sian čios Vil ka viš kio 
mies to šven tės „Ma no mies tas Lie tu voj 
įra šy tas“ or ga ni za to riai kvie čia kar tu 
kur ti mies to šven tę ir pa mi nė ti Sū du-
vos me tus. Tad vi sos įstai gos, įmo nės, 
or ga ni za ci jos, ne vy riau sy bi nės or ga ni-
za ci jos kvie čia mos da ly vau ti ren gi ny je, 
pri sta ty ti sa vo veik las, pa bend rau ti. 

Dėl vie tos Jau ni mo so de, Svei kat kie-
my je ar Bend ra kie my je iki bir že lio 10 
d. rei kia už si re gist ruo ti el. pa štu rita@
vilkkc.lt ar ba tel. 8 675 88 179.

PLE NE RAS
Sek ma die nį Vil ka viš ky je pra si dės tra di-
ci nis sa vai tę truk sian tis Lie tu vos kraš to-
vaiz džio ar chi tek tų są jun gos kū ry bi nis 
ple ne ras. 

Dvi kū ry bi nės gru pės, su da ry tos iš 
kraš to vaiz džio ar chi tek tų, ar chi tek tų, 
me ni nin kų, bend ruo me nės at sto vų, 
pa rengs Vil ka viš kio mies to ir Pae že rių 
eže ro erd vių su tvar ky mo kon cep ci jas, 
pri sta tys ple ne ro me tu su kur tus dar-
bus.
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Sei mo na rys lan ky sis 
Vil ka viš ky je
Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius bir-
že lio 10 d. (penk ta die nį), 9–11 val., 
priims gy ven to jus Sei mo na rio biu re 
(J. Ba sa na vi čiaus a. 7).

Užsk. 1233

Eglė KVIESULAITIENĖ

Šeš ta die nį Pae že rių dva ro so dy bo je jau ke tu rio lik tą kar tą nu šur mu-
lia vo tra di ci nė ama tų šven tė. Šie met su si rin ko iš skir ti nai daug ama ti-
nin kų iš Su val ki jos ir to li mes nių kraš tų, o siau tu lin gos dūz gės tę sė si 
iki pu siau nak čio.
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Al bi na JURK ŠIE NĖ iš Vil ka viš kio:
– Vi sa da pa lai kau to kias ak ci jas, 

nors ir esu sen jo rė. Sky riau pi ni gų, kai 
rin ko uk rai nie čiams, taip pat pa rė miau 
ser gan čius vai ku čius, li go ni nes. Vis ko 
už ten ka, sko lin tis ne rei kia, to dėl ga li-
ma ir pa si da ly ti.

Ta das MA CI JAUS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Pri ta riu gra žioms ini cia ty voms, 

vi sa da sten giuo si prie jų pri si dė ti. Svar-
bu tai da ry ti nuo šir džiai, o ne no rint 
pa si ro dy ti. Sky rei pa ra mą ir pa mir šai. 
Tie sa, ne mėgs tu te le vi zi nių ak ci jų, nes 
jos, ma no nuo mo ne, ren gia mos dėl šou 
ar rei tin gų.

Ju li jo na GRU ŽINS KIE NĖ 
iš Bar daus kų k.:
– Žmo nės ir taip sun kiai gy ve na, to-

dėl ini cia ty vas tu rė tų rem ti vals ty bė. Ži-
no ma, idė jos bū na gra žios, bet ne vi si 
gy ven to jai tu ri pi ni gų. Val džia švais to 
mi li jo nus tu ris tams pri trauk ti, o ap čiuo-
pia mo re zul ta to ne pa sie kia. Kur tie pi ni-
gai nuei na?

Bro nė LA BU TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Be abe jo nės, tu ri žmo nės pri si dė ti. 

Pa ti au ko jau li go ni nė je gu lė ju siems uk-
rai nie čių vai kams, jų ma moms. Uk rai-
no je vyks ta bai si ne lai mė, ne tu ri me to 
pa mirš ti. Kas bus, jei gu ne pa dė si me? O 
jei gu ir pas mus kas nors pa na šaus nu-
tiks?

Lau ry nas ČE BA NAUS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Žmo nėms, ku riems bū ti na pa gal-

ba, rei kia pa dė ti. Taip pat ma nau, kad 
prie to kių ak ci jų tu rė tų dau giau pri si dė-
ti ir vals ty bė.

S

S

S

S

S

– Koks Jū sų po žiū ris į or ga ni-
zuo ja mas ge ru mo ak ci jas?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Gre sia ka lė ji mas
Po li ci ja pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą dėl žiau-
raus el ge sio su gy vū nais.

Ne ži nia kuo Pae že rių kai mo (Pil viš kių 
sen.) gy ven to jui nu si kal to šuo, ta čiau 64-
erių vy ras nu ta rė juo at si kra ty ti. Su ri šęs 
kil pą vy ras už ver žė miš rū nui kak lą ir pa li-
ko ka bo ti, o vė liau nu gai šu sį iš me tė į kon-
tei ne rį.

Apie žiau rų el ge sį su gy vū nu žmo nės 
pra ne šė po li ci jai. Už to kį nu si kal ti mą pae-
že riš kiui gre sia vie šie ji dar bai, bau da, 
areš tas ar ba lais vės atė mi mas iki vie ne rių 
me tų.

Ra do kvai ša lų
Penk ta die nį Vir ba ly je su stab dy tų jau nuo-
lių au to mo bi ly je pa rei gū nai ra do kvai ša-
lų.

Apie 15.30 val. Vil niaus gat vė je po li ci ja 
su stab dė au to mo bi lį „VW Pas sat“, ku rį vai-
ra vo 27-erių vai ki nas. Kar tu su juo bu vo 
dar du jau ni vy rai.

At li kus da li nę as me nų ap žiū rą 29-erių 
ke lei vio ki še nė je ras tas po pie riaus lanks-

ti nu kas su au ga li nės kil mės nar ko ti ne me-
džia ga. Psi chot ro pi nių me džia gų ras ta ir 
au to mo bi lio dė tu vė je. Vai ki nams gre sia 
bau da, areš tas ar ba lais vės atė mi mas iki 
dve jų me tų.

Lai kė ne le ga liai
Ket vir ta die nį Vil ka viš ky je pas ne pil na me tį 
ras tas ne le ga liai lai ko mas gink las.

Apie 23 val. Nep rik lau so my bės gat vė je 
pa rei gū nai su stab dė pa tik rin ti au to mo bi lį 
„VW Golf“. Per da li nę ap žiū rą sep ty nio lik-
me čio ki še nė je ras tas du ji nis re vol ve ris. 
Tu rė ti to kį gink lą jau nuo lis tei sės ne tu rė-
jo. Dėl ne tei sė to dis po na vi mo šau na muoju 
gink lu pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas. Už to-
kį nu si kal ti mą gre sia areš tas ar ba lais vės 
atė mi mas iki pen ke rių me tų.

Daug smur to
Šį sa vait ga lį mū sų ra jo ne vėl už fik suo ta 
dau giau sia smur to at ve jų vi so je ap skri ty je.

Šeš ta die nį po li ci ja bu vo kvies ta į Ky-
bar tus ir Šu kių kai mą (Šei me nos sen.), 
kur ne blai vūs vy rai mu šė ne blai vias mo-

te ris. Penk ta die nį po li ci ja kvies ta ke tu ris 
kar tus. Ky bar tuo se konf lik tas tarp dvi de-
šimt me tės duk ters ir 42-ejų tė vo bai gė si 
muš ty nė mis. Pa rei gū nai su lai kė ir duk rą, 
ir tė vą bei abu pri sta tė į lai ki no jo su lai ky-
mo pa tal pas.

Vil ka viš ky je ne blai vus su gy ven ti nis 
ko ri do riu je smur ta vo prieš sa vo mo te rį, 
o Au ga lų kai me (Klau su čių sen.) dau gia bu-
čio ko ri do riu je su konf lik ta vus kai my nams 
vy ras prieš mo te rį grie bė si smur to.

Ban dė kur ti ben zi nu
Ket vir ta die nį rim tas pa vo jus ki lo pri va čiam 
gra žiš kie čių na mui.

17.20 val. Vil ka viš kio ra jo no ug nia ge-
siai ga vo pra ne ši mą, kad Gra žiš kiuo se, 
Nau ja so džio gat vė je, de ga mū ri nis gy ve-
na ma sis pa sta tas.

At vy kę į nu ro dy tą vie tą gel bė to jai ra-
do dū mų pil nas rū sio pa tal pas. Su kvė pa-
vi mo apa ra tais pa te kus į pa tį rū sį, ja me 
ras tas de gan tis plas ti ki nis 5 l in das, ku ria-
me bu vo su pil ta apie 2 l ben zi no.

Gais ro ži di nys už ge sin tas. Stip riai ap-
rū ko rū sio pa tal pos, na mo laip ti nė, ap de-
gė elekt ros lai dai.

Paaiš kė jo, jog dėl gais ro kal tas pa ts būs-
to šei mi nin kas. Vy ras ug nį no rė jo įkur ti 
su ben zi nu, nors tai da ry ti prieš gais ri nės 
tai syk lės griež tai drau džia: de gių skys čių 
(šiuo at ve ju – ben zi no) ga rų mi ši nys su oru 
pa deg tas ga li sprog ti.

Šį kart pa na šiai ir nu ti ko – šliūkš te lė-
jus į kros nį skys čio, ug nis įsi plies kė ne tik 
kros ny je, bet ir už grie bė ben zi no ga rus.

Kaip vi suo met to kiais at ve jais, gais rą 
nu slo pi nę ug nia ge siai pa tik ri no, ar na muo-
se įreng tas dū mų de tek to rius, ta čiau šio 
prie tai so ne ra do.

Dėl neat sar gaus el ge sio su ug ni mi sa vi-
nin kui pa rei gū nai dar ir ža da su ra šy ti pro-
to ko lą.

„San ta kos“ inf.

ĮVYKIAI

Įsi bė gė ja Eu ro pos Są jun gos lė šo mis 
re mia ma Ky bar tų sta dio no re konst ruk ci ja
Įsi bė gė ja pro jek to „Jau ni mo spor to 
ir fi zi nio ak ty vu mo di di ni mas ska-
ti nant vie tos val džios ins ti tu ci jų ir 
bend ruo me nių įtrau ki mą pa sie nio 
re gio ne“, angl. „Inc rea sing youth 
sport and phy si cal ac ti vi ty fos te-
ring inc lu sion of lo cal aut ho ri ties 
and com mu ni ties in cross-bor der 
re gion“ (pa ra mos su tar ties nu me ris 
1S-165) įgy ven di ni mas. Pro jek tas 
fi nan suo ja mas Eu ro pos Są jun gos 
lė šo mis pa gal Eu ro pos kai my nys tės 
prie mo nę. Pro jek to pa ra mos su ma 
– 993 946,32 Eur. Pro jek tą įgy ven di-
na Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja kar tu su par tne riu 
Vil ka viš kio ra jo no spor to mo kyk la.

Jau grei tai pro jek to vyk dy to jai pa kvies 
Vil ka viš kio ra jo no jau ni mą įsi trauk ti į 
spor ti nio ak ty vu mo veik las. Nu ma ty tos 
to kios veik los, kaip tarp tau ti nė va sa ros 
sto vyk la „Tau tų drau gys tė 2022“, Olim-
pi nių žai dy nių die na, fut bo lo ly ga. Šios 
veik los skir tos jau ni mo ir mo kyk li nio am-
žiaus vai kų fi zi niam ak ty vu mui di din ti.

Be minkš tų jų veik lų, pro jek to me tu re-
no vuo ja mas Ky bar tų sta dio no pa sta tas su 
tri bū no mis. Re konst ruk ci jos dar bų vie šą jį 
kon kur są lai mė jo ir re konst ruk ci jos dar-
bus at lie ka UAB „Vil kas ta“. Iki šios die nos 
at lik ta ne ma žai dar bų: de mon tuo tas se-
nas pa sta tas ir tri bū nos, su mon tuo ti nau ji 
pa ma tai, pa sta ty tas pir mas tri bū nų aukš-
tas. Re konst ruk ci jos dar bai nu ma ty ti iki 
anks ty vo ru dens.

„Šio ob jek to re konst ruk ci ja bu vo il gai 
lauk ta, rei ka lin ga ir at lie pian ti Ky bar tų 
mies to bend ruo me nės po rei kius. Se no-
sios sta dio no tri bū nos, ku rio se iš ti ki mi 
sir ga liai pa lai ky da vo se niau siai vei kian tį 
Lie tu vos fut bo lo klu bą „Svei ka ta“, – jau 
is to ri ja. Ti kiu, kad nau jai re konst ruo tas 
Ky bar tų mies to sta dio nas bus nau din gas 
spor to bend ruo me nei, o tu rint to kią spor-
to ba zę bus ga li ma įgy ven din ti pra smin-
gus fi zi nio ak ty vu mo bei spor to plėt ros 
pro jek tus“, – kal bė jo Vil ka viš kio ra jo no 

sa vi val dy bės me ras Al gir das Nei ber ka.
Ši pub li ka ci ja bu vo pa reng ta pa de dant 

Eu ro pos Są jun gai. Už pub li ka ci jos tu ri nį 
at sa ko tik Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja ir jis ne ga li bū ti lai ko mas 
at spin din čiu Eu ro pos Są jun gos po žiū rį.

Užsk. 1194

Į rekonstruotą stadioną kybartiečius planuojama pakviesti rudens pradžioje.S
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Šaukš tas de gu to
Al vi tie tė ne gai lė jo gra žių žo džių Vil-

ka viš kio au to bu sų sto čiai, ta čiau li ko 
ne ma lo niai nu ste bu si, kai pa ma tė, jog 
vie šai skel bia mi au to bu sų marš ru tai 
neati tin ka rea ly bės. Pa kal bė ju si su ki tais 
ke lei viais mo te ris su ži no jo, kad au to bu-
sai pa gal gra fi kus ne va žiuo ja jau ne pir-
mą kar tą.

„Ar mū sų vi sų iš gir ta au to bu sų 
sto tis pa sta ty ta tik dėl gro žio? Kar tais 
šaukš tas de gu to su ga di na vi są sta ti nę 
me daus. Blo giau sia, kad apie vie na ar 
ki ta kryp ti mi ne va žiuo sian čius au to bu-
sus bu vo pra neš ta iki jų iš vy ki mo li kus 
gal tik 10 mi nu čių. Žmo nės bū ria vo si, 
lau kė...“, – pa si pik ti ni mo ne slė pė al vi-
tie tė.

Pir mą kar tą
Si tua ci ją ko men ta vęs UAB „Kaut ra“ fi-

lia lo Vil ka viš kio au to bu sų par ko va do vas 
Ma rius Ja sai tis pri pa ži no, kad mo ters kal-
ti ni mai nė ra lauž ti iš pirš to. Anot jo, au-

to bu sų marš ru tai iš ties bu vo su trik dy ti. 
Tie sa, neil gai – vos dvi die nas.

