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EILĖSE PAS
MEDIKUS –
PACIENTŲ
GRUMTYNĖS.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Sovietinis palikimas kelia
aistras Vilkaviškio rajone
Andrius GRYGELAITIS

Rajono Savivaldybės administracija inicijavo sovietmetį garbinusio poeto
Vytauto Montvilos gatvių
Vilkaviškyje bei Kybartuose pavadinimo pakeitimo
procesą. Visgi prieštaringai
vertinamų to meto asmenų
vardais pavadintų objektų
mūsų rajone yra ir daugiau.

V. Montvilos vardu pavadintų
gatvių yra visoje šalyje. Vienos savivaldybės dar prieš keletą metų
nusprendė pakeisti jų pavadinimus,
o kitos suskubo tai padaryti prasidėjus karui Ukrainoje. Pavyzdžiui, viAutoriaus nuotr.
sai neseniai Biržuose sovietinio ko- S Didžioji Vilkaviškio V. Montvilos gatvės gyventojų dalis – senbuviai.
laboranto, poeto vardo gatvė buvo
pervadinta Ukrainoje žuvusio garsaus reži- ją. Jam priskiriama ir viena žinomiausių so- gyventojus dėl V. Montvilos gatvių pavadisieriaus Mariaus Kvedaravičiaus vardu.
vietinių laikų frazių – „Ateina genijai ir vėl nimų keitimo bei naujo gatvių pavadinimo
Mūsų rajone yra dvi V. Montvilos gatvės išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams“.
pasiūlymo.
– Vilkaviškyje bei Kybartuose. Neseniai ŠvieIstoriniuose šaltiniuose yra išlikę poeto
„Jei daugiau nei pusė tų gatvių gyventimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas žmonos liudijimai, kuriuose ji teigė, kad V. tojų sutiks su pavadinimo keitimu, nedelsDainoras Lukas kreipėsi į mūsų Savivaldy- Montvilai už komunizmą garbinančias ei- dami parengsime sprendimo projektą ir
bės administracijos direktorių Vitą Gavėną, les buvo mokama.
teiksime jį tvirtinti Tarybai. Iš tikrųjų labai
prašydamas pakeisti jų pavadinimus. Pagsunku įvardyti, kurių gatvių pavadinimai
rindinis motyvas – noras atsikratyti bet koVykdys apklausą
turi sovietinių apraiškų, o kurie jų neturi.
kiu sovietinius laikus menančiu palikimu.
Vilkaviškio rajono savivaldybės admi- Vyriausybė planuoja priimti desovietizaciV. Montvila savo eilėraščiuose sveikino nistracijos Pavadinimų gatvėms, pastatams, jos įstatymą, kuriame turėtų būti įvardytos
sovietinės okupacinės valdžios vykdomas statiniams ir kitiems objektams, esantiems aiškios gairės“, – sakė minėtos komisijos
pertvarkas, šlovino komunistus, okupaciją Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijo- pirmininkė Savivaldybės administracijos
bei „tautų tėvą ir mokytoją“ Josifą Staliną, je, komisija apsvarstė D. Luko prašymą ir direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.
smerkė praeitį, skelbė pasaulinę revoliuci- nusprendė siūlyti seniūnijoms apklausti
] Nukelta į 5 p.

Sūduvių amatų diena šiemet buvo išskirtinė
Eglė KVIESULAITIENĖ

Šeštadienį Paežerių dvaro sodyboje jau keturioliktą kartą nušurmuliavo tradicinė amatų šventė. Šiemet susirinko išskirtinai daug amatininkų iš Suvalkijos ir tolimesnių kraštų, o siautulingos dūzgės tęsėsi
iki pusiaunakčio.
Sūduvos metams skirti renginiai Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje
prasidėjo dar penktadienį – vyko mokslinė konferencija „Sūduva nuo seniausių
laikų iki Suvalkų gubernijos“. Renginį moderavo mūsų kraštietis politologas, tarptautinių santykių ekspertas profesorius
dr. Mindaugas Jurkynas. Konferencijoje
pranešimus skaitė Vilniaus universiteto
prof. dr. Aleksiejus Luchtanas ir doc. dr.
Algimantas Merkevičius, Lietuvos istorijos instituto prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas, dr. Tomas Baranauskas ir Vygandas
Juodgalvis, dr. Rasa Bertašiūtė iš Lietuvos

] PASKUTINĖ SAVAITĖ
Likus savaitei iki pasėlių deklaravimo
pabaigos rajone vis dar nedeklaruota
maždaug 25 tūkst. ha žemės plotų. Iki
vakar dienos paraiškas buvo pateikę 2
692 iš maždaug 3 700 rajono žemdirbių.
Jie bendrai deklaravo kiek daugiau nei
60 tūkst. hektarų.
Daugiausiai pareiškėjų pasėlius iki
šiol deklaravo Šeimenos (490), Bartninkų (418) bei Pilviškių (299) seniūnijose.
Šiemet paraiškos priimamos iki birželio
14 d.
Pavėlavusieji jas dar galės pateikti
iki liepos 8 d., tačiau už kiekvieną uždelstą dieną galutinė paramos suma tradiciškai bus mažinama 1 proc.

] TAPO LAUREATAIS

Poetas šlovino
komunizmą

Solidi konferencija

TRUMPAI

liaudies muziejaus ir svečias iš Lenkijos
dr. Tomašas Naruševičius, parašęs knygą
„Nuo Januvkos, per Suvalkus, Kalvariją,
Vilkaviškį iki Pilviškių. Alvito dekanato apžvalga iki XVIII amžiaus pabaigos“.
Beveik visą dieną vykusi konferencija
baigėsi mokslininkų ir svečių diskusija.

Pirmą kartą

Nuo šeštadienio ryto vedę edukacijas į
Paežerių dvarą plūstantiems turistams, 14
val. muziejininkai jau laukė amatų šventės
dalyvių ir lankytojų. Daugiau nei pusšimčio amatininkų palapinės buvo išsirikiavusios aplink visą dvaro kiemą, po kurį

vaikščiojo prabangiais apdarais išsipusčiusi dvarininkų svita, o muziejaus ledainėje
svečių laukė naujai parengta ekspozicija.
Tradicija Paežerių dvare tapusios amatų šventės sumanytoja muziejininkė Aušra
Mickevičienė sakė, kad šiųmetis renginys
buvo išskirtinis tuo, kad jame dalyvavo per
keturias dešimtis amatininkų ir 15 Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“
narių. Į šį klubą susibūrę archeologai, istorikai, muziejininkai, užsiimantys istorine rekonstrukcija, atkuriantys proistorės gamybos, kūrybos, meno, net maisto gaminimo
procesus.
Su kolegomis į amatų šventę atvykusi
„Pajautos“ prezidentė Daiva Luchtanienė
pasakojo, kad jų eksperimentinės archeologijos klubas savo rekonstrukcijose remiasi
tik archeologiniais radiniais patvirtintais
faktais. Todėl visi demonstruojami drabužiai, apavas, buities rakandai, vaistiniai
preparatai, maistas, amatai yra atkurti autentiškai.
] Nukelta į 7 p.

Daugiau nei 300 šalies ir rajono ugdymo įstaigų dalyvavo sveikos gyvensenos projekto „Sveikatiada“ iniciatorių
paskelbtame konkurse „Šok ir nesustok“. Mokyklų bendruomenės kūrė ir
vaizdo įrašuose įamžino savo atliekamus šokius. Mokyklinio ugdymo įstaigų kategorijoje tarp trijų paskelbtų
laureatų pateko Vilkaviškio pradinė
mokykla.

] PAGERBS SAVANORIUS
Sekmadienį (birželio 12 d.) organizuojama 1919–1920 metų nepriklausomybės
kovų Žaliosios valsčiaus savanorių pagerbimo ceremonija. Renginys prasidės
12 val. šv. Mišiomis Žaliosios Šv. Roko
bažnyčioje, 13 val. prie bažnyčios iškilmingai bus atidengiamos savanorių atminimo lentos.

] KURKIME KARTU
Birželio 25 d. vyksiančios Vilkaviškio
miesto šventės „Mano miestas Lietuvoj
įrašytas“ organizatoriai kviečia kartu
kurti miesto šventę ir paminėti Sūduvos metus. Tad visos įstaigos, įmonės,
organizacijos, nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti renginyje,
pristatyti savo veiklas, pabendrauti.
Dėl vietos Jaunimo sode, Sveikatkiemyje ar Bendrakiemyje iki birželio 10
d. reikia užsiregistruoti el. paštu rita@
vilkkc.lt arba tel. 8 675 88 179.

] PLENERAS
Sekmadienį Vilkaviškyje prasidės tradicinis savaitę truksiantis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos kūrybinis
pleneras.
Dvi kūrybinės grupės, sudarytos iš
kraštovaizdžio architektų, architektų,
menininkų, bendruomenės atstovų,
parengs Vilkaviškio miesto ir Paežerių
ežero erdvių sutvarkymo koncepcijas,
pristatys plenero metu sukurtus darbus.

Seimo narys lankysis
Vilkaviškyje
Seimo narys Algirdas Butkevičius birželio 10 d. (penktadienį), 9–11 val.,
priims gyventojus Seimo nario biure
(J. Basanavičiaus a. 7).
Užsk. 1233

2022 m. birželio 7 d.

SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Koks Jūsų požiūris į organizuojamas gerumo akcijas?

S Albina JURKŠIENĖ iš Vilkaviškio:

– Visada palaikau tokias akcijas,
nors ir esu senjorė. Skyriau pinigų, kai
rinko ukrainiečiams, taip pat parėmiau
sergančius vaikučius, ligonines. Visko
užtenka, skolintis nereikia, todėl galima ir pasidalyti.

S Tadas MACIJAUSKAS
iš Vilkaviškio:

– Pritariu gražioms iniciatyvoms,
visada stengiuosi prie jų prisidėti. Svarbu tai daryti nuoširdžiai, o ne norint
pasirodyti. Skyrei paramą ir pamiršai.
Tiesa, nemėgstu televizinių akcijų, nes
jos, mano nuomone, rengiamos dėl šou
ar reitingų.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Įsibėgėja Europos Sąjungos lėšomis
remiama Kybartų stadiono rekonstrukcija
Įsibėgėja projekto „Jaunimo sporto
ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir
bendruomenių įtraukimą pasienio
regione“, angl. „Increasing youth
sport and physical activity fostering inclusion of local authorities
and communities in cross-border
region“ (paramos sutarties numeris
1S-165) įgyvendinimas. Projektas
finansuojamas Europos Sąjungos
lėšomis pagal Europos kaimynystės
priemonę. Projekto paramos suma
– 993 946,32 Eur. Projektą įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija kartu su partneriu
Vilkaviškio rajono sporto mokykla.
Jau greitai projekto vykdytojai pakvies
Vilkaviškio rajono jaunimą įsitraukti į
sportinio aktyvumo veiklas. Numatytos
tokios veiklos, kaip tarptautinė vasaros
stovykla „Tautų draugystė 2022“, Olim- S
pinių žaidynių diena, futbolo lyga. Šios
veiklos skirtos jaunimo ir mokyklinio amžiaus vaikų fiziniam aktyvumui didinti.
Be minkštųjų veiklų, projekto metu renovuojamas Kybartų stadiono pastatas su
tribūnomis. Rekonstrukcijos darbų viešąjį
konkursą laimėjo ir rekonstrukcijos darbus atlieka UAB „Vilkasta“. Iki šios dienos
atlikta nemažai darbų: demontuotas senas pastatas ir tribūnos, sumontuoti nauji
pamatai, pastatytas pirmas tribūnų aukštas. Rekonstrukcijos darbai numatyti iki
ankstyvo rudens.

