
CO VID-19 lai min gus bi lie tus 
da li ja ne vi siems
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Žais lais, kny ge lių len ty no-
mis ir ma žy lių pie ši niais iš-
puoš tas Vai kų li gų sky rius 
šian dien at ro do vi sai ki taip. 
Vie toj vai kų krykš ta vi mo 
pa la to se gir dė ti dūs tan čių 
pa cien tų ai ma nos, ap link 
tvy ro rim tis ir įtam pa, nes 
čia gy do mi CO VID-19 ser-
gan tys sun kūs li go niai.

Rei ka lin gos ki tiems
Vai kų li gų sky riaus ve dė ja Kris ti-

na Ku bi lie nė sa ko, kad jai už su kus į 
sa vo sky riaus pa tal pas by ra aša ros, 
ta čiau ji pui kiai su pran ta pa dė ties 
rim tu mą – jos sky riaus pa la tos da bar 
rei ka lin gos sun kiai ser gan tiems ra jo-
no gy ven to jams. Nuo praė ju sių me tų 
ko vo, pir mo sios ko ro na vi ru so ban-
gos, ma žie siems li go niu kams te ko 
iš si kraus ty ti ir vie tą už leis ti Karš čia-
vi mo kli ni kai. Tie sa, tuo met ji vei kė la biau 
kaip priė mi mo sky rius karš čiuo jan tiems 
li go niams, ku riems bu vo ima mas CO VID-19 
tes tas, bet ko ro na vi ru su se gan čių li go nių 
ten ne gy dė.

Vis gi me di kai pui kiai su pra to, kad tai 
tik lai ko klau si mas, ka da li ga taip iš plis, jog 
di džių jų mies tų li go ni nės ne be tu rės ga li my-
bių gy dy ti sun kius li go nius. To dėl priim ti 
„ko vi di nius“ li go nius bu vo ruo šia ma si: Vai-
kų li gų sky riaus pa la to se prie lo vų bu vo iš-
ve džio ta de guo nį tei kian ti įran ga, pa la to se 
pa lik ta tik po vie ną lo vą.

Tos die nos, kai iš „ža lio sios“ Vil ka viš-
kio li go ni nė taps „ko vi di ne“, il gai lauk ti 
ne te ko. Ki lus ko ro na vi ru so pro trū kiui Did-
vy žių so cia li nės glo bos na muo se, pa sku ti-
nė mis praė ju sių me tų die no mis li go ni nė 

ga vo įsa ky mą kur ti CO VID-19 sky rių ir 
Nau jų jų iš va ka rė se jau bu vo gul do mi pir-
mie ji sun kūs li go niai.

Sky rius ga li tal pin ti 10 li go nių, ta čiau 
jis ne pa jė gus pa ten kin ti vi so mūsų ra jo-
no CO VID-19 li go nių po rei kių – dau gu ma 
sun kių pa cien tų ve ža mi į Ma ri jam po lės 
ar Kau no li go ni nes. Sky rius tu ri sa vo rea-
ni ma ci nę pa la tą, mo bi lų rent ge no apa ra tą 
plau čių būk lei ste bė ti.

Smo gia iš pa sa lų
Per be veik tris sa vai tes, kiek mū sų ra jo-

no li go ni nė je vei kia CO VID-19 sky rius, bu vo 
ir džiu gių, ir la bai liūd nų aki mir kų.

Šiam sky riui va do vau jan ti gy dy to ja Eri-
ka Ta ma liū nai tė, pir mo ji iš li go ni nės me-
di kų su si dū ru si su CO VID-19 ser gan čiais 

pa cien tais, sa kė kas die ną į dar bą ei nan ti 
tar si į ka rą, nes klas tin go jo ko ro na vi ru so 
ei gos nu ma ty ti neį ma no ma: at ro dy tų, iš 
mir ties na gų jau iš trauk tam pa cien tui li ga 
smo gia iš pa sa lų. Ta da nu svy ra ran kos ir 
me di kai pa si jun ta be jė giai.

