
Vil ka viš kio li go ni nė je – 
nesibaigiančių permainų metai
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri-
jos už mo jai nai kin ti kai ku rias 
pa slau gas pe ri fe ri jos gy dy mo 
įstai go se ar net pa čias įstai-
gas, už klu pęs ko vi das ir ki tos 
ne gan dos ne pa lie ka me di kų ra-
my bė je. Nuo la ti nės per mai nos 
me di ci nos sis te mo je li go ni nių 
va do vus ver čia su ktis iš pa dė-
ties ir ieš ko ti išei čių.

Per sik raus tė į erd vias pa la tas
Prieš še še rius me tus, įgy ven di nant net 

ke le tą pro jek tų, bu vo kar di na liai at nau jin-
ta ne tik vi sa Vil ka viš kio li go ni nės te ri to ri-
ja, bet ir mo der niai re no vuo tas Aku še ri jos, 
gi ne ko lo gi jos ir neo na to lo gi jos sky rius.

De ja, Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos 
spren di mu nuo šio pa va sa rio švie sio se ir 
pa to gio se pa tal po se svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gos nėš čio sioms, gim dy vėms ir nau-
ja gi miams ne be tei kia mos.

Ta čiau šis ant ro pa sta to aukš to kor pu-
sas tuš čias bu vo neil gai: į jį iš ket vir to jo 
aukš to jau per si kraus tė Neu ro lo gi jos sky-
riaus pa cien tai ir per so na las.

Da bar li go niai gy do mi pa to gio se, švie-
sio se pa la to se su spin to mis ir spin te lė mis, 
at ski rais sa ni ta ri niais maz gais (du šais ir 
tua le tais). Ke tur vie čių pa la tų šia me aukš-
te nė ra: iš vi so sky riu je yra pen kios vien-
vie tės ir pen kios dvi vie tės pa la tos.

Li go niai džiau gia si
„Kai gim dy vių ne be li ko, bu vo gai la, 

kad to kios pa to gios, tvar kin gos pa tal pos 
bus neiš nau do tos, tad nu ta rė me į jas 
per kel ti Neu ro lo gi jos sky rių. Nie ko nei 
re mon tuo ti, nei keis ti ne rei kė jo, kai ką 
per stum dė me – ir vis kas. Tiek re mon tas, 
tiek pa sta to ap šil ti ni mas bu vo at lik tas iš 

li go ni nės lė šų, gau tų prieš še še rius me tus 
da ly vau jant Lie tu vos ir Švei ca ri jos kon fe-
de ra ci jos bend ra dar bia vi mo pro gra mo-
je“, – pa sa ko jo li go ni nės di rek to rius Li nas 
Bla žai tis.

Di rek to riaus pa va duo to jas me di ci nai, 
neu ro lo gas Pet ras Vai tie kū nas sa kė, jog 
erd vio mis pa la to mis li go niai la bai džiau-
gia si, nau ja vie ta pa ten kin tas ir per so na-
las, tik rei kia lai ko pri pras ti prie per mai-
nų, nes se no sio se IV aukš to pa tal po se 
sky rius veikė 35 me tus.

Sky riu je bu vu sias gim dy mo lo vas, nau-
ja gi mių gai vi ni mo įran gą, in ku ba to rius 
bei ki tus spe ci fi nius prie tai sus li go ni nės 
ad mi nist ra ci ja grą ži no Sveik tos ap sau gos 
mi nis te ri jai – vi sa tai grei čiau siai ati teks ki-
toms, gim dy ves prii man čioms įstai goms.

Slau gai nu ma ty ti du aukš tai
Neu ro lo gi jos sky rių per kel ti į ki tą 

aukš tą pa ska ti no ir dar vie na prie žas tis: 

į jo vie tą pla nuo ja ma lai ki nai at kel ti Slau-
gos ir palaikomojo gydymo sky riaus pa-
cien tus.

„Nuo 2023–2024 m. nu ma to ma keis ti 
Slau gos ir pa lai ko mo jo gy dy mo sky riaus 
rei ka la vi mus. Šia me sky riu je bus ga li ma 
gul dy ti ne dau giau kaip po du pa cien tus 
pa la to je, o da bar mū sų li go ni nė je jie gu li 
ke tur vie tė se. To dėl da bar ti nis mū sų Slau-
gos ir palaikomojo gydymo sky rius atei ty je 
ne bea titiks rei ka la vi mų, ir prie nau jo vių 
tu ri me pri si tai ky ti. Tad nu spren dė me, jog 
iš kraus tę Neu ro lo gi jos li gų sky rių į jo vie-
tą at kel si me tre čia me aukš te gu lin čius 
Slau gos ir palaikomojo gydymo sky riaus 
pa cien tus, kad smar kiai nu gy ven tas jų pa-
tal pas ga lė tu me su re mon tuo ti. Re mon to 
ly gis pri klau sys nuo to, ko kį fi nan sa vi mą 
gau si me, bet pla nuo ja me di de lė se pa la to se 
įreng ti po dvi lo vas ir tua le tą“, – pa sa ko jo 
L. Bla žai tis.

Nukelta į 2 p.]

Neurologas Petras Vaitiekūnas ir bendrosios praktikos slaugytoja Aušra 
Račkauskienė su kitais Neurologijos skyriaus kolegomis persikraustė dirbti į 
antrą ligoninės aukštą. Autorės nuotr.
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VI ZI TAS
Šian dien Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bės me ras Al gir das Nei ber ka iš vy ko 
į Pran cū zi ją su si tik ti su ne se niai Vil-
ka viš ky je vie šė ju siais Mar lio mies to 
sa vi val dy bės va do vais, su ku riais po 
be veik 20 me tų vėl at nau jin tas bend ra-
dar bia vi mas.

Dėl šios prie žas ties A. Nei ber ka ne-
ga lės da ly vau ti ša lies Pre zi den to Gi ta-
no Nau sė dos kar tu su Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri ja ir Lie tu vos sa vi val dy bių 
aso cia ci ja or ga ni zuo ja ma me Re gio nų 
fo ru me, į ku rį kvie čia mi sa vi val dy bių 
va do vai. 

Į fo ru mą, vyk sian tį pre zi den tū ros 
rū muo se, ket vir ta die nį važiuos vi ce-
me ras Ber nar das Mar čiu ko nis.

JU BI LIE JUS
Šeš ta die nį Pae že rių dva re iš kil min-
gai pa mi nė ta UAB „Gul be lė“ 30 me tų 
su kak tis. Sa vo veik lą Ša kiuo se pra dė-
ju si įmo nė 64 par duo tu vių tink lą iš-
plė to jo įvai riuo se ša lies mies te liuo se 
bei kai muo se, tarp jų – ir Vil ka viš kio 
ra jo ne. Pas vei kin ti ko lek ty vo at vy kęs 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me ras 
Al gir das Nei ber ka pa dė kos raš tus įtei-
kė šios įmo nės ke pyk lė lės ko man dai, 
ga mi nan čiai Sū du vos me tams skir tus 
konditerijos ga mi nius, ir UAB „Gul be-
lės“ Vil ka viš kio sky riaus ve dė jai Ri tai 
Orin tie nei.

DĖ KO JO UŽ AU KAS
Va sa rą Did vy žių Šv. po pie žiaus Leo no 
II pa ra pi jos ti kin tie ji bu vo kvie čia mi 
lė šo mis pri si dė ti prie dar bų, ku riuos 
rei kė jo at lik ti baž ny čio je įren giant 
gar so sis te mą. Rei kia ma su ma rugp-
jū tį bu vo su rink ta, darbas padarytas, 
o praei tą sek ma die nį Did vy žių baž-
ny čio je paau ko tos pa dė kos mi šios. 
Pa ra pi jos kle bo nas kun. Min dau gas 
Mar ti nai tis as me niš kai pa dė ko jo ge-
ra da riams, po mi šių šven to riu je bu vo 
su reng ta aga pė.

KA RI NĖS PRA TY BOS
Rug sė jo 13–15 d. Vil ka viš kio ra jo no sa-
vi val dy bės te ri to ri jo je vyks in for ma ci-
nių veiks mų spe cia lis tų pra ty bos „Pa si-
ti kė ji mas 2022“. Pra ty bos orien tuo tos 
į pa si ren gi mą at rem ti hib ri di nes grės-
mes ir tre ni ruo ti ka rius veik ti ci vi li nė-
je ap lin ko je.

Pra ty bo se da ly vaus iki 150 ka rių 
su ka ri ne tech ni ka, ga li bū ti vyk do mos 
ci vi lių gy ven to jų ap klau sos. 

Imi ta ci niai šaud me nys ir pi ro tech-
ni nės prie mo nės per pratybas ne bus 
nau do ja mos.

DĖL SAU GU MO
Pra si dė jus moks lo me tams prie pės čių-
jų pe rė jų, ve dan čių į ug dy mo įstai gas, 
bu di pa rei gū nai. Jie kont ro liuo ja, kad 
ma žie ji sau giai pe rei tų gat vę. Šie met 
pa rei gū nams tal ki na ne tik po li ci jos 
rė mė jai, bet ir Rau do no jo Kry žiaus 
or ga ni za ci jos sa va no riai, tarp ku rių 
– 4 uk rai nie tės ka ro pa bė gė lės. Po li ci-
jos de par ta men tas pa ren gė spe cia lias 
at min ti nes apie sa va no rių tei ses ir pa-
rei gas, uk rai nie čiai jas ga vo iš vers tas į 
gim tą ją kal bą. 

Pa si tel kę į pa gal bą Šau lių są jun gos 
na rius, pa rei gū nai prie pės čių jų pe rė-
jų ke ti na bu dė ti vi są rug sė jį.
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Al gi man tas PAU ŽA iš Ser do kų k:

–  Mėgs tu krep ši nį, lau kiu Eu ro ly-
gos, o da bar žiū riu ir Eu ro pos čem pio-
na tą. Re zul ta tas pri klau sys nuo mū sų 
„bokš tų“. Sve tur ir Do man tas Sa bo nis, 
ir Jo nas Va lan čiū nas žai džia pui kiai, o 
rink ti nė je jiems kaž ko trūks ta. Pirmo-
sios čempionato dvikovos parodė, kad 
mūsiškių krepšininkų ko man da dar 
ne su sik li ja vu si.

Liu da MI ČIU LIE NĖ iš Vil ka viš kio:
– La biau mėgs tu fut bo lą, ta čiau pa-

žiū riu ir Lie tu vos krep ši nio rink ti nės 
ko vas. Rei kė tų dau giau tre ni ruo čių, la-
biau su si žais ti.

Lo re ta LU KO ŠE VI ČIŪ TĖ iš Ky bar-
tų:
– Krep ši nis – tik žai di mas, to dėl 

svar biau sia ja me pa gar ba. Jei gu jos ne-
jau si prie ši nin kui, ne si seks ir pa čiam. 
Spor tas – ne po li ti ka. Kaž ka da Ar vy-
das Sa bo nis su CSKA krep ši nin kais 
kar tu gim ta die nius šven tė, ir tai nė ra 
blo gai.

Ai das UT MA NAS iš Vil ka viš kio:
– Ti kiu, kad krep ši nin kams pa si-

seks, jie dar iki ga lo ne su si žai dę. Drau-
giš kos rung ty nės bu vo tik re pe ti ci ja.

And rė jus LES MA NAS iš Vil niaus:
– Ne ži nia, kaip bus to liau, čia lo te-

ri ja. Kar tais stip rios ko man dos pra lai-
mi, ge riau se ka si silp noms. Ne ge rai, jei 
krep ši nin kai per daug pa si ti ki sa vi mi 
ir at si pa lai duo ja. Ta da ima pra si ženg ti, 
klys ta de ri niuo se. Kaip be bū tų, vis tiek 
pa lai kau.
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S
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– Kaip ver ti na te Lie tu vos 
krep ši nin kų žai di mą Eu ro-
pos krep ši nio čem pio na te?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nus ken do žve jys
Šeš ta die nį  Šei me nos upė je, Lauc kai mio 
kai mo (Ky bar tų sen.) te ri to ri jo je, nu sken-
do vie ti nis gy ven to jas.

Ant upės kran to žve jo ju siam 35-erių 
vy rui stai ga pa si da rė blo ga ir jis nu sly do 
į van de nį. Ne to lie se bu vęs ki tas žve jys 
dar spė jo iš girs ti, kaip ne lai mė lis su šu ko, 
ta čiau pri bė gęs nie ko ne be ga lė jo pa dė ti 
–   sken duo lis pa ni ro į dug ną.

13.33 val. ga vę pra ne ši mą  apie ga li mai 
nu sken du sį vy rą ug nia ge siai gel bė to jai iš-
vy ko į Lauc kai mį. Sken duo lis ras tas sro vės 
nu neš tas apie 2 met rus nuo kran to. Upės 
gy lis to je vie to je – 3 met rai.

Pa mo kė tė vą
Šeš ta die nį  į Bu da vo nės miš ką (Bart nin kų 
sen.)  sku bė ję pa rei gū nai ti kė jo si  se niai 
mū sų kraš tuo se ne gir dė to kri mi na lo, ta-
čiau si tua ci ja pa si ro dė kur kas bui tiš kes-
nė.

Apie 19 val. ga vę pra ne ši mą, kad Bu da-
vo nės miš ke po li ci jos pa gal bos lau kia  su-
muš tas 57-erių geis te riš kie tis, li ki mo va liai 
pa lik tas su riš to mis ran ko mis ir ko jo mis, 
pa rei gū nai ma nė, jog be jė gio vy ro gy vy bei 

gal būt gre sia pa vo jus.  Ta čiau at vy kę jo kių 
smur to žy mių ant ne lai mė lio kū no ne pas-
te bė jo. Ran kas iš si lais vi nęs vy ras ga lė jo 
pa ts iš si va duo ti, ta čiau pa rei gū nams no rė-
jo pa ro dy ti nu si kal ti mo įkal čius, to dėl sė-
dė jo su riš to mis ko jo mis.

Net ru kus paaiš kė jo, kad ne blai vų vy rą 
lip nia juos ta su ri šo ir į ne to lie se esan tį miš-
ką at ga be no sa vi. Nuo la ti nio te ro ro prieš 
ma mą ir ki tus šei mos na rius neap si ken tęs 
23-ejų sū nus nu ta rė vie ną kar tą pa mo ky ti 
tė vą. Į pa gal bą pa si kvie tęs ket ve riais me-
tais vy res nį bro lį su ri šo lo vo je gu lė ju sį tė-
vą ir nu ne šė jį į au to mo bi lį.

Po li ci ja 57-erių vy rui nu sta tė vi du ti nį 
(1,51 pro m.) gir tu mą. Abu sū nūs bu vo blai-
vūs.

Dėl fi zi nio skaus mo su kė li mo pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas. Tė vą ke ti nę pa mo ky-
ti sū nūs ga li bū ti nu baus ti vie šai siais dar-
bais, lais vės ap ri bo ji mu, areš tu ar ba lais-
vės atė mi mu iki dve jų me tų.

Va gis su lai kė
Šeš ta die nį Vil ka viš ky je pa vog ti pi ni gai.

Anks tų ry tą į Bi ru tės gat vė je esan tį 
nuo mo ja mą bu tą už su kę ke tu ri po li ci jai 
ži no mi vil ka viš kie čiai sa kė no rin tys iš-
ger ti ka vos. Ta čiau per ka va gė rį vie nas 
iš il ga pirš čių iš vir tu vi nės spin te lės spė jo 
nu gvelb ti vo ką, ku ria me bu vo 500 eu rų. 
Vė liau gro bį drau ge liai pa si da li no.

Nu si kal tė liai su lai ky ti, pas juos ras ta 
da lis dar ne spė tų iš leis ti pi ni gų.

Vai ra vo gir tas
Sek ma die nį  Al vi te su lai ky tas ne blai vus 
vai ruo to jas.

Apie 22 val. Al vi to gat vė je pa rei gū nai 
su stab dė „Toyo ta Co rol la“, ku rio vai ruo to-
jas Dai nius Us ti no vas aki vaiz džiai at ro dė 
ne blai vus. Pa tik ri nus al ko tes te riu vy rui 
nu sta ty tas vi du ti nis (1,71 pro m.) gir tu-
mas.

Vai ruo to jas iš lai pin tas, jo au to mo bi lis 
nu ga ben tas į sau go ji mo aikš te lę.

Pa tei kė klas to tes
Prie sie nos su Len ki ja su lai ky ti  du Sa kart-
ve lo pi lie čiai.

Pa tik rin ti su stab dę Len ki jos link vy ku-
sį au to mo bi lį „Maz da 6“ lie tu viš kais nu me-
riais,  pa rei gū nai jo vai ruo to jo ir ke lei vio 
pa pra šė pa teik ti do ku men tus. Be as mens 
do ku men tų, Sa kart ve lo pi lie čiai iš tie sė ir 
vai ruo to jo pa žy mė ji mus.  32-ejų kart ve lo 
jo ša ly je iš duo tas  vai ruo to jo pa žy mė ji mas 
pa si ro dė be san ti klas to tė.

Ke lio nės tęs ti ne ga lė jo ir kar tu vy kęs 
vai ruo to jo tau tie tis. 54 me tų vy ro tu rė tas 
ru siš kas vai ruo to jo pa žy mė ji mas taip pat 
pa si ro dė įtar ti nas.

Pa sie nie čiai Sa kart ve lo pi lie čius su lai-
kė ir už da rė į areš ti nę. Dėl dis po na vi mo 
su klas to tais do ku men tais ir jų pa nau do ji-
mo pra dė ti iki teis mi niai ty ri mai. Už to kį 
nu si kal ti mą gre sia areš tas ar ba lais vės 
atė mi mas iki ket ve rių me tų.

ĮVYKIAI

Vil ka viš kio li go ni nė je – 
nesibaigiančių permainų metai

Atkelta iš 1 p.