Į rekonstruotą stadioną kybartiečius planuojama pakviesti rudens pradžioje.
„Šio objekto rekonstrukcija buvo ilgai
laukta, reikalinga ir atliepianti Kybartų
miesto bendruomenės poreikius. Senosios stadiono tribūnos, kuriose ištikimi
sirgaliai palaikydavo seniausiai veikiantį
Lietuvos futbolo klubą „Sveikata“, – jau
istorija. Tikiu, kad naujai rekonstruotas
Kybartų miesto stadionas bus naudingas
sporto bendruomenei, o turint tokią sporto bazę bus galima įgyvendinti prasmingus fizinio aktyvumo bei sporto plėtros
projektus“, – kalbėjo Vilkaviškio rajono

savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Ši publikacija buvo parengta padedant
Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį
atsako tik Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija ir jis negali būti laikomas
atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

tinukas su augalinės kilmės narkotine medžiaga. Psichotropinių medžiagų rasta ir
automobilio dėtuvėje. Vaikinams gresia
bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki
dvejų metų.

teris. Penktadienį policija kviesta keturis
kartus. Kybartuose konfliktas tarp dvidešimtmetės dukters ir 42-ejų tėvo baigėsi
muštynėmis. Pareigūnai sulaikė ir dukrą,
ir tėvą bei abu pristatė į laikinojo sulaikymo patalpas.
Vilkaviškyje neblaivus sugyventinis
koridoriuje smurtavo prieš savo moterį,
o Augalų kaime (Klausučių sen.) daugiabučio koridoriuje sukonfliktavus kaimynams
vyras prieš moterį griebėsi smurto.

Užsk. 1194

ĮVYKIAI

Gresia kalėjimas
S Julijona GRUŽINSKIENĖ
iš Bardauskų k.:

– Žmonės ir taip sunkiai gyvena, todėl iniciatyvas turėtų remti valstybė. Žinoma, idėjos būna gražios, bet ne visi
gyventojai turi pinigų. Valdžia švaisto
milijonus turistams pritraukti, o apčiuopiamo rezultato nepasiekia. Kur tie pinigai nueina?

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Nežinia kuo Paežerių kaimo (Pilviškių
sen.) gyventojui nusikalto šuo, tačiau 64erių vyras nutarė juo atsikratyti. Surišęs
kilpą vyras užveržė mišrūnui kaklą ir paliko kaboti, o vėliau nugaišusį išmetė į konteinerį.
Apie žiaurų elgesį su gyvūnu žmonės
pranešė policijai. Už tokį nusikaltimą paežeriškiui gresia viešieji darbai, bauda,
areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių
metų.

Rado kvaišalų
S Bronė LABUTIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Be abejonės, turi žmonės prisidėti.
Pati aukojau ligoninėje gulėjusiems ukrainiečių vaikams, jų mamoms. Ukrainoje vyksta baisi nelaimė, neturime to
pamiršti. Kas bus, jeigu nepadėsime? O
jeigu ir pas mus kas nors panašaus nutiks?

Penktadienį Virbalyje sustabdytų jaunuolių automobilyje pareigūnai rado kvaišalų.
Apie 15.30 val. Vilniaus gatvėje policija
sustabdė automobilį „VW Passat“, kurį vairavo 27-erių vaikinas. Kartu su juo buvo
dar du jauni vyrai.
Atlikus dalinę asmenų apžiūrą 29-erių
keleivio kišenėje rastas popieriaus lanks-

Laikė nelegaliai
Ketvirtadienį Vilkaviškyje pas nepilnametį
rastas nelegaliai laikomas ginklas.
Apie 23 val. Nepriklausomybės gatvėje
pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį
„VW Golf“. Per dalinę apžiūrą septyniolikmečio kišenėje rastas dujinis revolveris.
Turėti tokį ginklą jaunuolis teisės neturėjo. Dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju
ginklu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą gresia areštas arba laisvės
atėmimas iki penkerių metų.

Daug smurto
Šį savaitgalį mūsų rajone vėl užfiksuota
daugiausia smurto atvejų visoje apskrityje.
Šeštadienį policija buvo kviesta į Kybartus ir Šukių kaimą (Šeimenos sen.),
kur neblaivūs vyrai mušė neblaivias mo-

S Laurynas ČEBANAUSKAS
iš Vilkaviškio:

– Žmonėms, kuriems būtina pagalba, reikia padėti. Taip pat manau, kad
prie tokių akcijų turėtų daugiau prisidėti ir valstybė.

Užsk. 1212

Bandė kurti benzinu
Ketvirtadienį rimtas pavojus kilo privačiam
gražiškiečių namui.
17.20 val. Vilkaviškio rajono ugniagesiai gavo pranešimą, kad Gražiškiuose,
Naujasodžio gatvėje, dega mūrinis gyvenamasis pastatas.
Atvykę į nurodytą vietą gelbėtojai rado dūmų pilnas rūsio patalpas. Su kvėpavimo aparatais patekus į patį rūsį, jame
rastas degantis plastikinis 5 l indas, kuriame buvo supilta apie 2 l benzino.
Gaisro židinys užgesintas. Stipriai aprūko rūsio patalpos, namo laiptinė, apdegė elektros laidai.
Paaiškėjo, jog dėl gaisro kaltas pats būsto šeimininkas. Vyras ugnį norėjo įkurti
su benzinu, nors tai daryti priešgaisrinės
taisyklės griežtai draudžia: degių skysčių
(šiuo atveju – benzino) garų mišinys su oru
padegtas gali sprogti.
Šįkart panašiai ir nutiko – šliūkštelėjus į krosnį skysčio, ugnis įsiplieskė ne tik
krosnyje, bet ir užgriebė benzino garus.
Kaip visuomet tokiais atvejais, gaisrą
nuslopinę ugniagesiai patikrino, ar namuose įrengtas dūmų detektorius, tačiau šio
prietaiso nerado.
Dėl neatsargaus elgesio su ugnimi savininkui pareigūnai dar ir žada surašyti protokolą.
„Santakos“ inf.
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Eilėse pas medikus – pacientų grumtynės
Eglė KVIESULAITIENĖ

to, tad atvykdavo kartą per savaitę. Dabar
medikė dirba puse etato ir į Vilkaviškį atvyksta bent du kartus per savaitę. Be to,
dar ketvirčiu etato dirba kardiologė Jūratė Blažaitienė, tad iš viso Vilkaviškio ligoninė turi 0,75 kardiologo etato.
D. Mykolaitytė įsitikinusi, kad didelės
eilės susidaro dar ir dėl to, jog pas gerus
specialistus veržiasi ir aplinkinių rajonų
gyventojai. Tad mūsų rajono pacientams
galimybės patekti pas gydytoją dar labiau
sumažėja. Vedėja pripažino, kad talonėliai
pas kardiologus išgraibstomi per pirmą registracijos valandą.

Sustreikavo širdis ir prireikė
kardiologo konsultacijos?
Tenka apgailestauti, bet mūsų rajono gyventojams vizito
pas gydytoją teks palaukti ne
vieną savaitę. Negana to, grumtynės dėl talonėlio prasidės
ankstų rytą ligoninės kieme.
Negavo talonėlio

Į redakciją paskambinusi vilkaviškietė
Aldona apgailestavo, kad mūsų rajono gyventojams medikų paslaugos tampa vis sunkiau prieinamos. Ypač sudėtinga užsiregistruoti pas kardiologus, o pastaruoju metu
su problemomis susiduria ir tie, kam reikia
endokrinologo pagalbos.
– Mano vyras širdininkas, jam nuolatos
reikia konsultuotis su kardiologais. Tačiau
kaip tai padaryti, kai neįmanoma patekti
pas gydytojus? – stebėjosi į redakciją paskambinusi moteris. – Kai vyras nuvyko į
Kauno klinikas, kardiologas priekaištavo,
kad liga labai apleista. Tai jam ir pasakiau:
jeigu daugiau miestiečių medikų važiuotų
dirbti į rajonus, tai ir ligos nebūtų tiek pažengusios.
Vilkaviškietė pasakojo, kad nuolat
skambina į ligoninės Konsultacinio skyriaus registratūrą, tačiau gauti talonėlį
pas kardiologą – misija neįmanoma. Bandė registruotis ir internetu, tačiau pas kardiologę Birutę Gumauskienę, konsultuoti
pacientus atvykstančią iš Kauno, vietų niekada nėra.
– Kai registratūroje pasakė, kurią dieną dalys talonėlius, vyras nuėjo prieš pusę
aštuntos, mat Konsultacinis skyrius dirba
nuo 7.30 val. Tačiau prie ligoninės durų
buvo tiek žmonių, kad vyras suprato, jog
jam talonėlio tikrai nebeliks. Laukiantieji
paprotino, jog norint gauti taloną į eilę reikia stoti nuo pusės penktos ryto, – pasakojo Aldona.

Konfliktai prie durų

Moteris klausė, ar normalu šiais laikais, kai yra tokios techninės galimybės,

Problemos neišspręstų

S Eilės pas gydytoją kardiologų pacientams tenka laukti už Konsultacinės poliklinikos durų.
Autorės nuotr.
žmones statyti į gyvą eilę, kurioje laukti
reikia po kelias valandas. Aldona prisiminė kaimynės pasakojimą, kai žiemą, spaudžiant speigui, pacientai į eilę rinkosi su
karštos arbatos termosais, kad nesušaltų.
Tie, kas sušalo, ėjo pasišildyti į automobilius, tačiau sugrįžusių jų į eilę niekas nebenorėjo įleisti. Kilo konfliktas, ligoniai apsižodžiavo. Medikams teko juos raminti,
reguliuoti eilę, kad žmonės nesusipeštų.
Vilkaviškietė teiravosi, kodėl talonėliai
pas kardiologą dalijami tik vieną kartą per
mėnesį. Juk jei būtų išduodami bent du
kartus, eilės sumažėtų perpus ir žmonėms
nebereikėtų ankstų rytą tiek šalti prie Konsultacinės poliklinikos durų.
Anot Aldonos, panaši problema pastaruoju metu kyla ir norintiesiems prisiregistruoti pas endokrinologą. Anksčiau dirbo dvi gydytojos endokrinologės – Aldona
Lazdauskienė ir Ilona Banišauskaitė, tad
didelės eilės nesusidarydavo. Dabar, belikus vienai gydytojai, patekti pas endokrinologą labai sunku. Tad ir endokrininių

sutrikimų turintys pacientai priversti kartą per mėnesį apgulti Konsultacinės poliklinikos duris.