Šiuo me tu CO VID-19 sky riu je gu li 9 pa-
cien tai, jiems rei ka lin gas pa pil do mas de-
guo nis. Vi si li go niai – sun kūs, pa tys ne ga li 
nei nuei ti į tua le tą, nei pa val gy ti. Tad juos 
rei kia var ty ti, keis ti saus kel nes, mai tin ti, 
la šin ti vais tus. Pap ras tai CO VID-19 ser gan-
čius pa cien tus la bai troš ki na, to dėl jiems 
la ši na mi skys čiai, ski ria ma me di ka men tų 
nuo trom boem bo li nių komp li ka ci jų, gy do-
ma hor mo ni niais vais tais ir kt.
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Klausimas „Kaip kvėpuojate?“ – dažniausias, kurį medikai užduoda COVID-19 skyriuje 
gydomiems pacientams. Dai niaus ČĖP LOS nuo tr.
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Ša ly je pir mą kar tą vyks ta Gy ven-
to jų tau ty bės, gim to sios kal bos 
ir iš pa žįs ta mo ti kė ji mo sta tis ti nis 
ty ri mas. Žmo nės ra gi na mi ak ty-
viai da ly vau ti ja me.
Lie tu vos sta tis ti kos de par ta men tas ką tik 
pra dė jo Gy ven to jų tau ty bės, gim to sios kal-
bos ir iš pa žįs ta mo ti kė ji mo sta tis ti nį ty ri-
mą. Per jį žmo nių klau sia ma, ko kia jų tau-
ty bė, gim to ji kal ba, ko kių kal bų dar mo ka, 
ko kį ti kė ji mą iš pa žįs ta.

Anks čiau šie fak tai bū da vo ren ka mi 
kas de šimt me tų vyk dant vi suo ti nius gy-
ven to jų ir būs tų su ra šy mus. Pas ku ti nio gy-
ven to jų ir būs tų su ra šy mo, vy ku sio 2011 
m., duo me ni mis, Lie tu vo je gy ve no 154 tau-
ty bių žmo nės. Kas tre čias ša lies gy ven to-
jas nu ro dė mo kan tis dvi už sie nio kal bas. 

Gy ven to jai pri klau sė 59-ioms skir tin goms 
re li gi nėms bend ruo me nėms.

2021 m. vi suo ti nis gy ven to jų ir būs tų 
su ra šy mas bus at lik tas vals ty bės tu ri mų 
ad mi nist ra ci nių duo me nų pa grin du, su-
ra ši nė to jai ne lan kys žmo nių. At si lie piant 
į var to to jų po rei kį, sie kiant iš lai ky ti tęs ti-
nu mą, ro dik lių pa ly gi na mu mą šie met in-
for ma ci ja apie gy ven to jų tau ty bę, gim tą ją 
kal bą, iš pa žįs ta mą ti kė ji mą ren ka ma at lie-
kant sta tis ti nį ty ri mą.

Šiuo me tu jau yra pra si dė ju si ir iki va-
sa rio 17 d. bus vyk do ma in ter ne ti nė ap-
klau sa. Gy ven to jai ra gi na mi pri si jung ti 
ad re su https://surasymas.stat.gov.lt/ ir da-
ly vau ti ty ri me. 

Pri si jung ti prie ty ri mo an ke tos ga li ma 
su ve dus tiks lius as mens duo me nis (as-
mens ko dą ir ga lio jan čio do ku men to nu-
me rį) ar ba per Elekt ro ni nius val džios var-

tus. At sa ky ti rei kia tik į ke tu ris klau si mus, 
to dėl an ke tos pil dy mas trun ka vos ke le tą 
mi nu čių.

Sie kiant už tik rin ti sta tis ti nio ty ri mo re-
zul ta tų ko ky bę ir rep re zen ta ty vu mą, pa si-
bai gus in ter ne ti nei ap klau sai iš gy ven to jų 
re gist ro pla nuo ja ma at rink ti apie 40 tūkst. 
jo je ne da ly va vu sių gy ven to jų. Šiuos žmo-
nes ap klaus klau sė jai.

Gy ven to jų tau ty bės, gim to sios kal bos ir 
iš pa žįs ta mo ti kė ji mo duo me nys bus pa teik-
ti kar tu su 2021 m. gy ven to jų ir būs tų su ra-
šy mo re zul ta tais. 

Išanks ti niai mi nė to su ra šy mo re zul ta tai 
bus skel bia mi šių me tų pa bai go je.