Šiuo me tu Vil ka viš kio li go ni nės Slau gos  ir 
palaikomojo gydymo sky riu je yra 64 lo vos, 
skir tos slau gos ir pa lia ty vios prie žiū ros pa-
cien tams. To kį kie kį žmo nių iš skirs čius į 
dvi vie tes pa la tas jų rei kė tų 32, o tiek į vie ną 
aukš tą nie kaip ne su tilps. To dėl sky rius bus 
su kel tas į du li go ni nės aukš tus.

Įs tai gai tai bus ne ma žas fi nan si nis krū-
vis: teks di din ti per so na lo skai čių, di dės ir 
šil do mas plo tas. Vi si ži no, jog smar kiai pa-
bran go elekt ra, me di ka men tai, mais to pro-
duk tai. Tuo tar pu įkai niai už pa slau gas kol 
kas lie ka la bai ma ži.

Per mai nos – nuo la ti nės
Da lį bu vu sio Aku še ri jos, gi ne ko lo gi jos 

ir neo na to lo gi jos sky riaus pa tal pų šiuo me-
tu užė mu si li go ni nės ad mi nist ra ci ja, ta čiau 
šis po ky tis – lai ki nas, kol jos ka bi ne tai re-
mon tuo ja mi po vamz dy no ava ri jos, kai trū-
kus vamz džiui bu vo už lie tos pa tal pos. Bai-
gus re mon tus ad mi nist ra ci ja grįš į pir mą jį 
aukš tą. Vė liau, jei vis kas vyks pa gal pla nus, 
ke ti na ma iki ant ro jo aukš to iš plės ti Kon-
sul ta ci nę po lik li ni ką. Taip pat pla nuo ja ma 
įreng ti lif tą, ku riuo neį ga lie ji iš Kon sul ta ci-
nės po lik li ni kos ga lės pa kil ti iki III aukš te 
esan čių ki ne zi te ra pi jos sa lių, ne vaikš čio da-
mi per ki tus sky rius.

Nuo lat be si kei čian čio je ir prie vi sų val-
džių iš lik ti su ge bė ju sio je įstai go je daug po-
ky čių pa da ry ta per CO VID-19 pan de mi ją, 

]

ka ran ti no me tu. Jei vėl plūs te lė tų ko ro na vi-
ru so ban ga, kaip sa kė L. Bla žai tis, jo kių pro-
ble mų ne be kil tų – li go ni nė tu ri at ski ras pa-
tal pas ir ga li izo lia ci jos rei ka lin gus li go nius 
priim ti kad ir ry toj.

„Ar ko vi das, ar be ždžio nių rau pai, ar 
dar ko kia li ga – esa me tam vi siš kai pa si-

ruo šę. In fek ci nių li gų dau gė ja, tad nė ra 
ko blaš ky tis, rei kia tam pa si ruoš ti. Da bar 
in fek ci nė mis li go mis už si krė tu siems li go-
niams izo liuo ti yra skir ta nuolatinė vie ta: 
da lis bu vu sio Vai kų li gų sky riaus pa tal pų 
su at ski ru įė ji mu“, – sa kė li go ni nės va do-
vas.

Į buvusias Akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos skyriaus patalpas 
perkėlus Neurologijos skyrių, jo ligoniai gulės patogiose vienvietėse ir 
dvivietėse palatose. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.  

S

In for muo ja že mės skly po (ka dast ro Nr. 
3905/0004:2802), esan čio Pae že rių k., Šei me nos sen., 
Vil ka viš kio r. sav., mi ru sios sa vi nin kės M. E. G. pa vel-
dė to jus, kad UAB Vil ka viš kio ar chi tek tū ros biu ro ma ti-
nin kas Vin gau das Ra ge lis (kva li fi ka ci jos pa žy mė ji mo 
Nr. 2M-M-418) rug sė jo 16 d., 10 val., vyk dys že mės 
skly po, esan čio Pae že rių k., Šei me nos sen., Vil ka viš-
kio r. sav. (ka dast ro Nr. 3905/0004:1400), ri bų ženk li ni-
mo dar bus. Pri rei kus iš sa mes nės in for ma ci jos pra šo 
kreip tis į UAB Vil ka viš kio ar chi tek tū ros biu rą ad re su: 
J. Ba sa na vi čiaus a. 11-205, Vil ka viš kis, el. p. vingis-
ra@gmail.com ar ba tel. 8 652 18 173. Užsk. 1857

Rug sė jo 10 d. dia be ti kų 
bend ri jos „In su la“ na-
riams or ga ni zuo ja ma 
iš vy ka į Gry bų šven tę Va-
rė no je. Iš vyk ti nu ma ty ta 
8  val. iš Vil ka viš kio kul-
tū ros cent ro au to mo bi lių 
sto vė ji mo aikš te lės. 

No rin tie ji vyk ti iki 
rug sė jo 9 d. re gist ruo ja-
mi tel.: 8 656 933 76,  8 699 
47 895. Užsk. 1855

www.santaka.info

Ieškok 
naujienų 
savo 
telefone!
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Sa vi val dy bės va do vus nu ste bi no 
pa si kei tu si Tur to ban ko po zi ci ja
And rius GRY GE LAI TIS

Bu vęs Vil ka viš kio pro ku ra tū-
ros pa sta tas jau be veik dve jus 
me tus sto vi tuš čias, ne nau do-
ja mas. Ra jo no Sa vi val dy bė 
ke ti no jį pe rim ti iš Tur to ban ko, 
ta čiau pla nas taip ir neiš de gė.

Ta ry bos na riai pa lai mi no
Vil ka viš ky je, Vil niaus gat vė je, gre ta 

teis mo rū mų sto vin tį pro ku ra tū ros pa sta-
tą pro ku ro rai ap lei do 2020-ųjų ru de nį. 
Net ru kus ob jek tas bu vo per duo tas Tur to 
ban kui. Bū tent ši vals ty bės įmo nė ir tu rė jo 
nu spręs ti to les nį pa sta to li ki mą.

Į vals ty bei pri klau san tį tur tą pre ten da-
vo ra jo no Sa vi val dy bė. Svars ty ta į bu vu-
sias pro ku ra tū ros pa tal pas per kel ti Vil ka-
viš kio ar ba Šei me nos se niū ni jas, nes jos 
įsi kū ru sios tre čia me aukš te, o tai nė ra la-
bai pa to gu vy res nio am žiaus gy ven to jams. 
Taip pat svars ty ta į Vil niaus gat vę per kel ti 
ra jo no Švie ti mo pa gal bos tar ny bą (ŠPT), 
ku ri šiuo me tu glau džia si dvie juo se pa sta-
tuo se.

Kiek dau giau nei prieš me tus Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja ofi-
cia liai krei pė si į Tur to ban ką, norėdama iš 
šios įmo nės pe rim ti bu vu sį pro ku ra tū ros 
pa sta tą, ku ris tuo me tu jau bu vo įtrauk tas 
į Vie ša me auk cio ne par duo da mo vals ty bės 
ne kil no ja mo jo tur to ir ki tų ne kil no ja mų jų 
daik tų są ra šą.

Tur to ban kas tam ne prieš ta ra vo, ta čiau 
pa pra šė pa teik ti ra jo no Ta ry bos spren di mą 
dėl su ti ki mo pe rim ti pa sta tą. Praė ju sių me-
tų rugp jū čio 27 d. šį spren di mą Ta ry bos na-
riai pa lai mi no.

Pa siū lė al ter na ty vą
Kuo met jau at ro dė, kad be li ko tik su-

tvar ky ti for ma lu mus, Tur to ban kas pa kei-
tė sa vo po zi ci ją. Sa vi val dy bės va do vai bu-
vo in for muo ti, kad anks tes nis su si ta ri mas 
at šau kia mas. Tie sa, jiems bu vo pa siū ly ta 
al ter na ty va – prii mant pro ku ra tū ros pa-
tal pas ma nais vals ty bei ati duo ti ko kį nors 
ki tą ly gia ver tį sta ti nį. Sa vi val dy bė su to kiu 
pa siū ly mu ne su ti ko.

„Abe jo ju, ar vi sa me Ma ri jam po lės re-
gio ne ras tu me ki tą lais vą pa na šios ver tės 
pa sta tą. To kių Vil ka viš kio ra jo ne tik rai ne-
tu ri me. Mums vals ty bė nuo lat de le guo ja 

nau jų funk ci jų, tad tu ri me gal vo ti, kur įkur-
din ti spe cia lis tus. Ge rų pa tal pų iš ties la bai 
trūks ta. Aiš ku, ne si no rė tų įsi gy ti ap leis tų 
ob jek tų ir po to rū pin tis jų iš lai ky mu. Pro-
ku ra tū ros pa sta tas mums bū tų la bai ti kęs. 
Jau bu vo me jį ap žiū rė ję. Vi du je yra kon di-
cio nie riai, tin ka ma ka bi ne ti nė sis te ma, ša-
lia pa sta to įreng ta au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te lė, yra ga ra žas“, – sa kė ra jo no me ras 
Al gir das Nei ber ka.

Sug riež tin ti rei ka la vi mai
Ra jo no va do vas ap gai les ta vo, kad Sa vi-

val dy bės įdė tos pa stan gos pe rim ti pro ku ra-
tū ros pa sta tą nuė jo vel tui. Me rui ap mau du 
ir dėl to, kad iš Tur to ban ko at sto vų ne bu-
vo gau ta jo kio paaiš ki ni mo, ko dėl pa si kei tė 
jų po zi ci ja. Tik vė liau me ras iš neo fi cia lių 
šal ti nių iš gir do, kad dau gu ma ki tų sa vi val-
dy bių, pe rė mu sių iš Tur to ban ko ob jek tus, 
ėmė pa čios juos par da vi nė ti, to kiu bū du 
nu spren du sios pa pil dy ti sa vo biu dže tus. 
A. Nei ber ka svars tė, kad grei čiau siai to kia 
pra kti ka pa kei tė ir Tur to ban ko spren di-
mą.

Šią in for ma ci ją pa tvir ti no ir Tur to ban-
ko Ko mu ni ka ci jos sky riaus va do vas Ka ro lis 
Vait ke vi čius.

„Tur to per da vi mo sa vi val dy bėms rei ka-

la vi mai bu vo su griež tin ti kaip tik tuo me tu, 
kai jau vy ko Vil ka viš ky je esan čio pro ku ra-
tū ros pa sta to per da vi mo pro ce dū ros. Mes 
bu vo me in for muo ti, kad Sa vi val dy bė į šias 
pa tal pas ke ti na per kel ti ŠPT. Kai ga liau siai 
nu spren dė me ne kil no ja mojo tur to ne per-
leis ti, šiuo me tu Vil ka viš ky je, Sta ty bi nin kų 
gat vė je, įsi kū ru siai ŠPT pa siū lė me pa si bai-
gus da bar ti nei pa nau dos su tar čiai ir to liau 
nuo mo ti tas pa čias pa tal pas Vals ty bi nės mo-
kes čių ins pek ci jos pa sta te už kiek įma no ma 
ma žes nę kai ną. Sa vi val dy bei šis pa siū ly-
mas ti ko“, – paaiš ki no K. Vait ke vi čius.

Vil ka viš kio ra jo no ŠPT di rek to rė As ta 
Gri ne vi čie nė teigė, kad jau šio mė ne sio 
ant ro je pu sė je su Tur to ban ko at sto vais tu-
rė tų bū ti su da ry ta nau ja nuo mos su tar tis. 
Tar ny bai tu rė tų bū ti su teik ta dar dau giau 
pa tal pų.

„Kol kas dir ba me dvie jo se vie to se. Vie ni 
mū sų spe cia lis tai vis dar glau džia si po lik-
li ni kos pa sta te, o ki ti – kar tu su Mo kes čių 
ins pek ci jos dar buo to jais. Aiš ku, no rė tu me 
vi si su tilp ti po vie nu sto gu, bet kol kas tai 
neį ma no ma. Tam dar rei kė tų bent ke tu rių 
pa pil do mų ka bi ne tų. Bu vęs pro ku ra tū ros 
pa sta tas mums bū tų la bai ti kęs“, – sa kė A. 
Gri ne vi čie nė.

Bu vęs pro ku ra tū ros pa sta tas, ku rio taip 

no rė jo Sa vi val dy bė, šiuo me tu jau par duo-
tas. Lie pos 1 d. jį įsi gi jo prie sko nių ir mais to 
prie dų pre ky ba be si ver čian ti UAB „Ra be ta 
& Re gis“. Įmo nės di rek to rius vil ka viš kie tis 
Ro ber tas Le ka vi čius dar ne no rė jo at skleis-
ti, kam bus skir tos šios jo na mų kai my nys tė-
je esan čios pa tal pos.

„Kol kas no ri si pa lik ti šio kią to kią int ri-
gą. Ar ti miau siu me tu čia vyks re mon tas, o 
pa sta to pa skir tis pra dės aiš kė ti po Nau jųjų 
me tų. Jei eko no mi nė si tua ci ja bus pa lan ki 
ir ne kils ki tų kliū čių, grei čiau siai tam tik rą 
veik lą čia pra dė si me vyk dy ti jau atei nan čią 
va sa rą“, – kal bė jo pa slap ties šy do ne no rė-
jęs at skleis ti vers li nin kas.

Per kels bib lio te ką
A. Nei ber ka pri pa ži no, kad jį ne ma lo-

niai nu ste bi no su si klos čiu si si tua ci ja dėl 
pro ku ra tū ros pa sta to, ta čiau, anot jo, tai ne-
tu rė tų pa kenk ti Sa vi val dy bės san ty kiams 
su Tur to ban ko at sto vais.

Ne se niai ra jo no va do vas te le fo nu bend-
ra vo su šios vals ty bės įmo nės di rek to riu mi 
Min dau gu Sin ke vi čiu mi ir su ta rė, kad Sa vi-
val dy bei lai ki nai nuo mos pa grin dais bus 
per leis tas ša lia Vil ka viš kio po lik li ni kos sto-
vin tis bu vęs Na cio na li nio vi suo me nės svei-
ka tos cent ro pa sta tas.

„Į jį ke ti na me lai ki nai per kel ti Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės vie šą ją bib lio te ką. 
Dar šiais me tais tu ri pra si dė ti šios įstai gos 
vi daus pa tal pų re no va ci ja, tad kol vyks dar-
bai, skai ty to jai ten ne ga lė tų bū ti ap tar nau-
ja mi. Bu vu sios Na cio na li nio vi suo me nės 
svei ka tos cent ro pa tal pos pa čia me mies to 
cent re bib lio te kai tu rė tų pui kiai tik ti. Ke ti-
na me šias pa tal pas iš si nuo mo ti me tams, 
ta čiau ža da me pa si lik ti ga li my bę su tar tį 
pra tęs ti dar to kiam pa čiam lai ko tar piui“, 
– sa kė A. Nei ber ka.

Ra jo no va do vas tei gė, kad pa si bai gus 
Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro 
pa tal pų nuo mos su tar čiai Sa vi val dy bė grei-
čiau siai ne si ryš jų vi sam lai kui pe rim ti į sa-
vo ran kas. Pa sak A. Nei ber kos, šis pa sta tas 
rei ka lau ja per ne lyg daug in ves ti ci jų, kad 
bū tų tin ka mas nau do ti il ges nį lai ką.

Tur to ban kui Vil ka viš ky je pri klau so ir 
dau giau pa sta tų, ku rie siū lo mi įvai rioms 
įstai goms, or ga ni za ci joms ar pri va tiems as-
me nims. Pa vyz džiui, į li ku sį tuš čią Mais to ir 
ve te ri na ri jos tar ny bos pa sta tą Vy tau to gat-
vė je ga li per si kel ti Lie tu vos ka riuo me nės 
at sto vai, su ku riais, me ro ži nio mis, vyks ta 
de ry bos.

Bu vu sį pro ku ra tū ros pa sta tą įsi gi jo ne to lie se gy ve nan tis vil ka viš kie tis vers li-
nin kas. Autoriaus nuotr.

S

SITUACIJA

Neį ga lių vai kų tė vai, įtė viai, glo bė jai ga lės tap ti ap rū pin to jais

„Nau ja tvar ka su da rys ga li my bes ar-
ti mie siems, ku rie rū pi na si na muo se slau-
go mu ar pri žiū ri mu vai ku su ne ga lia, ir 
to liau, t. y. su ka kus jo pil na me tys tei, jį ap-
rū pin ti iki 36 mė ne sių, kol teis mas pa skirs 
glo bė ją ar rū pin to ją. Šei mos, au gi nan čios 
sun kų neį ga lu mo ly gį tu rin tį vai ką, la bai 
lau kė šių po ky čių. Da bar jos ga lės gau ti jų 
vai kams dėl ne ga lios pri klau san čią pa gal bą 
bei iš mo kas ne si krei pu sios į teis mą dėl šių 
vai kų ne veiks nu mo nu sta ty mo ir glo bė jo 
pa sky ri mo“, – sa kė so cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nist rė Mo ni ka Na vic kie nė.

Ko kia pro ble ma spren džia ma? Daž-
nai šei mo se, au gi nan čio se sun kią ne ga lią 

tu rin čius vai kus, vie nas iš tė vų ne dir ba ar-
ba vai ką au gi na tik vie nas iš tė vų, ir slau go-
mam ar pri žiū ri mam ar ti ma jam mo ka mos 
iš mo kos bei kom pen sa ci jos su da ro di de lę 
da lį šei mos gau na mų pa ja mų. Kol ne nus ta-
to mas as mens veiks nu mas jam su ka kus 18 
me tų, šei ma ne ga li gau ti iš mo kų ir kom pen-
sa ci jų, to dėl tam pa su dė tin ga tin ka mai pa si-
rū pin ti slau go mu ar pri žiū ri mu ar ti muo ju, 
at liep ti jo in di vi dua lius po rei kius. Veiks nu-
mo nu sta ty mo pro ce sas iki teis mo spren di-
mo priė mi mo už trun ka net iki 36 mė ne sių.