Trūksta kardiologų

Su vilkaviškietės skundu supažindinome ligoninės Konsultacinio skyriaus vedėją Dianą Mykolaitytę. Ji pripažino, kad
problema egzistuoja daugelį metų ir jos
išspręsti nepavyksta. Didžiulės pacientų
eilės susidaro dėl to, kad trūksta specialistų. Tačiau su panašiomis problemomis susiduria ne tik Vilkaviškio ligoninės, bet ir
kitų rajonų gyventojai.
– Kardiologinių konsultacijų paklausa – labai didelė. Juk žinome, kad širdies
ir kraujagyslių ligos – pačios dažniausios,
ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių. Deja,
kardiologų – labai trūksta, – aiškino D. Mykolaitytė.
Tačiau, anot Konsultacinio skyriaus vedėjos, šiuo metu situacija tikrai geresnė.
Iki kovo mėn. gydytoja B. Gumauskienė
mūsų rajono ligoninėje dirbo tik 0,22 eta-

Autobusai nevažiavo dvi dienas
Andrius GRYGELAITIS

Į redakciją paskambinusi alvitietė skundėsi, kad tą dieną, kai ji
lankėsi Vilkaviškio autobusų stotyje, pagal skelbiamą grafiką
neišvyko bent trys autobusai.
Šaukštas deguto

Alvitietė negailėjo gražių žodžių Vilkaviškio autobusų stočiai, tačiau liko
nemaloniai nustebusi, kai pamatė, jog
viešai skelbiami autobusų maršrutai
neatitinka realybės. Pakalbėjusi su kitais
keleiviais moteris sužinojo, kad autobusai pagal grafikus nevažiuoja jau ne pirmą kartą.
„Ar mūsų visų išgirta autobusų
stotis pastatyta tik dėl grožio? Kartais
šaukštas deguto sugadina visą statinę
medaus. Blogiausia, kad apie viena ar
kita kryptimi nevažiuosiančius autobusus buvo pranešta iki jų išvykimo likus
gal tik 10 minučių. Žmonės būriavosi,
laukė...“, – pasipiktinimo neslėpė alvitietė.

Pirmą kartą

Situaciją komentavęs UAB „Kautra“ filialo Vilkaviškio autobusų parko vadovas
Marius Jasaitis pripažino, kad moters kaltinimai nėra laužti iš piršto. Anot jo, au-

tobusų maršrutai išties buvo sutrikdyti.
Tiesa, neilgai – vos dvi dienas.
„Pirmą kartą per 12 metų taip atsitiko, kad vienu metu mūsų įmonėje neliko gal 40 proc. vairuotojų. Vieni susirgo,
kiti negalėjo dirbti dėl kitų svarbių priežasčių. Kaip tik tomis dienomis Susisiekimo ministerijos nurodymu vėl pradėjome organizuoti tarpmiestinį maršrutą
„Vilkaviškis – Panevėžys“. Jam taip pat
reikėjo skubiai surasti vairuotojų. Dėl
to nukentėjo kai kurie vietiniai maršrutai“, – paaiškino M. Jasaitis.
Jis pripažino, jog tomis dienomis tiek
jam, tiek kitiems autobusų stoties darbuotojams situaciją teko paaiškinti ne
vienam pasipiktinusiam keleiviui. Vis
dėlto dauguma žmonių buvo gana supratingi.
Vilkaviškio autobusų parko vadovas
paneigė, kad apie laikinus autobusų
grafiko pokyčius buvo pranešama per
vėlai. Anot jo, apie tomis dienomis nevažiavusius autobusus keleiviai buvo

reguliariai informuojami nuo pat ankstyvo ryto.
Šiuo metu visos problemos jau išspręstos ir autobusai vėl važiuoja pagal
įprastus grafikus.

Grįžo į prieškarantininį lygį

„Žmonės autobusais keliauja pakankamai dažnai. Drįsčiau net teigti, kad keleivių srautai vėl grįžo į prieškarantininį lygį. Dažniausiai gyventojai važiuoja
Kybartų ir Marijampolės kryptimis. Vis
dėlto ir kiti maršrutai yra gana populiarūs. Autobusais dažniausiai vyksta mokiniai, pensininkai, o toliau nuo rajono
centro gyvenantys asmenys važiuoja į
darbus“, – teigė M. Jasaitis.
Jis ragino visus keleivius dažniau keliauti autobusais bei naudotis autobusų
stotyje teikiamomis įvairiomis paslaugomis.
„Be „Kautros“, rajone yra ir kitų
vežėjų. Kartais pastebime, jog jie ne visada išvyksta pagal skelbiamą grafiką.
Tuomet jau mums tenka atlaikyti pasipiktinusių keleivių antplūdį. Norėčiau
paraginti žmones nebijoti kreiptis bet
kokios informacijos į mūsų darbuotojus. Jie tikrai maloniai atsakys į visus
rūpimus klausimus“, – užtikrino M. Jasaitis.

Tokia pati priežastis ir dėl eilių pas endokrinologę I. Banišauskaitę. Beje, gydytoja taip pat priims šiek tiek daugiau pacientų – anksčiau dirbo 0,5, o dabar – 0,55
etato. Beje, mūsų rajono gyventojai su šeimos gydytojo siuntimu taip pat gali rinktis
bet kurią antrinio lygio gydymo įstaigą ir
vykti pas specialistus į kitus rajonus.
„Santakos“ skaitytojos pasiūlymas talonus dalinti bent du kartus per mėnesį,
anot D. Mykolaitytės, problemos neišspręstų. Per birželio mėnesį kardiologė B.
Gumauskienė priėmė 177 pacientus, iš
kurių 100 talonėlį gavo pirminei konsultacijai. Anksčiau buvo bandyta pacientus
registruoti ne mėnesiui, o sudaryti eilę į
priekį. Tačiau toks metodas nepasiteisino,
nes iš anksto užsiregistravę pacientai pamiršdavo vizito laiką ar per tą laiką kreipdavosi į kitą gydytoją. Dėl to eilėje susidarydavo spragos, o tai buvo nepalanku tiek
paciento nesulaukusiems medikams, tiek
ilgesnėse eilėse priverstiems laukti ligoniams.
D. Mykolaitytė patarė pacientams
nesirikiuoti nuo ankstaus ryto prie užrakintų ligoninės durų, o ateiti laiku arba
laukti namuose prie telefono ar kompiuterio, mat visiems pacientams, tiek besiregistruojantiems gyvai, tiek telefonu ar
internetu, sudaromos vienodos sąlygos
– nustatytą dieną, 7.30 val., laisvos vietos
įkeliamos į e.sveikatos sistemą.
Beje, skyriaus vedėja pacientus turi nuliūdinti, kad vasara – atostogų metas, tad
eilės pas specialistus šiuo metu dar pailgės.

Keičiasi leidimų atlikti kasinėjimo darbus
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės
reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose
plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarka.
Informuojame, kad statant naujus, remontuojant, rekonstruojant arba griaunant statinius,
inžinerinius įrenginius ir (ar) tinklus, kasinėti,
vykdyti atitvėrimo darbus ir riboti eismą Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje galima
tik turint leidimą.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1113
patvirtintas Aprašas, kuris nustato leidimų išdavimo, pratęsimo ir galiojimo pasibaigimo atvejus bei tvarką.
Leidimai išduodami statytojui (užsakovui)
ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia nustatytos formos prašymą bei reikalingus dokumentus.
Leidimus žemės kasinėjimo darbams išduos ne seniūnijos seniūnas, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas).
Prašymai Savivaldybės administracijai turi
būti teikiami tiesiogiai ar el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt
Prašymų formas galima rasti Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto puslapyje: https://
vilkaviskis.lt/administracija/paslaugos/prasymai-ir-blankai/
Užsk. 1232
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Programėlės dviračių entuziastams
Birželio 3 d. dviratininkai
minėjo Pasaulinę dviračio
dieną. Šia proga siūlome
pasipildyti savo programėlių
sąrašą naudingomis aplikacijomis, kurios pravers planuojant kelionę ar jau išriedėjus
į kelią.
Nenuspėjamas ir greitai besikeičiantis oras – ne priežastis atsisakyti savo
pomėgių lauke: išmanios programėlės gali padėti sekti oro prognozes,
susiplanuoti geriausius maršrutus ar
net susitaisyti sprogusią dviračio padangą.
„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas
Arnoldas Lukošius pasidalijo geriausių programėlių rekomendacijomis.
1. Veiklai ir rezultatams stebėti.
„Cycling – Bike Tracker“ programėlėje veikiančios technologijos leidžia
realiuoju laiku stebėti žemėlapį ir treniruotės rezultatus (laiką, atstumą,
sudegintas kalorijas, vidutinį greitį ir
tempą). Aplikacijos funkcijos yra neS
mokamos, o jai naudoti nereikia apyrankės ar kitos specialios įrangos. Dar
viena stebėjimo programėlė, labiau
tinkanti profesionalesniems dviratininkams – „Polar Flow“. Joje galima susiplanuoti sportui skirtas dienas, nusistatyti
priminimus, išsikelti tikslus ir stebėti jų įgyvendinimą – čia veikiantis treneris stebi
jūsų progresą ir pateikia išsamias analizes.
Vartotojams suteikiami visi įrankiai ne tik
stebėti savo sporto veiklą, analizuoti aktyvumą ir nuolatinį širdies ritmą, bet ir dau-

kamą planą turėsite prieigą prie viso
programėlės turinio. Dviračio taisymo
vadove galėsite sekti ir fiksuoti detalių
pakeitimus, rasite naujienų bei patarimų, kaip apsirengti esant skirtingoms
oro sąlygoms. Norintiems daugiau sužinoti apie dviračio dalis ir jų taisymą,
puikiai tiks „ProBikeGarage“ programėlė. Priregistravus pasirinktas detales, aplikacija fiksuos jų nusidėvėjimą,
rodys, kiek krūvio patyrė kiekviena detalė, įvertindama jos naudojimo laiką
ir įveiktus kilometrus. Aplikacija yra
integruojama su dar vienu naudingu
įrankiu – „Strava“ ir leidžia naudotojams gauti pranešimus apie techninę
priežiūrą bei analizuoti, kiek laiko tarnauja detalės.
3. Maršrutams sudaryti. Paprasta
ir praktiška programėlė „Naviki“ siūlo
dviračių maršrutų planavimą visame
pasaulyje. Ji pateikia navigacijos nurodymus, leidžia atsisiųsti žemėlapius ir
įrašyti jau įveiktas keliones. Aplikacijoje galima ne tik sekti savo kasdienį aktyvumą, bet ir planuoti įvairius laisvalaikio, kalnų ar lenktynių maršrutus.
Programėlė „Komoot“ yra populiari
Telefone įdiegtos programėlės padės susidėl intuityvios, balsu valdomos naviplanuoti geriausius kelionės maršrutus.
gacijos, efektyvių planavimo įrankių
Eglės MIČIULIENĖS nuotr. ir be interneto veikiančių žemėlapių.
Naudojimasis aplikacija yra labai aišgiau sužinoti apie savo poilsio bei miego kus ir paprastas: pasirinkus kelionės praįpročius.
džios ir pabaigos taškus, programėlė nuro2. Dviračiui taisyti. Jeigu norite patys dys, kokio sudėtingumo trasa, su kokiomis
išmokti susitaisyti savo dviratį, išbandyki- kelio dangomis susidursite ir kokio fizinio
te „Bike repair“ aplikaciją. Nemokamoje pasirengimo jai reikia. Čia galite pasisemti
versijoje rasite svarbiausias instrukcijas su įkvėpimo iš kitų žmonių maršrutų arba plaaukštos kokybės nuotraukomis, detaliais nuoti kelionę pagal kitų vartotojų pateikiavaizdo įrašais ir patarimais, o įsigiję mo- mas rekomendacijas.