„Pir mą kar tą per 12 me tų taip at si ti-
ko, kad vie nu me tu mū sų įmo nė je ne li-
ko gal 40 pro c. vai ruo to jų. Vie ni su si rgo, 
ki ti ne ga lė jo dirb ti dėl ki tų svar bių prie-
žas čių. Kaip tik to mis die no mis Su si sie-
ki mo mi nis te ri jos nu ro dy mu vėl pra dė-
jo me or ga ni zuo ti tarp mies ti nį marš ru tą 
„Vil ka viš kis – Pa ne vė žys“. Jam taip pat 
rei kė jo sku biai su ras ti vai ruo to jų. Dėl 
to nu ken tė jo kai ku rie vie ti niai marš ru-
tai“, – paaiš ki no M. Ja sai tis.

Jis pri pa ži no, jog to mis die no mis tiek 
jam, tiek ki tiems au to bu sų sto ties dar-
buo to jams si tua ci ją te ko paaiš kin ti ne 
vie nam pa si pik ti nu siam ke lei viui. Vis 
dėl to dau gu ma žmo nių bu vo ga na su pra-
tin gi.

Vil ka viš kio au to bu sų par ko va do vas 
pa nei gė, kad apie lai ki nus au to bu sų 
gra fi ko po ky čius bu vo pra ne ša ma per 
vė lai. Anot jo, apie to mis die no mis ne-
va žia vu sius au to bu sus ke lei viai bu vo 

re gu lia riai in for muo ja mi nuo pat anks-
ty vo ry to.

Šiuo me tu vi sos pro ble mos jau iš-
spręs tos ir au to bu sai vėl va žiuo ja pa gal 
įpras tus gra fi kus.

Grį žo į prieš ka ran ti ni nį ly gį
„Žmo nės au to bu sais ke liau ja pa kan-

ka mai daž nai. Drįs čiau net teig ti, kad ke-
lei vių srau tai vėl grį žo į prieš ka ran ti ni-
nį ly gį. Daž niau siai gy ven to jai va žiuo ja 
Ky bar tų ir Ma ri jam po lės kryp ti mis. Vis 
dėl to ir ki ti marš ru tai yra ga na po pu lia-
rūs. Au to bu sais daž niau siai vyks ta mo-
ki niai, pen si nin kai, o to liau nuo ra jo no 
cent ro gy ve nan tys as me nys važiuoja į 
darbus“, – tei gė M. Ja sai tis.

Jis ra gi no vi sus ke lei vius dažniau ke-
liau ti au to bu sais bei nau do tis au to bu sų 
sto ty je tei kia mo mis įvai rio mis pa slau go-
mis.

„Be „Kaut ros“, ra jo ne yra ir ki tų 
ve žė jų. Kar tais pa ste bi me, jog jie ne vi-
sa da iš vyks ta pa gal skel bia mą gra fi ką. 
Tuo met jau mums ten ka at lai ky ti pa si-
pik ti nu sių ke lei vių ant plū dį. No rė čiau 
pa ra gin ti žmo nes ne bi jo ti kreip tis bet 
ko kios in for ma ci jos į mū sų dar buo to-
jus. Jie tik rai ma lo niai at sa kys į vi sus 
rū pi mus klau si mus“, – už tik ri no M. Ja-
sai tis.

Au to bu sai ne va žia vo dvi die nas

Ei lė se pas me di kus – pa cien tų grum ty nės
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Sust rei ka vo šir dis ir pri rei kė 
kar dio lo go kon sul ta ci jos? 
Ten ka ap gai les tau ti, bet mū-
sų ra jo no gy ven to jams vi zi to 
pas gy dy to ją teks pa lauk ti ne 
vie ną sa vai tę. Nega na to, grum-
ty nės dėl ta lo nė lio pra si dės 
anks tų ry tą li go ni nės kie me.

Ne ga vo ta lo nė lio
Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie tė 

Al do na ap gai les ta vo, kad mū sų ra jo no gy-
ven to jams me di kų pa slau gos tam pa vis sun-
kiau priei na mos. Ypač su dė tin ga už si re gist-
ruo ti pas kar dio lo gus, o pa sta ruo ju me tu 
su pro ble mo mis su si du ria ir tie, kam rei kia 
en dok ri no lo go pa gal bos.

– Ma no vy ras šir di nin kas, jam nuo la tos 
rei kia kon sul tuo tis su kar dio lo gais. Ta čiau 
kaip tai pa da ry ti, kai neį ma no ma pa tek ti 
pas gy dy to jus? – ste bė jo si į re dak ci ją pa-
skam bi nu si mo te ris. – Kai vy ras nu vy ko į 
Kau no kli ni kas, kar dio lo gas prie kaiš ta vo, 
kad li ga la bai ap leis ta. Tai jam ir pa sa kiau: 
jeigu dau giau mies tie čių me di kų va žiuo tų 
dirb ti į ra jo nus, tai ir li gos ne bū tų tiek pa-
žen gu sios.

Vil ka viš kie tė pa sa ko jo, kad nuo lat 
skam bi na į li go ni nės Kon sul ta ci nio sky-
riaus re gist ra tū rą, ta čiau gau ti ta lo nė lį 
pas kar dio lo gą – mi si ja neį ma no ma. Ban-
dė re gist ruo tis ir in ter ne tu, ta čiau pas kar-
dio lo gę Bi ru tę Gu maus kie nę, kon sul tuo ti 
pa cien tus at vyks tan čią iš Kau no, vie tų nie-
ka da nė ra.

– Kai re gist ra tū ro je pa sa kė, ku rią die-
ną da lys ta lo nė lius, vy ras nuė jo prieš pu sę 
aš tun tos, mat Kon sul ta ci nis sky rius dir ba 
nuo 7.30 val. Ta čiau prie li go ni nės du rų 
bu vo tiek žmo nių, kad vy ras su pra to, jog 
jam ta lo nė lio tik rai ne be liks. Lau kian tie ji 
pa pro ti no, jog no rint gau ti ta lo ną į ei lę rei-
kia sto ti nuo pu sės penk tos ry to, – pa sa ko-
jo Al do na.

Konf lik tai prie du rų
Mo te ris klau sė, ar nor ma lu šiais lai-

kais, kai yra to kios tech ni nės ga li my bės, 

žmo nes sta ty ti į gy vą ei lę, ku rio je lauk ti 
rei kia po ke lias va lan das. Al do na pri si mi-
nė kai my nės pa sa ko ji mą, kai žie mą, spau-
džiant spei gui, pa cien tai į ei lę rin ko si su 
karš tos ar ba tos ter mo sais, kad ne su šal tų. 
Tie, kas su ša lo, ėjo pa si šil dy ti į au to mo bi-
lius, ta čiau su grį žu sių jų į ei lę nie kas ne-
be no rė jo įleis ti. Ki lo konf lik tas, li go niai ap-
si žo džia vo. Me di kams te ko juos ra min ti, 
re gu liuo ti ei lę, kad žmo nės ne su si peš tų.

Vil ka viš kie tė tei ra vo si, ko dėl ta lo nė liai 
pas kar dio lo gą da li ja mi tik vie ną kar tą per 
mė ne sį. Juk jei bū tų iš duo da mi bent du 
kar tus, ei lės su ma žė tų per pus ir žmo nėms 
ne be rei kė tų anks tų ry tą tiek šal ti prie Kon-
sul ta ci nės po lik li ni kos du rų.

Anot Al do nos, pa na ši pro ble ma pa sta-
ruo ju me tu ky la ir no rin tie siems pri si re-
gist ruo ti pas en dok ri no lo gą. Anks čiau dir-
bo dvi gy dy to jos en dok ri no lo gės – Al do na 
Laz daus kie nė ir Ilo na Ba ni šaus kai tė, tad 
di de lės ei lės ne su si da ry da vo. Da bar, be li-
kus vie nai gy dy to jai, pa tek ti pas en dok ri-
no lo gą la bai sun ku. Tad ir en dok ri ni nių 

su tri ki mų tu rin tys pa cien tai pri vers ti kar-
tą per mė ne sį ap gul ti Kon sul ta ci nės po lik-
li ni kos du ris.

Trūks ta kar dio lo gų
Su vil ka viš kie tės skun du su pa žin di no-

me li go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus ve-
dė ją Dia ną My ko lai ty tę. Ji pri pa ži no, kad 
pro ble ma eg zis tuo ja dau ge lį me tų ir jos 
iš spręs ti ne pa vyks ta. Di džiu lės pa cien tų 
ei lės su si da ro dėl to, kad trūks ta spe cia lis-
tų. Ta čiau su pa na šio mis pro ble mo mis su-
si du ria ne tik Vil ka viš kio li go ni nės, bet ir 
ki tų ra jo nų gy ven to jai.

– Kar dio lo gi nių kon sul ta ci jų pa klau-
sa – la bai di de lė. Juk ži no me, kad šir dies 
ir krau ja gys lių li gos – pa čios daž niau sios, 
ypač tarp vy res nio am žiaus žmo nių. De ja, 
kar dio lo gų – la bai trūks ta, – aiš ki no D. My-
ko lai ty tė.

Ta čiau, anot Kon sul ta ci nio sky riaus ve-
dė jos, šiuo me tu si tua ci ja tik rai ge res nė. 
Iki kovo mėn. gy dy to ja B. Gu maus kie nė 
mū sų ra jo no li go ni nė je dir bo tik 0,22 eta-

to, tad at vyk da vo kar tą per sa vai tę. Da bar 
me di kė dir ba pu se eta to ir į Vil ka viš kį at-
vyks ta bent du kar tus per sa vai tę. Be to, 
dar ket vir čiu eta to dir ba kar dio lo gė Jū ra-
tė Bla žai tie nė, tad iš vi so Vil ka viš kio li go-
ni nė tu ri 0,75 kar dio lo go eta to.

D. My ko lai ty tė įsi ti ki nu si, kad di de lės 
ei lės su si da ro dar ir dėl to, jog pas ge rus 
spe cia lis tus ver žia si ir ap lin ki nių ra jo nų 
gy ven to jai. Tad mū sų ra jo no pa cien tams 
ga li my bės pa tek ti pas gy dy to ją dar la biau 
su ma žė ja. Ve dė ja pri pa ži no, kad ta lo nė liai 
pas kar dio lo gus iš graibs to mi per pir mą re-
gist ra ci jos va lan dą.

Prob le mos neišsp ręs tų
To kia pa ti prie žas tis ir dėl ei lių pas en-

dok ri no lo gę I. Ba ni šaus kai tę. Be je, gy dy-
to ja taip pat priims šiek tiek dau giau pa-
cien tų – anks čiau dir bo 0,5, o da bar – 0,55 
eta to. Be je, mū sų ra jo no gy ven to jai su šei-
mos gy dy to jo siun ti mu taip pat ga li rink tis 
bet ku rią ant ri nio ly gio gy dy mo įstai gą ir 
vyk ti pas spe cia lis tus į ki tus ra jo nus.

„San ta kos“ skai ty to jos pa siū ly mas ta-
lo nus da lin ti bent du kar tus per mė ne sį, 
anot D. My ko lai ty tės, pro ble mos neišsp-
ręs tų. Per birželio mė ne sį kardiologė B. 
Gumauskienė priėmė 177 pacientus, iš 
kurių 100 talonėlį gavo pirminei konsul-
tacijai. Anks čiau bu vo ban dy ta pa cien tus 
re gist ruo ti ne mė ne siui, o su da ry ti ei lę į 
prie kį. Ta čiau toks me to das ne pa si tei si no, 
nes iš anks to už si re gist ra vę pa cien tai pa-
mirš da vo vi zi to lai ką ar per tą lai ką kreip-
da vo si į ki tą gy dy to ją. Dėl to ei lė je su si da-
ry da vo spra gos, o tai bu vo ne pa lan ku tiek 
pa cien to ne su lau ku siems me di kams, tiek 
il ges nė se ei lė se pri vers tiems lauk ti li go-
niams.

D. My ko lai ty tė pa ta rė pa cien tams 
ne si ri kiuo ti nuo anks taus ry to prie už ra-
kin tų li go ni nės du rų, o atei ti lai ku ar ba 
lauk ti na muo se prie te le fo no ar kom piu-
te rio, mat vi siems pa cien tams, tiek be si-
re gist ruo jan tiems gy vai, tiek te le fo nu ar 
in ter ne tu, su da ro mos vie no dos są ly gos 
– nu sta ty tą die ną, 7.30 val., lais vos vie tos 
įke lia mos į e.svei ka tos sis te mą.

Be je, sky riaus ve dė ja pa cien tus tu ri nu-
liū din ti, kad va sa ra – ato sto gų me tas, tad 
ei lės pas spe cia lis tus šiuo me tu dar pail-
gės.

Eilės pas gydytoją kardiologų pacientams tenka laukti už Konsultacinės poli-
klinikos durų. Autorės nuotr.
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Kei čia si lei di mų at lik ti ka si nė ji mo dar bus 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vie šo jo 
nau do ji mo te ri to ri jo je (gat vė se, vie ti nės 
reikš mės ke liuo se, aikš tė se, ža liuo siuo se 
plo tuo se), ati tver ti ją ar jos da lį ar ba ap ri-
bo ti eis mą jo je iš da vi mo tvar ka.

In for muo ja me, kad sta tant nau jus, re mon tuo-
jant, re konst ruo jant ar ba griau nant sta ti nius, 
in ži ne ri nius įren gi nius ir (ar) tink lus, ka si nėti, 
vykdyti atitvėrimo darbus ir riboti eismą Sa vi-
val dy bės vie šo jo nau do ji mo te ri to ri joje galima 
tik turint leidimą.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos 
2022 m. ge gu žės 27 d. spren di mu Nr. B-TS-1113 
pa tvir tin tas Ap ra šas, ku ris nu sta to lei di mų iš-
da vi mo, pra tę si mo ir ga lio ji mo pa si bai gi mo at-
ve jus bei tvar ką.

Lei di mai iš duo da mi sta ty to jui (už sa ko vui) 
ar jo įga lio tam as me niui, kai jis pa tei kia nu-
sta ty tos for mos pra šy mą bei rei ka lin gus do ku-
men tus.

Lei di mus že mės ka si nė ji mo dar bams iš-
duos ne se niū ni jos se niū nas, o Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Ar chi tek tū ros 
ir ur ba nis ti kos sky riaus vy riau sia sis in ži nie-
rius (vy riau sia sis spe cia lis tas).

Pra šy mai Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai tu ri 
bū ti tei kia mi tie sio giai ar el. pa štu: savivaldy-
be@vilkaviskis.lt

Pra šy mų for mas ga li ma ras ti Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bės in ter ne to pus la py je: https://
vilkaviskis.lt/administracija/paslaugos/prasy-
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And rius GRY GE LAI TIS

Į re dak ci ją pa skam bi nu si al vi tie tė skun dė si, kad tą die ną, kai ji 
lan kė si Vil ka viš kio au to bu sų sto ty je, pa gal skel bia mą gra fi ką 
neiš vy ko bent trys au to bu sai.
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Ke ti na plės tis
Kaip pa sa ko jo „Ro kiš kio mė si-

nės“ va do vas, UAB „Dai vi da“ yra 
mė sos ga my bos ir per dir bi mo 
įmo nė, sa vo veik lą pra dė ju si 1996 
m. 2012 m. įmo nė at nau ji no sa vo 
vers lo stra te gi ją, su kū rė nau ją 
pre kės ženk lą „Ro kiš kio mė si nė“ 
ir pra dė jo in ten sy viai dirb ti su di-
džiai siais pre ky bos tink lais. Anot 
pa šne ko vo, įmo nė šiuo me tu ga-
li pa siū ly ti di de lį aukš čiau sius 
ko ky bės rei ka la vi mus ati tin kan-
čių pro duk tų asor ti men tą, be to, 
at si žvel giant į rin kos po rei kius, 
asor ti men tas nuo lat pa pil do mas 
nau jais ga mi niais.