Kam ga li bū ti ski ria mas ap rū pin to-
jas? Na muo se slau go mam ar pri žiū ri mam 
neį ga liam pil na me čiui, ku riam iki pil na me-

tys tės bu vo nu sta ty tas spe cia lu sis nuo la ti-
nės slau gos po rei kis ar ba spe cia lu sis nuo-
la ti nės prie žiū ros (pa gal bos) po rei kis dėl 
psi chi kos ir (ar) el ge sio su tri ki mų, ir ku ris 
dėl ne ga lios ne ga li sa vi mi pa si rū pin ti.

Kas ga li bū ti ski ria mas ap rū pin to ju? 
Juo ga li bū ti ski ria mas slau go mo ar pri žiū ri-
mo as mens tė vas (įtė vis) ar mo ti na (įmo tė), 
se ne lis, mo čiu tė, pil na me tis bro lis ar se suo. 
Ap rū pin to ju ga li tap ti iki slau go mo ar pri žiū-
ri mo as mens pil na me tys tės teis mo spren di-
mu pa skir tas glo bė jas ar rū pin to jas.

Žmo gaus su ne ga lia ap rū pin to jas ga lės 
kreip tis į įvai rias įstai gas dėl so cia li nės in-
teg ra ci jos pa slau gų slau go mam ar pri žiū ri-
mam žmo gui, o taip pat ga lės gau ti ir nau-
do ti as me niui su ne ga lia ski ria mas tiks li nes 
kom pen sa ci jas, šal pos ir ki tas iš mo kas, 
so cia li nio drau di mo pen si jas slau go mo ar 
pri žiū ri mo as mens reik mėms. Svar biau sia 
ap rū pin to jo pa rei ga – vi so ke rio pai rū pin tis 
slau go mu ar pri žiū ri mu žmo gu mi, ten kin ti 
jo bū ti niau sius in di vi dua lius po rei kius.

Sie kiant ma žin ti ad mi nist ra ci nę naš tą 
bei sun ku mus slau go mo ar pri žiū ri mo as-
mens ar ti mie siems, as me niui, ku riam iki 
18 me tų bu vo nu sta ty tas sun kus neį ga lu-
mo ly gis dėl sun kaus ar ba gi laus pro ti nio 
at si li ki mo, su ka kus 18 me tų, Neį ga lu mo ir 
dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny ba (NDNT) 
nu sta tys 0 pro c. dar bin gu mo ly gį. Dėl to 
pa pil do mai kreip tis į NDNT ne rei kia. Ar ti-
mie siems, ne su ti ku siems su spren di mu, pa-
lie ka ma tei sė kreip tis su as me nį gy dan čio 
gy dy to jo siun ti mu į NDNT dėl dar bin gu mo 
ly gio nu sta ty mo.

Ap rū pin to jo so cia li nis drau di mas. 
Ap rū pin to jas ga lės bū ti drau džia mas vals-
ty bės lė šo mis pen si jų ir ne dar bo so cia li niu 
drau di mu bei pri va lo muo ju svei ka tos drau-
di mu. Ap rū pin to jas bus drau džia mas vals-
ty bės lė šo mis tik tuo at ve ju, jei gu jis tuo lai-
ko tar piu ne tu ri drau džia mų jų pa ja mų.

Pa gal So cia li nės ap sau gos 
ir dar bo mi nis te ri jos inf.

Įsi ga lio jo nau ja tvar ka, pa gal ku rią žmo nės, na muo se slau gan tys 
ar pri žiū rin tys vai ką, ku riam nu sta ty tas spe cia lu sis nuo la ti nės 
slau gos ar ba spe cia lu sis nuo la ti nės prie žiū ros (pa gal bos) po rei-
kis dėl psi chi kos ar el ge sio su tri ki mų, šiam su ka kus 18 me tų, 36 
mė ne siams ga lės gau ti žmo gaus su ne ga lia ap rū pin to jo sta tu są. 
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Že mės ūkio mi nis te ri ja 
pri me na, kad že mės 
ūkio veik la už sii man-
tys fi zi niai ir ju ri di niai 
as me nys ga li gau ti 
že mės ūkio ir miš ki-
nin kys tės pa slau gas, 
ne su da ry da mi su jas 
tei kian čiais as me ni mis 
dar bo su tar čių. To kia 
pa slau gų tei ki mo for-
ma įfor mi na ma pa slau-
gų kvi tu, ku rį iš ra šo 
šių pa slau gų ga vė jas.

Pas lau gų, ku rias ga li ma 
teik ti ar gau ti, są ra še nu ro dy-
ti to kie dar bai, kaip ak me nų 
rin ki mas nuo lau kų, jų pa-
kro vi mas į trans por to prie mo nes ir iš kro-
vi mas, iš vers tų ar iš krau tų ak me nų su dė ji-
mas į tvar kin gas krū vas, mėš lo, kom pos to, 
dur pių ar že mių tvar ky mo bei trę ši mo 
pa slau gos, sė jos ir so di ni mo pa slau gos, der-
liaus nuė mi mo pa slau gos, že mės ūkio pro-
duk tų kro vi mas ir (ar) iš kro vi mas ir kt.

Nau do jan tis šia pa slau gų tei ki mo tvar-
ka yra ri bo ja mas pa slau gų tei ki mo die nų 
skai čius, pri klau so mai nuo to, ar vie nam, ar 
ke liems pa slau gų ga vė jams yra tei kia mos 
pa slau gos. Vie nam pa slau gų ga vė jui pa-
slau gų tei kė jas tu ri tei sę teik ti pa slau gas ne 
il giau kaip 60 die nų per ka len do ri nius me-
tus. Jei gu pa slau gos tei kia mos ke liems pa-
slau gų ga vė jams, – ne il giau kaip 90 die nų 
per ka len do ri nius me tus, neat siž vel giant į 
per die ną teik tų že mės ūkio ir miš ki nin kys-
tės pa slau gų va lan dų skai čių. Jei pa slau gų 
ga vė jas no rė tų gau ti pa slau gas il ges nį lai ką, 
nei nu ma ty ta Že mės ūkio ir miš ki nin kys tės 

pa slau gų tei ki mo pa gal pa slau gų kvi tą įsta-
ty me, jis tu rė tų su da ry ti dar bo su tar tį su as-
me niu, ga lin čiu teik ti pa slau gas.

Kvi tų kny ge les ga li ma gau ti pa štu
Pas lau gų kvi tų kny ge les ga li ma įsi gy ti 

Že mės ūkio in for ma ci jos ir kai mo vers lo 
cent re (ŽŪIKVC). Pas lau gų ga vė jas, no rė-
da mas gau ti Pas lau gų kvi tų kny ge lę, as me-
niš kai ar ba per at sto vą ŽŪIKVC pa tei kia 
pa si ra šy tą pra šy mą, prie ku rio pri de da ap-
mo kė ji mo įro dy mo do ku men to ko pi ją.

Pas lau gų kvi tų kny ge lė ga li bū ti siun čia-
ma pa pras tu ar ba pir me ny bi niu re gist ruo-
tu laiš ku pra šy me nu ro dy tu ko res pon den-
ci jos ad re su ar ba iš duo ta tie sio giai at vy kus 
į ŽŪIKVC.

Pas lau gas ga li teik ti ir 
re gist ruo ti be dar biai
Užim tu mo tar ny bo je be dar biais už-

si re gist ra vę as me nys, pra-
dė ję teik ti pa slau gas pa gal 
kvi tus, be dar bio sta tu so ir 
gau na mų pa šal pų ne pra ran-
da. Skai čiuo jant pi ni gi nę so-
cia li nę pa ra mą į gau na mų 
pa ja mų su mą įskai to ma tik 
ta iš pa slau gų tei ki mo gau ta 
pa ja mų da lis, ku ri vir ši ja 
1 750 Eur per ei na muo sius 
ka len do ri nius me tus.

Gy ven to jų pa ja mų mo-
kes čiu neap mo kes ti na mos 
pa slau gų tei kė jo pa ja mos, 
gau tos tei kiant pa slau gas 
pa gal pa slau gų kvi tą, jei gu 
jos per mo kes ti nį lai ko tar pį 
ne vir ši jo 1 750 Eur. Su ma, 
vir ši jan ti 1 750 Eur per mo-
kes ti nį lai ko tar pį, ap mo kes-
ti na ma tai kant 15 pro c. pa-
ja mų mo kes čio ta ri fą. Šiuo 
at ve ju pa ja mas ap skai čiuo-

ja, dek la ruo ja ir pa ja mų mo kes tį su mo ka 
pa ts pa slau gų tei kė jas.

Kaip pil dy ti pa slau gų kvi tą?
Pas lau gų kvi tą pil do jų ga vė jas prieš 

pa slau gų tei kė jui pra de dant teik ti že mės 
ūkio ir miš ki nin kys tės pa slau gas. Pir miau-
sia į pa slau gų kvi tą įra šo mi pir mi niai duo-
me nys: pa slau gų tei ki mo da ta, pa slau gų 
po gru pio ko das ir (ar) pa va di ni mas, ma ta-
vi mo vie ne tas, įkai nis, at ly gio mo kė ji mo 
bū das, mo kė ji mo da ta ar ter mi nas. Ant ra-
sis iš plėš tas pa slau gų kvi to eg zemp lio rius 
įtei kia mas pa slau gų tei kė jui, o pir ma sis 
eg zemp lio rius lie ka pa slau gų kvi to kny ge-
lė je.

Pas lau gų kvi tas iš ra šo mas kiek vie ną 
jų tei ki mo die ną ar ba, kai pa slau gos ga-
vėjui tei kia mos ne pert rau kia mai ke le tą 
die nų iš ei lės, iš ra šo mas vie nas kvi tas nu-
ma ty tam ter mi nui, ta čiau ne il ges niam 

kaip ka len do ri nė sa vai tė.
Kai pa slau gos bai gia mos teik ti, iš da lies 

už pil dy tas pa slau gų kvi tas grą ži na mas pa-
slau gų ga vė jui. Tuo met jis už pil do li ku sią 
neuž pil dy tą abie jų pa slau gų kvi to eg zemp-
lio rių da lį. Už pil dy tą ant rą jį pa slau gų kvi-
to eg zemp lio rių pa slau gų ga vė jas grą ži na 
pa slau gų tei kė jui.

PSD įmo kas mo ka pa slau gų 
ga vė jas
Pas lau gų ga vė jai už pa slau gų tei kė jus 

mo ka pri va lo mo jo svei ka tos drau di mo 
(PSD) įmo kas – 6,98 pro c. nuo per mė ne sį 
kiek vie nam pa slau gas tei ku siam as me niui 
ap skai čiuo to at ly gio su mos. PSD įmo ką pri-
va lo ma mo kė ti ne pai sant to, kad pa slau gų 
tei kė jas tą mė ne sį jau yra draus tas.

Tais mė ne siais, kai už pa slau gų tei kė-
jus ne mo ka mos PSD įmo kos, as me nys, 
ku rie nė ra drau džia mi vals ty bės lė šo mis, 
ne vyk do eko no mi nės veik los ir ne tei kia 
pa slau gų pa gal pa slau gų kvi tus, siek da mi, 
kad draus tu mas svei ka tos drau di mu ne bū-
tų su stab dy tas, pa tys už sa ve tu rė tų su si-
mo kė ti PSD įmo kas.

PSD įmo kos „Sod rai“ mo ka mos ne vė-
liau kaip iki ki to mė ne sio 15 die nos už vi-
sus pa slau gas per mė ne sį tei ku sius as me-
nis. Įmo kų ko das 352.

Kon sul ta ci jas dėl že mės ūkio pa slau gų 
tei kia LR že mės ūkio mi nis te ri ja tel. (8 5) 
239 1281, el. p. zum@zum.lt.

Dėl miš ki nin kys tės pa slau gų – LR ap lin kos 
mi nis te ri ja tel. 8 626 22 252, el. p. info@am.lt.

Dėl pa slau gų kvi tų kny ge lių įsi gi ji mo 
– Že mės ūkio in for ma ci jos ir kai mo vers lo 
cent ras tel. (8 5) 266 0601.

Dėl PSD įmo kų nuo at ly gio už pa slau gas 
su mo kė ji mo – ,,Sod ros“ in for ma ci jos cent-
ras tel. 1883.

Dėl pa ja mų pa gal kvi tus ap mo kes ti ni-
mo, dek la ra vi mo – Vals ty bi nė mo kes čių ins-
pek ci ja tel. 1882. Užsk. 1829

Kvi tai že mės ūkio ir miš ki nin kys tės 
pa slau goms: vis kas, ką rei kia ži no ti

Įdar bi nant žmo gų, ku ris teik tų že mės ūkio ar miš ki nin kys tės 
pa slau gas, ne bū ti na su da ry ti dar bo su tar ties, – to kias pa slau-
gas ga li ma įfor min ti pa slau gų kvi tu. 

Pros too le ha nuo trau ka iš Free pik.com

S

Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Į re dak ci ją pa skam bi nu si 
Vil ka viš kio gyventoja iš sa kė 
sa vo nuo gąs ta vi mus dėl Vy-
tau to gat vė je au gan čių dvie jų 
di džiu lių tuo pų.

„Pa sis kai tau laik raš ty je, kaip tai 
vie nur, tai ki tur pjau na me džius. Bet 
ar kas pa ste bė jo, ko kie me džiai au-
ga Vy tau to gat vė je, ne to li lai do ji mo 
pa slau gų įmo nės šar vo ji mo sa lės? Jų 
ša kos iš tį susios virš va žiuo ja mo sios 
da lies, iš dri kusios per lai dus ir už den-
gia dau giau nei pu sę ke lio“, – pa sa ko jo 
„San ta kos“ skai ty to ja.

Praė ju sią sa vai tę ei da ma į tur gų ji 
at krei pė dė me sį, kad vie na me džio ša-
ka jau nu lū žu si ir gu li grio vy je. Tai mo-
te rį pa ska ti no kreip tis į spau dą.

„Ma nau, kad to je vie to je ga li iš tik ti 
tra ge di ja, ne ma žes nė nei ma gist ra li nia-
me ke ly je tarp Vil ka viš kio ir Ma ri jam po-
lės, kur griū damas me dis mir ti nai su ža-
lo jo au to mo bi liu va žia vu sią šei mą. Juk 
to je pa ke lė je į tur gų at va žia vę žmo nės 
pri si sta to sa vo ma ši nų“, – kal bė jo vil ka viš-
kie tė.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos vyr. spe cia lis tas eko lo gas 
Da rius Bu ni kis sa kė pui kiai ži nan tis mi-

nė tas tuo pas, nes jos – iš tie sų di de lės ir 
la bai gra žios.

D. Bu ni kio tei gi mu, Vil ka viš kio mies-
to se niū ni jo je jau bu vo kal ba apie tai, jog 
šiuos me džius rei kė tų pa ša lin ti, kad ne kel-

tų grės mės gy ven to jams.
Vis dėl to eko lo gas svars tė, kad šio je 

vie to je ne ver tė tų la bai sku bė ti.
Anot jo, šie met va sa ra bu vo ypač pa lan-

ki vi sai aug me ni jai: tur būt pa ste bė jo te, jog 

dėl tin ka mų orų jau ni me de liai kaip nie-
ka da smar kiai stie pė si į vir šų, iš leis da-
mi ge ro kai di des nius nei įpras ta ūg lius, 
o se ni me džiai su la po jo it pa tręš ti. 

„Anks tes niais me tais jau lie pos 
mė ne sį me džių la pai su si suk da vo, pra-
dė da vo džiū ti, o šie met – nie ko pa na-
šaus, jie dar gra žiai ža li ir veš lūs. Taip 
smar kiai su ža lia vu sios ša kos ap sun ko, 
me džiui rei kia at lai ky ti di des nį svo rį. 
O tuo pa – ga na tra pus me dis, to dėl per 
smar kų vė ją ta ša ka ir lū žo“, – aiš ki no 
spe cia lis tas.

Vis dėl to, nors ir gra žaus am žiaus, 
mi nė ti du me džiai eko lo gui at ro do 
dar la bai svei ki.

„Ke ly je link Ma ri jam po lės dau gu-
ma tuo pų bu vo ser gan čios, ap džiū-
vusios, ir tai ma tė si iš to lo. O šios dvi 
– įspū din go gro žio, pla čio mis la jo mis, 
pa kan ka mai svei kos. Tie sa, tuo pos – 
ne sau go ti nos, jas ga li ma pjau ti. Bet gi 
vi sų me džių juk neišp jau si vien dėl to, 
kad jie gal būt kaž ka da nu virs. Ne ma-
nau, kad šios tuo pos virs, nu lūž ti ga li 
tik kai ku rios ša kos. Šiuo at ve ju vie nin-
te lis bū das – iš re tin ti la ją. Mė gin si me 
tas tuo pas dar kar tą ge rai ap žiū rė ti, 
įver tin ti, ieš ko ti ga li my bės ap ge nė ti 

taip, kad ša kos bū tų leng ves nės ir nekel tų 
pa vo jaus nu kris ti ant au to mo bi lių ar žmo-
nėms ant gal vų“, – kal bė jo Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos vyr. 
spe cia lis tas eko lo gas D. Bu ni kis.

Di le ma dėl tuo pų: labiau gra žios ar labiau pa vo jin gos?

Di džiu lės tuo pos ne to li tur gaus, gre ta Vy tau to gat vės, – la bai gra žios ir veš lios, bet 
virš va žiuo ja mo sios ke lio da lies svy ran čios ša kos žmo nėms ke lia ne ri mą. 

Autorės nuotr.

S
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Va sa ros  skai ty mų po pie tė 
„Kai pra by la me džiai“
Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
va sa rą pa ly dė jo dar vie nais 
skai ty mais, su reng tais ne tra di-
ci nė je erd vė je.