In for ma ci jos apie ty ri mą yra pa tei kia-
ma trum pa me vaiz do kli pe, ku rį ga li ma 
pa žiū rė ti in ter ne te https://youtu.be/lOQqL-
Rb65rE.

„San ta kos“ inf.

Gy ven to jus kvie čia da ly vau ti sta tis ti nia me ty ri me
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SPEI GAS
Se niai taip ne ša lo, kaip šį sa vait ga lį. 
Nak tį į pir ma die nį Su val ki jo je spus te-
lė jo tik ras spei gas: Ky bar tų me teo ro-
lo gi jos sto ties prie tai sai už fik sa vo net 
27,3 laips nio šal čio. Vos vos šal čiau, 
mi nus 27,5, bu vo tik Še du vo je. Ta čiau 
bu vę ir šal tes nių žie mų: sau sio 18 die-
nos šal čio re kor das už fik suo tas Vil niu-
je 1940 me tais, kuo met at ša lo net iki 
-37,2 laips nio.

PIR KI NYS
Vil ka viš kio li go ni nės Ra dio lo gi jos sky-
rius ga vo nau ją skait me ni nį mo to ri zuo-
tą rent ge no apa ra tą, ku rį įsi gi jo iš Rent-
ge no diag nos ti kos pa slau gų ko ky bės 
ge ri ni mo 2018–2025 me tų pro gra mos 
lė šų. Nau ja sis apa ra tas pa si žy mi ge res-
ne vaiz dų ko ky be ir ma žes ne ap švi tos 
do ze. Se na sis, dau giau nei de šimt me tį 
naudotas įren gi nys bus uti li zuo tas.

NU BAU DĖ
Trans por to prie mo nių ju dė ji mą tarp 
sa vi val dy bių kont ro lia vę po li ci jos ko-
mi sa ria to pa rei gū nai per praė ju sią 
sa vai tę į mū sų ra jo ną neį lei do 52 au-
to mo bi lių, ku riais be įsta ty me nu ma ty-
tos prie žas ties no rė jo pa tek ti žmo nės 
iš ki tų sa vi val dy bių. 5 as me nys, ku rie 
vis gi pa te ko į mū sų ra jo ną be pa tei-
si na mos prie žas ties, bu vo nu baus ti. 
Jiems skir tos 250 eu rų bau dos.

SUG RIEŽ TI NO
Vyks tan tie ji į Lat vi ją tu rė tų ži no ti, kad 
nuo sau sio 15 d. dar la biau su griež tin-
tos są ly gos at vyks tan tiesiems ar ke liau-
jan tiesiems per Lat vi ją. Nuo šiol jie 
pri va lės pa teik ti nei gia mą CO VID-19 
tes to re zul ta tą, ku ris tu ri bū ti at lik tas 
ne vė liau kaip prieš 72 val. Ga lio ja ir 
anks čiau įves ti rei ka la vi mai at vyks tan-
tiems as me nims izo liuo tis 10 die nų o 
me di ci nos dar buo to jams – 14 die nų.

DRAU DŽIA MA
Ap lin ko sau gi nin kai pri me na, kad in di-
vi dua lius na mus ga li ma kū ren ti tik ap-
lin kos ne ter šian čiu ir svei ka tai ne pa vo-
jin gu ku ru. De gi nant plas ti ko pa kuo tes, 
dra bu žius, ava ly nę, kūrenant imp reg-
nuo ta me die na, aly vos at lie ko mis gre-
sia bau da nuo 60 iki 300 eu rų. Pa ma tę, 
kad kaž kas na muo se de gi na at lie kas, 
skam bin ki te te l. 112 ar ba Pra ne ši mų 
priė mi mo tar ny bos te l. (8 5) 273 29 95.
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AKTUALIA TEMA

Jei gu no ri te 
skai ty ti „San ta ką“, 
bet ne tu ri te lai ko ir 
ga li my bių už si pre nu me ruo ti, 
re dak ci jos dar buo to jas 
Vilkaviškyje ga li at vyk ti 
į na mus ir laik raš tį už sa ky ti.

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.

 
Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988, 
8 610 45 539 (Rolandas).