Bend ro vės di rek to rius pri si pa-
ži no, kad yra dė kin gas už ga li my-
bę pa si nau do ti pa ra ma. „La bai 
džiau gia mės, kad ski ria mos lė šos 
per dir bi mui ir to liau ska ti na mi 
ga min to jai. Mes ta ga li my be pa si-
nau do jo me, pa ren gė me pro jek tą 
ir ga vo me fi nan sa vi mą. Pro jek-
tas yra tik pra dė tas, jį tu ri me įgy-
ven din ti iki 2023 me tų pa bai gos.“ 

Anot J. Ka no pos, už dau giau 
kaip pu sę mi li jo no eu rų pa ra-
mos įmo nė su pla na vo įsi gy ti 
įran gos, skir tos ga my bos ir lo-
gis ti kos plėt rai. „Pla nuo ja me 
įsi gy ti nau ją pa ka vi mo li ni ją, 
nau ją rū kyk lą deš roms, au to mo-
bi lį pro duk ci jai iš ve žio ti ir dar 
ke le tą ki tų įren gi mų“, – var di jo 
pa šne ko vas.

Pak laus tas, kaip, jo nuo mo-
ne, gau ta pa ra ma pa dės įmo nei, 
di rek to rius vy lė si, jog nau jes nė 
ir ino va ty ves nė įran ga leis klien-
tams pa siū ly ti nau jų pro duk tų, 
pra na šes nių už esan čiuo sius rin-
ko je da bar.

„Pa ra ma pa di dins mū sų efek-
ty vu mą, va di na si, bū si me kon ku-
ren cin ges ni“, – kal bė jo J. Ka no-
pa.

At si ra do ke le tas 
svar bių nau jo vių
Kaip pa brė žė ŽŪM Pa ra mos 

vers lui sky riaus vy riau sio ji spe-
cia lis tė (KPP 2014–2020) Ag nė 

Kve da rie nė, šiuo pa raiš kų priė-
mi mo eta pu, vyk sian čiu vi są 
bir že lio mė ne sį, mi nė tai veik los 
sri čiai įgy ven din ti yra skir ta 22,3 
mln. eu rų pa ra mos lė šų, iš jų 
ankš ti niams ir bal ty mi niams au-
ga lams per dirb ti – 10 mln. eu rų, 
ki tiems že mės ūkio pro duk tams 
per dirb ti – 12,3 mln. eu rų.

Anot spe cia lis tės, svar biau-
sias ir nau jau sias tai syk lių pa kei-
ti mas, kad re mia mų veik lų są ra-
šas bu vo pa pil dy tas ankš ti nių ir 
bal ty mi nių au ga lų per dir bi mu. 
Ankš ti nių ir bal ty mi nių au ga lų 
per dir bė jai nuo šiol ga li pre ten-
duo ti net į 5 mln. eu rų pa ra mos 
su mą – tiek ga lės bū ti skir ta vie-
nam pro jek tui įgy ven din ti. Vie-
nam pro jek tui įgy ven din ti vyk-
dan tie siems ki tas veik las ga lės 

bū ti skir ta iki 1 mln. eu rų.
Taip pat, kaip ir anks čiau, pa-

gal veik los sri tį ga li ma per dirb ti 
vai sius, uo gas, dar žo ves, au ga-
li nin kys tės pro duk ci ją, mė są, 
pie ną ir (ar) vyk dy ti rin ko da rą, 
taip pat per dir bi mo pro ce se su si-
da riu sių at lie kų per dir bi mą; ki tų 
Su tar ties dėl Eu ro pos Są jun gos 
vei ki mo I prie de iš var dy tų pro-
duk tų per dir bi mą ir (ar ba) rin-
ko da rą, jų per dir bi mo pro ce se 
su si da riu sių at lie kų per dir bi mą; 
tre čios ka te go ri jos ša lu ti nių gy-
vū ni nių pro duk tų per dir bi mą ir 
(ar ba) rin ko da rą.

Dar vie nas svar bus 
pa kei ti mas, A. Kve da-
rie nės tei gi mu, kad vie-
nam ju ri di niam as me-
niui pa gal šią veik los 

sri tį 2014–2020 me tų lai ko-
tar piui ga lės bū ti skir ta iki 5 
mln. eu rų.

Pa ra ma – ju ri di niams 
as me nims

Vy riau sio ji spe cia lis tė 
taip pat pri mi nė, jog pa raiš-
kas kvie čia mi teik ti ju ri di-
niai as me nys, už sii man tys 
že mės ūkio pro duk tų per-
dir bi mu ir (ar ba) rin ko da-
ra, že mės ūkio veik la ir 
per dir ban tys da lį val do je 
užau gin tos pro duk ci jos 
bei pla nuo jan tys už siim ti 
že mės ūkio pro duk tų per-
dir bi mo ir (ar) rin ko da ros 
veik la.

„Svar bu ži no ti, jog vi-
siems pa ra mos ga vė jams 
ga lio ja rei ka la vi mas ne 

trum piau kaip vie nus me tus iki 
pa raiš kos pa tei ki mo vyk dy ti že-
mės ūkio pro duk tų per dir bi mą 
ir (ar ba) rin ko da rą ne pert rau-
kia mai“, – kal bė jo A. Kve da rie-
nė.

Kaip aiš ki no ŽŪM at sto vė, 
bu vo įves ta ir ki tų pa kei ti mų, pa-
vyz džiui, kei tė si at ran kos kri te ri-
jai. Anot pa šne ko vės, ska ti nant 
koo pe ra ci ją, bu vo iš skir ta, kad 
pri pa žin tiems že mės ūkio koo-
pe ra ty vams ski ria ma dau giau at-
ran kos ba lų, jei jie ati tin ka tam 
tik rus at ran kos kri te ri jus.
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Pa ra ma – per dir bi mui mo der ni zuo ti ir plės ti

„Ro kiš kio mė si nė“ ga li pa siū ly ti di de lį aukš čiau sios ko ky bės ga mi-
nių asor ti men tą, be to, jis nuo lat pil do mas nau jais ga mi niais. Šiai 
plėt rai pa si tar naus ir pa ra ma. UAB „Dai vi da“ ar chy vo nuo tr.
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Nors UAB „Dai vi da“, val dan ti pre kės ženk lą „Ro kiš kio 
mė si nė“, dar tik pra dė jo vyk dy ti pro jek tą, įgy ven di na mą 
Lie tu vos kai mo plėt ros 2014–2020 me tų pro gra mos 
(KPP) prie mo nės „In ves ti ci jos į ma te ria lų jį tur tą“ veik-
los sri ties „Pa ra ma in ves ti ci joms į že mės ūkio pro duk tų 
per dir bi mą, rin ko da rą ir (ar ba) plėt rą“ pa ra mos lė šo mis, 
bend ro vės di rek to rius Jus ti nas Ka no pa jau džiau gia si bū-
si ma nau da įmo nei.

Vi są bir že lio mė ne sį Na cio na li nė je mo kė ji mo agen tū-
ro je (NMA) prii ma mos pa raiš kos pa gal šią veik los sri tį. 
Atk reip ti nas dė me sys, kad šiam pa raiš kų priė mi mo eta-
pui įsi ga lio jo tam tik ri svar būs pa kei ti mai.

Pro gra mė lės dvi ra čių en tu zias tams
Bir že lio 3 d. dvi ra ti nin kai 
mi nė jo Pa sau li nę dvi ra čio 
die ną. Šia pro ga siū lo me 
pa si pil dy ti sa vo pro gra mė lių 
są ra šą nau din go mis ap li ka ci-
jo mis, ku rios pra vers pla nuo-
jant ke lio nę ar jau iš rie dė jus 
į ke lią.
Ne nus pė ja mas ir grei tai be si kei čian-
tis oras – ne prie žas tis at si sa ky ti sa vo 
po mė gių lau ke: iš ma nios pro gra mė-
lės ga li pa dė ti sek ti oro pro gno zes, 
su si pla nuo ti ge riau sius marš ru tus ar 
net su si tai sy ti spro gu sią dvi ra čio pa-
dan gą.

„Tele2 Ino va ci jų biu ro“ eks per tas 
Ar nol das Lu ko šius pa si da li jo ge riau-
sių pro gra mė lių re ko men da ci jo mis.

1. Veik lai ir re zul ta tams ste bė ti. 
„Cyc ling – Bi ke Trac ker“ pro gra mė lė-
je vei kian čios tech no lo gi jos lei džia 
rea liuo ju lai ku ste bė ti že mė la pį ir tre-
ni ruo tės re zul ta tus (lai ką, at stu mą, 
su de gin tas ka lo ri jas, vi du ti nį grei tį ir 
tem pą). Ap li ka ci jos funk ci jos yra ne-
mo ka mos, o jai nau do ti ne rei kia apy-
ran kės ar ki tos spe cia lios įran gos. Dar 
vie na ste bė ji mo pro gra mė lė, la biau 
tin kan ti pro fe sio na les niems dvi ra ti-
nin kams – „Po lar Flow“. Jo je ga li ma su si-
pla nuo ti spor tui skir tas die nas, nu si sta ty ti 
pri mi ni mus, iš si kel ti tiks lus ir ste bė ti jų įgy-
ven di ni mą – čia vei kian tis tre ne ris ste bi 
jū sų pro gre są ir pa tei kia iš sa mias ana li zes. 
Var to to jams su tei kia mi vi si įran kiai ne tik 
ste bė ti sa vo spor to veik lą, ana li zuo ti ak ty-
vu mą ir nuo la ti nį šir dies rit mą, bet ir dau-

giau su ži no ti apie sa vo poil sio bei mie go 
įpro čius.

2. Dvi ra čiui tai sy ti. Jei gu no ri te pa tys 
iš mok ti su si tai sy ti sa vo dvi ra tį, iš ban dy ki-
te „Bi ke re pair“ ap li ka ci ją. Ne mo ka mo je 
ver si jo je ra si te svar biau sias inst ruk ci jas su 
aukš tos ko ky bės nuo trau ko mis, de ta liais 
vaiz do įra šais ir pa ta ri mais, o įsi gi ję mo-

ka mą pla ną tu rė si te priei gą prie vi so 
pro gra mė lės tu ri nio. Dvi ra čio tai sy mo 
va do ve ga lė si te sek ti ir fik suo ti de ta lių 
pa kei ti mus, ra si te nau jie nų bei pa ta ri-
mų, kaip ap si reng ti esant skir tin goms 
oro są ly goms. No rin tiems dau giau su-
ži no ti apie dvi ra čio da lis ir jų tai sy mą, 
pui kiai tiks „Pro Bi ke Ga ra ge“ pro gra-
mė lė. Pri re gist ra vus pa si rink tas de ta-
les, ap li ka ci ja fik suos jų nu si dė vė ji mą, 
ro dys, kiek krū vio pa ty rė kiek vie na de-
ta lė, įver tin da ma jos nau do ji mo lai ką 
ir įveik tus ki lo met rus. Ap li ka ci ja yra 
in teg ruo ja ma su dar vie nu nau din gu 
įran kiu – „Stra va“ ir lei džia nau do to-
jams gau ti pra ne ši mus apie tech ni nę 
prie žiū rą bei ana li zuo ti, kiek lai ko tar-
nau ja de ta lės.

3. Marš ru tams su da ry ti. Pap ras ta 
ir pra ktiš ka pro gra mė lė „Na vi ki“ siū lo 
dvi ra čių marš ru tų pla na vi mą vi sa me 
pa sau ly je. Ji pa tei kia na vi ga ci jos nu ro-
dy mus, lei džia at si siųs ti že mė la pius ir 
įra šy ti jau įveik tas ke lio nes. Ap li ka ci jo-
je ga li ma ne tik sek ti sa vo kas die nį ak-
ty vu mą, bet ir pla nuo ti įvai rius lais va-
lai kio, kal nų ar lenk ty nių marš ru tus. 
Prog ra mė lė „Ko moot“ yra po pu lia ri 
dėl in tui ty vios, bal su val do mos na vi-
ga ci jos, efek ty vių pla na vi mo įran kių 
ir be in ter ne to vei kian čių že mė la pių. 
Nau do ji ma sis ap li ka ci ja yra la bai aiš-

kus ir pa pras tas: pa si rin kus ke lio nės pra-
džios ir pa bai gos taš kus, pro gra mė lė nu ro-
dys, ko kio su dė tin gu mo tra sa, su ko kio mis 
ke lio dan go mis su si dur si te ir ko kio fi zi nio 
pa si ren gi mo jai rei kia. Čia ga li te pa si sem ti 
įkvė pi mo iš ki tų žmo nių marš ru tų ar ba pla-
nuo ti ke lio nę pa gal ki tų var to to jų pa tei kia-
mas re ko men da ci jas.

4. Bend rau ti. „Map My Ri de“ yra pui ki 
ap li ka ci ja tiems, ku rie no ri bend rau ti su 
ki tais dvi ra ti nin kais ir da lin tis sa vo veik la 
su šia bend ruo me ne. Prog ra mė lė je leng va 
sek ti ir su da ry ti vi sų tre ni ruo čių že mė la-
pį bei per žiū rė ti sa vo sta tis ti ką (grei tis, at-
stu mas, ka lo ri jos), ku ri pa dės to bu lė ti. Čia 
ga li ma pri si jung ti prie pa sau li nės bend-
ruo me nės ir ren gia mų iš šū kių, skai ty ti 
pra ne ši mus, da lin tis marš ru tais, per žiū rė-
ti ki tų re ko men da ci jas bei pa si sem ti įkvė-
pi mo. „Re li ve“ pro gra mė lė je leng va da lin-
tis sa vo ke lio nė mis dvi ra čiu so cia li niuo se 
tink luo se, pri de dant nuo trau kų ir im por-
tuo jant duo me nis iš ki tų pro gra mų, kaip 
„Gar min Con nect“, „App le Health“ ir „Map 
My Ri de“. Nau do jant ap li ka ci jos įran kius 
ga li ma ste bė ti sa vo veik los sta tis ti ką ir per-
žiū rė ti drau gų veik lą.

5. Oro są ly goms. Ke lio nei dvi ra čiu itin 
svar bios oro są ly gos, joms sek ti pui kiai 
tiks pro gra mė lė „The Weat her Chan nel“. 
Ji in for muo ja ne tik apie oro pa si kei ti mus, 
drėg mę, bet ir apie vė jo stip ru mą, slė gį, sau-
lė ly džio lai ką bei aler gi jos ri zi kas. Ap li ka ci-
jos tech no lo gi jos ga li įspė ti var to to jus apie 
atei nan čias liū tis ar aud ras, lei džia ste bė ti 
tie sio gi nę kri tu lių in for ma ci ją bei orų pro-
gno zę net 15 die nų į prie kį. Su ži no ti tiks lią 
orų pro gno zę ga li ma ir ap li ka ci jo je „Win-
dy“, ku ri pa tei kia dau giau nei 40 skir tin gų 
ro dik lių, įskai tant vė ją, lie tų, tem pe ra tū rą, 
drėg mę, slė gį ir dar dau giau. Ap li ka ci jo je 
nau do ja mos ryš kios spal vos skir tin giems 
orų sluoks niams ir iš sa mios bei in tui ty vios 
vi zua li za ci jos. Var to to jai tu ri ga li my bę pri-
tai ky ti mėgs ta miau sių vie tų są ra šą su ga li-
my be kur ti el. pa što įspė ji mus apie ar tė jan-
čias oro są ly gas bei ma ty ti iš sa mią vė jo ir 
ban gų, po tvy nių ir ato slū gių pro gno zę.