4. Bendrauti. „Map My Ride“ yra puiki
aplikacija tiems, kurie nori bendrauti su
kitais dviratininkais ir dalintis savo veikla
su šia bendruomene. Programėlėje lengva
sekti ir sudaryti visų treniruočių žemėlapį bei peržiūrėti savo statistiką (greitis, atstumas, kalorijos), kuri padės tobulėti. Čia
galima prisijungti prie pasaulinės bendruomenės ir rengiamų iššūkių, skaityti
pranešimus, dalintis maršrutais, peržiūrėti kitų rekomendacijas bei pasisemti įkvėpimo. „Relive“ programėlėje lengva dalintis savo kelionėmis dviračiu socialiniuose
tinkluose, pridedant nuotraukų ir importuojant duomenis iš kitų programų, kaip
„Garmin Connect“, „Apple Health“ ir „Map
My Ride“. Naudojant aplikacijos įrankius
galima stebėti savo veiklos statistiką ir peržiūrėti draugų veiklą.
5. Oro sąlygoms. Kelionei dviračiu itin
svarbios oro sąlygos, joms sekti puikiai
tiks programėlė „The Weather Channel“.
Ji informuoja ne tik apie oro pasikeitimus,
drėgmę, bet ir apie vėjo stiprumą, slėgį, saulėlydžio laiką bei alergijos rizikas. Aplikacijos technologijos gali įspėti vartotojus apie
ateinančias liūtis ar audras, leidžia stebėti
tiesioginę kritulių informaciją bei orų prognozę net 15 dienų į priekį. Sužinoti tikslią
orų prognozę galima ir aplikacijoje „Windy“, kuri pateikia daugiau nei 40 skirtingų
rodiklių, įskaitant vėją, lietų, temperatūrą,
drėgmę, slėgį ir dar daugiau. Aplikacijoje
naudojamos ryškios spalvos skirtingiems
orų sluoksniams ir išsamios bei intuityvios
vizualizacijos. Vartotojai turi galimybę pritaikyti mėgstamiausių vietų sąrašą su galimybe kurti el. pašto įspėjimus apie artėjančias oro sąlygas bei matyti išsamią vėjo ir
bangų, potvynių ir atoslūgių prognozę.

Parama – perdirbimui modernizuoti ir plėsti
Nors UAB „Daivida“, valdanti prekės ženklą „Rokiškio
mėsinė“, dar tik pradėjo vykdyti projektą, įgyvendinamą
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
(KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paramos lėšomis,
bendrovės direktorius Justinas Kanopa jau džiaugiasi būsima nauda įmonei.
Visą birželio mėnesį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal šią veiklos sritį.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiam paraiškų priėmimo etapui įsigaliojo tam tikri svarbūs pakeitimai.
Ketina plėstis

Kaip pasakojo „Rokiškio mėsinės“ vadovas, UAB „Daivida“ yra
mėsos gamybos ir perdirbimo
įmonė, savo veiklą pradėjusi 1996
m. 2012 m. įmonė atnaujino savo
verslo strategiją, sukūrė naują
prekės ženklą „Rokiškio mėsinė“
ir pradėjo intensyviai dirbti su didžiaisiais prekybos tinklais. Anot
pašnekovo, įmonė šiuo metu gali pasiūlyti didelį aukščiausius
kokybės reikalavimus atitinkančių produktų asortimentą, be to,
atsižvelgiant į rinkos poreikius,
asortimentas nuolat papildomas
naujais gaminiais.
Bendrovėsdirektoriusprisipažino, kad yra dėkingas už galimybę pasinaudoti parama. „Labai
džiaugiamės, kad skiriamos lėšos
perdirbimui ir toliau skatinami
gamintojai. Mes ta galimybe pasinaudojome, parengėme projektą
ir gavome finansavimą. Projektas yra tik pradėtas, jį turime įgyvendinti iki 2023 metų pabaigos.“

sritį 2014–2020 metų laikotarpiui galės būti skirta iki 5
mln. eurų.

Parama – juridiniams
asmenims

Vyriausioji specialistė
taip pat priminė, jog paraiškas kviečiami teikti juridiniai asmenys, užsiimantys
žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, žemės ūkio veikla ir
perdirbantys dalį valdoje
užaugintos
produkcijos
bei planuojantys užsiimti
Anot J. Kanopos, už daugiau
žemės ūkio produktų perkaip pusę milijono eurų para- S „Rokiškio mėsinė“ gali pasiūlyti didelį aukščiausios kokybės gamidirbimo ir (ar) rinkodaros
mos įmonė suplanavo įsigyti
veikla.
nių asortimentą, be to, jis nuolat pildomas naujais gaminiais. Šiai
įrangos, skirtos gamybos ir lo„Svarbu žinoti, jog viplėtrai pasitarnaus ir parama.
UAB „Daivida“ archyvo nuotr. siems paramos gavėjams
gistikos plėtrai. „Planuojame
įsigyti naują pakavimo liniją,
galioja reikalavimas ne
naują rūkyklą dešroms, automo- Kvedarienė, šiuo paraiškų priė- būti skirta iki 1 mln. eurų.
trumpiau kaip vienus metus iki
bilį produkcijai išvežioti ir dar mimo etapu, vyksiančiu visą
Taip pat, kaip ir anksčiau, pa- paraiškos pateikimo vykdyti žekeletą kitų įrengimų“, – vardijo birželio mėnesį, minėtai veiklos gal veiklos sritį galima perdirbti mės ūkio produktų perdirbimą
pašnekovas.
sričiai įgyvendinti yra skirta 22,3 vaisius, uogas, daržoves, auga- ir (arba) rinkodarą nepertrauPaklaustas, kaip, jo nuomo- mln. eurų paramos lėšų, iš jų lininkystės produkciją, mėsą, kiamai“, – kalbėjo A. Kvedariene, gauta parama padės įmonei, ankštiniams ir baltyminiams au- pieną ir (ar) vykdyti rinkodarą, nė.
direktorius vylėsi, jog naujesnė galams perdirbti – 10 mln. eurų, taip pat perdirbimo procese susiKaip aiškino ŽŪM atstovė,
ir inovatyvesnė įranga leis klien- kitiems žemės ūkio produktams dariusių atliekų perdirbimą; kitų buvo įvesta ir kitų pakeitimų, patams pasiūlyti naujų produktų, perdirbti – 12,3 mln. eurų.
Sutarties dėl Europos Sąjungos vyzdžiui, keitėsi atrankos kriteripranašesnių už esančiuosius rinAnot specialistės, svarbiau- veikimo I priede išvardytų pro- jai. Anot pašnekovės, skatinant
koje dabar.
sias ir naujausias taisyklių pakei- duktų perdirbimą ir (arba) rin- kooperaciją, buvo išskirta, kad
„Parama padidins mūsų efek- timas, kad remiamų veiklų sąra- kodarą, jų perdirbimo procese pripažintiems žemės ūkio kootyvumą, vadinasi, būsime konku- šas buvo papildytas ankštinių ir susidariusių atliekų perdirbimą; peratyvams skiriama daugiau atrencingesni“, – kalbėjo J. Kano- baltyminių augalų perdirbimu. trečios kategorijos šalutinių gy- rankos balų, jei jie atitinka tam
pa.
Ankštinių ir baltyminių augalų vūninių produktų perdirbimą ir tikrus atrankos kriterijus.
Užsk. 1211
perdirbėjai nuo šiol gali preten- (arba) rinkodarą.
Atsirado keletas
duoti net į 5 mln. eurų paramos
Dar vienas svarbus
svarbių naujovių
sumą – tiek galės būti skirta vie- pakeitimas, A. KvedaKaip pabrėžė ŽŪM Paramos nam projektui įgyvendinti. Vie- rienės teigimu, kad vieverslui skyriaus vyriausioji spe- nam projektui įgyvendinti vyk- nam juridiniam asmecialistė (KPP 2014–2020) Agnė dantiesiems kitas veiklas galės niui pagal šią veiklos
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Sodų bendrijoje – ir rūpesčiai,
ir šventinė nuotaika
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PROBLEMA

Simona SIMANAVIČIENĖ

Keturiasdešimt devintus metus
skaičiuojanti sodininkų bendrija
„Putinas“ kitą pavasarį minės
jubiliejų. Darbštūs Kybartų sodininkai turi ne tik kuo pasidžiaugti, bet ir pasiguosti – jų puoselėjamus daržus ne pirmi metai
semia vanduo.
Viskas skęsta

Dėl Lietuvą užklupusių liūčių tapo neramu tiek miestų, tiek kaimų gyventojams:
apsemti namų rūsiai, dirbami laukai, daržo
lysvės. Ne išimtis – ir šalia Eitkūnų bei Darvino gatvių sankryžos, Kybartuose, esančio
kolektyvinio sodo plotai. Su vandens stichija sodininkai kovoja jau daugelį metų – jų
derlių beveik kasmet bando pražudyti ne
tik gausus lietus, bet ir netoliese esantis iš
krantų išsiliejantis Lieponos upelis.
Šalia 31 sklypą vienijančios bendrijos
esantis šulinys, iš kurio vasarą laistomi daržai ir šiltnamiai, vis pasipildo upelio vandeniu. Šulinys taip pat surenka lietaus vandenį, nes yra įrengta drenažo sistema. Tačiau
šiemet lietaus būta tiek daug, kad ir drenažo kanalai, ir sklypuose esantys šulinukai,
ir patys daržai paskendo vandenyje.
Kaip pasakojo vienas iš sodo savininkų

S Sodininkė Irena Bacevičienė parodė
bendrijos metraštį, kuris rašomas
jau keturiasdešimt devynerius
metus.
Vytautas Brovka, Lieponą ir šulinį jungia
vamzdis, kuriuo patvinus upeliui atiteka
vanduo. Tad lietingu periodu vietoj to, kad
vanduo išbėgtų iš sodų, atsitinka priešingai
– jo tiek padaugėja, kad užlieja sklypus.
Sodų savininkai spėja, kad vandens lygis upėje pakilo tada, kai Matlaukio kaime
buvo įrengta damba. Senesnius laikus me-

S Kybartų sodų bendrijoje „Putinas“ esančius daržus ir šiltnamius šiemet vėl
semia vanduo.
Autorės nuotr.
nantys savininkai pasakojo, kad dar prieš
įkuriant sodų bendriją šiame daugiau nei
hektaro ploto sklype telkšojo pelkynai, kuriuose net karosai veisdavosi. Buvo įrengta
drenažo sistema, bet nuo gausaus lietaus ir
upės vandens ji neapsaugojo.

Kreipsis pagalbos į seniūniją

Daug metų kibirais vandenį sėmę ir taip

gelbėję mirkstantį derlių taikūs ir geros
nuotaikos nestokojantys daržininkai nieko nekaltino, tačiau sutiko, kad problemą
spręsti būtina.
„Turim patys tvarkytis, rinkti pinigus,
niekas kitas už mus to nepadarys“, – kalbėjo viena iš sodo savininkių Aristida Balbierienė.
] Nukelta į 7 p.