„San ta ką“, 
bet ne tu ri te lai ko ir 



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Do man tas ČE MER KA 
iš Vil ka viš kio:
– Užd raus ti rū ky ti rei kė tų ne tik 

bal ko nuo se, bet ir prie dau gia bu čių 
na mų laip ti nių. Ei nant pro ša lį ne ma-
lo nu užuo sti tvy ran tį ci ga re čių kva-
pą.

Kris ti na RA MA NAUS KIE NĖ 
iš Ma ri jam po lės:
– Ma ne tik rai er zi na, kai bal ko ne 

džiūs tan tys skal bi niai pri si ge ria dū mų 
kva po, o ką jau kal bė ti apie pri rū ky tas 
laip ti nes. Pa lai kau šį Sei mo spren di mą, 
ta čiau ne ra mi na tai, jog at si ras to kių, 
ku rie tin gės išei ti į lau ką, to dėl rū kys 
na mo laip ti nė je.

Mig lė LU KO ŠE VI ČIŪ TĖ 
iš Už ba lių k:
– Man šis klau si mas nė ra la bai ak-

tua lus, to dėl ne tu riu tvir tos nuo mo nės. 
Kiek vie nas žmo gus yra at sa kin gas už 
sa vo el ge sį ir jo kios tar ny bos to ne su re-
gu liuos.

Egi di jus SA KA DOLS KIS 
iš Vil ka viš kio:
– Žmo nės rū ko nuo sa vo je te ri to ri jo-

je, ko dėl gi tai tu ri bū ti už draus ta? Be 
to, šis spren di mas bus pa pil do mas biu-
dže to ir spe cia lių jų tar ny bų lai ko švais-
ty mas, nes pa rei gū nai vi sų rū kan čių jų 
ne su gau dys.

Ie va ŠA MA TAUS KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Man šis Sei mo priim tas spren di-

mas neat ro do lo giš kas. Priė mus šį įsta-
ty mą ga li iš kil ti ki ta bė da. Jau ni mas 
rink sis lau ke, rū kys po bal ko nais ar ba 
prie laip ti nių.
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– Sei mas už drau dė rū ky ti dau-
gia bu čių na mų bal ko nuo se. 
Ką ma no te apie šį spren di mą?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Mir ti nai su ža lo jo
Nak tį į sek ma die nį Pil viš kiuo se trau ki nys 
mir ti nai su ža lo jo vy rą.

Apie 1.30 val. Pil viš kių ge le žin ke lio sto-
ty je ša lia bė gių ras tas mi ru sio vy ro kū nas 
su žaiz do mis. 

Tik vė liau iš siaiš kin ta vy ro ta pa ty bė. 
Paaiš kė jo, jog tai 44-erių pil viš kie tis. Pir-
mi niais duo me ni mis, vy riš kį kliu dė ir mir-
ti nai su ža lo jo trau ki nys. Ką to kią žvar bią 
nak tį vy ras vei kė ge le žin ke lio sto ty je, aiš-
ki na ma si.

Vai ra vo ne blai vūs
Per sa vait ga lį su lai ky ti du ne blai vūs vai ruo-
to jai.

Penk ta die nio va ka rą, apie 21 val., pa-
rei gū nai ke ly je Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviš-
kis pa tik rin ti su stab dė au to mo bi lį „Au di 
A4“. Paaiš kė jo, kad jo vai ruo to jas 66-erių 
Jo nas Ab rai tis ge ro kai įkau šęs. Vy rui nu-
sta ty tas vi du ti nis (1,77 pro m.) gir tu mas.

Šeš ta die nį, apie 20.30 val., Vil ka viš ky-
je, Rim gau do gat vė je, ne blai vi vai ruo to ja 
ne su val dė au to mo bi lio „VW Golf“ ir įlė kė 
į grio vį. Išk vies ti po li ci jos pa rei gū nai jo 
vai ruo to jai In gai Ado ma vi čie nei nu sta tė 
vi du ti nį (2,04 pro m.) gir tu mą. Au to mo bi-
lis iš vež tas į sau go ji mo aikš te lę.

Su mu šė ir api plė šė
Šeš ta die nį Ma žu čių kai me (Vir ba lio sen.) 
iš ger tu vių me tu api plėš tas vy ras.