Ar tu gir dė jai kal ban čius me džius?
Gir dė jau.
Jie trum piau sią nak tį me tuo se pra by la...

(Lua na MA SIE NĖ)

Nors trum piau sia nak tis jau spar čiai 
tols ta už marš tin, vis tik be si bai giant va-
sa rai, rugp jū čio 30-osios po pie tę, kuo met 
ir sau lės, ir lie taus, ir vė jo gan žvar baus 
dos niai da li no dan gus, mes kvie tė me skai-
ty to jus su si tik ti, kad ga lė tu me drau ge pa-
si klau sy ti me džių kal bos. Va sa ros skai ty-
mai ne tra di ci nė se erd vė se, or ga ni zuo ja mi 
Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te kos, šį kart 
bu vo de di kuo ti po kal biams apie me džius 
ir vy ko me džių ap sup ty, prie lau ko bib lio-
te kė lės, įsi kū ru sios gre ta nau jo jo pės čių jų 
ta ko.

„Dar praei tą mė ne sį rin ko mės pa si-
klau sy ti gė lių poe zi jos, mė ga vo mės kait-
ria sau le bei kvap nia pie vų gė lių ar ba ta. 
Šian dien no ri me pra tęs ti šią gra žią idė ją 
ir gurkš no da mi jau kiek ki to kią (kle vų 
ir obe lų žie dų, ber žų la pų ir pum pu rų) 
ar ba tą iš girs ti ne vie no me džio is to ri ją“, 
– ma lo niai pa si bū ti kvie tė šių skai ty mų 
ini cia to rė, bib lio te kos dar buo to ja Jū ra tė 
Dru nie nė.

Ne itin gau sia me, ta čiau be ga lo jau kia-
me skai ty to jų ra te ly je vy ko sa vo tiš kos me-
džio ir žmo gaus da ly bos: skai tė me mū sų 
li te ra tū ros kla si kų su kur tas ei les apie me-
džius, ap ta rė me me džių įvai ro vę tau to sa-
ko je, ban dy da mi įmin ti mink les ir mįs les, 
klau sė mės mus su pan čių me džių kal bos, 

ku ri, ar tė jant spalvingajam ru de niui, bū-
na itin skam bi ir iš raiš kin ga.

Da li no mės ir sa vo pa tir ti mis: gy ve ni miš-
ko mis is to ri jo mis apie ypa tin gus me džius, 
per skai ty to mis kny go mis. Vie na iš jų – R. Po-
wers „Me džių is to ri ja“ – neį ti kė ti na kny ga 
apie me džių tar pu sa vio ga lią. Dė ko jo me iš ti-
ki mai mū sų skai ty to jai Bi ru tei Jo tau tie nei, 
ku ri šį su si ti ki mą paį vai ri no ne tik skam-
bia me lo di ja, bet ir sa vo kur to mis ei lė mis. 
Džiau gė mės ir mė ga vo mės šia bend rys te, 
taip ne kas die niš kai su sto ję kas die ny bė je.

Dė ko ja me vi siems, pa no ru siems po pie-
tę pra leis ti drau ge. Ti ki mės su si tik ti ir ru de-
nį. Kvie si me vi sus, no rin čius bent trum pam 
stab te lė ti žo džių, šir džių ir min čių ap sup ty. 
Juk, anot poe tės Ja ni nos De gu ty tės, „kaip 
me džiui rei kės šva rios že mės ga ba lo, kaip 
paukš čiui rei kės me džio gūž tai, taip žmo-
gaus šir džiai vi sa da trūks poe zi jos – nes tik 
jo je ji pa ma tys ir su pras sa ve.“

Vi li ja ŠTREI MI KIE NĖ
Vil ka viš kio vie šo sios 

bib lio te kos me to di nin kė

Jau kia me skai ty to jų ra te ly je vy ko sa vo tiš kos me džio ir žmo gaus da ly bos.
Autorės nuotr.

S

„Įs pė ji mas“ – to kią kny gą 
ką tik per skai čiau. 

Ma no akį pa trau kė au to rius, pa si va-
di nęs ano ni mu. Ir vir še lis. Vi siš kai bal-
tas. Kny ga apie Ame ri kos pre zi den to 
Do nal do Trum po ad mi nist ra ci jos ne sta-
bi lu mą, po li ti nį šan ta žą, vi siš ką chao są 
ir žmo nes, ku rie ban dė su val dy ti ga lin-
giau sios pa sau lio vals ty bės svar biau sio 
po li ti ko poel gius ir veiks mus.

Čia ra si te ar gu men tus, ko dėl au-
to rius ne vie ši na sa vo as me ny bės ir 
kny gą de di kuo ja vai kams bei bū si ma-
jai kar tai, ku riems, kaip ir dau ge liui 
prieš juos gy ve nu sių jų, teks at sa ko my-
bė sau go ti lais vės fa ke lą, kad šis neuž-
ges tų ir bū tų per duo da mas to liau.

Vi sas pa sau lis ste bė jo ir ne ga lė jo 
pa ti kė ti, kad aro gan tiš kas, ne nus pė-
ja mas, pla čiu žo dy nu ne pa si žy min tis, 
pa žįs ta mas iš te le vi zo riaus ek ra no vei-
kė jas taps Ame ri kos pre zi den tu. Aš jį 
ir gi pa ži no jau iš skan da lin gų is to ri jų 
ir pro jek to „Mo ki nys“, ku rio ke lias se-
ri jas tu rė jau kant ry bės pa ma ty ti.

Ne vi sa da ir mes su pran ta me, 
kad rink da mi vals ty bės ly de rį ar par-
la men tą esa me at sa kin gi už vals ty-
bę. Kai iš girs tu ar gu men tus „jis man 
pa tin ka“, „jau nu si bo do tos bo bos“, 
„nors gra žus vy ras“, api ma nuo jau ta, 
kad ne ma žą tau tos da lį prie ur nų at-
ve da ma ny mas, kad ren ka si pre ky bos 
cent re krua sa ną ar ba ka la fio rą sa lo-
toms prie keps nio.

Ano ni mas ke lia klau si mus: „Ko-
kios tu rė tų bū ti ly de rio mo ra li nės sa-
vy bės?“, „Ko kių idea lių bruo žų mes ti-
ki mės iš ly de rio?“ At sa ky mus pa tei kia 
rem da ma sis se no vės grai kais, ci tuo ja 
Sok ra tą, Pla to ną, Aris to te lį, ku rie klau-
sė sa vęs: „Kas žmo gų da ro ge rą?“

Iš Ci ce ro no vei ka lo „Apie pa rei gas“ 
au to rius pa tei kia pa čių di džiau sių ir 
bū ti nų do ry bių ver si ją – iš min tis, tei-
sin gu mas, drą sa ir su si val dy mas. Ir 
to liau vi sa kny ga konst ruo ja ma ana li-
zuo jant, ar Ame ri kos pre zi den tas (da-
bar jau bu vęs) tu ri šiuos cha rak te rio 
bruo žus. Pa sa ko ja įvy kius, ku riuos aš 
pri si me nu iš mū sų ži niask lai dos.

At sa kin gų pi lie čių vi suo me nei nė-
ra svar bu ly de rio ly tis, jo šei mi nė pa-
dė tis ar re li gi ja, odos spal va ar tur tas. 
Nes jau se no vės grai kai svar biau siu 
lai kė ly de rio cha rak te rį. Perf ra zuo-
siu vie ną po sa kį: „Jei gu per te le vi zi ją 
kiek vie ną die ną ro dy tų kar vę ir apie 
ją nuo lat pa sa ko tų, ją ar ti miau siuo se 
rin ki muo se pa ma ty tu me Sei me.“ O 
mū sų nuo mo nę daž nai for muo ja gra-
žiu kos tiu mu pa si puo šęs, kal ban tis 
daug ir „ap va lio mis“ fra zė mis po nas 
ar po nai tis, sa vo biog ra fi ją pa puo šęs 
už sie nio uni ver si te to pa va di ni mu.

Pui ki kny ga ei li niam skai ty to jui, 
ku ris no ri bū ti pro tin gas ir at sa kin gas 
rin kė jas, ku ris ži no, kad nuo jo bal so 
ir gi pri klau so ir vals ty bės, ir sa vų jų 
vai kų atei tis.

La bai re ko men duo ju „Įs pė ji mą“. 
Tai ne moks li nis trak ta tas, o 300 pus-
la pių be stse le ris. Ra zin ką ra dau 245-
ame pus la py je, sky re ly je „Ko dėl blo-
giau si at si du ria vir šu je“.

Leo no ra ČĖP LIE NĖ

Ko dėl blo giau si 
at si du ria vir šu je

Vy tas DRU NIS

Aš kaip vai kas ne drą siai pra šau –
Pa lik man tru pu tį va sa ros –
Šil tos mė ne sie nos
Su žio gų grie ži mu,
Su rugp jū čio žvaigž džių
Žė rė ji mu
Ir me teo rų lie tum.
Pa lik man tru pu tį švie sos,
Kad iš blaš ky tų ru dens
Še šė lius.
Pa lik man ga ba lė lį dan gaus
Ir de be sė lį leng vu tį
Pa lik...
Juk tiek ne daug aš
Pra šau.

As ta KAS NAUS KIE NĖ

...ly ja obuo liais
už lan go pupt, pupt, pupt
ne van dens la šai – obuo liai.
Krin ta že mėn obe lų vai kai.
Obe lys su lau kė sa vo pil nat vės...
Kiek vie nam obuo ly nau ja gy vy bė,
troš ki mas išaug ti obe lim...
Šian dien obe lys gim do...

Išei na va sa ra
Da lė BRO KE VI ČIE NĖ

Va sa rė le, kur din gai?
Kur gels vi ta vi plau kai?
Kur mar ga ta va su knia?
Kam nu bė gai pa ru ge gels va?

Va sa rė le, dar pa būk,
Pas to vėk prie var tų.

Pak lau syk skam bių dai nų
Ir žio ge lių val so.

Va sa rė le, ar ži nai,
Kaip ta vęs il gė siuos.
Bėg siu pa ru ge gels va
Aš kar tu su vė ju.

Ko jas man ba dys ra žie nos,
Bet tu riu sku bė ti,
Kad su spė čiau su gand rais
Ta ve pa ly dė ti...

Kur sku ba gy ve ni mas
Bi ru tė VAIŠ NIE NĖ

Kai me džiai sau lę pa si gaus
Ir su spin dės vėl auk su,
Sau lė ly džiai liūd nai nu si šyp sos,
Rū kai ūkuo se klai džios.
Ir pa slap tin gai vėl šnabž dės
Miš kai nu ri mę,
O bo bų va sa ros plau kai
Skra jos po ply nę.
Vėl virk dys ger vių klyks mas
Nak tis be mie ges, il gas
Ir spaus vėl šir dį ne ri mas –
Kur sku ba taip gy ve ni mas?

Ru de nė lis
Ro mual das IVA NAUS KAS

Vir pa auk su ber žy nė lių kal vos,
Ir miš kai, ir me džiai pa ke lės:
Tai pa bi ro ru de nė lio spal vos –
Kas su rink ti jas da bar ga lės?

Sau le džiau gia si mar gi jur gi nai
Ir kar de lių su ra sa žie dai,

Chri zan te mos, ast ros dar mė gi na
Žais ti pa sku ti niais spin du liais.

Išei nu vėl ru de nio su tik ti
Bo bų va sa ros pa ženk lin tu ta ku
Ir ke liu aukš tyn aš sa vo žvilgs nį –
Ru de niu gė rė si mės abu.

O nak ty pra bėgs klas tū nės šal nos,
Si dab ru vo ra tink liai spin dės.
Dar ryš kiau tvis kės ru de nės spal vos,
Ir tik vė jas jas su rinkt ga lės.

Jau se na
Vai du tė  DIR ŽIU VIE NĖ

Ty liai lei dos į ru de nio del nus
Po pie tės drums tas dan gus.
Nu si že mi nus sau lė ge so
Jur gi nų žie duos.
Vė jas kve pė jo ast ro mis,
Ba las taš kė šil tas lie tus.
Ir nuo vis ko nu to lę
Su kos la pai ra tu.
Ant tri jų len tų til to
Min tys su po le li jų žie duos.
Sėk las že mė rin ko
Kaip sen ti men tus,
Kaip ro man tiš kus jaus mus
Pas kui vo rom skren dan čius paukš čius.
Ir tik bal tos jo na žo lės – nuo ta kos,
Su vo ra tink lių nuo me tu ūkų
Puo tai ruo šė si ry to,
Auš ri nės var du.
.........
Sau la ša rės rinks aša ras
Ne va sa ros pri mi ni mui
Ir ne ru de nio la pak ri čiui.
Jau se nai,
Ten, kur ge ra su grįž ti kas kart...

„Išei nu vėl ru de nio su tik ti...“

„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das
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Sto vyk lo je gim na zis tės at ra do sa ve
And rius GRY GE LAI TIS

Ga biau si ša lies fi lo lo gai jau 
ne pir mus me tus kvie čia mi į 
Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 
or ga ni zuo ja mas „Va sa ros aka-
de mi jos“ sto vyk las. Šie met 
pa siū ly mo da ly vau ti sto vyk-
lo je su lau kė dvi mū sų ra jo no 
gim na zis tės.

Su si ti ki mai su ra šy to jais
Šie met „Va sa ros aka de mi ja“ vy ko jau 

aš tuo nio lik tą  kar tą. Tre čią sy kį ji bu vo su-
reng ta Anykš čiuo se. Įp ras tai į sto vyk lą kvie-
čia mi ra šan tys bei li te ra tū ra be si do min tys 
jau nuo liai iš vi sos Lie tu vos. Praė ju siais me-
tais kvie ti mo pri si jung ti prie jau nų jų ra šy to-
jų bū rio su lau kė bu vęs Ky bar tų Kris ti jo no 
Do ne lai čio gim na zi jos mo ki nys Dei vi das 
Stan ke vi čius, o šie met to kia pro ga pa si tai kė 
šios ug dy mo įstai gos tre čio kei Ka mi lei Va si-
liaus kai tei bei me tais jau nes nei Vil ka viš kio 
„Auš ros“ gim na zi jos at sto vei Mar tai Ja na vi-
čiū tei.

Abi mer gi nos pui kiai pa si ro dė praė ju-
siais moks lo me tais vy ku sia me res pub li-
ki nia me jau nų jų fi lo lo gų kon kur se, to dėl 
pa kvie ti mas į sto vyk lą joms ne bu vo ne ti kė-
tas.

Į be veik sa vai tę vy ku sią sto vyk lą at vy-
ko apie 20 jau nuo lių. Jie tu rė jo ga li my bę 
bend rau ti su ži no mais ša lies ra šy to jais bei 
me no pa sau lio at sto vais: Gin ta re Ado mai-
ty te, Ire na Alek sai te, Ar tū ru Va lio niu, Al vy-
du Šle pi ku, So na ta Žal ne ra vi čiū te, An ta nu 
Šim ku mi, Ra mu te Kal nė nai te, Ri čar du Ši lei-
ka, Bi ru te Jo nuš kai te ir kt. Šie profesionalai  
jau nie siems kū rė jams ne gai lė jo pa ta ri mų, 
da li jo si su jais as me ni nė mis pa tir ti mis.

„Va sa ros aka de mi jos“ da ly viams bu-
vo su reng tos ir pa žin ti nės eks kur si jos po 
Anykš čius. Pa vyz džiui, ra šy to jas Ri man tas 
Va na gas su jau nuo liais ke lia vo po mies tą 

ir pa sa ko jo čia gy ve nu sių žy dų is to ri jas, 
o kraš to ty ri nin kas Taut vy das Kont ri ma vi-
čius vi sus su kvie tė prie An ta no Ba ra naus ko 
klė te lės.

„Sto vyk lo je su pra tau, kiek daug ga li bū-
ti skir tin gų po žiū rių į kū ry bą. Už ra šuo se 
pa si žy mė jau dau gy bę au to rių min čių bei 
ci ta tų. La biau siai įsi mi nė tam tik ri ra šy mo 
pra ti mai, pa ta ri mai apie ro ma no kū ri mą. 
Ma nau, kad vi sa tai tik rai pra vers atei ty je“, 
– sa kė K. Va si liaus kai tė.

Su si rin ko bend ra min čiai
M. Ja na vi čiū tei la biau siai įsi mi nė tai, 

kad į „Va sa ros aka de mi ją“ su si rin ko dau-
gy bė bend ra min čių. Dis ku si jos iki pa ry čių, 
nuo mo nių iš sa ky mai bei ar gu men tuo ti po-

kal biai vi siems lei do pa si jus ti ly gia ver čiais 
ir ger bia mais.

„Mo kyk lo je nie ko pa na šaus neį ma no-
ma pa tir ti. Juk tik rai ne vi siems kla sės 
drau gams įdo mūs tie pa tys da ly kai. Čia bu-
vo ga li ma vi siš kai at skleis ti sa ve. Su vi sais 
da ly viais leng vai ra do me bend rą kal bą. 
La biau siai įsi mi nė dis ku si ja apie tai, kad 
gy ve ni mas ne tu ri pra smės, ta čiau mes ją tu-
ri me su teik ti. Iš vi sų mo de ra to rių di džiau-
sią įspū dį pa li ko su si ti ki mas su ra šy to ju ir 
fo tog ra fu Ri čar du Ši lei ka. Jis – la bai įdo mus 
žmo gus“, – sa kė M. Ja na vi čiū tė.