Sovietinis palikimas kelia aistras Vilkaviškio rajone
] Atkelta iš 1 p.
Jos teigimu, rajone yra ir daugiau prieštaringai vertinamų gatvių pavadinimų. Tai
– Tarybų, Kosmonautų, S. Nėries, P. Cvirkos
ir kt. Jose gyvenančius žmones ateityje taip
pat planuojama apklausti dėl galimų pavadinimų keitimų.
„Esame sulaukę daug priekaištų net dėl
neseniai prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos pastatyto Salomėjos Nėries koplytstulpio. Visgi net dabartinis kultūros ministras
Simonas Kairys yra pripažinęs, kad šalyje
nėra nė vieno paminklo ar atminimo ženklo, kuris savo ideologija būtų nukreiptas
prieš lietuvišką santvarką. Manau, jog desovietizacijos įstatymas padės daugeliui išsklaidyti abejones“, – svarstė D. Riklienė.
Desovietizacijos įstatymo projektas Seime buvo įregistruotas dar praėjusią savaitę. Pagal šį įstatymą, pripažinus, kad viešuoju objektu propaguojami autoritariniai ar
totalitariniai režimai, vaizduojant jų asmenis, simbolius, objektas būtų pašalinamas
arba keičiamas. Ši tvarka būtų taikoma paminklams, skulptūroms, aikštėms ir gatvių
pavadinimams. Jeigu įstatymo projektui
bus pritarta, jis įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Turi patirties

Tiek Vilkaviškio, tiek Kybartų seniūnai
pažadėjo gyventojus dėl gatvių pavadinimo keitimo apklausti birželį. Tai padaryti
nebus labai sudėtinga, nes abiejų miestų
V. Montvilos gatvėse yra vos po 16 namų.
Kai kuriuose iš jų žmonės negyvena.
„Suteikti naujai gatvei pavadinimą yra
lengviau nei pakeisti jau esamą. Daugelis
gyventojų nenori pokyčių, nes tai susiję su
daugybe biurokratinių dalykų. Juk pakeitus gatvės pavadinimą tenka koreguoti registrų centro duomenis, o dėl naujo adreso
neretai iškyla įvairių nesusipratimų su laikraščių, laiškų, įvairių siuntų ar dokumentų
pristatymu. Jei viskas būtų sutvarkyta au-

Panašios nuomonės laikėsi ir dešimtmetį šioje gatvėje gyvenanti Vilma Bindokienė. Moteris teigė nematanti reikalo keisti
gatvės pavadinimą, nors pripažino, kad V.
Montvila tikrai nenusipelnė, jog jo vardas
būtų įamžintas tokiu būdu.
„Šioje gatvėje gyvename bemaž pusšimtį metų. Kai įsigijome sklypą ir pasistatėme namą, gatvė jau vadinosi V. Montvilos
vardu. Keitėsi tik namų numeriai. Didžioji
gatvės gyventojų dalis – senbuviai. Naujakurių čia yra vos vienas kitas. Žmonės
jau pripratę prie šio pavadinimo. Vis dėlto
sutinku, kad jį reikėtų pakeisti. Nemanau,
kad V. Montvila vertas tokios garbės. Būsimos išlaidos dėl gatvės pavadinimo keitimo kažkiek neramina, tačiau teks susitaikyti. Girdėjau, kad ir kai kurių kitų rajono
gatvių pavadinimus planuojama pakeisti“,
– kalbėjo Vilkaviškyje, V. Montvilos gatvėje,
gyvenanti Vanda Galinaitienė.

S Prie Alvito geležinkelio stoties stūkso tarybinių lakūnų žūties vietą žymintis
paminklas.
Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.
tomatiškai, greičiausiai žmonės į šį reikalą
žiūrėtų palankiau“, – svarstė Vilkaviškio seniūnas Remigijus Kurauskas.
Jis prisiminė, kad prieš keletą metų praplėtus miesto ribas dalis sodų bendrijose gyvenusių asmenų taip pat turėjo apsispręsti
dėl naujų savo gatvių pavadinimų. Tuomet
didelių nesusipratimų buvo išvengta.
Kybartuose neseniai taip pat buvo inicijuotas gatvės pavadinimo keitimo procesas.
Tąkart norėta Darvino gatvei grąžinti senąjį Bažnyčios gatvės pavadinimą. Visgi seniūnas Romas Šunokas iš mokslininkų sulaukė
laiško, kuriame buvo prašoma nieko nekeisti. Laiške Darvino gatvė buvo vadinama unikalia ir neturinčia analogų visoje Lietuvoje.
Nepaisydamas to, R. Šunokas vis tiek apklausė šios gatvės gyventojus, kurių didžioji dalis pavadinimo pakeisti nesutiko.
„Šįkart elgsimės taip pat. Aš pats su se-

niūnijos darbuotojais keliausiu į gyventojų
namus ir teirausiuosi jų nuomonės dėl V.
Montvilos gatvės pavadinimo keitimo. Jei
žmonės sutiks, grąžinsime buvusį Pilėnų
gatvės pavadinimą. Jei paprieštaraus, greičiausiai nieko nekeisime. Kol nėra įstatymiškai reglamentuotos tvarkos, tol negalime
žmonių priversti ką nors keisti“, – teigė R.
Šunokas.

Skirtingos nuomonės

Vilkaviškyje V. Montvilos gatvės gyventojai neturi vieningos nuomonės dėl šios
gatvės pavadinimo keitimo. Porą metų šioje
gatvėje gyvenantis Nerijus Stebulis teigė apskritai iki šiol nieko negirdėjęs apie planuojamus pokyčius. Vyras sakė jiems neprieštaraujantis, tačiau baiminosi, kad dėl įvairių
dokumentų perregistravimo gali tekti išleisti nemažą pinigų sumą.

Laukia atsakymo iš ministerijos

Prasidėjus karui Ukrainoje šalyje atkreiptas dėmesys ne tik į gatvių pavadinimus, bet ir į sovietinius laikus menančius
bei sovietine simbolika išsiskiriančius paminklus ir atminimo ženklus. Daugelyje šalies savivaldybių pradėti jų demontavimo
darbai.
Mūsų rajone bent vienas toks paminklas
taip pat yra. Tai – šalia Alvito geležinkelio
stoties stovintis manomą tarybinių lakūnų
Sergejaus Gerasimovo ir Aleksandro Zubkovo žūties vietą žymintis monumentas.
„Prie jo buvusią informacinę lentelę
nuėmėme, o patį paminklą kol kas palikome. Ant jo galima pamatyti tarybinių simbolių – antpečius su sovietinėmis žvaigždėmis. Kreipėmės į Kultūros ministeriją,
klausėme, ką turėtume toliau daryti. Kol
kas atsakymo nesulaukėme. Jei gausime nurodymą paminklą nugriauti, taip ir padarysime“, – sakė Savivaldybės administracijos
direktorius Vitas Gavėnas.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Aktyvaus gyvenimo įpročiai
formuojami nuo mažens
Fizinis aktyvumas – būtinas
kiekvieno augančio vaiko gyvenimo elementas. Jis užtikrina
harmoningą vystymąsi, augimą bei sveikatą, o jo nauda
žmogui – nenuginčijama.
Labai svarbu skatinti vaikų ir suaugusiųjų
fizinį raštingumą bei ugdyti fizinio aktyvumo įpročius, teikiančius džiaugsmą ir naudą. Siekdamas tai daryti, Vilkaviškio lopšelis-darželis „Buratinas“ nuolat įsitraukia į
ilgalaikius projektus. Nuo 2013 m. esame
aktyvūs olimpinio ugdymo projekto „Olimpinė karta“ dalyviai. Taip pat jau septintus
metus dalyvaujame didžiausiame Lietuvoje
darželinukams skirtame projekte „Lietuvos
mažųjų žaidynės“, kurį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros
pedagogų asociacija.
Šiemet žaidynės vyko keliais etapais.
Pirmajame – vaikai atliko fizinio aktyvumo veiklas, kurias nuotoliniu būdu vedė
skirtingų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo
įstaigų treneriai. Treniruotes per kompiuterio ekraną stebėję vaikai bėgiojo, šuoliavo per kliūtis, laipiojo, mėtė kamuolius,
žaidė įvairius kūno judesius lavinančius
žaidimus.
Antrajame etape kiekvienas lopšelisdarželis rengė žaidynes savo įstaigose. Mūsų suorganizuotas festivalis virto didele
sporto švente. Jis vyko Vilkaviškio sporto
ir pramogų centre. Vaikai išbandė jėgas net
devyniose dinamiškose estafetėse, kurios lavino vikrumą, koordinaciją, greitį. Mažylių

S Vilkaviškio lopšeliui-darželiui „Buratinas“ atstovavo „Drugelių“ grupės nariai.
veidus puošė plačios šypsenos. Už pastangas visi buvo apdovanoti diplomais.
Finalinis projekto etapas vyko didžiojoje Alytaus sporto arenoje. Į ją atvyko 24
ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos.
Lopšeliui-darželiui „Buratinas“ atstovavo
„Drugelių“ grupės vaikučiai. Festivalio dalyviams susirinkusieji negailėjo plojimų,
palaikymo šūksnių, o pati arena mirgėjo
padrąsinančių plakatų gausa. Visos komandos tapo laureatėmis, buvo apdovano-

tos taurėmis ir diplomais, o kiekvienam
vaikui įteikta finalinio festivalio dalyvio
pasas, medalis ir diplomas.
Tokie projektai padeda auginti laimingus vaikus, atveria jiems galimybes pažinti
kitokį pasaulį, plečia pažintis, skatina pozityvias patirtis, formuoja sveiko ir aktyvaus
gyvenimo įpročius.
Irma NORKEVIČIENĖ
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė,
Lietuvos mažųjų žaidynių koordinatorė

Kelionė baigiasi – kelionė tęsiasi

Jaunųjų kovotojų
sėkmė
Jaunieji trenerio Rolando
Janavičiaus auklėtiniai sėkmingai garsina Vilkaviškio
rajono vardą įvairiose varžybose.
Marijampolėje vykusiame draugiškame dziudo turnyre Vilkaviškio sportininkai iškovojo net 6 medalius. Pirmosiomis vietomis džiaugėsi Luknė
Jočytė bei Kevinas Žukauskas. Sidabro
medalius pelnė Melita Griškėnaitė,
Matas Rinkevičius ir Eimantas Karpavičius. Trečiąją vietą iškovojo Lukas
Glinskas.
Sezoną kovotojai užbaigė dalyvaudami tarptautiniame Baltijos šalių graplingo čempionate. Į jį atvyko
sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Kartu su
pilviškiečiu treneriu R. Janavičiumi
į varžybas vyko 7 jo auklėtiniai iš Vilkaviškio bei Marijampolės. 3 iš jų tapo
prizininkais: sidabro medalius pelnė
Modestas Žaldaris ir Viktoras Maksymenko, o bronzos apdovanojimu pasipuošė Arnas Luščikas.
Kartu su jaunimu čempionate kovojo ir suaugusieji. Meistrų kategorijoje R. Janavičiui niekas neprilygo, o
absoliučioje įskaitoje jis užėmė antrąją vietą.
„Santakos“ inf.

SUSITIKIMAI

Tą dieną Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindinėje mokykloje netilo šventinis šurmulys.
Mokyklos bendruomenė laukė
atvykstančių „Erasmus+“ projekto „Eksperimentinė kūrybinio
mokymosi kelionė“ dalyvių iš
keturių užsienio šalių – Graikijos,
Italijos, Rumunijos bei Turkijos.
29 svečių grupę po ekskursijų Vilniuje ir
Trakuose mokyklos kieme pasitiko Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras su šokėjomis bei gausios mokinių ir
mokytojų ovacijos. Kaip vėliau sakė patys
svečiai, sutikimas paliko didžiulį įspūdį:
„Labai svarbūs ir laukti pasijutome“.
Delegacijos nariai aplankė mokyklą, apžiūrėjo edukacines erdves, vėliau dalyvavo
prezentacijų „Kuo fotografija svarbi mano
šaliai, miestui, man“ pristatyme. Pagrindinė šių trumpalaikių mokinių grupių mainų
tema buvo ,,Fotografijos galia“.
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro
Vizualiųjų menų būrelio merginos (vadovas Andrius Birštonas) bei Anglų kalbos
artelės nariai projekto dalyvius įsuko į
aktyvią renginio „Vilkaviškis pėsčiomis.
Mažo miesto nuotraukos“ veiklą. Grįžę į
mokyklą svečiai dalyvavo taikos misijos
užsiėmime – nupiešė ir anglų kalba užrašė savo mintis apie taiką. Visi darbeliai
buvo sudėti į ,,Laiko kapsulę“, kuri vėliau

S Projekto dalyviai pasodino taikos ir draugystės medelį.
buvo užkasta sodinant projektui atminti
skirtą medelį.
Viena diena buvo skirta kultūrinio paveldo puoselėjimui. Svečiai apsilankė Raudondvario dvare, vėliau nuvyko į Aleksoto
apžvalgos aikštelę, kur fotografavo nepakartojamą Kauno miesto panoramą. Dienos išvyka baigėsi Marijampolėje. Svečiai
apsilankė miesto bibliotekoje ir dalyvavo
edukacijoje „Fotografijos menas“.