Telefone įdiegtos programėlės padės susi-
planuoti geriausius kelionės maršrutus.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Jos tei gi mu, ra jo ne yra ir dau giau prieš ta-
rin gai ver ti na mų gat vių pa va di ni mų. Tai 
– Ta ry bų, Kos mo nau tų, S. Nė ries, P. Cvir kos 
ir kt. Jo se gy ve nan čius žmo nes atei ty je taip 
pat pla nuo ja ma ap klaus ti dėl ga li mų pa va-
di ni mų kei ti mų.

„Esa me su lau kę daug prie kaiš tų net dėl 
ne se niai prie Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te-
kos pa sta ty to Sa lo mė jos Nė ries kop lyts tul-
pio. Vis gi net da bar ti nis kul tū ros mi nist ras 
Si mo nas Kai rys yra pri pa ži nęs, kad ša ly je 
nė ra nė vie no pa mink lo ar at mi ni mo ženk-
lo, ku ris sa vo ideo lo gi ja bū tų nu kreip tas 
prieš lie tu viš ką san tvar ką. Ma nau, jog de-
so vie ti za ci jos įsta ty mas pa dės dau ge liui iš-
sklai dy ti abe jo nes“, – svars tė D. Rik lie nė.

De so vie ti za ci jos įsta ty mo projektas Sei-
me bu vo įre gist ruo tas dar praė ju sią sa vai-
tę. Pa gal šį įsta ty mą, pri pa ži nus, kad vie šuo-
ju ob jek tu pro pa guo ja mi au to ri ta ri niai ar 
to ta li ta ri niai re ži mai, vaiz duo jant jų as me-
nis, sim bo lius, ob jek tas bū tų pa ša li na mas 
ar ba kei čia mas. Ši tvar ka bū tų tai ko ma pa-
mink lams, skulp tū roms, aikš tėms ir gat vių 
pa va di ni mams. Jei gu įsta ty mo pro jek tui 
bus pri tar ta, jis įsi ga lios nuo lapk ri čio 1 d.

Tu ri pa tir ties
Tiek Vil ka viš kio, tiek Ky bar tų se niū nai 

pa ža dė jo gy ven to jus dėl gat vių pa va di ni-
mo kei ti mo ap klaus ti bir že lį. Tai pa da ry ti 
ne bus la bai su dė tin ga, nes abie jų mies tų 
V. Mont vi los gat vė se yra vos po 16 na mų. 
Kai ku riuo se iš jų žmo nės ne gy ve na.

„Su teik ti nau jai gat vei pa va di ni mą yra 
leng viau nei pa keis ti jau esa mą. Dau ge lis 
gy ven to jų ne no ri po ky čių, nes tai su si ję su 
dau gy be biu rok ra ti nių da ly kų. Juk pa kei-
tus gat vės pa va di ni mą ten ka ko re guo ti re-
gist rų cent ro duo me nis, o dėl nau jo ad re so 
ne re tai iš ky la įvai rių ne su sip ra ti mų su laik-
raš čių, laiš kų, įvai rių siun tų ar do ku men tų 
pri sta ty mu. Jei vis kas bū tų su tvar ky ta au-

]

to ma tiš kai, grei čiau siai žmo nės į šį rei ka lą 
žiū rė tų pa lan kiau“, – svars tė Vil ka viš kio se-
niū nas Re mi gi jus Ku raus kas.

Jis pri si mi nė, kad prieš ke le tą me tų pra-
plė tus mies to ri bas da lis so dų bend ri jo se gy-
ve nu sių as me nų taip pat tu rė jo ap si spręs ti 
dėl nau jų sa vo gat vių pa va di ni mų. Tuo met 
di de lių ne su sip ra ti mų bu vo iš veng ta.

Ky bar tuo se ne se niai taip pat bu vo ini ci-
juo tas gat vės pa va di ni mo kei ti mo pro ce sas. 
Tą kart no rė ta Dar vi no gat vei grą žin ti se ną-
jį Baž ny čios gat vės pa va di ni mą. Vis gi se niū-
nas Ro mas Šu no kas iš moks li nin kų su lau kė 
laiš ko, ku ria me bu vo pra šo ma nie ko ne keis-
ti. Laiš ke Dar vi no gat vė bu vo va di na ma uni-
ka lia ir ne tu rin čia ana lo gų vi so je Lie tu vo je. 
Ne pai sy da mas to, R. Šu no kas vis tiek ap-
klau sė šios gat vės gy ven to jus, ku rių di džio-
ji da lis pa va di ni mo pa keis ti ne su ti ko.

„Šį kart elg si mės taip pat. Aš pa ts su se-

niū ni jos dar buo to jais ke liau siu į gy ven to jų 
na mus ir tei rau siuo si jų nuo mo nės dėl V. 
Mont vi los gat vės pa va di ni mo kei ti mo. Jei 
žmo nės su tiks, grą žin si me bu vu sį Pi lė nų 
gat vės pa va di ni mą. Jei pa prieš ta raus, grei-
čiau siai nie ko ne kei si me. Kol nė ra įsta ty miš-
kai reg la men tuo tos tvar kos, tol ne ga li me 
žmo nių pri vers ti ką nors keis ti“, – tei gė R. 
Šu no kas.

Skir tin gos nuo mo nės
Vil ka viš ky je V. Mont vi los gat vės gy ven-

to jai ne tu ri vie nin gos nuo mo nės dėl šios 
gat vės pa va di ni mo kei ti mo. Po rą me tų šio je 
gat vė je gy ve nan tis Ne ri jus Ste bu lis tei gė ap-
skri tai iki šiol nie ko ne gir dė jęs apie pla nuo-
ja mus po ky čius. Vy ras sa kė jiems ne prieš ta-
rau jan tis, ta čiau bai mi no si, kad dėl įvai rių 
do ku men tų per re gist ra vi mo ga li tek ti iš leis-
ti ne ma žą pi ni gų su mą.

Pa na šios nuo mo nės lai kė si ir de šimt me-
tį šio je gat vė je gy ve nan ti Vil ma Bin do kie-
nė. Mo te ris tei gė ne ma tan ti rei ka lo keis ti 
gat vės pa va di ni mą, nors pri pa ži no, kad V. 
Mont vi la tik rai ne nu si pel nė, jog jo var das 
bū tų įam žin tas to kiu bū du.

„Šio je gat vė je gy ve na me be maž pus šim-
tį me tų. Kai įsi gi jo me skly pą ir pa si sta tė-
me na mą, gat vė jau va di no si V. Mont vi los 
var du. Kei tė si tik na mų nu me riai. Di džio ji 
gat vės gy ven to jų da lis – sen bu viai. Nau-
ja ku rių čia yra vos vie nas ki tas. Žmo nės 
jau pri pra tę prie šio pa va di ni mo. Vis dėl to 
su tin ku, kad jį rei kė tų pa keis ti. Ne ma nau, 
kad V. Mont vi la ver tas to kios gar bės. Bū si-
mos iš lai dos dėl gat vės pa va di ni mo kei ti-
mo kaž kiek ne ra mi na, ta čiau teks su si tai-
ky ti. Gir dė jau, kad ir kai ku rių ki tų ra jo no 
gat vių pa va di ni mus pla nuo ja ma pa keis ti“, 
– kal bė jo Vil ka viš ky je, V. Mont vi los gat vė je, 
gy ve nan ti Van da Ga li nai tie nė.

Lau kia at sa ky mo iš mi nis te ri jos
Pra si dė jus ka rui Uk rai no je ša ly je at-

kreip tas dė me sys ne tik į gat vių pa va di ni-
mus, bet ir į so vie ti nius lai kus me nan čius 
bei so vie ti ne sim bo li ka iš si ski rian čius pa-
mink lus ir at mi ni mo ženk lus. Dau ge ly je ša-
lies sa vi val dy bių pra dė ti jų de mon ta vi mo 
dar bai.

Mū sų ra jo ne bent vie nas toks pa mink las 
taip pat yra. Tai – ša lia Al vi to ge le žin ke lio 
sto ties sto vin tis ma no mą ta ry bi nių la kū nų 
Ser ge jaus Ge ra si mo vo ir Alek sand ro Zub ko-
vo žū ties vie tą žy min tis mo nu men tas.

„Prie jo bu vu sią in for ma ci nę len te lę 
nuė mė me, o pa tį pa mink lą kol kas pa li ko-
me. Ant jo ga li ma pa ma ty ti ta ry bi nių sim-
bo lių – ant pe čius su so vie ti nė mis žvaigž-
dė mis. Krei pė mės į Kul tū ros mi nis te ri ją, 
klaus ėme, ką tu rė tu me to liau da ry ti. Kol 
kas at sa ky mo ne su lau kė me. Jei gau si me nu-
ro dy mą pa mink lą nu griau ti, taip ir pa da ry-
si me“, – sa kė Savivaldybės ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Vi tas Ga vė nas.

So vie ti nis pa li ki mas ke lia aist ras Vil ka viš kio ra jo ne

Prie Alvito geležinkelio stoties stūkso tarybinių lakūnų žūties vietą žymintis 
paminklas. Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.
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So dų bend ri jo je – ir rū pes čiai, 
ir šven ti nė nuo tai ka
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Ke tu rias de šimt de vin tus me tus 
skai čiuo jan ti so di nin kų bend ri ja 
„Pu ti nas“ ki tą pa va sa rį mi nės 
ju bi lie jų. Darbš tūs Ky bar tų so di-
nin kai tu ri ne tik kuo pa si džiaug-
ti, bet ir pa si guos ti – jų puo se-
lė ja mus dar žus ne pir mi me tai 
se mia van duo.

Vis kas skęs ta
Dėl Lie tu vą už klu pu sių liū čių ta po ne-

ra mu tiek mies tų, tiek kai mų gy ven to jams: 
ap sem ti na mų rū siai, dir ba mi lau kai, dar žo 
lys vės. Ne išim tis – ir ša lia Eit kū nų bei Dar-
vi no gat vių san kry žos, Ky bar tuo se, esan čio 
ko lek ty vi nio so do plo tai. Su van dens sti chi-
ja so di nin kai ko vo ja jau dau ge lį me tų – jų 
der lių be veik kas met ban do pra žu dy ti ne 
tik gau sus lie tus, bet ir ne to lie se esan tis iš 
kran tų iš si lie jan tis Lie po nos upe lis.

Ša lia 31 skly pą vie ni jan čios bend ri jos 
esan tis šu li nys, iš ku rio va sa rą lais to mi dar-
žai ir šilt na miai, vis pa si pil do upe lio van de-
niu. Šu li nys taip pat su ren ka lie taus van de-
nį, nes yra įreng ta dre na žo sis te ma. Ta čiau 
šie met lie taus bū ta tiek daug, kad ir dre na-
žo ka na lai, ir skly puo se esan tys šu li nu kai, 
ir pa tys dar žai pa sken do van de ny je.

Kaip pa sa ko jo vie nas iš so do sa vi nin kų 

Vy tau tas Brov ka, Lie po ną ir šu li nį jun gia 
vamz dis, ku riuo pa tvi nus upe liui ati te ka 
van duo. Tad lie tin gu pe rio du vie toj to, kad 
van duo iš bėg tų iš so dų, at si tin ka prie šin gai 
– jo tiek pa dau gė ja, kad už lie ja skly pus.

So dų sa vi nin kai spė ja, kad van dens ly-
gis upė je pa ki lo ta da, kai Mat lau kio kai me 
bu vo įreng ta dam ba. Se nes nius lai kus me-

nan tys sa vi nin kai pa sa ko jo, kad dar prieš 
įku riant so dų bend ri ją šia me dau giau nei 
hek ta ro plo to skly pe telk šo jo pel ky nai, ku-
riuo se net ka ro sai veis da vo si. Bu vo įreng ta 
dre na žo sis te ma, bet nuo gau saus lie taus ir 
upės van dens ji neap sau go jo.

Kreip sis pa gal bos į se niū ni ją
Daug me tų ki bi rais van de nį sė mę ir taip 

gel bė ję mirks tan tį der lių tai kūs ir ge ros 
nuo tai kos ne sto ko jan tys dar ži nin kai nie-
ko ne kal ti no, ta čiau su ti ko, kad pro ble mą 
spręs ti bū ti na. 

„Tu rim pa tys tvar ky tis, rink ti pi ni gus, 
nie kas ki tas už mus to ne pa da rys“, – kal bė-
jo vie na iš so do sa vi nin kių Ari sti da Bal bie-
rie nė.

Nukelta į 7 p.]

Kybartų sodų bendrijoje „Putinas“ esančius daržus ir šiltnamius šiemet vėl 
semia vanduo. Au to rės nuo tr.

S

Sodininkė Irena Bacevičienė parodė 
bendrijos metraštį, kuris rašomas 
jau keturiasdešimt devynerius 
metus.

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

Ak ty vaus gy ve ni mo įpro čiai 
for muo ja mi nuo ma žens
Fi zi nis ak ty vu mas – bū ti nas 
kiek vie no au gan čio vai ko gy ve-
ni mo ele men tas. Jis už tik ri na 
har mo nin gą vys ty mą si, au gi-
mą bei svei ka tą, o jo nau da 
žmo gui – ne nu gin či ja ma.

La bai svar bu ska tin ti vai kų ir suau gu sių jų 
fi zi nį raš tin gu mą bei ug dy ti fi zi nio ak ty vu-
mo įpro čius, tei kian čius džiaugs mą ir nau-
dą. Siek da mas tai da ry ti, Vil ka viš kio lop še-
lis-dar že lis „Bu ra ti nas“ nuo lat įsi trau kia į 
il ga lai kius pro jek tus. Nuo 2013 m. esa me 
ak ty vūs olim pi nio ug dy mo pro jek to „Olim-
pi nė kar ta“ da ly viai. Taip pat jau sep tin tus 
me tus da ly vau ja me di džiau sia me Lie tu vo je 
dar že li nu kams skir ta me pro jek te „Lie tu vos 
ma žų jų žai dy nės“, ku rį or ga ni zuo ja Lie tu-
vos tau ti nis olim pi nis ko mi te tas ir res pub li-
ki nė iki mo kyk li nio ug dy mo kū no kul tū ros 
pe da go gų aso cia ci ja.

Šie met žai dy nės vy ko ke liais eta pais. 
Pir ma ja me – vai kai at li ko fi zi nio ak ty vu-
mo veik las, ku rias nuo to li niu bū du ve dė 
skir tin gų Lie tu vos iki mo kyk li nio ug dy mo 
įstai gų tre ne riai. Tre ni ruo tes per kom piu-
te rio ek ra ną ste bė ję vai kai bė gio jo, šuo lia-
vo per kliū tis, lai pio jo, mė tė ka muo lius, 
žai dė įvai rius kū no ju de sius la vi nan čius 
žai di mus.