Kad tu ri ra šy to jos gys le lę, Mar ta su ži no-
jo tik praė ju siais moks lo me tais, pra dė ju si 
lan ky ti Vilkaviškio „Auš ros“ gim na zi ją. Jos 
lie tu vių kal bos mo ky to ja Ra sa Kvi re vi čie nė 

pa ste bė jo, jog mer gi na ge ba raiš kiai dės ty ti 
min tis bei pa siū lė jai su da ly vau ti jau nų jų fi-
lo lo gų kon kur se. Gim na zis tė pa si rin ko ra šy-
ti tau to sa kos dar bą, ku ria me ly gi no praei tį 
su da bar ti mi. Apk lau su si sa vo mo čiu tę bei 
pro se ne lę ji su ži no jo ne ma žai iki tol ne gir-
dė tos in for ma ci jos bei dar ge riau pa ži no 
šias dvi jai la bai bran gias mo te ris.

„Ra šy mas ta po svar bia ma no gy ve ni mo 
da li mi. Ne mėgs tu min čių iš sa ky ti žo džiais, 
to dėl daž niau siai jas už ra šau. Ne ku riu konk-
re čių žan rų. Daž niau siai ra šau die no raš tį. 
Ma ne tai iš lais vi na“, – sa kė M. Ja na vi čiū tė.

Šiek tiek dve jo jo
Tik praė ju siais me tais sa ve kū ry bo je at-

ra do ir K. Va si liaus kai tė. Mer gi na į jau nų jų 
fi lo lo gų kon kur są taip pat de le ga vo tau to-
sa kos dar bą. Ji kon kur so ko mi si jai pri sta tė 
„Vir ba lio var tų“ bend ruo me nę, jos žmo nes, 
veik lą, šia me mies te ly je puo se lė tus ama tus 
tar pu ka ry je ir da bar.

Kaip ir Mar ta, Ka mi lė di džiau sius nuo-
pel nus už at ras tą ta len tą sky rė sa vo lie tu-
vių kal bos mo ky to jai Ni jo lei Čer naus kie nei. 
Abi gim na zis tės jaunųjų fi lo lo gų kon kur se 
ke ti na da ly vau ti ir šiais moks lo me tais. Jos 
jau tu ri idė jų, kaip tu rė tų at ro dy ti bū si mi 
dar bai.

Mer gi nos kol kas dar nė ra iki ga lo ap si-
spren du sios, ką no rė tų veik ti pa bai gu sios 
mo kyk las. Aiš ku tik tai, kad ra šy mas jų kas-
die ny bė je tik rai iš liks.

Ka mi lė kol kas gal vo ja apie tiks lių jų 
moks lų stu di jas, o Mar ta ren ka si tarp žur-
na lis ti kos ir ki ne zi te ra pi jos.

„No rė čiau dar la biau pa to bu lin ti ra šy-
mo įgū džius. Jei atei ty je pa si tai ky tų pro ga 
iš vyk ti į pa na šią sto vyk lą, ko kia bu vo „Va-
sa ros aka de mi ja“, tik rai ne dve jo čiau. Tie są 
pa sa kius, šį kart šiek tiek abe jo jau, ar ver ta 
va žiuo ti į Anykš čius, bet su si sie ku si su Ka-
mi le ap si spren džiau pa si nau do ti su teik ta 
pro ga. Į šią sto vyk lą jau nuo liai kvie čia mi 
vos vie ną kar tą, tad la bai džiau giuo si, kad 
iš nau do jau sa vą jį šan są“, – šyp so jo si M. Ja-
na vi čiū tė.

Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos tre čio kei Ka mi lei Va si liaus kai tei 
(kairėje) ir Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos at sto vei Mar tai Ja na vi čiū tei laikas 
stovykloje neprailgo.

S

Ne si mo kan tys jau nuo liai tu rė tų pa si rū pin ti 
svei ka tos drau di mu

PSD įmo kų mo kė ji mas Lie tu vo je yra 
pri va lo mas. Apd raus tie siems vals ty bė ga-
ran tuo ja ne mo ka mą svei ka tos prie žiū rą, 
tuo tar pu žmo nės, ne tu rin tys PSD, už me di-
ci nos pa slau gas tu ri su si mo kė ti pa tys – ne-
mo ka mai tei kia ma tik bū ti no ji me di ci nos 
pa gal ba.

Jei as muo dir ba pa gal dar bo su tar tį, 
PSD įmo kas „Sod rai“ per ve da darb da vys. 
As me nys iki 18 me tų, nuo la ti nių (die ni nių) 
stu di jų stu den tai, vals ty bės re mia mi as me-
nys, be dar biai ir ki ti yra drau džia mi vals-
ty bės lė šo mis.

Tie gy ven to jai, ku rie ne dir ba, neieš ko 
dar bo, ne si mo ko ir nė ra drau džia mi vals-
ty bės lė šo mis, mi ni ma lias įmo kas – šie-
met 50,95 eu ro kas mė ne sį – tu ri mo kė ti 
pa tys. At lie kant mo kė ji mą rei kia nu ro dy-
ti įmo kos ko dą 444. Ne su mo kė jus įmo kos 
iki ei na mo jo mė ne sio pa bai gos nu trūks ta 
svei ka tos drau di mas – rei kia mo kė ti už 
svei ka tos prie žiū ros pa slau gas ir kau pia si 
sko la, ku rią vis tiek rei kės pa deng ti.

Nuo la ti nių (die ni nių) stu di jų stu den tai 

yra drau džia mi PSD vals ty bės lė šo mis, tad 
įsto ju siems į uni ver si te tą ar tę sian tiems 
stu di jas ne rei kia rū pin tis PSD įmo ka. Tie-
sa, jei stu den tas no rės de rin ti moks lus su 
dar bu pa gal in di vi dua lios veik los pa žy mė-
ji mą, vers lo liu di ji mą ar ki tą sa va ran kiš-
kos veik los for mą, nu sta ty to dy džio PSD 
įmo kas jis tu rės su mo kė ti.

Tie jau nuo liai, ku rie iš vyks ta stu di juo ti 
į ES ša lis, Nor ve gi ją, Is lan di ją, Lich tenš tei-
ną ar Švei ca ri ją, kas met kvie čia mi pa teik ti 
te ri to ri nei li go nių ka sai pa žy mą ant ori gi-
na laus aukš to sios mo kyk los blan ko. Do ku-
men tas pa tvir ti na, kad jie stu di juo ja nuo-
la ti nių stu di jų pro gra mo je. Ne tin ka to kių 
pa žy mų ko pi jos ar kvie ti mai stu di juo ti.

Iš vyks tan tiesiems stu di juo ti į mi nė tas 
ša lis ver ta tu rė ti Eu ro pos svei ka tos drau di-
mo kor te lę, ku ri ga ran tuo ja bū ti ną ją me di-
ci nos pa gal bą už sie ny je. ES ša lių stu den tų 
PSD ga lio ja vie ne rius moks lo me tus, to dėl 
tę siant stu di jas ES, do ku men tą (pa žy mą) 
apie moks lus rei kia pa teik ti kas met.

Lie tu vos pi lie čiai, ku rie iš vyks ta stu di-

juo ti į ki tas ša lis (pvz., JAV, Jung ti nę Ka ra-
lys tę), nė ra drau džia mi vals ty bės lė šo mis. 
Svar bu pri si min ti, kad ki to se ša ly se stu di-
juo jan tys jau nuo liai sa vo svei ka tos drau di-
mu tu ri pa si rū pin ti pa tys ir draus tis pri va-
čio je drau di mo bend ro vė je.

Įs to ju sie ji į JK aukš tą sias mo kyk las iki 
2020 m. gruo džio 31 d. PSD yra drau džia-
mi vals ty bės lė šo mis iki stu di jų pa bai gos, 
ta čiau ne il giau nei iki 2023 m. rugp jū čio 
31 d.

Pa na ši tvar ka ga lio ja stu den tams, iš-
vyks tan tiems į už sie nio uni ver si te tus pa-
gal mai nų pro gra mas. Jei vyks ta ma į ES 
ša lis, Nor ve gi ją, Is lan di ją, Lich tenš tei ną 
ar Švei ca ri ją, PSD mo kė ti ne rei kės, o to se 
ša ly se stu den tas ga lės nau do tis me di ci nos 
pa slau go mis. Tuo tar pu vyks tan tiesiems į 
ki tas ša lis rei kė tų pa tiems pa si rū pin ti sa vo 
svei ka tos drau di mu – ki taip ga li tek ti mo kė-
ti už svei ka tos pa slau gas iš sa vo ki še nės.

Stu di juo jan tiesiems už sie nio aukš-
to sio se mo kyk lo se taip pat pa tar ti na at-
kreip ti dė me sį, ka da ofi cia liai pra si de da 
moks lo me tai. Moks lei viai ir nuo la ti nių 
(die ni nių) stu di jų stu den tai PSD yra drau-
džia mi vals ty bės lė šo mis ir šis drau di mas 
ga lio ja iki rugp jū čio pa bai gos. Jei stu di jos 
pra de da mos nuo rug sė jo, PSD ga lio ja ir 
to liau. Ta čiau jei moks lai pra si de da spa lį, 
PSD įmo ką už rug sė jį rei kia su mo kė ti sa-
va ran kiš kai.

„Sod ros“ inf.

Rug sė jį pri va lo muo ju svei ka tos drau di mu (PSD) ypač tu rė tų su si-
rū pin ti jau nuo liai, ku rie šiais me tais bai gė gimnaziją ar ba aukš tą ją 
mo kyk lą. Iki rugp jū čio pa bai gos jie bu vo drau džia mi vals ty bės 
lė šo mis. Ta čiau jei iki rug sė jo pa bai gos jaunuoliai ne pra dės stu di-
juo ti, dirb ti ar ba jei Užim tu mo tar ny ba jiems ne su teiks be dar bio 
sta tu so, PSD įmo ką rei kės su mo kė ti pa tiems.

SVARBU
Vi suo me nės svei ka tos biu-
ras skel bia at vi ru ko-laiš ko 
„Ma no pa ta ri mai drau gui 
– ko dėl ver ta gy ven ti“ kon-
kur są.

Jis ski ria mas Pa sau li nei sa vi žu dy-
bių pre ven ci jos die nai pa mi nė ti. Kon-
kur so tiks las – stip rin ti psi chi nę vai kų 
ir jau ni mo svei ka tą.

Kon kur se kviečiami da ly vau ti Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės švie ti mo 
įstai gų 5–12 kl. mo ki niai. At vi ru kai-
laiš kai ga li bū ti at lik ti įvai ria tech ni-
ka: ak va re le, gua šu, tu šu, krei de lė mis, 
pieš tu kais ir kt., iš sky rus kom piu te ri nę 
gra fi ką. Kon kur si nius dar bus or ga ni za-
to riui rei kia pri sta ty ti iki rug sė jo 30 d. 
ad re su: Spor to g. 3, Vil ka viš kio spor to ir 
pra mo gų cent ras, II a.

At vi ru kai-laiš kai bus skirs to mi pa-
gal am žiaus gru pes: 5–6 kl., 7–9 kl. ir 
10–12 kl. Trys ko mi si jos iš rink ti ori gi-
na liau si ir kū ry biš kiau si dar bai bus ap-
do va no ti Vi suo me nės svei ka tos biu ro 
įsteig tais pri zais.

Dėl iš sa mes nės in for ma ci jos pra-
šo ma kreip tis ad re su: Spor to g. 3, Vil-
ka viš kio spor to ir pra mo gų cent ras, 
II aukš tas, tel. 8 (342) 31 058, el. p. 
dbal ciu nie ne.vsb@gmail.com. Kon kur so 
nuo sta tai skel bia mi in ter ne te https://
vilkaviskiovsb.lt.

„San ta kos“ inf.

Vyks kūrybinis 
kon kur sas



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Ta py ba ant sie nos – iš šū kis, apie ku rį 
me ni nin kė se niai sva jo jo
Vie nos vil ka viš kie čių šei mos 
kie mo sie na pra žy do spal vin-
gu pie ši niu. Ant gru baus tin ko 
įsi tai sęs di džiu lis laum žir gis 
ir sti li zuo tos gė lės – tai ma ri-
jam po lie tės moks lei vės Ie vos 
Gu dai ty tės kū ri nys, ku rį mer gi-
na pir mą kar tą at li ko jai pa čiai 
dar neiš ban dy ta tech ni ka 
– pur škia maisiais ae ro zo li niais 
da žais. Ta čiau svar biau sia, kad 
ban dy mo re zul ta tu li ko pa ten-
kin ta ir dar bą už sa kiu si na mų 
šei mi nin kė, ir pa ti me ni nin kė.

Drau gės ma mos pa siū ly mas
Ma ri jam po lės Ry giš kių Jo no gim na zi jo-

je be si mo kan ti Ie va dai le do mi si nuo vai-
kys tės. Pui kius dar bus ji at lie ka po pie riu-
je, ta čiau ta py ti ant tin ko sie nos mer gi nai 
dar ne bu vo te kę. To dėl kai drau gės vil ka-
viš kie tės ma ma pa siū lė tai pa da ry ti, Ie va 
iš kart su ti ko.

– Ma no drau gės ma mai Jū ra tei ki lo idė-
ja pa gra žin ti nuo bo džią sie ną kie me. Ji bu-
vo ma čiu si ma no pie ši nių, juos gy rė. Gal 
to dėl ir nu spren dė pa siū ly ti man šį dar be-
lį. Aš, ži no ma, mie lai su ti kau. Jau se niai 
no rė jau iš si kel ti to kį iš šū kį – at lik ti di de lį 
ta py bos dar bą ant sie nos, – ne ti kė tai pa-
siū ly ta ga li my be iš ban dy ti sa ve ki to je dai-
lės me no sri ty je džiau gė si I. Gu dai ty tė.

Idė ja kilo netikėtai
Me ni nin kė sa kė, kad sun kiau sia bu vo 

su gal vo ti gra žų, ori gi na lų es ki zą. Laum žir-
gis ne bu vo pa ti pir mo ji idė ja, ši min tis jai 
ki lo vi sai at si tik ti nai.

– Il gai mąs čiau, kaip ga lė čiau pa puoš ti 
tą sie ną. Sė dė jau prie tven ki nio, o ten bu-
vo neį ti kė ti nai daug laum žir gių, ku rių gro-
žiu ne ga lė jau at si gė rė ti. Stai ga pa ma niau, 
kad šis gy vū nas ne blo gai at ro dy tų ant 
sie nos, ypač kom po nuo ja mas su gė lė mis, 
– apie su ma ny mą pa sa ko jo moks lei vė.

Ir ta da Ie va ėmė si dar bo – pa čios su gal-
vo tą es ki zą piešdama su purš kia maisiais 
da žais ji per kė lė į rea ly bę – ant lau ko sie-
nos. Pa sak mer gi nos, il giau siai už tru ko 

laum žir gio spar nų pie ši mas tep tu ku, nes 
sie nos pa vir šius nė ra ly gus.

Iš šū kį sėk min gai įvei kė
I. Gu dai ty tė ne slė pė, kad pir mą kar tą at-

lie kant to kio po bū džio dar bą bai mės bu vo.
– Iš pra džių la bai jau di nau si. Juk pir mą 

kar tą ta piau ant sie nos su ae ro zo li niais da-
žais. Svar biau sia – ne sau, o kaž kam ki tam. 
Ta čiau vos pra dė ju si pieš ti pa ma čiau, kad 
nie ko čia bai saus nė ra ir to liau tie siog mė-
ga vau si dar bo pro ce su, – pa tir tu įspū džiu 
da li jo si Ie va.

Dau ge liui ga li at ro dy ti, kad ta py mas ant 
sie nos, o ypač karš tą va sa ros die ną, rei ka-
lau ja la bai daug pa stan gų. Ta čiau Ie vai tai 
ne bu vo dau giau siai iš šū kių tei ku si dar bo 
da lis. Ji džiau gė si, kad vis kas se kė si ge riau 
nei ti kė jo si ir dar bas pa vy ko. Vis dėl to me ni-
nin kė kri ti kos sau ne gai lė jo.

– Tam tik ras de ta les ga lė jau pa da ry ti ir 
ge riau. Ta čiau tai tik ma žos smulk me nos, 
dėl ku rių pa si sten giau sa vęs per daug ne-
grauž ti, – žvelg da ma į sa vo darbą kal bė jo 
Ie va.

Vil ka viš kie tė Jū ra tė li ko pa ten kin ta kie-
mą pa gy vi nu siu kū riniu ir ne gai lė jo moks-

lei vei pa gy rų.
– Mer gi na tu ri pui kią me no gys le lę. Pa-

ti ne bū čiau su gal vo ju si to kio pie ši nio. Man 
pa tin ka ir pa ti min tis, ir spal vos. La bai 
džiau giuo si šio kū ry bi nio dar bo re zul ta tu 
ir aki vaiz džiai pa gra žė ju sia na mų erd ve, 
– kal bė jo na mų šei mi nin kė Jū ra tė.

Po mė gio pieš ti ne sie ja su 
bū si ma pro fe si ja
– Nuo ma žu mės man se kė si pieš ti. Šį 

po lin kį tik riau siai pa vel dė jau iš vie nin te-
lio gi mi nė je mėgs tan čio ta py ti žmo gaus 
– mo čiu tės. Daž nai gė riuo si jos pa veiks-
lais, – pa sa ko jo Ie va.

Ji sa kė, kad šį po mė gį at ra do dar pir-
mo je kla sė je, kai pra dė jo lan ky ti jai la bai 
pa ti ku sias dai lės pa mo kas. Nors pro fe sio-
na liai dai lės Ie va nie kur ne si mo kė, ta čiau 
jos pie ši niai vi siems ke lia di de lį įspū dį. 
Dai lės mo ky to jos pa ska tin ta me ni nin kė 
ak ty viai da ly vau ja įvai rio se ta py bos pa-
ro do se, kul tū ri niuo se ren gi niuo se. Nors 
pieš ti se ka si pui kiai, I. Gu dai ty tė ne pla-
nuo ja to sie ti su pro fe si jos pa si rin ki mu.