Kitą dieną projekto dalyviai lankėsi Savivaldybėje, susitiko su valdžios atstovais,
kurie papasakojo apie Vilkaviškio rajoną,
padovanojo delegacijos nariams suvenyrų. Grįžę į mokyklą projekto dalyviai įvertino projektinį žingsniavimo iššūkį „HHH2022“,stebėjo nepakartojamą šventinį
koncertą, kurį surengė mūsų mokyklos
mokiniai ir mokytojai.
Paskutinę viešnagės Lietuvoje dieną

Dalios LAPAITIENĖS nuotr.
svečiai lankėsi „Virbalio vartų“ bendruomenėje, susipažino su senoviniais amatais,
vaišinosi kaimišku kugeliu.
Išvykdami svečiai su ašaromis akyse
dėkojo už svetingumą. Ypač sujaudino
jautrūs graikų grupės mokytojos pasakyti
žodžiai: „Per šią savaitę nugyvenau dar vieną naują gyvenimą“.
Irada MILTINIENĖ
Projekto koordinatorė

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Sūduvių amatų diena šiemet buvo išskirtinė

S Po Paežerių dvaro teritoriją vaikštinėjo prabangiais rūbais išsipusčiusi dvarininkų svita.
Autorės nuotr.

S Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ nariai yra rekonstravę autentišką pynimą iš vytelių.

] Atkelta iš 1 p.

rodė paties pagamintą „Lituanikos“ modelį.
Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus pedagogai ir moksleiviai visus vaišino žuviene ir pačių keptu pyragu, susidomėjusius mokė siuvimo
amato. Išalkusieji būriavosi ir prie „Šiurpos“ katilo, kuria vaišino medžiotojai.
Ypatingo susidomėjimo (o kai kam
ir pasišlykštėjimo) kėlė marijampoliečio
svirplių augintojo pristatyta produkcija. Buvo galima paragauti įvairių skonių
svirplių traškučių.

– Tai ne vaidinimas ar inscenizacija. Viskas atkurta pagal archeologinius radinius
ir tyrimus nuo akmens amžiaus. Nenaudojame jokių šiuolaikinių cheminių medžiagų
– tik tai, kas buvo naudojama rekonstruojamu laikmečiu. Jei nežinome, tai nekuriame ir nemeluojame – laukiame, kol atsiras
archeologinių šaltinių. Daug ką atrandame
eksperimentuodami, nes rašytinių šaltinių
iš ankstesnių laikų nėra, – pasakojo „Pajautos“ prezidentė Daiva Luchtanienė.

Dvelkia autentika

Šventėje dalyvavę klubo nariai Roma
ir Virginijus Šlipaičiai yra rekonstravę autentišką pynimą iš vytelių. Pagal surastus
archeologinius krepšių fragmentus Šlipaičiai atkūrė skirtingus pynimo būdus, būdingus praėjusiems amžiams.
„Pajautos“ klubo nariai pristatė ir odininkus, kurie rekonstruoja, kokį apavą
prieš tūkstantį metų ar viduramžiais avėjo lietuviai, kokias rankines tuomet gamino. Šventės svečiai čiupinėjo vyžas, pusbačius, nagines ir negalėjo patikėti, kad

patvariam apavui ruošiama oda būdavo
įtrinama... smegenimis, o pusbačių komplektas viduramžiais buvo prabangi vestuvinė dovana.
Savo amatą pristatė ir juvelyras, stiklo
karoliukų meistrė, kailiadirbys. Šventės
svečius domino senoviniai maisto gaminimo, konservavimo receptai, medicina
ir farmacija, tad „Pajautos“ klubo nariai
noriai dalijosi sukaupta informacija. Susirinkusieji smalsiai stebėjo, kaip buvo vytinama mėsa. Tiesa, daugelis jos paragauti
norėjusiųjų taip ir nesulaukė, mat mėsa
paprastai vytinama daugiau nei porą parų.
Lietuvos totorius Virginijus Jakubauskas pristatė amatą, kuriuo garsėjo jo protėviai. Jis pasakojo, kad senovėje kailiadirbystėje buvo naudojami ruginiai miltai ir
eglės žievė. Pastarąja dirbdavo tik prabangius kailius, skirtus turtingiesiems.
Savo dirbinius pristatė ir vietiniai
auksarankiai – audėjai, mezgėjai, vilnos
vėlėjai, siuvinėtojai, pynėjai, drožėjai, keramikai, kryždirbiai, kalviai, pirmą kartą
šventėje dalyvavę galionų meistrai, o vilkaviškietis Juozas Vieraitis smalsuoliams

Muzika ir teatras

Aplankiusieji šurmuliuojančią mugę
akis suko į lauko sceną, kur vienas kitą keitė šokėjai ir dainininkai, kalbėjo svečiai.
Pirmasis iš dvaro balkonėlio susirinkusiesiems užgrojo trimitininkų kvartetas iš
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros (dėst. lekt. Linas Rupšlaukis). Netrūko
ir mūsų krašto saviveiklininkų pasirodymų – koncertavo Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansambliai „Sūduviai“ (vad.
Jūratė Drunienė), „Lankupa“ (vad. Daiva

Sodų bendrijoje – ir rūpesčiai, ir šventinė nuotaika
] Atkelta iš 5 p.
Moteriai antrino ir kiti sodininkai. Jie diskutavo, kad reikėtų atkasti ir apžiūrėti
vamzdį, galbūt įrengti sklendę, kurią sodininkai patys galėtų atidaryti ar uždaryti.
Taip pat buvo siūlyta visai užaklinti vamzdį, bet tada upės vanduo nebeatitekėtų į
šulinį ir per sausrą nebūtų kuo laistyti daržų. Galiausiai „Putino“ sodininkai nutarė
kreiptis pagalbos į Kybartų seniūniją – gal
ji galės kuo padėti ar patarti, kaip išspręsti
įsisenėjusią problemą.

Minėjo sukaktį

Sodai kybartiečiams ypač brangūs. Iš
šalia esančių daugiabučių čia jie pabėga atsikvėpti ir pabūti gamtoje. Visi sklypai prižiūrėti: daržuose jau stiebiasi daržovės, soduose auginami vaismedžiai, uogos, gėlės.
„Senųjų savininkų belikę tik trys, viena jų
esu aš, kiti – jau išėję amžinybėn“, – atsiduso Irena Bacevičienė.
Moteris pasakojo, kad anais laikais kolektyvinio sodo bendruomenė buvo labai
vieninga. Visi draugėn susirinkdavo švęsti šventes, gimtadienius, taip pat organi-

zuodavo gražiausio gėlyno varžytuves ar
rengdavo parodas, derliaus šventes. Būta
ir konkurencijos, nes rūpėjo sodo kaimyną derliaus gausa nustebinti.
Skirtingai nei kituose kolektyviniuose soduose, gyvenamųjų namų „Putino“
bendrijoje nėra. Tai lėmė išskirtinis sklypų išplanavimas.
„Gal mes vieninteliai Lietuvoje turime
tokį sodą, kai kiekvieno sklypo plotis yra
šeši metrai, o ilgis – šimtas metrų“, – apie
sodų išskirtinumą pasakojo V. Brovka.
Pasirodo, niekas nenorėjo turėti sodo,
kuris ribotųsi su kapinėmis, todėl buvo nuspręsta visiems padalyti vienodai – kiekvienas sklypas ribojasi tiek su keliu, tiek
su Kybartų kapinių tvora. Kolektyvinio sodo įkūrimo iniciatorius buvo Juozas Butkevičius, o pirmuoju bendrijos pirmininku
išrinktas Algirdas Brovka.
Beje, A. Brovka dar ir dabar lanko, puoselėja savo sodą, o pačių sodininkų yra labai gerbiamas. Senjorui šiais metais suėjo
devyniasdešimt metų. Ta proga sodininkai
suruošė buvusiam pirmininkui dovaną ir
linkėjo ilgų gyvenimo metų bei ąžuolo stiprybės.

Rašo metraštį

Sodų bendrijai „Putino“ pavadinimas
duotas dėl sodo pakraštyje augusio putinų
krūmo. I. Bacevičienė pasakojo, kad augalas gausiai apsipildavo raudonomis uogomis, kurios gydė nuo šimto ligų ir daugeliui buvo sveikatos šaltinis.
Sodų bendrija, nors ir buvo įteisinta,
vėliau prarado savo statusą.
Bendrijos istoriją mena ne tik išsaugoti įkūrimo dokumentai ar pirmųjų sodininkų atsiminimai, bet ir bendrijos metraštis,
kurį kūrė Romutė Mikalauskienė. Storame žurnale sudėtos įsimintiniausios akimirkos iš bendrijos gyvenimo.
Moteris negailėjo metraštį papuošti pačios pieštomis iliustracijomis bei nuotraukomis. Knygoje pažymėtos sodų bendrijos
įkūrėjų pavardės, taip pat dailiai išrašytas
31 savininko sąrašas.
Romutei mirus metraštį jos vyras Gintautas perleido I. Bacevičienei.
„Kas dieną soduose pluša labai darbštūs žmonės, tėvai ir savo vaikus moko
sklypeliais rūpintis. Aš pati labai mėgstu
rankas į žemę sukišti, tada net širdis atsigauna“, – kalbėjo Irena.

Ambrasaitė), Girėnų kultūros namų kapela „Versmė“ (vad. Nomeda Klimauskienė),
Alksnėnų kaimo bendruomenės kapela
„Alksnė“ (vad. Linutė ir Ramutis Skrinskai), „Aušros“ gimnazijos merginų šokių
kolektyvas „Norija“ bei Šokių studija „Šokantys bateliai“ (vad. Vilija Jakubauskė).
Rajono gyventojus bei svečius džiugino ir iš kitų Suvalkijos vietų atvykę saviveiklos kolektyvai – Griškabūdžio kultūros
centro „Nova“ (vad. Nijolė Černevičienė)
ir „Užnovietis“ (vad. Raimonda Černevičiūtė), Kazlų Rūdos „Sūduonia“ ir „Zobalda“
(vad. Daina Ciegienė), Plokščių „Vaiguva“
(vad. Asta Grigaitienė), Gelgaudiškio „Šilupė“ (vad. Audronė Adomaitienė).
Plutiškių kultūros namų teatro (vad.
Žibutė Labutienė) aktoriai džiugino spektakliu „Trys mylimos“, pastatytu pagal Žemaitės apysaką.
Pradėjus griežti kaimo kapeloms sėdinčiųjų sumažėjo, o išgirdus geros muzikos
kapelijos ,,Sadūnai“ užvedančias melodijas kojos kilnojosi ir jauniems, ir lazdele
pasiramsčiuojantiems senoliams. Vakaruškos tęsėsi iki pusiaunakčio, kol nuo kojų
nusivarė ir muzikantai, ir šokėjai.