Ant ra ja me eta pe kiek vie nas lop še lis-
dar že lis ren gė žai dy nes sa vo įstai go se. Mū-
sų suor ga ni zuo tas fes ti va lis vir to di de le 
spor to šven te. Jis vy ko Vil ka viš kio spor to 
ir pra mo gų cent re. Vai kai iš ban dė jė gas net 
de vy nio se di na miš ko se es ta fe tė se, ku rios la-
vi no vik ru mą, koor di na ci ją, grei tį. Ma žy lių 

vei dus puo šė pla čios šyp se nos. Už pa stan-
gas vi si bu vo ap do va no ti dip lo mais.

Fi na li nis pro jek to eta pas vy ko di džio-
jo je Aly taus spor to are no je. Į ją at vy ko 24 
iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų ko man dos. 
Lop še liui-dar že liui „Bu ra ti nas“ at sto va vo 
„Dru ge lių“ gru pės vai ku čiai. Fes ti va lio da-
ly viams su si rin ku sie ji ne gai lė jo plo ji mų, 
pa lai ky mo šūks nių, o pa ti are na mir gė jo 
pa drą si nan čių pla ka tų gau sa. Vi sos ko-
man dos ta po lau rea tė mis, bu vo ap do va no-

tos tau rė mis ir dip lo mais, o kiek vie nam 
vai kui įteik ta fi na li nio fes ti va lio da ly vio 
pa sas, me da lis ir dip lo mas.

To kie pro jek tai pa de da au gin ti lai min-
gus vai kus, at ve ria jiems ga li my bes pa žin ti 
ki to kį pa sau lį, ple čia pa žin tis, ska ti na po zi-
ty vias pa tir tis, for muo ja svei ko ir ak ty vaus 
gy ve ni mo įpro čius.

Ir ma NOR KE VI ČIE NĖ
Iki mo kyk li nio ug dy mo pe da go gė, 

Lie tu vos ma žų jų žai dy nių koor di na to rė

Vil ka viš kio lop še liui-dar že liui „Bu ra ti nas“ at sto va vo „Dru ge lių“ gru pės na riai.S

Tą die ną Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nė je mo kyk lo-
je ne ti lo šven ti nis šur mu lys. 
Mo kyk los bend ruo me nė lau kė 
at vyks tan čių „Eras mus+“ pro jek-
to „Eks pe ri men ti nė kū ry bi nio 
mo ky mo si ke lio nė“ da ly vių iš 
ke tu rių už sie nio ša lių – Grai ki jos, 
Ita li jos, Ru mu ni jos bei Tur ki jos.

29 sve čių gru pę po eks kur si jų Vil niu je ir 
Tra kuo se mo kyk los kie me pa si ti ko Vil ka-
viš kio jau ni mo pu čia mų jų inst ru men tų or-
kest ras su šo kė jo mis bei gau sios mo ki nių ir 
mo ky to jų ova ci jos. Kaip vė liau sa kė pa tys 
sve čiai, su ti ki mas pa li ko di džiu lį įspū dį: 
„La bai svar būs ir lauk ti pa si ju to me“.

De le ga ci jos na riai ap lan kė mo kyk lą, ap-
žiū rė jo edu ka ci nes erd ves, vė liau da ly va vo 
pre zen ta ci jų „Kuo fo tog ra fi ja svar bi ma no 
ša liai, mies tui, man“ pri sta ty me. Pa grin di-
nė šių trum pa lai kių mo ki nių gru pių mai nų 
te ma bu vo ,,Fo tog ra fi jos ga lia“.

Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent ro 
Vi zua lių jų me nų bū re lio mer gi nos (va do-
vas And rius Birš to nas) bei Ang lų kal bos 
ar te lės na riai pro jek to da ly vius įsu ko į 
ak ty vią ren gi nio „Vil ka viš kis pės čio mis. 
Ma žo mies to nuo trau kos“ veik lą. Grį žę į 
mo kyk lą sve čiai da ly va vo tai kos mi si jos 
už siė mi me – nu pie šė ir ang lų kal ba už ra-
šė sa vo min tis apie tai ką. Vi si dar be liai 
bu vo su dė ti į ,,Lai ko kap su lę“, ku ri vė liau 

bu vo už kas ta so di nant pro jek tui at min ti 
skir tą me de lį.

Vie na die na bu vo skir ta kul tū ri nio pa-
vel do puo se lė ji mui. Sve čiai ap si lan kė Rau-
dond va rio dva re, vė liau nu vy ko į Alek so to 
ap žval gos aikš te lę, kur fo tog ra fa vo ne pa-
kar to ja mą Kau no mies to pa no ra mą. Die-
nos iš vy ka bai gė si Ma ri jam po lė je. Sve čiai 
ap si lan kė mies to bib lio te ko je ir da ly va vo 
edu ka ci jo je „Fo tog ra fi jos me nas“.

Ki tą die ną pro jek to da ly viai lan kė si Sa-
vi val dy bė je, su si ti ko su val džios at sto vais, 
ku rie pa pa sa ko jo apie Vil ka viš kio ra jo ną, 
pa do va no jo de le ga ci jos na riams su ve ny-
rų. Grį žę į mo kyk lą pro jek to da ly viai įver-
ti no pro jek ti nį žings nia vi mo iš šū kį „HHH-
2022“,ste bė jo ne pa kar to ja mą šven ti nį 
kon cer tą, ku rį su ren gė mū sų mo kyk los 
mo ki niai ir mo ky to jai.

Pas ku ti nę vieš na gės Lie tu vo je die ną 

sve čiai lan kė si  „Vir ba lio var tų“ bend ruo-
me nė je, su si pa ži no su se no vi niais ama tais, 
vai ši no si kai miš ku ku ge liu.

Iš vyk da mi sve čiai su aša ro mis aky se 
dė ko jo už sve tin gu mą. Ypač su jau di no 
jaut rūs grai kų gru pės mo ky to jos pa sa ky ti 
žo džiai: „Per šią sa vai tę nu gy ve nau dar vie-
ną nau ją gy ve ni mą“.

Ira da MIL TI NIE NĖ
Pro jek to koor di na to rė

Ke lio nė bai gia si – ke lio nė tę sia si

Pro jek to da ly viai pa so di no tai kos ir drau gys tės me de lį. Da lios LA PAI TIE NĖS nuo tr.S

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info

Pro jek to koor di na to rė

www.facebook.com/santaka.info

Jau nie ji tre ne rio Ro lan do 
Ja na vi čiaus auk lė ti niai sėk-
min gai gar si na Vil ka viš kio 
ra jo no var dą įvai rio se var žy-
bo se.
Ma ri jam po lė je vy ku sia me drau giš ka-
me dziu do tur ny re Vil ka viš kio spor-
ti nin kai iš ko vo jo net 6 me da lius. Pir-
mo sio mis vie to mis džiau gė si Luk nė 
Jo čy tė bei Ke vi nas Žu kaus kas. Si dab ro 
me da lius pel nė Me li ta Griš kė nai tė, 
Ma tas Rin ke vi čius ir Ei man tas Kar pa-
vi čius. Tre čią ją vie tą iš ko vo jo Lu kas 
Glins kas.

Se zo ną ko vo to jai už bai gė da ly-
vau da mi tarp tau ti nia me Bal ti jos ša-
lių grap lin go čem pio na te. Į jį at vy ko 
spor ti nin kai iš Lie tu vos, Lat vi jos, Es ti-
jos, Bal ta ru si jos ir Uk rai nos. Kar tu su 
pil viš kie čiu tre ne riu R. Ja na vi čiu mi 
į var žy bas vy ko 7 jo auk lė ti niai iš Vil-
ka viš kio bei Ma ri jam po lės. 3 iš jų ta po 
pri zi nin kais: si dab ro me da lius pel nė 
Mo des tas Žal da ris ir Vik toras Mak sy-
men ko, o bron zos ap do va no ji mu pa si-
puo šė Ar nas Luš či kas.

Kar tu su jau ni mu čem pio na te ko-
vo jo ir suau gu sie ji. Meist rų ka te go ri-
jo je R. Ja na vi čiui nie kas ne pri ly go, o 
ab so liu čio je įskai to je jis užė mė ant rą-
ją vie tą.

„San ta kos“ inf.

Jau nų jų ko vo to jų 
sėk mė

SUSITIKIMAI
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Mo te riai ant ri no ir ki ti so di nin kai. Jie dis-
ku ta vo, kad rei kė tų at kas ti ir ap žiū rė ti 
vamz dį, gal būt įreng ti sklen dę, ku rią so di-
nin kai pa tys ga lė tų ati da ry ti ar už da ry ti. 
Taip pat bu vo siū ly ta vi sai užak lin ti vamz-
dį, bet ta da upės van duo ne bea ti te kė tų į 
šu li nį ir per saus rą ne bū tų kuo lais ty ti dar-
žų. Ga liau siai „Pu ti no“ so di nin kai nu ta rė 
kreip tis pa gal bos į Ky bar tų se niū ni ją – gal 
ji ga lės kuo pa dė ti ar pa tar ti, kaip iš spręs ti 
įsi se nė ju sią pro ble mą.

Mi nė jo su kak tį
So dai ky bar tie čiams ypač bran gūs. Iš 

ša lia esan čių dau gia bu čių čia jie pa bė ga at-
si kvėp ti ir pa bū ti gam to je. Vi si skly pai pri-
žiū rė ti: dar žuo se jau stie bia si dar žo vės, so-
duo se au gi na mi vais me džiai, uo gos, gė lės. 
„Se nų jų sa vi nin kų be li kę tik trys, vie na jų 
esu aš, ki ti – jau išė ję am ži ny bėn“, – at si du-
so Ire na Ba ce vi čie nė.

Mo te ris pa sa ko jo, kad anais lai kais ko-
lek ty vi nio so do bend ruo me nė bu vo la bai 
vie nin ga. Vi si drau gėn su si rink da vo švęs-
ti šven tes, gim ta die nius, taip pat or ga ni-

] zuo da vo gra žiau sio gė ly no var žy tu ves ar 
reng da vo pa ro das, der liaus šven tes. Bū ta 
ir kon ku ren ci jos, nes rū pė jo so do kai my-
ną der liaus gau sa nu ste bin ti.

Skir tin gai nei ki tuo se ko lek ty vi niuo-
se so duo se, gy ve na mų jų na mų „Pu ti no“ 
bend ri jo je nė ra. Tai lė mė iš skir ti nis skly-
pų iš pla na vi mas.

 „Gal mes vie nin te liai Lie tu vo je tu ri me 
to kį so dą, kai kiek vie no skly po plo tis yra 
še ši met rai, o il gis – šim tas met rų“, – apie 
so dų iš skir ti nu mą pa sa ko jo V. Brov ka. 

Pa si ro do, nie kas ne no rė jo tu rė ti so do, 
ku ris ri bo tų si su ka pi nė mis, to dėl bu vo nu-
spręs ta vi siems pa da ly ti vie no dai – kiek-
vie nas skly pas ri bo ja si tiek su ke liu, tiek 
su Ky bar tų ka pi nių tvo ra. Ko lek ty vi nio so-
do įkū ri mo ini cia to rius bu vo Juo zas But ke-
vi čius, o pir muo ju bend ri jos pir mi nin ku 
iš rink tas Al gir das Brov ka.

Be je, A. Brov ka dar ir da bar lanko, puo-
se lė ja sa vo so dą, o pa čių so di nin kų yra la-
bai ger bia mas. Sen jo rui šiais me tais suė jo 
de vy nias de šimt me tų. Ta pro ga so di nin kai 
su ruo šė bu vu siam pir mi nin kui do va ną ir 
lin kė jo il gų gy ve ni mo me tų bei ąžuo lo stip-
ry bės.

Rašo met raš tį
So dų bend ri jai „Pu ti no“ pa va di ni mas 

duo tas dėl so do pa kraš ty je au gu sio pu ti nų 
krū mo. I. Ba ce vi čie nė pa sa ko jo, kad au ga-
las gau siai ap si pil da vo rau do no mis uo go-
mis, ku rios gy dė nuo šim to li gų ir dau ge-
liui bu vo svei ka tos šal ti nis.

So dų bend ri ja, nors ir bu vo įtei sin ta, 
vė liau pra ra do sa vo sta tu są. 

Bend ri jos is to ri ją me na ne tik iš sau go-
ti įkū ri mo do ku men tai ar pir mų jų so di nin-
kų at si mi ni mai, bet ir bend ri jos met raš tis, 
ku rį kū rė Ro mu tė Mi ka laus kie nė. Sto ra-
me žur na le su dė tos įsi min ti niau sios aki-
mir kos iš bend ri jos gy ve ni mo. 

Mo te ris ne gai lė jo met raš tį pa puoš ti pa-
čios pieš to mis iliust ra ci jo mis bei nuo trau-
ko mis. Kny go je pa žy mė tos so dų bend ri jos 
įkū rė jų pa var dės, taip pat dai liai iš ra šy tas 
31 sa vi nin ko są ra šas.

Ro mu tei mi rus met raš tį jos vy ras Gin-
tau tas per lei do I. Ba ce vi čie nei. 

„Kas die ną so duose plu ša la bai darbš-
tūs žmo nės, tė vai ir sa vo vai kus mo ko 
sklypeliais rū pin tis. Aš pa ti la bai mėgs tu 
ran kas į že mę su kiš ti, ta da net šir dis at si-
gau na“, – kal bė jo Ire na.

So dų bend ri jo je – ir rū pes čiai, ir šven ti nė nuo tai ka
Vil ka viš ky je

Bir že lio 9 d., 12 val., Vil ka viš kio vie-
šo jo je bib lio te ko je vyks su si ti ki mas 
su ra šy to ju Ri man tu Grei čiu mi ir jo 
nau jau sios kny gos „Švie sa ir še šė-
liai“ pri sta ty mas.

Bart nin kuo se
Pa žy mint Sū du vos me tus bir že lio 9 
d., 15 val., Bart nin kų mies te lio bib-
lio te ko je ren gia mas su si ti ki mas su 
is to ri ku An ta nu Ži lins ku. Sve čias 
pri sta tys sa vo nau jau sią kny gą „Din-
gu sio Rū dos kai mo ele gi jos“, skir tą 
nyks tan tiems kai mams at min ti, bei 
at skleis iš skir ti nį Pi lia kal nių kraš to 
nuo pel ną Sū du vos is to ri jo je, pa pa sa-
kos apie žy dų gel bė to jus iš Pi lia kal-
nių.

Klau su čiuo se
Bir že lio 16 d., 19 val., kon cer tuos 
at li kė ja Ro si ta Či vi ly tė su gru pe. Bi-
lie tus (kai na 10 Eur, kon cer to die ną 
– 15 Eur) jau ga li ma įsi gy ti Vil ka viš-
kio kul tū ros cent ro ir Klau su čių kul-
tū ros na mų bi lie tų ka so se, taip pat 
in ter ne tu https://www.bi lie tai.lt/.../
rosita-ci vi ly te-su-gru pe-358959/.

s

s
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KAS? KUR? KA DA?

Sū du vių ama tų die na šie met bu vo iš skir ti nė

Atkelta iš 1 p.