– Me nas ma ne ly dės vi są gy ve ni mą, ta-
čiau aš pie šiu sa vo ma lo nu mui ir šio sa vo 

po mė gio tik rai ne no riu pa vers ti dar bu, 
– tvir tai nu spren du si mer gi na.

Ie va daž niau siai pie šia ne rea lis tiš kus, 
ani ma ci nių fil mų sti liaus ob jek tus, mėgs-
ta ryš kias spal vas. Ji sa kė, kad įkvė pi mas 
daž nai už klum pa ne ti kė tai.

– Kar tais tik pai mu bal tą po pie riaus la-
pą, pra de du nuo ap skri ti mo, ku ris stai ga 
pa virs ta gal va. Taip pa leng va ir su si dė lio-
ja vi sas žmo gaus kū nas bei gims ta dau ge-
lis ma no pie ši nių, – apie kū ry bi nį pro ce są 
pa sa ko jo Ie va.

Jau no ji me ni nin kė ga li pa si gir ti ne tik 
akį trau kian čiais pie ši niais. I. Gu dai ty tė 
yra ga bi ir darbš ti moks lei vė, gim na zi-
jo je pa sie ku si aukš čiau sių įver ti ni mų. 
Praei tais moks lo me tais res pub li ki nia me 
fi lo lo gų kon kur se ji užė mė tre čią ją vie tą. 
Lais va lai kiu mėgs ta gro ti pia ni nu, nes yra 
bai gu si mu zi kos mo kyk lą, do mi si kom piu-
te ri niais žai di mais.

Ag nė JAN KAUS KAI TĖ

Kie mo sie ną iš gra ži nu si Ie va Gu dai ty tė sa kė, jog sun kiau sia bu vo su gal vo-
ti idė ją ir tep tu ku iš pieš ti laum žir gio spar nus. Autorės nuotr.

S

Vienas iš Ievos darbų.S

SAVIRAIŠKA

Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Pa pil do mai in for muo ja me že mės skly pų sa vi nin-
kus Drą su tę Koš ki ną (ka dast ro Nr. 3943/0002:1991), Ele-
ną Ras ten ber ge rie nę (ka dast ro Nr. 3943/0002:1991), 
Ai dą Ja ke lai tį (ka dast ro Nr. 3943/0002:149), ku riems 
bu vo ne tin ka mai pri sta ty ti re gist ruo ti laiš kai dėl pla-
nuo ja mos sta ty ti vė jo elekt ri nės.

Vė jo elekt ri nės duo me nys – ad re sas: Vil ka viš kio 
r. sav., Pil viš kių sen., Pi liū nų k., uni ka lus nu me ris 
4400-1587-2209. Pla nuo ja mos vė jo elekt ri nės vie tos 
koor di na tės – LKS 452722/6062063, pla nuo ja mos vė-
jo elekt ri nės stie bo aukš tis – iki 85 m.

In for muo ja me, kad pa sta čius pla nuo ja mą vė jo jė-
gai nę, vė jo elekt ri nės stie bo aukš čio, pa dau gin to iš 4, 
at stu mu ar ba ma žes niu, nei bus už tik rin ta ati tik tis 
vi suo me nės svei ka tos sau gos rei ka la vi mams at stu-
mu ga li bū ti ri bo ja ma nau jų so do na mų, gy ve na mo-
sios, vieš bu čių, kul tū ros pa skir ties pa sta tų, bend ro jo 
ug dy mo, pro fe si nių, aukš tų jų mo kyk lų, vai kų dar že-
lių, lop še lių, moks lo pa skir ties pa sta tų, skir tų švie ti-
mo reik mėms, ki tų moks lo pa skir ties pa sta tų, skir tų 
ne for ma liajam švie ti mui, poil sio, gy dy mo, spor to ir 
re li gi nės pa skir ties pa sta tų, spe cia lio sios pa skir ties 
pa sta tų, su si ju sių su ap gy ven di ni mu (ka rei vi nių pa-

sta tų, lais vės atė mi mo vie tų įstai gų), nu ro dy tos pa-
skir ties pa tal pų ki tos pa skir ties sta ti niuo se sta ty ba 
ar įren gi mas, te ri to ri jų rek rea ci jai pla na vi mas.

In for muo ja me, kad jei gu Jūs pra dė jo te sa vo že-
mės skly pe anks čiau nu ro dy tos pa skir ties pa sta tų ar 
pa tal pų sta ty bą ar įren gi mą ar ba te ri to ri jų rek rea ci-
jai pla na vi mo pro ce dū ras ma žes niu nei vė jo elekt-
ri nės stie bo aukš čio, pa dau gin to iš 4, at stu mu nuo 
pla nuo ja mos vė jo elekt ri nės ar ba ma žes niu, nei bus 
už tik rin ta ati tik tis vi suo me nės svei ka tos sau gos rei-
ka la vi mams at stu mu, tai Jūs tu ri te tei sę per 20 dar-
bo die nų nuo šio pra ne ši mo ga vi mo die nos pa teik ti 
prieš ta ra vi mus raš tu ir / ar ba su da ry ti su si ta ri mą 
dėl veik los že mės skly pe są ly gų. Tam  Jūs tu ri te pa-
teik ti įro dy mus apie pra dė tus anks čiau nu ro dy tos pa-
skir ties pa sta tų ar pa tal pų sta ty bą ar įren gi mą ar ba 
te ri to ri jų rek rea ci jai pla na vi mo pro ce dū ras.

Dėl pa pil do mos in for ma ci jos pra šo me kreip tis 
šiais kon tak tais: UAB „Vė jo pla nas“, įmo nės ko das 
306008074, ad re sas: Šilt na mių g. 8, Bab tai, LT-54334 
Kau no r., at sa kin gas as muo Ju lius Lau rai tis, el. p. 
veinformacija@gmail.com, tel. 8 661 18 843. Užsk. 1839

Va do vau da mie si  Lie tu vos Res pub li kos at si nau ji nan čių iš tek lių ener ge-
ti kos įsta ty mo 49 str. 14 d. in for muo ja me apie pla nuo ja mą sta ty ti vė jo 
elekt ri nę. Pla nuo ja ma veik la – elekt ros ener gi jos ga my ba.

Že mės ūkio mi nis te ri ja leng vi na nuo sto lių 
kom pen sa vi mo są ly gas ūki nin kams.

Nuo ki tų me tų bus ga li ma kreip tis dėl kom pen sa ci jų ūkio 
pa ja moms nu kri tus dau giau kaip 20 pro c., o ne 30 pro c., kaip 
yra da bar. Tam pri tar ta Vy riau sy bės po sė dy je.

Šie Že mės ūkio, mais to ir kai mo plėt ros įsta ty mo pa kei ti-
mai leis už tik rin ti že mės ūkio veik los sta bi lu mą bei efek ty ves-
nį že mės ūkio veik los ri zi kos val dy mą, taip pat gau ti pa ra mą 
pa lan kes nė mis są ly go mis.

Pa ra ma ski ria ma sie kiant pa ska tin ti tai ky ti ri zi kos val dy-
mo prie mo nes, ku rios pa de da ak ty viems ūki nin kams val dy ti 
su jų že mės ūkio veik la su si ju sią ir nuo jų va lios ne prik lau san-
čią ga my bos bei pa ja mų ri zi ką.

Nuo 2023 m. nu sta ty tas 20 pro c. at ski ro že mės ūkio veik-
los su bjek to vi du ti nių me ti nių praė ju sių tre jų me tų lai ko tar-
pio pa ja mų ar ba praė ju sių pen ke rių me tų lai ko tar pio vi du ti-
nių tre jų me tų pa ja mų, neįs kai tant per tuos pen ke rius me tus 
gau tų di džiau sių ir ma žiau sių pa ja mų su mų, ne te ki mas.

Šiuo me tu pagal Že mės ūkio, mais to ir kai mo plėt ros įsta-
tymą pa ra ma iš vals ty bės biu dže to lė šų, Eu ro pos Są jun gos 
fon dų lė šų ski ria ma tik tuo at ve ju, kai nuostolių patyrusio 
ūkininko pa ja mų su ma žė ji mas vir ši ja 30 pro c.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Kom pen sa ci jas galės gauti 
dar dau giau ūki nin kų
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Kaip at gau ti jė gas per si rgus CO VID-19?

Po ko vi di nis sind ro mas – 
itin ap gau lin gas
Su sir gę CO VID-19 in fek ci ja žmo nės daž-

niau siai pa sveiks ta per 1–2 sa vai tes. Ta čiau 
ne ma ža da lis jų dar il gai jau čia li gos pa da ri-
nius, tam tik rus po ky čius or ga niz me, blo gą 
bend rą sa vi jau tą – vi sa tai va di na ma po ko-
vi di niu sind ro mu.

Rea bi li ta ci jos kli ni kos va do vas pro f. 
R. Ku bi lius CO VID-19 lie ka muo sius reiš ki-
nius skirs to į dvi di de les gru pes.

Pir ma jai gru pei pri klau so ko ro na vi ru su 
už si krė tę as me nys, ku rie dėl komp li kuo tos 
būk lės pa te ko į li go ni nę. Prieš juos iš leis da-
mi na mo gy dy to jai įver ti na pa cien tų būk lę 
ir pa ste bi lie ka muo sius reiš ki nius, to kius, 
kaip iš li ku sį bend rą silp nu mą, po per si rgto 
plau čių už de gi mo neat sis ta tan tį kvė pa vi-
mą ar nuo var gį.

„Prik lau so mai nuo to, koks gy dy mas 
bu vo tai ko mas, tie lie ka mie ji reiš ki niai ga li 
bū ti skir tin gi“, – pa žy mė jo gy dy to jas kar dio-
lo gas, pri dur da mas, kad to kius pa cien tus 
medikai tu ri ga li my bę nu siųs ti į rea bi li ta-
ci ją.

Ant rą ją pa cien tų gru pę su da ro pa cien-
tai, per si rgę leng vo ar vi du ti nio sun ku mo 
CO VID-19 li ga. Tais at ve jais, kai šei mos gy-
dy to jas kons ta tuo ja pa svei ki mą, o pa cien-
tas ne si jau čia vi siš kai pa svei kęs ir ne re tai 
yra iš li ku sių simp to mų ar nu si skun di mų, 
už si tę su sių ke le tą mė ne sių, diag no zuo ja-
mas po ko vi di nis simp to mas.

Simp to mų – dau giau nei 60
Prof. R. Ku bi lius pa žy mi lie ka mų jų reiš-

ki nių įvai ro vę su si rgi mui komp li ka vu sis ar 
li gai ta pus lė ti ne: „Nus ta tė me, kad lie tu vai-
čiams bū din ga dau giau nei 60 įvai riau sių 
simp to mų, sie ja mų su po ko vi di niu sind ro-
mu. Iš jų pa tys daž niau si – iš li kęs du su lys, 
nuo var gis ir bend ras silp nu mas.“

Pas ta ruo ju me tu pa ste bi mi įvai rūs su 
šir dies ir krau ja gys lių sis te ma su si ję li gos 
po žy miai: pa cien tui nau jai at si ra dę šir dies 
per mu ši mai, pa di dė jęs cho les te ro lio kie kis 
krau jy je, gal vos svai gi mas, mig ruo jan čio 
po bū džio rau me nų, kau lų skaus mai. Da liai 
pa cien tų ga li pa si reikš ti ir ki tų or ga niz mo 
sis te mų su tri ki mų.

Kai ku rie simp to mai, pa vyz džiui, gal vos 
svai gi mas, jė gų ne bu vi mas, trum pa lai kės 
at min ties pra ra di mas, uos lės ar sko nio ne-
te ki mas, ga li už si tęs ti 6 mė ne sius ir il giau.

„Tu rė jo me pa cien tų, ku riems uos lė 
neat sis ta tė 11 mė ne sių“, – sa kė Rea bi li ta ci-
jos kli ni kos va do vas.

At si nau ji nę skaus mai – 
ne išim tis
Spe cia lis tų tei gi mu, po ko vi di nis simp to-

mas yra ap gau lin gas ir grės min gas – nors 
dau gu ma simp to mų per 4–6 mė ne sius reg-
re suo ja, da lis jų ga li iš lik ti to kie pa tys. Be to, 
pa cien tui ga li at si ras ti vis nau jų ša lu ti nių 
po vei kių, nors se nie ji dar ne din go.

Gy dy to jas kar dio lo gas at krei pė dė me sį 
į at si nau ji nu sias lė ti nes li gas, už de gi mus: 
„Per sir gus ko ro na vi ru su ne re tai paū mė ja 
tam tik ri skaus mai, ku rie pa cien to jau ne-
var gi no. Pa vyz džiui, pa cien to ku rį lai ką 
ne be var gi no nu ga ros skaus mai, ta čiau jis 
at vy ko pas rea bi li to lo gą dėl nau jai at si ra-
du sio ar paašt rė ju sio skaus mo to je vie to je. 
Kai pra de da me aiš kin tis, kas ga lė jo su kel ti 
šį skaus mą, daž nai priei na me prie iš va dos 
– tam įta ką pa da rė per si rgi mas CO VID-19 
in fek ci ja.“

Ne lauk ti, kol praeis, o gy dy ti
Prof. R. Ku bi lius sa kė, kad daž nai pa-

cien tai to le ruo ja po ko vi di nio sind ro mo 
simp to mus ir ne si krei pia nei į šei mos gy dy-
to ją, nei į rea bi li to lo gą. Lau kia, kol tai pra-
eis sa vai me.

Re mian tis Kau no kli ni kų at lik tu ty ri mu, 
be maž kas ant ras per si rgęs ko ro na vi ru si ne 
in fek ci ja ma no, kad jiems bū tų tiks lin ga nu-
vyk ti iš si tir ti pas gy dy to ją rea bi li to lo gą. Ta-
čiau iš tie sų at vyks ta tik kas de šim tas.

„Tu ri me vi sas ga li my bes ir prie mo nes, 
kad nu slo pin tu me vie no kių ar ki to kių po-
ko vi di nio sind ro mo simp to mų veiks min gu-
mą, stip ru mą ir pa dė tu me pa cien tui „pil na 
ko ja“ grįž ti į gy ve ni mą ir į vi sas mėgs ta mas 
veik las“, – pro fe sio na lios pa gal bos svar bą 
įvar di jo gy dy to jas kar dio lo gas.

Jo tei gi mu, kas ket vir tas as muo var to ja 
įvai rius vi ta mi nus, mais to pa pil dus ar net 
vais tus, ti kė da ma sis, kad tai pa dės nu mal-

šin ti CO VID-19 lie ka muo sius reiš ki nius ir 
ne ma lo nius po jū čius. Nors iš tie sų, no rint 
vi siš kai pa sveik ti yra rei ka lin ga pro fe sio na-
lo pa gal ba.

Ska ti na kreip tis pa gal bos
Prof. R. Ku bi lius pa sa ko jo apie ne se ną 

si tua ci ją, kai ke tu rias de šim ties ne su lau kęs 
pa cien tas, per si rgęs leng va CO VID-19 li gos 
for ma, pri pa ži no, kad ne si jau čia taip kaip 
anks čiau. Jis jau tė nuo la ti nį nuo var gį, irz lu-
mą, dirg lu mą, su ma žė ju sį fi zi nį pa jė gu mą.

Anot pa cien to, vi si šie simp to mai ne bu-
vo taip aiš kiai iš reikš ti, to dėl jis del sė ir į 
gy dy to jus anks čiau ne si krei pė. Ga liau siai 
at vy kus pas spe cia lis tus ir pri tai kius jam 
tin ka mas gy dy mo me to di kas pa vy ko la bai 
pa ge rin ti pa cien to funk ci nę būk lę.

Rea bi li ta ci jos kli ni kos va do vas ak cen ta-
vo: kiek vie nas as muo, ku ris sir go ko ro na vi-
ru su, vi siš kai pa svei kęs tu ri ne jaus ti jo kių 
ša lu ti nių po vei kių. Re ko men duo ja ma ati-
džiai ste bė ti sa vo or ga niz mą: kaip or ga nai 
funk cio nuo ja po pa svei ki mo, ko kia bend ra 
fi zi nė ir psi chi nė sa vi jau ta.

Jei vis dėl to pa cien tas ma no, kad jis ne-
si jau čia taip, kaip jau tė si prieš su si rgda mas 
CO VID-19, re ko men duo ja ma kreip tis į rea-
bi li to lo gą, ku ris su teiks tin ka mą pa gal bą ir 
pa dės su si grą žin ti ge rą sa vi jau tą.

„Vi siems, per si rgu siems ko ro na vi ru si-
ne in fek ci ja, rei kė tų ati džiai ste bė ti sa vo 
svei ka tą ir rim tai ver tin ti net ir pa čius ma-
žiau sius po ky čius, bet ko kį jau čia mą dis-
kom for tą“, – pa ta rė gy dy to jas.

Kaip tin ka mai stip rin ti 
savo or ga niz mą?
No rint iš lai ky ti ge rą bend rą or ga niz mo 

sa vi jau tą pri klau so mai nuo pa cien to būk lės 

re ko men duo ja mos įvai rios rea bi li ta ci nės 
pro ce dū ros: kas die nės mankš tos, svei ka ir 
su ba lan suo ta mi ty ba, at min ties la vi ni mas, 
psi cho so cia li nė pa ra ma.

Pa sak pro f. R. Ku bi liaus, rea bi li ta ci ja 
ir lie ka mų jų reiš ki nių gy dy mas rei ka lau ja 
daug pa stan gų tiek iš gy dy to jų, tiek iš pa-
cien to: „Svar bu su pras ti ir nu si teik ti, kad 
lau kia il gas svei ka tos at kū ri mo ke lias. Ta-
čiau kryp tin gai ir sis te min gai dirb da mi ga-
liau siai pa siek si te pui kių re zul ta tų. Da liai 
pa cien tų simp to mai ir sa vai me iš nyks ta.“

Sie kiant pa ge rin ti fi zi nę svei ka tą daž-
niau siai re ko men duo ja mas kas die nis vaikš-
čio ji mas ar ki tas leng vas fi zi nis krū vis. 
Svar bu pa si rink ti to kią veik lą ir jos in ten-
sy vu mą, ku rie ne su kel tų jo kio pa pil do mo 
dis kom for to, du su lio, nuo var gio.