Pra ne ši mą apie su muš tą vy rą po li ci ja 
ga vo iš li go ni nės, kur ne lai mė lis bu vo pri-
sta ty tas. Jis pa rei gū nams pa sa ko jo, kad iš 
Geis te riš kių kai mo (Ke tur va la kių sen.) at-

vy ko į sve čius pas pa žįs ta mą Ma žu čių kai-
mo gy ven to ją. 33-ejų vy ras sa kė, kad iš ger-
tu vių me tu tarp jo ir 27-erių su gė ro vo ki lo 
konf lik tas. Kas įvy ko po to, geis te riš kie tis 
ne ži no, nes po smū gio į gal vą pra ra do są-
mo nę. Kai at si ga vo, pa si ge do iš ma nio jo 
laik ro džio, te le fo no ir 70 eu rų.

Smur ta vo vy rai
Sa vait ga lį už fik suo ti du smur to ar ti mo je 
ap lin ko je at ve jai.

Šeš ta die nį, apie 4 val. ry to, po li ci jos 
pa gal bos pri rei kė Būd vie čių kai mo (Pa je-
vo nio sen.) gy ven to jai. Prieš 33-ejų mo te rį 
smur ta vo 27-erių su gy ven ti nis. Ir smur-
tau to jas, ir au ka bu vo leng vai įkau šę.

Sek ma die nį, apie 16 val., 65-erių vil-
ka viš kie tis ran ką kė lė prieš bend raam žę 
žmo ną. Pa rei gū nai su lai kė vy rą. Jam nu-
sta ty tas leng vas (1,16 pro m.) gir tu mas.

ĮVYKIAI

Ir per šal čius vandens telkinių 
le das ga li kel ti pa vo jų
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Žie mą li pant ant eže ro 
ver ta ne pa mirš ti, kad po 
le du yra van duo. Ypač kai 
šal čiai dar tik pra si dė jo.
Re dak ci jos te le fo nu pa skam bi nęs 
vil ka viš kie tis pa sa ko jo, kad šį sa-
vait ga lį be vaikš čio da mas ant Pae-
že rių eže ro le do stai ga be veik iki 
pu sės įsmu ko į eke tę. Vy ras ste bė jo-
si, kad per to kį šal tį van duo ga lė jo 
neuž šal ti, ir įta rė, jog kaž kas tie siog 
pra kir to le dą bei pa li ko ne pa žy mė-
tą pa vo jin gą vie tą.

Ši vie ta, anot vil ka viš kie čio, yra 
plia žo te ri to ri jo je. Da lis le do bu vo 
nu va ly ta, pa ruoš ta čiuo ži nė ti, o pa-
vo jin ga pro per ša – vi sai ša lia.

„Ma čiau di de les vė žes, gal čia 
ug nia ge siai va ži nė jo? Jie kar tais 
žie mą ren gia eže re pra ty bas, tai gal-
būt pra kir to ir pa li ko eke tę, kel da-
mi pa vo jų žmo nėms? Blo giau sia, 
kad ji nie kaip ne pa žy mė ta, bet kas 
ga li įsmuk ti“, – kal bė jo vy riš kis.

Vil ka viš kio prieš gais ri nės gel-
bė ji mo tar ny bos (VPGT) vir ši nin kas Er lan-
das Ar ma na vi čius sa kė, jog sa vai tei bai-
gian tis ug nia ge siai iš tie sų su ren gė rei dą 
ir va ži nė jo ne tik ap link Pae že rių, bet ir 
apie Viš ty čio, Pod var ko eže rus, ki tus ra jo-
no van dens tel ki nius.

Gel bė to jų tiks las bu vo ap žiū rė ti, kaip 
žmo nės el gia si ant le do, įspė ti žve jus.