– Tai ne vai di ni mas ar ins ce ni za ci ja. Vis-
kas at kur ta pa gal ar cheo lo gi nius ra di nius 
ir ty ri mus nuo ak mens am žiaus. Ne nau do-
ja me jo kių šiuo lai ki nių che mi nių me džia gų 
– tik tai, kas bu vo nau do ja ma re konst ruo-
ja mu laik me čiu. Jei ne ži no me, tai ne ku ria-
me ir ne me luo ja me – lau kia me, kol at si ras 
ar cheo lo gi nių šal ti nių. Daug ką at ran da me 
eks pe ri men tuo da mi, nes ra šy ti nių šal ti nių 
iš anks tes nių lai kų nė ra, – pa sa ko jo „Pa jau-
tos“ pre zi den tė Daiva Luch ta nie nė.

Dvel kia au ten ti ka
Šven tė je da ly va vę klu bo na riai Ro ma 

ir Vir gi ni jus Šli pai čiai yra re konst ra vę au-
ten tiš ką py ni mą iš vy te lių. Pa gal su ras tus 
ar cheo lo gi nius krep šių frag men tus Šli pai-
čiai at kū rė skir tin gus py ni mo bū dus, bū-
din gus praė ju siems am žiams.

„Pa jau tos“ klu bo na riai pri sta tė ir odi-
nin kus, ku rie re konst ruo ja, ko kį apa vą 
prieš tūks tan tį me tų ar vi du ram žiais avė-
jo lie tu viai, ko kias ran ki nes tuo met ga mi-
no. Šven tės sve čiai čiu pi nė jo vy žas, pus-
ba čius, na gi nes ir ne ga lė jo pa ti kė ti, kad 

] pa tva riam apa vui ruo šia ma oda bū da vo 
įtri na ma... sme ge ni mis, o pus ba čių komp-
lek tas vi du ram žiais bu vo pra ban gi ves tu-
vi nė do va na.

Sa vo ama tą pri sta tė ir ju ve ly ras, stik lo 
ka ro liu kų meist rė, kai lia dir bys. Šven tės 
sve čius do mi no se no vi niai mais to ga mi-
ni mo, kon ser va vi mo re cep tai, me di ci na 
ir far ma ci ja, tad „Pa jau tos“ klu bo na riai 
no riai da li jo si su kaup ta in for ma ci ja. Su si-
rin ku sie ji smal siai ste bė jo, kaip bu vo vy ti-
na ma mė sa. Tie sa, dau ge lis jos pa ra gau ti 
no rė ju sių jų taip ir ne su lau kė, mat mė sa 
pa pras tai vy ti na ma dau giau nei po rą pa-
rų.

Lie tu vos to to rius Vir gi ni jus Ja ku baus-
kas pri sta tė ama tą, ku riuo gar sė jo jo pro-
tė viai. Jis pa sa ko jo, kad se no vė je kai lia dir-
bys tė je bu vo nau do ja mi ru gi niai mil tai ir 
eg lės žie vė. Pas ta rą ja dirb da vo tik pra ban-
gius kai lius, skir tus tur tin gie siems.

Sa vo dir bi nius pri sta tė ir vie ti niai 
auk sa ran kiai – au dė jai, mez gė jai, vil nos 
vė lė jai, siu vi nė to jai, py nė jai, dro žė jai, ke-
ra mi kai, kryž dir biai, kal viai, pir mą kar tą 
šven tė je daly va vę ga lio nų meist rai, o vil-
ka viš kie tis Juo zas Vie rai tis smal suo liams 

ro dė pa ties pa ga min tą „Li tua ni kos“ mo de-
lį.

Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo cent-
ro Vil ka viš kio sky riaus pe da go gai ir moks-
lei viai vi sus vai ši no žu vie ne ir pa čių kep-
tu py ra gu, su si do mė ju sius mo kė siu vi mo 
ama to. Išal ku sie ji bū ria vo si ir prie „Šiur-
pos“ ka ti lo, ku ria vai ši no me džio to jai.

Ypa tin go su si do mė ji mo (o kai kam 
ir pa si šlykš tė ji mo) kė lė ma ri jam po lie čio 
svirp lių au gin to jo pri sta ty ta pro duk ci-
ja. Bu vo ga li ma paragauti įvai rių sko nių 
svirp lių traš ku čių.

Mu zi ka ir teat ras
Ap lan kiu sie ji šur mu liuo jan čią mu gę 

akis su ko į lau ko sce ną, kur vie nas ki tą kei-
tė šo kė jai ir dai ni nin kai, kal bė jo sve čiai. 
Pir ma sis iš dva ro bal ko nė lio su si rin ku sie-
siems už gro jo tri mi ti nin kų kvar te tas iš 
Lie tu vos mu zi kos ir teat ro aka de mi jos pu-
čia mų jų ir mu ša mų jų inst ru men tų ka ted-
ros (dėst. lekt. Li nas Rupš lau kis). Net rū ko 
ir mū sų kraš to sa vi veik li nin kų pa si ro dy-
mų – kon cer ta vo Vil ka viš kio kul tū ros cent-
ro folk lo ro an samb liai „Sū du viai“ (vad. 
Jū ra tė Dru nie nė), „Lan ku pa“ (vad. Dai va 

Amb ra sai tė), Gi rė nų kul tū ros na mų ka pe-
la „Vers mė“ (vad. No me da Kli maus kie nė), 
Alks nė nų kai mo bend ruo me nės ka pe la 
„Alks nė“ (vad. Li nu tė ir Ra mu tis Skrins-
kai), „Auš ros“ gim na zi jos mer gi nų šo kių 
ko lek ty vas „No ri ja“ bei Šo kių stu di ja „Šo-
kan tys ba te liai“ (vad. Vi li ja Ja ku baus kė).

Ra jo no gy ven to jus bei sve čius džiu gi-
no ir iš ki tų Su val ki jos vie tų at vy kę sa vi-
veik los ko lek ty vai – Griš ka bū džio kul tū ros 
cent ro „No va“ (vad. Ni jo lė Čer ne vi čie nė) 
ir „Už no vie tis“ (vad. Rai mon da Čer ne vi čiū-
tė), Kaz lų Rū dos „Sū duo nia“ ir „Zo bal da“ 
(vad. Dai na Cie gie nė), Plokš čių „Vai gu va“ 
(vad. As ta Gri gai tie nė), Gel gau diš kio „Ši lu-
pė“ (vad. Aud ro nė Ado mai tie nė).

Plu tiš kių kul tū ros na mų teat ro (vad. 
Ži bu tė La bu tie nė) ak to riai džiu gi no spek-
tak liu „Trys my li mos“, pa sta ty tu pa gal Že-
mai tės apy sa ką.

Pra dė jus griež ti kai mo ka pe loms sė din-
čių jų su ma žė jo, o iš gir dus ge ros mu zi kos 
ka pe li jos ,,Sadūnai“ už ve dan čias me lo di-
jas ko jos kil no jo si ir jau niems, ir laz de le 
pa si rams čiuo jan tiems se no liams. Va ka ruš-
kos tę sė si iki pu siau nak čio, kol nuo ko jų 
nu si va rė ir mu zi kan tai, ir šo kė jai.

Po Paežerių dvaro teritoriją vaikštinėjo prabangiais rūbais išsipusčiusi dvari-
ninkų svita. Autorės nuotr.

S Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ nariai yra rekonstravę auten-
tišką pynimą iš vytelių.

S
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Vai kų die nos šven tė Uk rai no je 
ne vi siems bu vo links ma
(Tę si nys. Spausdinta 
„Santakoje“, Nr. 20–22, 24–
32, 34–43)

Lie tu vo je pa mi nė ta Tarp tau-
ti nė vai kų gy ni mo die na. Tai 
džiu gi šei mos šven tė. Ru si jos 
ag re si ją pa ti rian čio je Uk rai no-
je šią die ną dau gy bei vai kų 
te ko pra leis ti be tė čių – jie ka-
riau ja fron te, bu di ap ka suo se 
ar pa tik ros po stuo se, gy do si 
žaiz das li go ni nė se.

Iš gąs din ti ka ro
Da liai Uk rai nos vai kų ši die na kupi-

na liū de sio ir aša rų. Jie kar tu su ma mo-
mis ge di ka re žu vu sių tė čių. Uk rai nos 
vy riau sy bė nu ty li tiks lų ko vo se žu vu-
sių gy nė jų skai čių, ta čiau pa gal neo fi-
cia lią in for ma ci ją šiuo me tu Don ba so 
re gio ne vyks tan čiuo se įnir tin guo se mū-
šiuo se kas dien žū va apie šim tą ka rių, o 
du šim tai – pa ti ria in va li du mą le mian-
čius su žei di mus.

Apie treč da lis uk rai nie čių šei mų 
šiuo me tu yra pa li ku sios sa vo na mus – pa bė-
gu sios nuo ar tė jan čio fron to į sau ges nius ša-
lies re gio nus ar ba į už sie nį. Iš vi so Ukrainą 
paliko apie 5 mln. gyventojų, ku rių dau gu-
ma – vie ni šos ma mos su vai kais, mat vy rai 
nuo 18 iki 60 me tų iš ša lies neiš lei džia mi, 
jie pri va lės gin ti tė vy nę.

Pa me nu vaiz dus, re gė tus pir mą ją ka ro 
sa vai tę Len ki jos mies te Pe re myš ly je, ku rį 
ta da už plū do ne re gė tas skai čius pa bė gė lių. 
Tam ne bu vo pa si ruo šu sios nei Uk rai nos, 
nei Len ki jos tar ny bos, todėl ma mos su ma-
žais vai kais esant mi nu si nei tem pe ra tū rai 
pa sie ny je iš sto vė jo net po ke lias pa ras – iš si-

gan du sios, pa var gu sios, rū pes čių pil no mis 
aki mis. Su sik rim tę, su rim tė ję at ro dė ir 
paaug liai, tik ma žy liai links mai čiauš kė jo ir 
žai dė su sa va no rių pa do va no to mis lė lė mis 
bei ma ši nė lė mis.

Ma žy liai ne sup ra to, o ma mos tur būt ir 
ne no rė jo jų gąs din ti bei pa sa ko ti apie tė-

čiams ir ša liai iš ki lu sį pa vo jų, apie ne ra mią 
ne ži nią emig ra ci jo je.

Trau mos vi sam gy ve ni mui
Pa na šius su si krim tu sių ma mų bei vai-

kų ir juos iš ly din čių tė čių vaiz dus vė liau 
te ko ma ty ti Lvi vo, Ky ji vo, Char ki vo, Ode sos 
ge le žin ke lio sto ty se. Char ki ve su krė tė ap si-
lan ky mas ra ke tos ap griau to na mo kie me.

Ra ke ta at skrie jo į mo kyk los sta dio no 
pa kraš tį ir spro gu si ore ap grio vė gre ti mą 
ke tu rių aukš tų na mą. Ji su de gi no ir pen kis 
ša lia sto vė ju sius au to mo bi lius, iš dau žė vi-
sus mo kyk los lan gus.

Ka dan gi ra ke ta at skri do šeš tą va lan dą 
ry to, kie me ne bu vo žmo nių ir nie kas ne žu-
vo. Ta čiau spro gi mas taip iš gąs di no la biau-
siai ap griau ta me bu te bu vu sius du vai kus, 
jog pen kia me tis ber niu kas vi są mė ne sį ne-
nus to ja mik čio ti, o me tais vy res nė se su tė 
ne va lin gai pra dė jo šla pin tis.

Per ka rą Uk rai no je jau žu vo be veik trys 
šim tai vai kų, ke le rio pai dau giau yra su žeis-
tų. Dar dau giau vai kų iš gy ve na psi chi nes 
trau mas, nuo ku rių da lis ga li mai neiš gis vi-
są gy ve ni mą.

Pie ši niuo se – tam sios spal vos
Pa me nu ap si lan ky mą „Stu den tų“ po že-

mi nė je met ro sto ty je Char ko vo mik ro ra jo-
ne Sal tov ko je, ku ria me dar žie mą gy ve no 
400 tūkst. žmo nių. Šį ar čiau siai fron to li ni-
jos esan tį, vos tris de šimt ki lo met rų nuo Ru-
si jos sie nos nu to lu sį mik ro ra jo ną įsi ver žė-
liai ka ro pra džio je ėmė bom bar duo ti die ną 
ir nak tį.

Nukelta į 12 p.]

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

Vai kų ve ži mė liai Lvi vo se na mies ty je sim bo li za vo mi ru sius ka re vai kus.
El do ra do BUT RI MO nuo tr.
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas gegužės 31 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – TINGINYS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Nulis. Tyruma. Velingtonas. Antra. Tarė. Akvilė. Ata. Stosi. Bra. Įkais. Kals. 
Mei. Įsimylė. Ark. Pistonas. Ingma. Agota. Sardinės.
Horizontaliai: Įriš. Gyvataras. Renata. Ilgo. Ultra. Mirė. Įkypas. Ana. Kalina. Asalis. Netektis. Tad. Vos. 
Ogi. Linkis. Manon. Literatė. Sėslė. Iksas.

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.
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ (verslas, kultūra)  8 694 56 657.
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  8 681 70 680.
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)  8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)                     (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

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 9 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.

Tiražas – 3897 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

24 46 68 52 5 47 20 71 36 12 28 9 21 41 29 40 30 34 
26 45 44 2 60 50 67 38 8 22 57 59 65 32 73 66 42 
25 69 19 15 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 62 
61 27 17 7 56 70 13 48 43 58 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 021*330, 011*101, 022*344 
– pakvietimas į TV studiją; 0300446, 0074989 
– automobilis „Jeep Compass“; 016*907, 003*224, 
019*543 – belaidės ausinės „Edifier Head“; 024*289, 
012*358, 025*185 – dvivietė palapinė „O.E. Camp“; 
0294482 – elektrinis paspirtukas „Xiaomi“; 01**354 
– išmanioji apyrankė „Xiaomi 5“; 0166059 – „Kamado“ 
keraminė kepsninė; 009*273, 021*988, 023*466, 
004*246, 012*291, 005*918 – kavos aparatas 
„Master Coffee“; 0136889 – motoroleris „Honda 
PCX125“; 01**786 – nešiojamoji kolonelė „JBL Go3“; 
013*011, 000*274, 017*574, 002*464 – nešiojamasis 
šaldytuvas „Mobicool M“; 023*046 – „Senukų“ čekis; 
015*579, 001*416, 020*074 – stovyklavimo kėdė; 
02**020 – termosas „Stanley“ (1 l).

Laimėjimai: visa lentelė – 27 371 Eur, įstrižainės – 
19 Eur, eilutė – 3 Eur, keturi kampai – 5 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1365. 
Data: 2022-06-05.
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Šei mų šven tė je – ky bar tie čių trium fas
Ka dai se mū sų ra jo ne dir-
bu sio fut bo lo en tu zias to 
Mar ty no Kar pa vi čiaus ini-
cia ty va ren gia ma fut bo lo 
šven tė „Vie nin ga šei ma“ 
skai čiuo ja jau dvy lik tus 
me tus.

Nuo 2010 m. vyks tan tis tra di ci nis 
ren gi nys pa sta rai siais me tais pe-
rau go į ne vie ną die ną trun kan čią 
šven tę – ji or ga ni zuo ja ma eta pais. 
Fut bo lą žai džian čios šei mos da bar 
kvie čia mos rung ty niau ti vis į ki tą 
Lie tu vos vie tą.