Po ke le to sa vai čių kas dienis fi zi nis krū-
vis – ėji mas, va žia vi mas dvi ra čiu ar ki ta fi zi-
nė veik la – tu rė tų kas dien bū ti vis di des nis, 
kad rau me ny nas pa laips niui grįž tų į bu vu-
sią fi zi nę būk lę.

Prof. R. Ku bi lius įspė jo: ne de rė tų vers-
ti sa vęs da ry ti kaž ko, kam ne tu ri te jė gų, ir 
spaus ti sa vęs per prie var tą. „Ne pa mirš ki te, 
kad ne se niai ko vo jo te su klas tin ga li ga, ku ri 
ban dė pro vo kuo ti jū sų imu ni nę sis te mą, to-
dėl ver tė tų į bu vu sio gy ve ni mo vė žes grįž ti 
pa laips niui. Prie šin gu at ve ju per tek li nė in-
ten sy ves nė veik la ga li ne pa dė ti pa sveik ti, 
o pa ska tin ti li gos at kry tį ir su grą žin ti bu vu-
sius simp to mus“, – ak cen ta vo me di kas.

Tiems, ku rie skun džia si są mo nės ar 
min ties ašt ru mo pra ra di mu, pa ta ria ma 
spręs ti kry žia žo džius, gal vo sū kius, skai ty-
ti ban dant įsi min ti, skir ti dau giau dė me sio 
toms veik loms, ku rios la vi na kog ni ty vi nius 
ge bė ji mus, pri ver čia su si mąs ty ti, su kon-
cent ruo ti dė me sį.

„Re gu lia riai at lik da mi to kio ti po pra ti-
mus vis ak ty vin si te sme ge nų neu ro nų jung-
tis ir pa ma žu jū sų ner vi nė sis te ma at si sta-
tys“, – tei gė Rea bi li ta ci jos kli ni kos va do vas.

Kur ieš ko ti pa gal bos?
Tiems, ku rie per si rgo CO VID-19 in fek ci-

ja, ta čiau vis dar ne si jau čia iki ga lo pa svei-
kę, ku riuos var gi na už si tę sę simp to mai, 
ver tė tų kreip tis pa gal bos į spe cia lis tus. Jie 
pri tai kys tin ka mus gy dy mo me to dus ir pa-
dės grei čiau at gau ti jė gas.

Dėl blo gos bend ros sa vi jau tos ar jau čia-
mų lie ka mų jų reiš ki nių siū lo ma kreip tis į 
sa vo šei mos gy dy to ją ar gy dy to ją psi chiat-
rą.

Šei mos gy dy to jai ga li nu siųs ti pas fi zi-
nės me di ci nos ir rea bi li ta ci jos gy dy to ją dėl 
me di ci ni nės rea bi li ta ci jos sky ri mo.

Pa cien tai, sir gę CO VID-19, ma lo niai 
pra šo mi da ly vau ti ano ni mi nė je ap klau-
so je https://forms.gle/nwKUAxoKaGP 
m6ufc8. Užsk. 1830

Per sir gu sie ji ko ro na vi ru si ne in fek ci ja daž nai ap si džiau gia ma ny da-
mi, kad blo giau sia – jau praei ty je. Ta čiau ne vel tui šis vi ru sas lai-
ko mas to kiu klas tin gu – lie ka mie ji reiš ki niai ne re tai pa si ro do net 
ir tiems, ku riems pa vy ko iš veng ti li go ni nės ar per si rgti leng ves ne 
CO VID-19 in fek ci jos for ma.

Kau no kli ni kų Rea bi li ta ci jos kli ni kos va do vas gy dy to jas kar dio-
lo gas pro f. Rai mon das Ku bi lius at krei pė dė me sį į po ko vi di nio sind-
ro mo rim tu mą, pa sa ko da mas apie jam bū din gų simp to mų grės mę 
bei dėl šios pro ble mos tei kia mą pa gal bą, jos nau dą.

Pa sak pro fe so riaus, nuo ko ro na vi ru so vi siš kai pa svei ku sio 
as mens sa vi jau ta tu ri bū ti ge ra, jis ne tu rė tų jaus ti jo kių po ky čių. 
Jei ma no ma, kad vis tik jė gų trūks ta, svei ka ta iki ga lo neat sis ta tė, 
ver tė tų kreip tis į spe cia lis tus.

Prof. Rai mon das Ku bi lius sa kė: „Jei 
pa cien tas ma no, kad jis ne si jau čia 
taip, kaip jau tė si prieš su si rgda mas 
CO VID-19, bū ti na kreip tis pa gal-
bos.“ Nuotr. iš asmeninio archyvo

S

Vil ka viš ky je
Kiek vie ną ket vir ta die nį, 17.30 val., Sa-
lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
sta dio ne vyks ne mo ka mi maž daug va-
lan dos truk mės šiau rie tiš ko jo ėji mo už-
siė mi mai. Vi suo me nės svei ka tos biu ras 
kvie čia pri si jung ti, pa sko lins laz das jų 
ne tu rin tie siems. Bū ti na išanks ti nė re-
gist ra ci ja tel. (8 342) 31 058 ar ba el. p. 
info@vilkaviskiovsb.lt.

Pae že rių dva re
Rug sė jo 9 d., 17 val., bus mi ni mos Eu-
ro pos pa vel do die nos. Jų te mą „Tva rus 
pa vel das“ pra kti nė se pa skai to se nag ri-

s

s

nės du pra ne šė jai. Ne kil no ja mo jo kul-
tū ros pa vel do ap sau gos spe cia lis tas 
Ro lan das Ja nu lis skai tys pa skai tą „Ply-
tų mū ro tvar ky bos dar bų tech no lo gi-
jos: Pae že rių dva ro so dy bos kiau li dės 
pa sta to at ve jis“. Is to ri kas, dr. Ma rius 
Da raš ke vi čius skai tys pra ne ši mą „Kos-
mo po li ti nių idė jų lo ka lus pri tai ky-
mas: Pae že rių dva ro at ve jis“. 18 val. 
pra si dės kon cer tas „Tau tos skry nios 
per lai“. Kon cer tuos Do vi lė Ka zo nai tė 
(sop ra nas), Ilo na Pliav go (sop ra nas), 
Ais tė Bru žai tė (kank lės). Veiks pa ro da 
apie anksčiau vykusius Pae že rių dva-
ro so dy bos pa sta tų res tau ra vi mo dar-
bus. Ren gi nys ne mo ka mas.

Ky bar tuo se
Rug sė jo 10 d., 12 val., pra si dės Eu ro pos s

pa vel do die nų „Tva rus pa vel das“ ren gi-
nys – eks kur si ja po mies tą. Jos da ly viai 
tu rės pro gą su si pa žin ti su kul tū ros pa-
vel do ob jek tais ir ki tais se nai siais sta-
ti niais, tu rin čiais ver tin gų jų sa vy bių. 
Eks kur si ja pra si dės nuo Ky bar tų au to-
bu sų sto ties (J. Ba sa na vi čiaus g. 17).

Kir šuo se
Rug sė jo 10 d., 13 val., poe tės Sa lo mė jos 
Nė ries gim ti nė je vyks ren gi nys „Sa lo mė-
jos ru duo“. Skam bės ne tik lie tu viš kai, 
bet ir ke lio mis už sie nio kal bo mis skai-
to ma ly ri kės poe zi ja, kon cer tuos dai nų 
at li kė jai.

Gi rė nuo se
Rug sė jo 10 d., 19 val., Gi rė nų kai mo 

s

s

bend ruo me nės na muo se ren gia mas Gi-
ta ros mu zi kos va ka ras. Da ly vaus at li kė-
jai: Do vy das Stral kus (Ig liau ka), gru pės 
„Etiu das“ so lis tai An ta nas Ma zi liaus-
kas ir Ka ro li na (Ba ra gi nė), šei my ni nis 
due tas As ta Gri gai tie nė ir Ge di mi nas 
Kir ve lai tis (Ša kiai), Gi rė nų kul tū ros na-
mų mo te rų trio.

Ku dir kos Nau mies ty je
Rug sė jo 10 d., 14 val., vyks ne mo ka ma 
teat ra li zuo ta eks kur si ja po mies tą. No-
rin tie ji da ly vau ti lau kia mi prie Vin co 
Ku dir kos mu zie jaus. Iš anks to re gist-
ruo tis ne rei kia.

Apie ren gi nius jų or ga ni za to riai kvie čia-
mi pra neš ti re dak ci jai el. p. santakoslaikras-
tis@gmail.com ar ba reklama@santaka.in fo.
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KAS? KUR? KA DA?
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Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

49, 12, 34, 19, 36, 15, 61, 42, 68, 38, 40, 33, 67, 
55, 14, 70, 24, 7, 23, 5, 63, 32, 56, 59, 66, 48, 58, 
37, 60, 1, 75, 16, 9, 11, 53, 6, 43, 30, 26, 35 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 4, 65, 22, 57, 51, 50, 62, 
73, 21, 46, 64, 71 (visa lentelė).
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Dau giau tam sos, dar ga nos, 
kri tu lių, že mes nė oro tem pe-
ra tū ra, su dė tin ges nės eis mo 
są ly gos – šie po ky čiai tu ri 
įta kos vai ra vi mui, išau gu siai 
sau gu mo ri zi kai. Eks per tai da-
li ja si pa ta ri mais, kaip tin ka mai 
pa si rū pin ti sa vo au to mo bi liu, 
kad ke liau ti ru de nį bū tų sau-
gu.

Pa tik rin ki te va ly tu vus
Au to mo bi lių tech ni nę būk lę pri žiū rin-

tis spe cia lis tas Pra nas Mit kus pa ta ria ne-
lauk ti stip raus ru de ni nio lie taus, kad su-
pras tu mė te, ar va ly tu vai vei kia tin ka mai.

Prieš pra si de dant šal tam orui pa tik-
rin ki te va ly tu vų dar bą, įsi ti kin ki te, ar jie 
ge rai pri glun da prie prie ki nio stik lo, ar gu-
ma neiš džiū vo. Jei gir di te ne ma lo nų gar są 
ar pa ma to te dry žius, va ly tu vus rei kia su-
tep ti ar ba pa keis ti į nau jus.

Įp ras tas va ly tu vų tar na vi mo lai kas yra 
nuo še šių mė ne sių iki me tų.

Pa dan gų būk lė
Daž niau siai vai ruo to jai pa mirš ta įver-

tin ti pa dan gų slė gį. Ru de nį pa ros tem pe-
ra tū ra daž niau siai sie kia 12–17 laips nių, o 
dėl šal to oro slė gis pa dan go se ma žė ja. Slė-
gis le mia au to mo bi lio su ki bi mą su ke liu ir 
da ro įta ką jo val dy mui.

La bai svar bu pa tik rin ti ir pa dan gų pro-
tek to riaus gy lį, bend rą jų būk lę bei įsi ti kin-
ti, kad jos ati tin ka rei ka la vi mus.

Pa tar ti na at lik ti ir ra tų su ve di mą, ku ris 
ne leis pa dan goms grei tai su si dė vė ti ir už-
tik rins sau ges nį ma ši nos val dy mą vai ruo-
jant.

Dė me sys stab džiams
Ge ras stab džių vei ki mas sau giam va žia-

vi mui yra svar bus bet ku riuo me tų lai ku, 
o orams pra stė jant ypač. To dėl ste bė ki te ir 
klau sy ki tės, ar stab dy mo me tu neiš gir si te 
neįp ras tų gar sų, ne pa ma ty si te dū mų ar 
neat si ras keis to kva po – požymių, ro dan-
čių, kad stab džiai vei kia ne tin ka mai.

Pa sak P. Mit kaus, jei stab dy mo me tu au-
to mo bi lis ne su rea guo ja taip grei tai, kaip 
įpras tai, ar ba stab džių pe da las at ro do pra-
ra dęs sa vo stan du mą, lyg „su minkš tė jęs“ 

– to kiu at ve ju bū ti na pa tik rin ti stab džių 
da lis.

Au to mo bi lio ži bin tai
Ge ras ma to mu mas ke ly je yra vie nas 

pa grin di nių sau gu mo ga ran tų.
„Pir miau sia, ver tė tų ap žiū rė ti au to-

mo bi lį ir pa tik rin ti, ar vi si ži bin tai vei kia 
ir yra tin ka mai su re gu liuo ti. Ne tin ka mai 
su re gu liuo ti prie ki niai ži bin tai ga li ne tik 
apa kin ti ki tus, bet ir su trum pin ti ke lio ma-
to mu mą bei vai ruo to jo reak ci jos lai ką. Pa-
tik rin ki te ir ži bin tų kor pu sus, nes tai vie na 
daž niau sių prie ki nių ži bin tų ra so ji mo prie-
žas čių“, – pa ta rė au to mo bi lių ap švie ti mo 
spren di mus rin kai pri sta tan čios „Phi lips“ 
įmonės at sto vė Vio le ta Pa sio nek.

Ge ram ma to mu mui ke ly je tam siu pa-
ros me tu taip pat svar bi au to mo bi lio lem-
pu čių būk lė – pa tik rin ki te jas vi sas, pa keis-
ki te per de gu sias bei at nau jin ki te blan kiai 
švie čian čias. Vai ruo to jams, ku rie daug 
va ži nė ja pra stai ap švies tais ke liais, ver ta 
rink tis lem pu tes, su tei kian čias dau giau 
švie sos, nei mi ni ma liai rei ka lau ja ma Eu-
ro pos reg la men tuo se, ir ku rias lei džia ma 
nau do ti ke liuo se.

Ver ta įsi dė mė ti, jog dau giau švie sos 
sklei džian čios lem pu tės yra pa ga min tos 
iš kvar ci nio stik lo, ku ris už tik ri na ge res nį 
švie sos pra lai du mą, blo kuo ja UV spin du-
liuo tę ir taip su ma ži na plas ti ki nių prie ki-
nių ži bin tų pa gel ti mo ri zi ką, taip pat pa di-
di na lem pu čių il gaam žiš ku mą.

Drėg mės sa lo ne ne rei kia
Lie tin go mis ir drėg no mis ru dens die no-

mis ypa tin gą dė me sį rei kė tų skir ti au to mo-
bi lio sa lo nui.

No rint su ma žin ti drėg mę sa lo ne, me-
džia gi nius ki li mė lius re ko men duo ja ma 
keis ti gu mi niais ar ba si li ko ni niais, ku rie ne 
tik ge riau su lai ko drėg mę, ap sau go au to mo-
bi lio grin dis nuo pur vo ir ne šva ru mų, bet 
ir il giau naudojami.

Taip pat ver ta at kreip ti dė me sį ir į išo ri-
nių veid ro dė lių bei ga li nio stik lo elekt ri nio 
šil dy mo funk cio na lu mą, be ku rių drėg no-
mis die no mis vai ra vi mas taps su dė tin ges-
nis.

Eks per tas pa ta rė pa dau gė jus drėg mės 
ir lie taus bent vi zua liai įver tin ti ir aukš tos 
įtam pos lai dus ap žiū rint, ar nė ra įtrū ki mų.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Pa ruoš ki me au to mo bi lį ru dens są ly goms

„Santaką“ redakcijoje galite užsiprenumeruoti nuo 
bet kurios dienos. 
Redakcijos telefonai pasiteirauti: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Užsk. 1858
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Namą S. Nėries g. 12, Pilviškiuose.
Tel.: 8 615 91 346, 
        8 681 48 577. 1854

Traktorių MTZ-82, plūgą, 
kultivatorių, bulviakasę, grūdų 
malūną. 
Tel. 8 652 81 704. 1812

Įvairius naudotus ir naujus 
žemės ūkio padargus: rotacines 
šienapjoves, bulviasodes, 
kauptukus, 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 ir ravėtuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
gyvulių aptvarus (kuoliukus, 
laidus, izoliatorius), lenkiškų 
padargų atsargines dalis, 
noragus, žemės dirbimo techniką 
mini traktoriams. 
Tel. 8 687 57 187. 1657

Naudotas 2 vagų bulviasodes, 
2 vagų bulviakases, 1 vagos 
bulviakasę „Ana“, įvairaus 
pločio rotacines šienapjoves, 
pakabinamą krautuvą (tvirtinamas 
prie traktoriaus galo, yra kaušai, 
šakės), 3 t ir 4 t srutų laistytuvus 
(traukia ir pučia), traktorius T-25 
ir MTZ-88. Pristato nemokamai.
Tel. 8 685 27 217. 1835

Melasą, didmaišius, rankinę 
žolės sėjamąją, 200 l, 600 
l, 1 000 l talpyklas, 220V 
ir 380V malkų skaldykles, 
grūdų malūnus, traiškytuvus, 
runkelių tarkavimo mašinas, 
inkubatorius, sviestamušes, 
pieno separatorius, pakabinamas 
svarstykles (pasveria iki 3 
t), daugiamečių žolių sėklas, 
pašarinius grūdus, miltus, 
traiškytus mišinius, kukurūzus, 
žirnius, garstyčias, ridikus.
Tel. 8 658 97 372. 1751

Rusiškas armonikas „Čaika“ 
ir „Belorus“, akordeoną „La 
Habanera“ (itališkas, 80 bosų, 
geros būklės).
Tel. 8 682 29 262. 1834

Veršelius auginti, kiaules skersti.
Tel. 8 618 57 332. 1833

Paršelius.
Tel. 8 626 43 223. 1843

Atjunkytus paršelius.
Tel. 8 699 98 212. 1856

Paršelius ir bekonus.
Tel. 8 681 14 732. 1632

VIŠTOS. Parduoda 4–6 mėn. 
įvairių spalvų vištas. Atveža. 
Tel. 8 685 78 204. 1724

Paukščių kurjeris prekiaus vakci-
nuotomis dedeklėmis vištaitėmis!
Rugsėjo 9 d. (penktadienį) prekiaus 
S. Ludavičiaus ūkyje, Nemunaityje 
(Alytaus r.), ant kraiko augintomis 
3–6 mėn. rudomis, raibomis, 
juodomis, baltomis dėsliosiomis 
vištaitėmis (gyvena 4–5 m.), 
kombinuotaisiais pašarais. Į namus 
atveža nemokamai (minimalus 
kiekis – 5 paukščiai). Tel.: 8 623 
04 888, 8 612 75 682. 1852

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,60 Eur 
už kg). Puselės sveria 50–60 
kg. Pateikia kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška. Atveža 
nemokamai. Taip pat parduoda 
bulves 'Vineta' (0,68 Eur už kg). 
Tel. 8 607 12 690. 1813

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

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

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

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

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 
Užsk. 7

Užsk. 1823

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS
Jei esi iš Vilkaviškio, atvežame į darbą nemokamai.