„Va žiuo da mi ap link eže rą vy rai pa ma-
tė dvi gul bes ir įta rė, kad jos ga li bū ti įša-
lusios. Su sis kam bi no me su ap lin ko sau gi-
nin kais, jie taip pat bu vo ga vę pra ne ši mą 
apie įša lu sius paukš čius. Tad ug nia ge siai 
sa vo tiš kai pa si prak ti ka vo: su gel bė ji mo 
ro gė mis nu bė go iki gul bių, ta čiau šios pa-
ju dė jo iš vie tos – ir vis kas tuo bai gė si. Ta-
čiau jo kio le do nie kur ne kir to me, ir ap skri-
tai tai bu vo ne plia žo te ri to ri jo je, bet prie 
val čių nu lei di mo prie plau kos. O prie tos 
vie tos, apie ku rią kal ba te, aš pa ts bu vau ir 
ma čiau: ten tie siog neuž ša lęs van duo. Prie 
pat plia žo bu vo dvi šla pios vie tos ir aki vaiz-
du, kad ten bu vo ne ga li ma ei ti“, – pa sa ko jo 
E. Ar ma na vi čius.

Gel bė to jų vir ši nin kas sa kė, kad eže ras 

vie to mis neuž ša lo dėl to, kad pir miau siai 
ge ro kai pa sni go ir snie go ap klo tas pa den-
gė jau su si for ma vu sį plo ną le do sluoks nį, 
taip jį sa vo tiš kai ap šil tin da mas.

„To kiais at ve jais rei kia bū ti la bai at sar-
giam, nes pri pus ty to se vie to se le das ga li 
bū ti iš li kęs plo nas. Pa vo jin ga ir pa kran tė-
se, ten, kur dau giau švend rų, žo lių, kur 
įte ka upe liai, yra po van de ni nių sro vių. Ir 
nė ra ko drą siai po eže rą vaikš čio ti, ge riau 
čiuo ži nė ti ten, kur snie gas nu va ly tas ar jau 
yra pra min tas ta kas“, – sa kė pa rei gū nas.

Pas ku ti nis at ve jis, kai mū sų VPGT gel-
bė to jams te ko trauk ti įlū žu sį žve jį, bu vo 
taip pat Pae že rių eže re prieš dve jus me tus. 
Žmo gus le di nia me van de ny je iš bu vo apie 
45 mi nu tes ir tik per plau ką iš li ko gy vas.

Per nai nei šal čių, nei le do ne bu vo ap-
skri tai, o šie met žmo nių gel bė ti ug nia ge-
siams dar ne rei kė jo, bet iš žve jų jau te ko 
gir dė ti, kad įlū žu siųjų į van de nį bu vo.

Tad pa rei gū nai ir to liau ža da reng ti 
pre ven ci nius rei dus, per spė ti per drą siai 
ant le do be siel gian čius žve jus ir ki tus gy-
ven to jus.

Ug nia ge siai pri me na, kad le das lai ko-
mas tvir tu, jei gu jo sto ris yra dau giau kaip 
sep ty ni cen ti met rai. Kad jis iš lai ky tų gru-
pę žmo nių, sto ris tu ri bū ti ne ma žes nis 
kaip 12 cm. Tvir tas le das vi sa da tu ri mė-
ly ną ar ba ža lią at spal vį, o ma ti nės bal tos 
spal vos ar ba gel to no at spal vio le das yra 
ne tvir tas.

Ei nant le du rei kia tu rė ti tvir tą laz dą ir 
ja tik rin ti le do stip ru mą. Jei gu į le dą su da-
vus laz da pa si ro do van duo, rei kia ne del-
siant grįž ti į kran tą. Ei ti rei kia čiuo žiant, 
nea tit rau kiant ko jų nuo le do. Žve jams li-
pant ant le do pri va lo ma tu rė ti smai gus.

Jei vis tik įlū žo te, ne pa si duo ki te pa ni-
kai, ropš ki tės ant le do į tą pu sę, iš kur atė-
jo te. Ant le do už šliauž ti rei kia pla čiai iš tie-
sus ran kas, kad pa di dė tų at ra mos plo tas. 
Pa sis ten ki te kaip ga li ma dau giau krū ti ne 
už gul ti le dą, pa skui at sar giai ant jo iš kel ti 
vie ną ko ją, po to ki tą. Užš liau žus ant le do 
rei kia ne sto ti, o nu si ri den ti nuo eke tės 
kuo to liau į tą pu sę, iš kur atė jo te. Iš li pus 
ant kran to rei kia bėg ti stengiantis su šil ti ir 
kuo grei čiau pa siek ti šil tą vie tą.

Žve jų ant Pae že rių eže ro le do bu vo ir pir ma die nį. Au to rės nuo tr.S

SVARBU

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info
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CO VID-19 lai min gus bi lie tus 
da li ja ne vi siems

Atkelta iš 1 p.