Į Rau do nės pi lies te ri to ri jo je 
vy ku sį pir mą jį šių me tų eta pą at-
vy ko 12 šei mų iš vi sos ša lies. Mū-
sų ra jo nui at sto va vo ky bar tie čiai 
Al ber ty nai ir Ra dze vi čiai bei Lakš-
tu čių kai me (Bart nin kų sen.) gy ve-
nan tys Duo bai.

Aikš te lė je vie nai šei mai at sto-
va vo po 3 na rius. Jie ne tra di ci nio 
dy džio ka muo lį sten gė si įspir ti į 
itin ma žus var tus. Rung ty nė se tei-
sė jų ne pri rei kė – vi si spren di mai 

bu vo prii ma mi bend ru žai dė jų 
spren di mu.

Po įnir tin gų ko vų paaiš kė jo, 
kad pir mo jo eta po nu ga lė to jais ta-
po ky bar tie čių Ra dze vi čių šei mos 

at sto vai. Tiek jie, tiek ki tos eki pos 
ap do va no tos fut bo lo en tu zias to 
Al gir do Kval kaus ko įsteig tais pri-
zais.

„San ta kos“ inf.

Pir mo jo eta po nu ga lė to jai – Ra dze vi čiai iš Ky bar tų.
Vy tau to KU RA LA VI ČIAUS nuo tr.

S

Užsk. 1198

Vil ka viš kio ra jo no spor to mo kyk-
los tre ne rių Jo no ir Min dau go 
Jur ky nų tre ni ruo ja mi im ty ni nin-
kai pui kiai ko vo ja įvai riuo se tur-
ny ruo se.

Šiau liuo se vy ku sia me Lie tu-
vos im ty nių čem pio na te, ku ria me 
var žė si spor ti nin kai iki 15 me tų, 
sa vo svo rio ka te go ri jo se trium-
fa vo Au gus tė Kvi re vi čiū tė ir Ka-
ri na Ša cai tė, o si dab ro me da lius 

pel nė Mig lė Ala vo čiū tė, Ha na sa 
Ha mad, Gab rie lius Po vi lai tis bei 
Taut vy das Pu žas. Ko man di nė je 
įskai to je vil ka viš kie tės mer gi nos 
iš ko vo jo pir mą ją vie tą.

Tarp tau ti nia me im ty nių tur-
ny re Lat vi jos sos ti nė je Ry go je 
čem pio nu ta po Do mas Li žai tis, o 
ant rą ją vie tą pel nė Ka ro lis Gri ge-
lai tis.

„San ta kos“ inf.

Im ty ni nin kų per ga lės
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Kaimiškus lydytus taukus (15 Eur 
už 10 kg). 
Tel. 8 670 32 210. 1216

Naudotus plastikinius langus ir 
medines vidines duris.
Tel. 8 690 13 448. 1217

Naudotus plastikinius langus ir 
vitrinas (gera būklė, 1700x1770, 
1450x1200, 1570x3090, kaina  – 
nuo 50 Eur už vnt., nevarstomi, 
iš vidaus balti, išorinė pusė ruda 
arba balta).
Daugiau informacijos el. paštu 
rsd@rsd.lt arba tel. 8 686 
40 101. 1222

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,20 Eur 
už kg). Puselės sveria 50–60 
kg. Pateikia kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška. Atveža 
nemokamai.
Tel. 8 607 12 690. 1186

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

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, bulvia-
sodes, kaupikus, bulviakases ir jų 
transporterius, trąšų barstytu-
vus, įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples-šakes ritiniams krauti, 
rankines daržovių sėjamąsias, 
kaupikus, bulvių varinėtuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
piemenis gyvuliams ganyti, 
kuoliukus, laidą, izoliatorius, 
įvairias atsargines dalis 
lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187. 206

Įvairias malkas rąstais ir suka-
potas. 
Tel. 8 659 52 203. 367

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, alksnines malkas, stambias 
alksnines, beržines supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 642 55 133,
        8 681 21 353. 5

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

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

PARDUODA

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

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

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

Užsk. 137

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

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

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

Užsk. 3311

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

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

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

UAB „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. 7Užsk. 1176

Nauja elektros prekių 
parduotuvė Pilviškių g. 10, 

Vilkaviškyje.
Visos instaliacinės medžiagos, 

apšvietimas, automatika.
Taikomos nuolaidos, specialios 

kainos elektrikams.
Tel. 8 647 18 447, www.E14.lt.

 Užsk. 962

Mūrinį namą Kybartuose (daliniai 
patogumai, ūkiniai pastatai, 
raudonų čerpių stogai, 15 a 
sklypas, 18 000 Eur).
Tel. 8 650 64 887. 1057

2 kambarių butą renovuotame 
name, Kybartuose (II a., 63 m²).
Tel.: 8 645 78 643, 
        8 646 02 461. 1169

2 kambarių butą su daliniais 
patogumais Kybartuose (I a.), 6 a 
sodą Kybartuose, FORD MONDEO 
(2006 m., 2,2 l, dyzelis, yra TA, 
nedidelis defektas).
Tel. 8 609 58 424. 1214

5,5 a sodą „Pasagos“ bendrijoje 
(yra elektros įvadas, 6x6 m ploto 
geltonų plytų namelis).
Tel. 8 615 13 410. 1206

1,7 ha žemės sklypą Vaidotų k., 
Kybartų sen.
Tel. 8 618 61 026. 1224

Vasarines padangas 185/70 
R14, vienfazį diskinį pjūklą, 
naują elektrinį masažinį čiužinį 
WELLNEO 3x1.
Tel. 8 670 49 964. 778

Lietus ratlankius R15 su 
naudotomis vasarinėmis 
padangomis HANKOOK (nuo 
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286. 2098

Birželio 6–11 dienomis tiesiai iš 
ūkio bus prekiaujama užaugintais 
mėsiniais broileriais.
Tel. 8 631 86 902. 1215

Viščiukai! Vištaitės! Parduoda 
UAB Rumšiškių paukštyno 
vienadienius, 2–3 sav. mėsinius 
viščiukus, 4–6 mėn. vištaites, 
ančiukus, žąsiukus. 
Tel. 8 685 78 204. 1189

Paukščių kurjeris prekiaus vakci-
nuotomis vištaitėmis, mėsiniais 
viščiukais, ančiukais, žąsiukais, 
didžiaisiais BIG-6 kalakučiukais 
(patinėliais). Birželio 10 d. (penk-
tadienį) prekiaus S. Ludavičiaus 
ūkyje, ant kraiko augintomis 
3–6 mėn. rudomis, raibomis, 
juodomis, baltomis dėsliosiomis 
vištaitėmis (gyvena 4–5 m.), 
mėsiniais BIG-6 veislės kalakutais 
(patinėliais), kombinuotaisiais 
pašarais. Priima užsakymus AB 
Vilniaus paukštyno išperintiems 
vienadieniams vakcinuotiems 
mėsiniams viščiukams, taip 
pat paaugintiems 2–4 sav. 
viščiukams įsigyti. Į namus atveža 
nemokamai (minimalus kiekis – 5 
paukščiai). 
Tel.: 8 623 04 888, 
        8 612 75 682. 1237

JUODELIAI SIŪLO!
UAB „Juodeliai“ stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų.
Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k., 

Marijampolės sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Šaltkalviui-remontininkui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Autokrautuvo vairuotojui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (800 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 300 Eur „į rankas“).
» Šaltkalviui-remontininkui (1 100 Eur „į rankas“).
» Autokrautuvo vairuotojui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav. 
» Pamainos meistrui (900–1 100 Eur „į rankas“).
» Pamainos operatoriui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Ekskavatoriaus vairuotojui (1 000 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų 
sąlygų)! Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės! Gardi 
kava ir sotūs sumuštiniai! Draudimas nuo traumų!
Skambink 8 600 00 515 ir gauk Tau tinkamą pasiūlymą arba 
CV siųsk cv@juodeliai.lt. Užsk. 1178

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

apžiūros centro). 
Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 
Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Be akmenų 
priemaišų 
– visiškai 
sudega!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 667

PIRKITE AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKUS! 
ANČIUKAI! ŽĄSIUKAI! KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS!

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ IR PENKTADIENĮ,
pre kiau s AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileriniais vienadieniais 
(0,90 Eur) ir paaugintais 2–4 sav. ROSS-308 ir COBB-500 veislės 
vakcinuotais viščiukais, Steponavičiaus ūkio 3–4 mėn. dominantų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis, mėsiniais ančiukais, žąsiukais, pašarais. 
Priimami užsakymai vienadienėms dedeklytėms, G. Cimakausko ūkio 
paaugintiems didiesiems mėsiniams BIG-6 veislės kalakučiukams 
įsigyti. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). 

Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.10 val., Giedriuose 
– 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., 
Slabaduose – 9.10 val., Žyniuose – 9.20 val., Sūdavoje – 9.25 val., Teiberiuose – 
9.35 val., Karaliuose – 9.50 val., Alksnėnuose – 10 val., Opšrūtuose – 10.15 val., 
Pilviškiuose – 10.30 val., Ramoniškiuose – 10.45 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose 
– 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 
12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 
val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., 
Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje 
– 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., 
Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val. 

Prekyba vietoje darbo dienomis, nuo 18 iki 20 val., šeštadieniais – 8–14 val.  
Kalvarijos turguje sekmadieniais neprekiauja! Užsk.  1236 Užsk. 666

Mė sos per dir bi mo įmo nė je 
Ma ri jam po lė je ieš ko mi:

● Ža lia vos iš pjaus ty to jas.
● Pa gal bi nis dar buo to jas 
    ža lia vai iš pjaus ty ti.

Įmo nė pa si ruo šu si ap mo-
ky ti (jei ne tu ri te dar bo pa tir-
ties). Už dar bis skai čiuo ja mas 
už at lik to dar bo kie kį.

Vi sa in for ma ci ja tei kia ma 
te le fo nu 8 699 79 770 (To mas).

Užsk. 1205

● Gyd. or to pe das trau ma to lo-
gas med. m. dr. J. Be lic kas (Kau-
nas) lei s vais tus, hia lu ro ną į są-
na rius birželio 10 d.
● Gyd. aku še ris-gi ne ko logas 
med. m. dr. A. Gau ril či kas (Kau -
no kli ni kos) konsultuos liepos 
15, 22 d.
● Gyd. akušerė-ginekologė B. 
Valiukienė konsultuos birželio 
13, 16 d.
● Lė ti nio skaus mo gy dy to jas 
E. Gau čas (Kau no kli ni kos) lei s 
vais tus į skaus mo ži di nius, są-
na rius, stu bu rą birželio 30 d.
● Urologo paslaugas teiks prof. 
D. Skaudickas (Kauno klinikos) 
birželio 21 d.
● Stemplės, skrandžio, dvylika-
pirštės žarnos ENDOSKOPIJA 
(galima bendrinė nejautra). 
ECHOSKOPIJA (krūtų, kaklo
kraujagyslių, skydliaukės, pros-
tatos, kepenų, tulžies pūslės, 
kasos, blužnies, inkstų, šlapimo 
pūslės). OZONO TERAPIJA 
kraujotakai, nervų, virškinimo 
sistemų veiklai ir kt. gerinti. 
Gyd. G. Kireilis. Užsk. 1213

Tel. 8 658 58 633
Že mai tės g. 14, Ma ri jam po lė

Užsk. 1223

» Įrengia laiptus, 
lieja pamatus.

» Stato įvairios paskirties 
pastatus, terasas, tvoras, 

vartus, vartelius.
» Atlieka virinimo darbus.

Tel. 8 636 08 745.
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Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža 
nemokamai. 
Tel.: 8 690 27 280,
        8 609 73 915. 1832

Malkas rąstais ir sukapotas.
Tel. 8 641 42 201. 1226

Stambias ir smulkias atraižas 
pakais, skaldytas beržines ir 
alksnines malkas, pjuvenas did-
maišiais, statybinę medieną. 
Greitai pristato. 
Tel.: 8 652 14 613, 
        8 671 98 262. 685

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

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

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

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630. 341

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

Skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias ir smulkias 
atraižas pakais, pjuvenas kūrenti, 
įvairią statybinę medieną. Pristato 
patogiu laiku. 
Tel.: 8 641 78 208,
        8 646 61 001. 684

Statybinę medieną, 3 m ilgio 
sausas lentas (gali obliuoti), 
sausas sukapotas malkas 
(laikomos po stogu), pušines 
atraižas, pjuvenas, sandėliukus, 
voljerus ir būdas dideliems 
šunims, pavėsines ir lauko 
tualetus. 
Tel. 8 648 61 061. 232

Įvairių markių automobilius ir 
mikroautobusus. Būklė nesvarbi. 
Sutvarko utilizavimo dokumentus, 
išrašo pažymas.
Tel. 8 689 06 429. 1208

Holistinės sveikatos kabinetas. 
Nustačius stuburo, sąnarių 
pažeidimų, širdies kraujotakos 
sutrikimus, nervų užspaudimus 
ir kt. priežastis, pats organizmas 
pašalina problemas. 
Tel. 8 620 92 722. 1225

Mobilivalykla.lt – minkštų baldų, 
čiužinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Taip pat atlieka ir cheminį 
valymą. Valymo paslaugas teikia 
kliento namuose arba bet kurioje 
kitoje klientui patogioje vietoje. 
Tel. 8 631 56 395. 1381

Dengia stogus su savo ir užsako-
vo medžiagomis. Atlieka visus 
skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 963

Atlieka stogų dengimo darbus, 
remontą, visus skardinimo 
darbus už prieinamą kainą! 
Tel. 8 672 68 917. 660

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

Pjauna pavojingus medžius kapi-
nėse ir sodybose. Turi reikiamus 
pažymėjimus. Parduoda lapuočių 
įvairią pjautą medieną. 
Tel. 8 688 70 707. 1058

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 1201

Parduoda javų kombainą 
VOLVO 1130, traktorių MTZ-50, 
kultivatorių, svarstykles (pasveria 
iki tonos), arpą, trąšų barstytuvą. 
Perka traktoriaus T-16 galinį ratą. 
Tel. 8 650 93 806. 1193

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

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

Vyriškis ieško darbo.
Tel. 8 636 08 745. 1229

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

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

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

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

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

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

Visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18 770. 1218

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

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus. 
Tel.: 8 644 55 355,
         8 660 66 466. 3049

Dideles kiaules (nuo 200 kg).
Tel. 8 670 32 210. 1219

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

UAB „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

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

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

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

ĮVAIRŪS

PERKA

PARDUODA

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

Marijampolės apskrities laikraštis

Informacija tel. (8 342) 20 805.

www.santaka.info

UAB „Suvalkijos veršeliai“ bran-
giai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551. 130

Parduoda traktoriuką-vejapjovę 
CASTEL GARDEN (2007 m., 
pjovimo plotis 63 cm, 420 Eur). 
Atlieka lengvųjų automobilių 
kėbulų suvirinimo darbus.
Tel. 8 614 21 817. 1220

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, 
atnaujinimas, dažymas. 
Tel. 8 631 91 211. 1221

Veža žvyrą, smėlį, akmenukus, 
skaldą, malkas, durpių briketus iš 
Ežerėlio durpyno ir kitus krovinius 
iki 8 tonų. 
Tel. 8 650 31 062. 1200

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, skaldelę, grūdus ir kt. 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 1202