KAS? KUR? KADA?
Vilkaviškyje
s Birželio 9 d., 12 val., Vilkaviškio vie-

šojoje bibliotekoje vyks susitikimas
su rašytoju Rimantu Greičiumi ir jo
naujausios knygos „Šviesa ir šešėliai“ pristatymas.

Bartninkuose
s Pažymint Sūduvos metus birželio 9

d., 15 val., Bartninkų miestelio bibliotekoje rengiamas susitikimas su
istoriku Antanu Žilinsku. Svečias
pristatys savo naujausią knygą „Dingusio Rūdos kaimo elegijos“, skirtą
nykstantiems kaimams atminti, bei
atskleis išskirtinį Piliakalnių krašto
nuopelną Sūduvos istorijoje, papasakos apie žydų gelbėtojus iš Piliakalnių.

Klausučiuose
s Birželio 16 d., 19 val., koncertuos

atlikėja Rosita Čivilytė su grupe. Bilietus (kaina 10 Eur, koncerto dieną
– 15 Eur) jau galima įsigyti Vilkaviškio kultūros centro ir Klausučių kultūros namų bilietų kasose, taip pat
internetu https://www.bilietai.lt/.../
rosita-civilyte-su-grupe-358959/.
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Vaikų dienos šventė Ukrainoje
ne visiems buvo linksma

UKRAINOS REPORTAŽAI

(Tęsinys. Spausdinta
„Santakoje“, Nr. 20–22, 24–
32, 34–43)

čiams ir šaliai iškilusį pavojų, apie neramią
nežinią emigracijoje.

Traumos visam gyvenimui

Panašius susikrimtusių mamų bei vaikų ir juos išlydinčių tėčių vaizdus vėliau
teko matyti Lvivo, Kyjivo, Charkivo, Odesos
geležinkelio stotyse. Charkive sukrėtė apsilankymas raketos apgriauto namo kieme.
Raketa atskriejo į mokyklos stadiono
pakraštį ir sprogusi ore apgriovė gretimą
keturių aukštų namą. Ji sudegino ir penkis
šalia stovėjusius automobilius, išdaužė visus mokyklos langus.
Kadangi raketa atskrido šeštą valandą
ryto, kieme nebuvo žmonių ir niekas nežuvo. Tačiau sprogimas taip išgąsdino labiausiai apgriautame bute buvusius du vaikus,
jog penkiametis berniukas visą mėnesį nenustoja mikčioti, o metais vyresnė sesutė
nevalingai pradėjo šlapintis.
Per karą Ukrainoje jau žuvo beveik trys
šimtai vaikų, keleriopai daugiau yra sužeistų. Dar daugiau vaikų išgyvena psichines
traumas, nuo kurių dalis galimai neišgis visą gyvenimą.

Lietuvoje paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tai
džiugi šeimos šventė. Rusijos
agresiją patiriančioje Ukrainoje šią dieną daugybei vaikų
teko praleisti be tėčių – jie kariauja fronte, budi apkasuose
ar patikros postuose, gydosi
žaizdas ligoninėse.
Išgąsdinti karo

Daliai Ukrainos vaikų ši diena kupina liūdesio ir ašarų. Jie kartu su mamomis gedi kare žuvusių tėčių. Ukrainos
vyriausybė nutyli tikslų kovose žuvusių gynėjų skaičių, tačiau pagal neoficialią informaciją šiuo metu Donbaso
regione vykstančiuose įnirtinguose mūšiuose kasdien žūva apie šimtą karių, o
du šimtai – patiria invalidumą lemian- S
čius sužeidimus.
Apie trečdalis ukrainiečių šeimų
šiuo metu yra palikusios savo namus – pabėgusios nuo artėjančio fronto į saugesnius šalies regionus arba į užsienį. Iš viso Ukrainą
paliko apie 5 mln. gyventojų, kurių dauguma – vienišos mamos su vaikais, mat vyrai
nuo 18 iki 60 metų iš šalies neišleidžiami,
jie privalės ginti tėvynę.

Vaikų vežimėliai Lvivo senamiestyje simbolizavo mirusius kare vaikus.
Eldorado BUTRIMO nuotr.
Pamenu vaizdus, regėtus pirmąją karo
savaitę Lenkijos mieste Peremyšlyje, kurį
tada užplūdo neregėtas skaičius pabėgėlių.
Tam nebuvo pasiruošusios nei Ukrainos,
nei Lenkijos tarnybos, todėl mamos su mažais vaikais esant minusinei temperatūrai
pasienyje išstovėjo net po kelias paras – išsi-

gandusios, pavargusios, rūpesčių pilnomis
akimis. Susikrimtę, surimtėję atrodė ir
paaugliai, tik mažyliai linksmai čiauškėjo ir
žaidė su savanorių padovanotomis lėlėmis
bei mašinėlėmis.
Mažyliai nesuprato, o mamos turbūt ir
nenorėjo jų gąsdinti bei pasakoti apie tė-

Piešiniuose – tamsios spalvos

Pamenu apsilankymą „Studentų“ požeminėje metro stotyje Charkovo mikrorajone Saltovkoje, kuriame dar žiemą gyveno
400 tūkst. žmonių. Šį arčiausiai fronto linijos esantį, vos trisdešimt kilometrų nuo Rusijos sienos nutolusį mikrorajoną įsiveržėliai karo pradžioje ėmė bombarduoti dieną
ir naktį.
] Nukelta į 12 p.
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Šeimų šventėje – kybartiečių triumfas
Kadaise mūsų rajone dirbusio futbolo entuziasto
Martyno Karpavičiaus iniciatyva rengiama futbolo
šventė „Vieninga šeima“
skaičiuoja jau dvyliktus
metus.
Nuo 2010 m. vykstantis tradicinis
renginys pastaraisiais metais peraugo į ne vieną dieną trunkančią
šventę – ji organizuojama etapais.
Futbolą žaidžiančios šeimos dabar
kviečiamos rungtyniauti vis į kitą
Lietuvos vietą.
Į Raudonės pilies teritorijoje
vykusį pirmąjį šių metų etapą atvyko 12 šeimų iš visos šalies. Mūsų rajonui atstovavo kybartiečiai
Albertynai ir Radzevičiai bei Lakštučių kaime (Bartninkų sen.) gyvenantys Duobai.
Aikštelėje vienai šeimai atstovavo po 3 narius. Jie netradicinio
dydžio kamuolį stengėsi įspirti į
itin mažus vartus. Rungtynėse teisėjų neprireikė – visi sprendimai

KRYŽIAŽODIS

S Pirmojo etapo nugalėtojai – Radzevičiai iš Kybartų.
Vytauto KURALAVIČIAUS nuotr.
buvo priimami bendru žaidėjų
sprendimu.
Po įnirtingų kovų paaiškėjo,
kad pirmojo etapo nugalėtojais tapo kybartiečių Radzevičių šeimos

atstovai. Tiek jie, tiek kitos ekipos
apdovanotos futbolo entuziasto
Algirdo Kvalkausko įsteigtais prizais.
„Santakos“ inf.

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

Užsk. 1198

Imtynininkų pergalės
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos trenerių Jono ir Mindaugo
Jurkynų treniruojami imtynininkai puikiai kovoja įvairiuose turnyruose.
Šiauliuose vykusiame Lietuvos imtynių čempionate, kuriame
varžėsi sportininkai iki 15 metų,
savo svorio kategorijose triumfavo Augustė Kvirevičiūtė ir Karina Šacaitė, o sidabro medalius

pelnė Miglė Alavočiūtė, Hanasa
Hamad, Gabrielius Povilaitis bei
Tautvydas Pužas. Komandinėje
įskaitoje vilkaviškietės merginos
iškovojo pirmąją vietą.
Tarptautiniame imtynių turnyre Latvijos sostinėje Rygoje
čempionu tapo Domas Ližaitis, o
antrąją vietą pelnė Karolis Grigelaitis.
„Santakos“ inf.

Lošimas Nr. 1365.
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25 69 19 15 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 62
61 27 17 7 56 70 13 48 43 58 (visa lentelė).

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s 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.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

Laimėjimai: visa lentelė – 27 371 Eur, įstrižainės –
19 Eur, eilutė – 3 Eur, keturi kampai – 5 Eur.
Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

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

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).

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

8 685 69 150.

Simona SIMANAVIČIENĖ (verslas, kultūra)

8 694 56 657.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)

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

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 3897 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9 000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.

2022 m. birželio 7 d.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

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

Užsk. 26

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

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

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

Tel. 8 658 58 633
Žemaitės g. 14, Marijampolė
● Gyd. ortopedas traumatolo-

gas med. m. dr. J. Belickas (Kaunas) leis vaistus, hialuroną į sąnarius birželio 10 d.
● Gyd. akušeris-ginekologas
med. m. dr. A. Gaurilčikas (Kauno klinikos) konsultuos liepos
15, 22 d.
● Gyd. akušerė-ginekologė B.
Valiukienė konsultuos birželio
13, 16 d.
● Lėtinio skausmo gydytojas
E. Gaučas (Kauno klinikos) leis
vaistus į skausmo židinius, sąnarius, stuburą birželio 30 d.
● Urologo paslaugas teiks prof.
D. Skaudickas (Kauno klinikos)
birželio 21 d.
● Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ENDOSKOPIJA
(galima bendrinė nejautra).
ECHOSKOPIJA (krūtų, kaklo
kraujagyslių, skydliaukės, prostatos, kepenų, tulžies pūslės,
kasos, blužnies, inkstų, šlapimo
pūslės). OZONO TERAPIJA
kraujotakai, nervų, virškinimo
sistemų veiklai ir kt. gerinti.
Užsk. 1213
Gyd. G. Kireilis.

Mėsos perdirbimo įmonėje
Marijampolėje ieškomi:
● Žaliavos išpjaustytojas.
● Pagalbinis darbuotojas
žaliavai išpjaustyti.
Įmonė pasiruošusi apmokyti (jei neturite darbo patirties). Uždarbis skaičiuojamas
už atlikto darbo kiekį.
Visa informacija teikiama
telefonu 8 699 79 770 (Tomas).
Užsk. 1205

Užsk. 137

Plastikiniai LANGAI

» Įrengia laiptus,
lieja pamatus.
» Stato įvairios paskirties
pastatus, terasas, tvoras,
vartus, vartelius.
» Atlieka virinimo darbus.
Tel. 8 636 08 745.
Užsk. 1223

Nauja elektros prekių
parduotuvė Pilviškių g. 10,
Vilkaviškyje.
Visos instaliacinės medžiagos,
apšvietimas, automatika.
Taikomos nuolaidos, specialios
kainos elektrikams.

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

GAMINTOJO KAINOMIS!

Prekyba išsimokėtinai

» Ekologiški bešviniai vokiško

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

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

Užsk. 962

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. 1176

Užsk. 7

PIRKITE AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKUS!
ANČIUKAI! ŽĄSIUKAI! KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS!
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ IR PENKTADIENĮ,
prekiaus 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

Anglys ir
medžio
briketai

Be akmenų
priemaišų
– visiškai
sudega!