Slau gy to jos ir slau gy to jų pa dė jė jos ne-
tu ri lai ko net at si pūs ti, o vi są pa mai-
ną dė vė da mos 5-o laips nio ap sau gos 
kos tiu mus ne tu ri tei sės jų nu si reng ti 
nė trum pai aki mir kai. Gy dy to ja E. Ta-
ma liū nai tė juo kau ja, kad jai pa vy kę 
la biau – ga li nu si reng ti kom bi ne zo ną, 
kai pil do li gos is to ri jas ka bi ne te. Tad 
vi są die ną dirb ti su var gi nan čiu ap sau-
gi niu kos tiu mu jai ne rei kia.

Mal dau ja gel bė ti
Ko ro na vi ru są gy dy to ja pa va di no 

li ga-cha me leo nu. Nors ji ir tu ri tam 
tik rus pa na šu mus ir dės nin gu mus, 
ta čiau daž nai li gos ei ga la bai ski ria si. 
Vie niems pa si reiš kia stip rus kvė pa-
vi mo ne pa kan ka mu mas ir žmo gus 
už dūs ta, ki tiems – su si da ro trom bai, 
ku rie už ki ša gy vy biš kai svar bias 
krau ja gys les ir žmo gų iš tin ka mir tis. 
Be to, ši li ga lin ku si komp li kuo ti ki tas 
lė ti nes li gas, dėl to taip pat ga li iš tik ti 
mir tis.

– Kai iš girs tu šne kant, kad tai – tik 
gri pas, gal vo ju, jog žmo nės taip tie siog 
no ri sa ve ap gau ti, – svars tė E. Ta ma liū-
nai tė. – Bet taip ga li ma ma ny ti tik tol, 
kol CO VID-19 ne pa lie čia ta vęs ar ta vo 
ar ti mos ap lin kos. Džiau gia mės tais, 
ku rie „iš trau kia“ lai min gą bi lie tą ir 
per ser ga leng vai ar net be simp to mų. 
Ta čiau kam taip ne pa si se ka, tai šią li gą 
at si mins vi są gy ve ni mą.

Me di kai ma tė skep ti kų, ku rie in-
fekciją CO VID-19 iki tol lai kė tik gri-
pu, bet kai pa tys su si rgo, mal da vo gel bė ti, 
nes būk lė bu vo kri tiš kai sun ki.

CO VID-19 sky riaus me di kai da bar ko-
vo ja dėl ke tu rias de šimt me tės mo ters gy-
vy bės.

– Mums at ro do, kad šian dien jos būk-
lė jau pa ge rė jo, ta čiau ne ži no me, kas bus 
ry toj, – apie li gos klas tą kal bė jo gy dy to ja 
E. Ta ma liū nai tė. – La bai džiau gia mės, kai 
sky riu je li go nių su ma žė ja dėl to, kad jie iš-
lei džia mi gy dy tis na mo. Bet, de ja, jų su ma-
žė ja ir dėl ki tos prie žas ties...

Kad ne reikė tų gai lė tis
Per pir mą ją CO VID-19 ban gą ap si reng-

ti 5-o ly gio ap sau gos kos tiu mą me di kams 
už truk da vo pus va lan dį ir vie nas ki tam 
pa dė da mi jie at sa kin gai dės tė kos tiu mo 
sluoks nius, kad ko ne su pai nio tų, o da bar 

]

tai da ro au to ma tiš kai. Anot E. Ta ma liū nai-
tės, net pri kel ta iš mie gų ji su ge bė tų „įšok-
ti“ į kos tiu mą ir nu sku bė ti į pa la tą.

Me di kai jau įpra to vie nas ki tą at pa žin-
ti ne iš vei dų, bet iš var dų, už ra šy tų ant 
ap sau gi nių kom bi ne zo nų ar sky de lių, o 
anks čiau stre są kė lu sių už ra šų, in for muo-
jan čių, kad ei li niam pi lie čiui net ar tin tis 
prie šio sky riaus griež tai drau džia ma, da-
bar nė ne pas te bi.