Atlieka vidaus apdailos darbus 
(montuoja gipso kartono 
plokštes, glaisto, dažo, tinkuoja, 
tapetuoja, kloja grindis, įstato 
duris, klijuoja plyteles ir kita).
Tel. 8 630 48 383. 1160

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 672 61 432. 1231

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.    
Tel. 8 650 52 343. 1077

Vejos aeravimas. 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. 632

Valo apžėlusius žemės ūkio 
paskirties sklypus (už didesnius 
sklypus primoka gera kaina). 
Išpjauna ir išveža. Teikia kirtimo ir 
tvarkymo paslaugas.
Tel. 8 681 94 630. 488

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

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

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

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, 
kapaviečių restauravimo darbai. 
Tel. 8 639 93 545. 286

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi vairuotojai dirbti 
vilkikais su tentinėmis 
puspriekabėmis maršrutu 
Lietuva–Danija–Lietuva. 
Atlyginimas – 1 600–2 000 Eur 
per mėn. Tel. 8 685 85 922. 1227

Vilkaviškio SAB „Žemkalnija“ 
reikalingi darbuotojai sukirpimo 
skyriuje (audinių klojimo, kirpimo, 
komplektavimo darbams). 
Apmoko darbo vietoje.
Atlyginimas  730–1 200 Eur.
Tel.: (8 342) 20 390, 
        8 686 08 113. 1164

Darbas Vokietijoje prie tentų 
gamybos. Patirtis nereikalinga. 
Atlyginimas 12 Eur per val. 
Tel. +370 624 70 524. 1154

Dirbti ūkininko ūkyje (Keturvalakių 
sen.) reikalingas traktorininkas. 
Savaitgaliai laisvi. Apmokėjimas 
už darbą pasirinktinai: už 
valandas, dienas arba nuolatinis. 
Atlyginimas pagal abipusį 
susitarimą.
Tel. 8 614 66 748. 1110

Į savo komandą ieško naujo 
nario – vairuotojo ekspeditoriaus.
Darbas sunkvežimiu su 
savivartėmis puspriekabėmis.
Reikalinga C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimas, darbo 
patirtis. Darbo užmokestis – nuo 
1 200 Eur + darbo rezultatai.
Tel. 8 686 80 556. 1161

Ieško gamybos darbuotojo 
dirbti Virbalyje (pagal pateiktas 
receptūras gaminti glaistus, 
tinką ir kitus apdailos produktus, 
kilnoti svorius iki 25 kg, vairuoti 
autokrautuvą). Atlyginimas 
900–1 200 Eur (prieš mokes-
čius). CV siųsti el. p. 
info@procolor.lt. 
Tel. 8 699 69 338. 1228

Į draugišką kolektyvą priimtų 
pakaitinį vairuotoją dirbti Lietuvoje 
sunkvežimiu su savivartėmis 
puspriekabėmis. Reikalinga 
patirtis, C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimas. Suderina 
grafiką pagal poreikį – galima 
dirbti kaip papildomą darbą grūdų 
sezono laikotarpiu ar atostogų 
metu.
Tel. 8 686 80 556. 1162

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės 
eina ir palieka. Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, jie atminty 
gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą ir Angelę Vasiliauskus dėl 
mamos-anytos mirties.
Birutės gatvės kaimynai 1230

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžti namo. Bet 
taip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Nuoširdžiai užjaučiame Edmundą Dubicką ir jo artimuosius dėl 
brangaus tėčio mirties. Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą. 
Vilkaujos gatvės gyventojai 1234

UŽJAUČIAME
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Šian dien – la bai šil ta
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S Žmonės niekuomet nejaučia 
sąžinės graužimo dėl poelgių, 
tapusių jiems papročiais. 

Volteras
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Birželio 7-oji – 
Pasaulinė maisto saugos diena

Birželio 8-oji – 
Pasaulinė vandenynų diena

DIENOS

Birželio 7 d. 
Lukrecija, Lukrecijus, Milda, Povilas, 
Ratautas, Roberta, Robertas, Svaja, 
Svajonė, Svajūnas, Svajūnė

Birželio 8 d. 
Eigina, Eiginas, Eiginė, Eigintas, Eigintė, 
Medardas, Medas, Merūnas, Vilhelmas

Birželio 9 d. 
Daina, Felicija, Ginta, Gintas, Gintautas, 
Gintautė, Gintė, Prima, Primas, Vitalija

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien bus de be suo ta, bet la bai šil ta die-
na. Lie taus ne nu ma to ma. Pūs ne smar kus 
be si kei čian čios kryp ties vė jas, o tem pe ra-
tū ra kils iki 22–26 laips nių.

Tre čia die nį vie to mis pa lis, ga li nu griau-
dė ti per kū ni ja, o kai kur nu birs ir kru ša. 
Vė jas pa si suks iš va ka rų, šiau rės va ka rų. 
Že miau sia tem pe ra tū ra nak tį sieks 11–14 
laips nių ši lu mos, kils iki 21–23 laips nių.

Vie to mis pa lis ir ket vir ta die nio nak tį. 
Pa ry čiais kai kur nu si drieks rū kas. Vė jas 
kryp ties ne keis, bus ne stip rus. Tem pe ra tū-
ra nak tį bus 11–16, die ną 20–23 laips niai 
ši lu mos.

Karinėse istorinėse dainose lietu-
viai dainavo: „Kad aš jojau per žalią 
girelę, nusilaužiau putino šakelę.“
 Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Dvyniai (05 21–06 21)

Priešpilnis iki birželio 12 d.

04:46
21:50
17:04

Atkelta iš 8 p.

Per si gan dę žmo nės iš lė kė trau ki niais ir 
ma ši no mis ki tur, ta čiau da lis ne tu rė jo kur 
bėg ti ar ne su ge bė jo, todėl ap si gy ve no met-
ro sto ty se. Siek da ma, kad vai kai ne gal vo-
tų apie ka ro bai su mus, vie na pen si nin kė 
pe da go gė su gal vo jo jiems įreng ti žai di mų 
kam pe lį. Sa va no riai ga be no ne tik mais-
tą ir vais tus, bet at vež da vo ir kny gu čių, 
žais lų, plas ti li no, da žų, flo mas te rių, po pie-
riaus. Pe da go gė pra šė ap lin ki nių, o taip 
pat ir žur na lis tų, ne klau si nė ti vai kų, ką 
pa ty rė, kad jie ma žiau gal vo tų apie spro-
gi mus ir ne krūp čio tų nak ti mis nuo pri si-
mi ni mų.

Per pie ši mo va lan dė les vai kai bu vo 
ska ti na mi pieš ti tik kaž ką gra žaus, spal vin-
go, ta čiau kai ku rių pie ši nu kuo se vis tiek 
vy rau da vo tam sios spal vos – iš po pie riaus 
la pų skli do ne ri mas ir šal tu mas.

La biau siai ne ri mas tin gus pie ši nius pai-
šė ber niu kas var du Ko lia. Pe da go gė man 
pra si ta rė, kad jo tė tis su prie šu ko vo ja 
fron te, o šei ma su juo ne be tu ri ry šio jau 
de šimt die nų, dėl to sū nus la bai ne ri mau-
ja. Vai kas ne ri ma vo ir dėl my li mos ka lai-
tės Mir tos, ku ri iš si gan du si spro gi mų nu si-
trau kė nuo pa va dė lio ir pa bė go. Ber niu kui 
nie kaip ne pa vy ko jos pri si šauk ti.

Pe da go gė spė jo, kad da lis vai kų į nor-
ma lų gy ve ni mą po ka ro su grįš grei tai, ta-
čiau da liai pri reiks la bai daug lai ko, kol 
pa mirš iš gy ven tus su krė ti mus, o kai ku rie 
psi cho lo gi nių trau mų gal būt neiš si gy dys 
nie ka da.

Ma mos sle pia tie są
Vai kai yra vai kai, tai, kas suau gu siems 

neat ro do di de lė pro ble ma, vai kams tai ga-
li tap ti ne pa ke lia mu skaus mu. Taip bu vo 
ir ki tai met ro gy ve nan čiai vie nuo li ka me-
tei mer gai tei So niai, ku ri iš gy ve no dep re si-
ją dėl su si rgu sio ka ti no Bub li ko.

Tra ge di ja įvy ko ta da, kai So nia su ma-
ma Bub li ką iš ve dė iš met ro trum pam į 
lau ką pa si vaikš čio ti, ir ne to lie se spro go 
bom ba. Ka čiu kas taip iš si gan do, kad jį iš-

]

ti ko in fark tas. Ve te ri na rai dvi die nas sie kė 
iš gel bė ti jo gy vy bę, Bub li kas pa svei ko, o 
So nia vėl pra links mė jo, nu sto jo verk ti ir 
ėmė žais ti su vai kais.

Ge ros pa bai gos už tat ne tu rė jo ki ta, Ki-
ši nio ve iš girs ta, is to ri ja. Čia te ko su si pa žin-
ti su vers li nin ko šei ma, ku ri, pra si dė jus ka-
rui Uk rai no je, me tė vi sus dar bus ir puo lė 
pa dė ti pa bė gė liams. 

Vers li nin kas pa sa ko jo, kaip jį su krė tė 
vai kų, iš gir du sių gat ve pra va žiuo jan čios 
grei to sios pa gal bos ma ši nos si re ną, el ge-
sys. Pa si gir dus šiam sig na lui jie pul da vo 
slėp tis po lo va, nes Uk rai no je bu vo pri pra-
tę, jog per pa vo jaus pra ne ši mą bū ti na slėp-
tis. At vy kę į Mol do vą vai kai ne su ge bė jo to-
kio įpro čio at si kra ty ti, nors ir bu vo jiems 
sa ko ma, kad šio je ša ly je ka ro nė ra ir joks 
pa vo jus ne gre sia.

Dar la biau vers li nin kų šei mą su krė tė 
ži nia iš Cher so no, kai paaiš kė jo, jog žu vo 
jų na muo se gy ve nu sių ke tu rių vai kų tė tis. 
Ma ma il gai ne si ry žo apie tai pa sa ky ti vai-

kams, ku riuos jos se suo iš Ki ši nio vo iš si ve-
žė į Sakartvelą.

Tuo, jog ma mos sle pia nuo vai kų skau-
džią tie są, o da lis vai kų po pa tir tų ka ro 
bai su mų ne be su ge ba su bi čiu liais links-
min tis, te ko įsi ti kin ti ir man. Prie pa bė gė-
lių cent ro Ode so je vai kams bu vo su reng ta 
mu zi ki nė šven tė. Dau gu ma ma žy lių kar tu 
su kau kė tais ve dan čiai siais links mai šo ko 
ir krykš ta vo. Ta čiau ša lia sto vė jo ber niu-
kas, ku rio ma ma nie kaip neį kal bi no kar tu 
su vi sais pa žais ti. Vė liau ma ma su aša ro-
mis aky se pa pa sa ko jo, kad vai kas neat si-
gau na nuo pra ne ši mo apie fron te žu vu sį 
dė dę ir jau di na si, kad ga li žū ti ir Uk rai no-
je li kęs tė tis. Be to, šei ma, slėp da ma si nuo 
bom bar da vi mų, du mė ne sius pra gy ve no 
rū sy je, ir ber niu kas vis dar ne su ge ba at si-
pa lai duo ti bei jung tis prie ki tų vai kų šė lio-
nių.

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Ode sos ir Ki ši nio vo

(Bus dau giau)

Vai kų die nos šven tė Uk rai no je ne vi siems bu vo links ma

Gy ve ni mas su vaikais Char ki vo met ro sto ty je. Au to riaus nuo tr.S

Su si ti ki mas su neu ro me no kū rė ju
Me ni nin kas, neu ro moks li nin-
kas, ak ty vus JAV lie tu vių 
bend ruo me nės na rys – vi si šie 
žo džiai api bū di na dr. Aud rių 
Pliop lį. Dau giau nei 40 me tų 
jis de ri no iš pa žiū ros du la bai 
skir tin gus pa sau lius: me ną ir 
me di ci ną. Dirb da mas neu ro lo-
gu jis pa ra le liai kū rė uni ka lų 
dau gias luoks nį neu ro me ną, 
pa rem tą sa vo moks li nė mis 
ana li zė mis.

„Aud rius Pliop lys yra vie nas iš ne dau-
ge lio Lie tu vos ir Ame ri kos me ni nin kų 
(kar tu su pa sau li nio ly gio FLU XUS at sto-
vu Geor ge Ma ciu nas), ku riuos ga li ma 
lai ky ti mo der naus me no pio nie riais“, 
– „Kul tū ros ba ruo se“ ra šė dai lė ty ri nin kė 
Ing ri da Kor sa kai tė.

Dr. A. Pliop lys vi sa da ak ty viai vei kė 
JAV lie tu vių bend ruo me nė je. 2011–2012 
m. įgy ven di no pro jek tą „Vil tis ir dva sia“, 
skir tą pri si min ti Sta li no re ži mo vyk dy tus 
žiau ru mus. Šis pro jek tas jam pel nė Ame-
ri kos lie tu vių bend ruo me nės „Me tų žmo-
gaus“ ap do va no ji mą. 

2022 m. Či ka gos lie tu vių jau ni mo cent-
re or ga ni za vo pa ra mos Uk rai nai rin ki mą.

Me ni nin kas pri klau so „Pa sau lio sū du-
vie čių“ bend ruo me nei, jun gian čiai vaiz-
duo ja mo jo me no kū rė jus, au gu sius Sū du-
vo je ir pa skli du sius po vi są pa sau lį. Nors 
gi mė To ron te (Ka na da), ta čiau jo tė čio šak-

nys glū di Sū du vo je. To dėl neat si tik ti nai 
ypa tin gą dė me sį me ni nin kas ski ria šiam 
re gio nui.

„Net ru kus Lie tu vo je pra si dės ma no 
me no eks po na tų pri sta ty mų ma ra to nas. 
Šiais me tais ap si ri bo ju tik ke tu riais ren gi-
niais, kai praė ju sį rug sė jį jų bu vo net de vy-
ni! Tai gi, 2022-ie ji bus mi ni ma ra to no me-
tai“, – kal bė jo dr. A. Pliop lys, kvies da mas 
vi sus į ren gi nius.

Pir ma sis ren gi nys vyks jau šį penk ta-
die nį (bir že lio 10 d.) Ma ri jam po lės kul tū-
ros cent re. Čia veiks pa ro da, bus ma dų 

šou ir mu zi ki nė in terp re ta ci ja „Kai min tys 
pra by la“ šil ko ska rų te ma.

Bir že lio 12 d. (sek ma die nį) pa ro da ir 
ma dų šou „Šil ko Neu ro Me nas“ kvies į Vir-
ba lio evan ge li kų liu te ro nų baž ny čią.

Bir že lio 15 d. Lie tu vos gy ven to jų ge-
no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cent re, Vil-
niu je, vyks me no pa ro da ir pri sta ty mas 
„Si bi ro sie los“, o bir že lio 17 d. ant Var nu-
pių pi lia kal nio (Ma ri jam po lės sav.) bus 
su reng ta Ku po li nių šven tė su me ni ne ins-
ta lia ci ja „At min ties raš tai“.

Kris ti na ČE PO NIE NĖ

Sa vo dar bus pri sta to neu ro lo gas, me ni nin kas Aud rius Pliop lys.S
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