♦ 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

Užsk. 666

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!
● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti.
Tel. 8 640 27 022.
Užsk. 3311

Kaimiškus lydytus taukus (15 Eur
už 10 kg).
Tel. 8 670 32 210.
1216

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

Užsk. 667

778

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 vakcinuotomis vištaitėmis, mėsiniais
viščiukais, ančiukais, žąsiukais,
didžiaisiais BIG-6 kalakučiukais
(patinėliais). Birželio 10 d. (penktadienį) 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

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 paskirties bulves, kukurūzų grūdus,
garstyčias.
Tel.: 8 652 73 696,
8 687 29 812.
2613
Naujus ir naudotus žemės ūkio
padargus minitraktoriams,
rotacines šienapjoves, bulviasodes, kaupikus, bulviakases ir jų
transporterius, trąšų barstytuvus, 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 sukapotas.
Tel. 8 659 52 203.
367
Malkų išpardavimas! Parduoda
sausas skaldytas beržines, uosines, alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams,
pjuvenas didmaišiais. Atveža
nemokamai.
Tel.: 8 642 55 133,
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
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

PARDUODA
Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža
nemokamai.
Tel.: 8 690 27 280,
8 609 73 915.
Malkas rąstais ir sukapotas.
Tel. 8 641 42 201.

1832

1226

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

1613

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

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

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

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

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

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

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 elektroninėmis 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

UAB „Suvalkijos veršeliai“ brangiai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551.
130

ĮVAIRŪS
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

UŽJAUČIAME
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
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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

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 užsakovo 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 kapinėse 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.
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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.

„Santakos“ laikraščio redakcijoje priimami skelbimai į šiuos laikraščius:
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SIŪLO DARBĄ
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 mokesčius). 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

Informacija tel. (8 342) 20 805.

www.santaka.info
Marijampolės apskrities laikraštis
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Susitikimas su neuromeno kūrėju
Menininkas, neuromokslininkas, aktyvus JAV lietuvių
bendruomenės narys – visi šie
žodžiai apibūdina dr. Audrių
Plioplį. Daugiau nei 40 metų
jis derino iš pažiūros du labai
skirtingus pasaulius: meną ir
mediciną. Dirbdamas neurologu jis paraleliai kūrė unikalų
daugiasluoksnį neuromeną,
paremtą savo mokslinėmis
analizėmis.
„Audrius Plioplys yra vienas iš nedaugelio Lietuvos ir Amerikos menininkų
(kartu su pasaulinio lygio FLUXUS atstovu George Maciunas), kuriuos galima
laikyti modernaus meno pionieriais“,
– „Kultūros baruose“ rašė dailėtyrininkė
S Savo darbus pristato neurologas, menininkas Audrius Plioplys.
Ingrida Korsakaitė.
Dr. A. Plioplys visada aktyviai veikė
JAV lietuvių bendruomenėje. 2011–2012 nys glūdi Sūduvoje. Todėl neatsitiktinai šou ir muzikinė interpretacija „Kai mintys
m. įgyvendino projektą „Viltis ir dvasia“, ypatingą dėmesį menininkas skiria šiam prabyla“ šilko skarų tema.
skirtą prisiminti Stalino režimo vykdytus regionui.
Birželio 12 d. (sekmadienį) paroda ir
žiaurumus. Šis projektas jam pelnė Ame„Netrukus Lietuvoje prasidės mano madų šou „Šilko NeuroMenas“ kvies į Virrikos lietuvių bendruomenės „Metų žmo- meno eksponatų pristatymų maratonas. balio evangelikų liuteronų bažnyčią.
gaus“ apdovanojimą.
Šiais metais apsiriboju tik keturiais rengiBirželio 15 d. Lietuvos gyventojų ge2022 m. Čikagos lietuvių jaunimo cent- niais, kai praėjusį rugsėjį jų buvo net devy- nocido ir rezistencijos tyrimo centre, Vilre organizavo paramos Ukrainai rinkimą.
ni! Taigi, 2022-ieji bus minimaratono me- niuje, vyks meno paroda ir pristatymas
Menininkas priklauso „Pasaulio sūdu- tai“, – kalbėjo dr. A. Plioplys, kviesdamas „Sibiro sielos“, o birželio 17 d. ant Varnuviečių“ bendruomenei, jungiančiai vaiz- visus į renginius.
pių piliakalnio (Marijampolės sav.) bus
duojamojo meno kūrėjus, augusius SūduPirmasis renginys vyks jau šį penkta- surengta Kupolinių šventė su menine insvoje ir pasklidusius po visą pasaulį. Nors dienį (birželio 10 d.) Marijampolės kultū- taliacija „Atminties raštai“.
gimė Toronte (Kanada), tačiau jo tėčio šak- ros centre. Čia veiks paroda, bus madų
Kristina ČEPONIENĖ

Vaikų dienos šventė Ukrainoje ne visiems buvo linksma
] Atkelta iš 8 p.

Mamos slepia tiesą

Vaikai yra vaikai, tai, kas suaugusiems
neatrodo didelė problema, vaikams tai gali tapti nepakeliamu skausmu. Taip buvo
ir kitai metro gyvenančiai vienuolikametei mergaitei Soniai, kuri išgyveno depresiją dėl susirgusio katino Bubliko.
Tragedija įvyko tada, kai Sonia su mama Bubliką išvedė iš metro trumpam į
lauką pasivaikščioti, ir netoliese sprogo
bomba. Kačiukas taip išsigando, kad jį iš-

Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.
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Šiandien – labai šilta
Šiandien bus debesuota, bet labai šilta diena. Lietaus nenumatoma. Pūs nesmarkus
besikeičiančios krypties vėjas, o temperatūra kils iki 22–26 laipsnių.
Trečiadienį vietomis palis, gali nugriaudėti perkūnija, o kai kur nubirs ir kruša.
Vėjas pasisuks iš vakarų, šiaurės vakarų.
Žemiausia temperatūra naktį sieks 11–14
laipsnių šilumos, kils iki 21–23 laipsnių.
Vietomis palis ir ketvirtadienio naktį.
Paryčiais kai kur nusidrieks rūkas. Vėjas
krypties nekeis, bus nestiprus. Temperatūra naktį bus 11–16, dieną 20–23 laipsniai
šilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

04:46
21:50
17:04

Dvyniai (05 21–06 21)
Priešpilnis iki birželio 12 d.

DIENOS
Birželio 7-oji –
Pasaulinė maisto saugos diena
S Gyvenimas su vaikais Charkivo metro stotyje.
tiko infarktas. Veterinarai dvi dienas siekė
išgelbėti jo gyvybę, Bublikas pasveiko, o
Sonia vėl pralinksmėjo, nustojo verkti ir
ėmė žaisti su vaikais.
Geros pabaigos užtat neturėjo kita, Kišiniove išgirsta, istorija. Čia teko susipažinti su verslininko šeima, kuri, prasidėjus karui Ukrainoje, metė visus darbus ir puolė
padėti pabėgėliams.
Verslininkas pasakojo, kaip jį sukrėtė
vaikų, išgirdusių gatve pravažiuojančios
greitosios pagalbos mašinos sireną, elgesys. Pasigirdus šiam signalui jie puldavo
slėptis po lova, nes Ukrainoje buvo pripratę, jog per pavojaus pranešimą būtina slėptis. Atvykę į Moldovą vaikai nesugebėjo tokio įpročio atsikratyti, nors ir buvo jiems
sakoma, kad šioje šalyje karo nėra ir joks
pavojus negresia.
Dar labiau verslininkų šeimą sukrėtė
žinia iš Chersono, kai paaiškėjo, jog žuvo
jų namuose gyvenusių keturių vaikų tėtis.
Mama ilgai nesiryžo apie tai pasakyti vai-

Autoriaus nuotr.

kams, kuriuos jos sesuo iš Kišiniovo išsivežė į Sakartvelą.
Tuo, jog mamos slepia nuo vaikų skaudžią tiesą, o dalis vaikų po patirtų karo
baisumų nebesugeba su bičiuliais linksmintis, teko įsitikinti ir man. Prie pabėgėlių centro Odesoje vaikams buvo surengta
muzikinė šventė. Dauguma mažylių kartu
su kaukėtais vedančiaisiais linksmai šoko
ir krykštavo. Tačiau šalia stovėjo berniukas, kurio mama niekaip neįkalbino kartu
su visais pažaisti. Vėliau mama su ašaromis akyse papasakojo, kad vaikas neatsigauna nuo pranešimo apie fronte žuvusį
dėdę ir jaudinasi, kad gali žūti ir Ukrainoje likęs tėtis. Be to, šeima, slėpdamasi nuo
bombardavimų, du mėnesius pragyveno
rūsyje, ir berniukas vis dar nesugeba atsipalaiduoti bei jungtis prie kitų vaikų šėlionių.
Eldoradas BUTRIMAS
Specialiai iš Odesos ir Kišiniovo
(Bus daugiau)

Birželio 8-oji –
Pasaulinė vandenynų diena

VARDINĖS
s Birželio 7 d.

Lukrecija, Lukrecijus, Milda, Povilas,
Ratautas, Roberta, Robertas, Svaja,
Svajonė, Svajūnas, Svajūnė

s Birželio 8 d.

Eigina, Eiginas, Eiginė, Eigintas, Eigintė,
Medardas, Medas, Merūnas, Vilhelmas

s Birželio 9 d.

Daina, Felicija, Ginta, Gintas, Gintautas,
Gintautė, Gintė, Prima, Primas, Vitalija

IŠMINTIS

Persigandę žmonės išlėkė traukiniais ir
mašinomis kitur, tačiau dalis neturėjo kur
bėgti ar nesugebėjo, todėl apsigyveno metro stotyse. Siekdama, kad vaikai negalvotų apie karo baisumus, viena pensininkė
pedagogė sugalvojo jiems įrengti žaidimų
kampelį. Savanoriai gabeno ne tik maistą ir vaistus, bet atveždavo ir knygučių,
žaislų, plastilino, dažų, flomasterių, popieriaus. Pedagogė prašė aplinkinių, o taip
pat ir žurnalistų, neklausinėti vaikų, ką
patyrė, kad jie mažiau galvotų apie sprogimus ir nekrūpčiotų naktimis nuo prisiminimų.
Per piešimo valandėles vaikai buvo
skatinami piešti tik kažką gražaus, spalvingo, tačiau kai kurių piešinukuose vis tiek
vyraudavo tamsios spalvos – iš popieriaus
lapų sklido nerimas ir šaltumas.
Labiausiai nerimastingus piešinius paišė berniukas vardu Kolia. Pedagogė man
prasitarė, kad jo tėtis su priešu kovoja
fronte, o šeima su juo nebeturi ryšio jau
dešimt dienų, dėl to sūnus labai nerimauja. Vaikas nerimavo ir dėl mylimos kalaitės Mirtos, kuri išsigandusi sprogimų nusitraukė nuo pavadėlio ir pabėgo. Berniukui
niekaip nepavyko jos prisišaukti.
Pedagogė spėjo, kad dalis vaikų į normalų gyvenimą po karo sugrįš greitai, tačiau daliai prireiks labai daug laiko, kol
pamirš išgyventus sukrėtimus, o kai kurie
psichologinių traumų galbūt neišsigydys
niekada.

S Karinėse istorinėse dainose lietuviai dainavo: „Kad aš jojau per žalią
girelę, nusilaužiau putino šakelę.“

Žmonės niekuomet nejaučia
sąžinės graužimo dėl poelgių,
tapusių jiems papročiais.
Volteras