Dėl darbo kreiptis adresu: Gedimino g. 3a, Marijampolė, tel. 8 685 67 606.
Užsk. 1259

UAB „Rytas“ padangų servisui 
Vilkaviškyje reikalingas

padangų montuotojas
Mes siūlome

» darbą draugiškame  
    kolektyve,
» visas socialines garantijas,
» nuo darbo rezultatų
   priklausantį darbo užmokestį.

Kreiptis: tel. 8 699 98 777,
el. p. robertas@rytas.lt

Užsk. 1800

Užsk. 1821

Užsk. 666

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Rugsėjo 9 d. (penktadienį) pre kiau s M. Steponavičiaus ūkio 
jaunomis 4,5–5,5 mėn. rudomis olandiškomis dedeklėmis,  balto-
mis leghornų veislės (dedančios žalius kiaušinius), dominantų 
veislės raibomis, juodomis, pilkomis, margomis, rudomis, 
baltomis vakcinuotomis dedeklėmis vištaitėmis, pašarais. 
   Daržininkuose – 10,50 val., Slabaduose – 11 val., Sūdavoje – 11.10 val., 
Alksnėnuose – 11,40 val., Pilviškiuose – 12 val., Paežeriuose – 12,15 val., 
Gižuose – 12.30 val., Keturvalakiuose – 12.45 val., Bačkiškiuose – 13 val., 
Vilkaviškyje – 13,20 val., Lakštučiuose – 13,35 val., Bartninkuose – 13.50 
val., Piliakalniuose – 14.10 val., Gražiškiuose – 14.25 val., Vištytyje – 14.50 val.,  
Pajevonyje – 15,10 val., Virbalyje – 15.25 val., Kybartuose – 15.35 val.,
                                                            Tel. 8 611 51 770, Alvitas. Užsk.  1846

» 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

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti.

 Tel. 8 640 27 022. 
Užsk. 3311

● 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 rugsėjo 15 d.
● Gyd. akušerė-ginekologė 
B. Valiukienė konsultuos rugsė-
jo 14, 19, 21, 26, 28 d.
● Gyd. aku še ris-gi ne ko logas 
med. m. dr. A. Gau ril či kas (Kau -
no kli ni kos) konsultuos rugsėjo 
9 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 rugsėjo 29 d.
● Urologo paslaugas teiks prof. 
D. Skaudickas (Kauno klinikos) 
rugsėjo 13 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. 1847

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

Už papildomus 2 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomus 2 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

Už papildomus 2 Eur 

matysite „Santakos“ 
interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje. 

www.santaka.info

Užsk. 1831

♦ 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 

Tel.: (8 342) 69 266, 
8 615 72 060. 

Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Išsijota 
anglis!

Anglys,
medžio 
briketai
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Kapų tvarkymas, senų kapaviečių 
renovavimas, pamatų liejimas, 
trinkelių klojimas, kapavietės 
uždengimas plokšte, skaldele.
Tel. 8 691 22 921. 1844

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

Dovanoja kačiukus.
Tel. (8 342) 50 231. 1849

Reikalingas pagalbinis darbinin-
kas, turintis B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.
Tel. 8 635 09 998. 1853

UAB „Vytrita“ kviečia prisijungti 
naujus komandos narius – 
elektromontuotojus – Vilkaviškio 
padalinyje. Atlyginimas nuo 1 100 
(į rankas). 
Tel. 8 640 47 002. 1715

Reikalingas savivarčio vairuotojas 
dirbti Kauno regione. 
Tel. 8 686 68 458. 1828

Dirbti pieno ūkyje Keturvalakių 
sen. reikalingas traktorininkas. 
Atlyginimas pagal susitarimą, 
darbo kiekį, kokybę ir sugebė-
jimus. Pageidautina be žalingų 
įpročių.
Tel. 8 614 66 748. 1801

Reikalingas atsakingas pensinio 
amžiaus vairuotojas-krovikas. 
Darbas savaitgaliais ir 1 darbo 
dieną per savaitę.
Tel. 8 611 47 026. 1841

Į draugišką kolektyvą priimtų 
pakaitinį vairuotoją dirbti Lietuvoje 
sunkvežimiu su savivartėmis 
puspriekabė-mis. Reikalinga 
patirtis, C, CE katego-
rijų vairuotojo pažymėjimas. 
Suderi-na grafiką pagal poreikį 
– galima dirbti kaip papildomą 
darbą grūdų sezono laikotarpiu ar 
atostogų metu. 
Tel. 8 686 80 556. 1162

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas autovežio airuotojas.
Tel. 8 699 43 301. 1731

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas krovinių pervežimo 
vairuotojas dirbti Europoje.
Tel. 8 699 43 301. 1732

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

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi vilkikų vairuotojai dirbti 
su tentinėmis puspriekabėmis 
maršrutu Lietuva–Danija–Lietuva. 
Atlyginimas 1 600–2 000 Eur per 
mėn.
Tel. 8 685 85 944. 1840

Pjauna pavojingus medžius 
kapinėse ir sodybose. Turi 
reikiamus pažymėjimus. 
Parduoda lapuočių įvairią pjautą 
medieną. 
Tel. 8 688 70 707. 1850

Arboristų paslaugos. Avarinių 
medžių pjovimas, medžių 
genėjimas, gyvatvorių karpymas. 
Tel. 8 633 58 400. 1851

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas.
Tel. 8 631 91 211. 1838

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

Stogų dengimas, skardinimas, 
fasado dailylenčių montavimas. 
Tel. 8 692 77 122. 1850

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

Atlieka nedidelius mūrijimo dar-
bus. 
Tel. 8 685 36 677. 1498

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 1816

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

Gręžia vandens gręžinius, įrengia 
geoterminį šildymą. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
        8 686 83 265, 
       www.melkerlita.lt. 844

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

Veža žvyrą, smėlį, plautą žvyrą, 
skaldą, akmenukus ir kitus 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 650 31 062. 1614

Kiekvieną šeštadienį atlieka 
profilaktinį kaminų valymą.
Tel. 8 621 99 958. 1849

Profesionaliai valo kaminus 
rotoriniu būdu, be dulkių. 
Tel. 8 690 21 946. 1734

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
kaminus. Dirba visomis savaitės 
dienomis. Ilgametė patirtis. 
Profesionalus darbas. 
Tel.: 8 608 34 414, 
        8 696 39 354. 106

8–12 a žemės sklypą Vilkaviškyje 
(su komunikacijomis jame arba 
šalia sklypo). 
Tel. 8 625 28 029. 1799

Nekilnojamąjį turtą (butus, 
namus, sodybas, žemės sklypus, 
miškus). 
Tel. 8 608 20 080. 1559

Visų markių automobilius, moto-
ciklus, keturračius bei įvairią 
rusišką techniką (traktorius, 
priekabas, motociklus, 
automobilius). 
Tel. 8 644 15 555. 744

Knygas, lino audinius, kalėdinius 
žaisliukus, indus, nuotraukas, 
monetas ir banknotus, 
laikrodžius, medalius, gintarą, 
įrankius ir kita. Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993. 1492

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

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

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

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš kar-
to. Sutvarko reikiamus doku-
mentus. 
Tel. 8 691 85 616. 1613

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

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

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel.: 8 646 81 037, 
        8 612 34 503. 763

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

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

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

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

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Nuolatiniams klientams 
taikomos nuolaidos. Atveža 
nemokamai.
Tel.: 8 683 08 661, 
        8 612 63 938. 2397

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, 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

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

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

Sukapotas malkas: juodalksnines, 
beržines – 65 Eur už erdm, 
uosines, ąžuolines – 75 Eur už 
erdm. 
Tel. 8 686 94 789. 1607

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

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

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

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

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

A. Vitkausko ūkis Mažųjų Šelvių 
kaime – šilauoges. Atveža, kviečia 
pasiskinti.
Tel. 8 616 76 079. 1563

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

SIŪLO DARBĄ

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

PERKA ĮVAIRŪSPARDUODA

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Bet 
kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios. 
Nuoširdžiai užjaučiame Levą Diminskienę ir jos šeimą dėl vyro 
Romaldo DIMINSKO mirties.
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UŽJAUČIAME

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. 
Registruotis nurodytais 
telefonais. El. p. brazaitis.k@
gmail.com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 1755

Parduoda garstyčias, ridikus, 
daugiamečių žolių sėklas, 
išvalytus žieminius miežius, 
kvietrugius, kviečius, rugius. 
Beicuoja, valo grūdus. Atvyksta į 
namus. 
Tel. 8 652 23 732. 1711

Moteris, dirbanti nuotoliniu būdu, 
išsinuomotų 1 kambario butą 
ilgesniam laikotarpiui Vilkaviškyje 
nuo šio mėnesio. 
Tel. 8 691 73 294. 1842

Išsinuomotų žemės Gudkaimio, 
Šiaudiniškių, Klausučių kadastro 
vietovėse.
Tel. 8 622 98 008. 1788

Jaunasis ūkininkas pirktų arba 
išsinuomotų žemės.
Tel. 8 699 83 373. 1333

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės (gali būti pievos 
ar apleisti laukai) Vilkaviškio raj.
Tel. 8 672 61 432. 1818

Išsinuomotų dirbamos žemės 
Vilkaviškio raj. (gali būti apleisti 
plotai). Mokės brangiai.
Tel. 8 668 26 630. 1845

Nemokamai ir kokybiškai 
tvarko apleistus žemės 
sklypus bei pamiškes, iškerta 
krūmus, medžius. Išsiveža savo 
transportu. Teikia miško kirtimo 
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą 
pasiima žaliavą. Plotas – ne 
mažiau kaip 1 ha. Už didelius 
ir tankiai apaugusius plotus 
primoka. Tel. 8 624 47 452. 82

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

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

Kerpa, žemina tujas ir gyvatvores, 
pjauna žolę, geni vaismedžius,  
pjauna malkas, valo kaminus.
Tel. 8 637 33 271. 1837

SODO DARBAI. Pjauna veją, 
aukštą žolę, kerpa gyvatvores, 
iškasa kelmus, geni šakas, 
išveža žaliąsias sodo atliekas ir 
kita. Tel. 8 634 90 539. 1405

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



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Rugsėjo 6-oji – 
Lietuvos statistikos diena

Rugsėjo 7-oji – 
Buriuotojų diena

Rugsėjo 8-oji – 
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos 
gimimo diena)
Vytauto Didžiojo karūnavimo 
ir Padėkos už Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės 
apgynimą diena
Tarptautinė raštingumo diena
Tarptautinė kineziterapeuto diena 

DIENOS

Rugsėjo 6 d. 
Beata, Faustas, Vaištautas, Tautenė

Rugsėjo 7 d. 
Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, 
Palmyra, Falmira

Rugsėjo 8 d. 
Adrijonas, Marija, Liaugaudas, 
Daumantė, Klementina

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien ne lis, dvelks vos jun ta mas vė je lis. 
Sau lės spin du liams ke lią pa stos de be sys, to-
dėl oras teį šils iki 14–16 laips nių.

Tre čia die nį ne lis, de be sų skrais tė plo-
nės, tad ir oras su šils la biau: po vė sios 
nak ties (1–4 laips niai ši lu mos, kai kur dir-
vos pa vir šiu je šal nos) die ną ter mo met rai 
ro dys 15–20 laips nių. Pūs ne stip rus be si kei-
čian čios kryp ties vė jas, ne lis.

Lie taus ne nu ma to ma ir ket vir ta die nį. 
Pa ry čiais kai kur bo luos rū kas. Nak tį bus 
3–9 laips niai ši lu mos, die ną šils iki 14–17 
laips nių.

Orams vės tant spar nuo tų gy ven to-
jų – vis ma žiau.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Mergelė (08 23–09 22)

Priešpilnis iki rugsėjo 10 d.

06:32
20:02
13:30

Ma ri jam po lės dra mos teat ras 
rug sė jo 12–18 d. kvie čia į teat-
ro ir is to ri jų fes ti va lį „Įžieb ta 
ram pa“.

Šis fes ti va lis – teat ri nis ren gi nys, skir-
tas Ma ri jam po lės dra mos teat ro 80-me-
čiui. Juo sie kia ma puo se lė ti se ną sias ir kur-
ti nau jas teat ro tra di ci jas Ma ri jam po lės 
mies te. Fes ti va lio pa va di ni mas – žo džių 
jun gi nys iš pir mo jo Ma ri jam po lės mies to 
teat ro dai li nin ko Vla do Vi jei kio pa lin kė ji-
mo teat ro ati da ry mo pro ga: ,,Šian dien čia 
įžieb ta ram pa te neuž ges nie ka da.“

Fes ti va lio pro gra ma iš skir ti nė tuo, kad 
pri sta to Lie tu vos teat rų sce nos me no kū ri-
nius, ku rie su kur ti pa gal is to ri nių as me ny-
bių biog ra fi jas ir tik rus is to ri nius įvy kius.

Teat ro is to ri ja taip pat bus at spin dė ta 
kar tu su pro jek to par tne riais – mu zie jais 
teat ro fo jė su reng to je pa ro do je. Jo je bus 
eks po nuo ja mos pir mai siais teat ro gy va vi-
mo me tais sta ty tų spek tak lių nuo trau kos 
bei uni ka lūs teat ro do ku men tai.

Do ku men ti nis fil mas „Gy vie ji teat ro 
is to ri jos pus la piai“ pri sta tys ryš kias Lie tu-
vos teat ro ir kul tū ros as me ny bes, ku rios 
sa vo kū ry bi nį ke lią pra dė jo Ma ri jam po lės 
dra mos teat re. Sa vo pri si mi ni mais ir min-
ti mis apie teat rą da lin sis ak to riai El vy ra 
Že ber ta vi čiū tė, Do lo re sa Kaz ra gy tė, Sau-
lius Si pai tis, Da rius Au že lis, re ži sie rius Vy-
te nis Pau liu kai tis, et nog ra fas Jau nius Vy-
lius, skulp to rius Ri čar das Vai nas bei šiuo 
me tu teat re ku rian tys me ni nin kai.

Teat ro žiū ro vai rug sė jo 13 d., 17 val., 
taip pat bus pa kvies ti į eks kur si ją ,,Teat ri-
nė Ma ri jam po lė“, per ku rią bus pri sta ty ta 
teat ro is to ri ja, jį kū ru sios as me ny bės bei 
su teat ri ne veik la su si ju sios Ma ri jam po lės 
se na mies čio erd vės.

Fes ti va ly je daug dė me sio bus ski ria ma 
ir jau na jam žiū ro vui. Jau ni mui nu ma ty tos 
dvi Lie tu vos teat ro, mu zi kos ir ki no mu zie-
jaus edu ka ci jos bei Kau no vals ty bi nio lė-
lių teat ro spek tak lis „Bal dis ir Vi val dis“.

Fes ti va lio už da ry mo die ną teat ro my lė-
to jai bus pa kvies ti į dis ku si ją apie teat ro 

atei tį bei kryp tį. Dis ku si ją mo de ruos teat-
ro kri ti kė Ing ri da Ra gels kie nė.

Vi si fes ti va lio ren gi niai – ne mo ka mi.
„San ta kos“ inf.

Jubiliejų paminės festivaliu

Užsk. 1832

Kai mais tas ši taip brangs ta, ge riau val gy ti vie to-
je. Nes kol nuo len ty nos nuei ni iki ka sos, žiū rėk, 
deš ra jau ir pa bran go.

Iš sis ky rė Zi ta su vy ru. Na mą pa si da li jo po ly giai: 
jai vi dus, Pet rui išo rė.

Mū sų ga ra žų bend ri jo je at li ko me ap klau są ir nu-
sta tė me, jog dau gu ma ma no: jei ir pirk tų „Tes lą“, 
tai tik dy ze lį.

Ko dėl nie kas ne su gal vo ja ga min ti ko ji nių ri ti niais? 
Ne ran di po ros – at si plė šei ko ji nę iš ri ti nio, ap si mo-
vei ir ei ni lai min gas.

Bai siau sia žiū rint siau bo fil mą bu vo ta da, kai kom-
piu te rio ek ra nas už te mo ir aš ja me pa ma čiau 
at si spin dė ju sį sa vo pa gurk lį.

– Mie la sis, ko kios do va nos no rė tum gim ta die-
niui?
– Ne ži nau.
– Na, kas tau pa tin ka?
– Bi ru tė iš 4 aukš to.

Gydytojas pacientui:
– Ar paklausėte mano patarimo? Miegojote prie 
atviro lango?
– Taip.
– Ir astma dingo?
– Astma liko. Bet dingo laikrodis, televizorius ir 
kompiuteris.

SU ŠYP SE NA

Užsk. 1859