Ali nan tis ir įtemp tas dar bas taip iš sun-
kia, kad kar tais no ri si tie siog iš si verk ti. 
Ypač tuo met, kai ma tai, kad vi suo me nė ne-
gir di me di kų pa gal bos šauks mo, neat sa kin-
gai be sielg da mi žmonės pra žū čiai pa smer-
kia sa vo ar ti muo sius.

– Praė ju sį sa vait ga lį tu rė jau la bai sun-
kiai ser gan čių, dūs tan čių ir karš čiuo jan-
čių pa cien tų iš tų, ku riuos per Ka lė das lan-

kė anū kai. Du sun kūs li go niai bu vo iš tos 
pa čios šei mos ir jiems abiem pa si reiš kė 
CO VID-19 su kel tas abi pu sis plau čių už de-
gi mas. La bai švie sūs žmo nės... Pa sa ko jo, 
kad per Ka lė das juos ap lan kė gi mi nai tė, 
ku rios dar bo vie tė je ki lo ko ro na vi ru so ži-
di nys. Pra šė, kad ne va žiuo tų, bet ji la bai 
no rė jo su si tik ti... – ne ri mą ke lian čias sun-
kių pacientų is to ri jas pa sa ko jo E. Ta ma liū-
nai tė.

Gy dy to ja sa kė, kad jai la bai ap mau du 
ir skau du, jog žmo nės ne pai so me di kų pra-
šy mų, val džios drau di mų ir vi sais įma no-
mais bū dais ban do apei ti įsta ty mus, su si-
tik ti su ar ti mai siais. 

Tų su si ti ki mų liu di nin kais vė liau tam-
pa me di kai, ku riems iš mir ties na gų ten ka 
trauk ti dūs tan čius, karš čiuo jan čius, pa ni-
kos prie puo lių apim tus li go nius.

Į CO VID-19 sky rių ar ti mie ji neį lei džia-
mi, slau gy ti li go nio ir net su juo at si svei-
kin ti jie ne ga li. Tad daž nai links mas su-
si ti ki mas per šven tes bū na pa sku ti nis. O 
mir ti ną li gą at ne šu sį žmo gų kal tės jaus-
mas smau gia vi są li ku sį gy ve ni mą. 

Tad gy dy to jai dar kar tą pra šo žmo nių 
veng ti kon tak tų ir sau go ti sa vo bei ar ti mų-
jų gy vy bes.

Dažniausia koronaviruso komplikacija – plaučių uždegimas, dėl kurio išsivysto 
ūmus respiracinis distreso sindromas, kai deguonis į kraują nebepatenka.

Dai niaus ČĖP LOS nuo tr.

S

Skel bia ma, ka da Vy riau sy bės 
na riai su si tiks su ša lies pi lie čiais. 
At siž vel giant į epi de mio lo gi nę 
si tua ci ją su si ti ki mai su Vy riau sy-
bės na riais vyks tik nuo to li niu 
bū du, nau do jan tis MS Teams 
pro gra ma.

Tei sin gu mo mi nist rė Eve li na Dob-
ro vols ka gy ven to jus priims va sa rio 5 d., 
13–15 val.

Eko no mi kos ir ino va ci jų mi nist rė Auš-
ri nė Ar mo nai tė – va sa rio 19 d., 13–15 val.

Že mės ūkio mi nist ras Kęs tu tis Na vic-
kas – va sa rio 23 d., 13–16 val.

Vi daus rei ka lų mi nist rė Ag nė Bi lo tai-
tė – va sa rio 24 d., 15–17 val.

Ap lin kos mi nist ras Si mo nas Gent vi-
las – va sa rio 26 d., 15–17 val.

Fi nan sų mi nist rė Gin ta rė Skais tė – ko-
vo 1 d., 13–15 val.

Už sie nio rei ka lų mi nist ras Gab rie lius 
Lands ber gis – ko vo 5 d., 14–16 val.

Ener ge ti kos mi nist ras Dai nius Krei-
vys – ko vo 8 d., 14–16 val.

Kul tū ros mi nist ras Si mo nas Kai rys 
– ko vo 12 d., 13–15 val.

Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nist rė 
Jur gi ta Šiugž di nie nė – ko vo 17 d., 15–16 
val.

So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nist-
rė Mo ni ka Na vic kie nė – ko vo 19 d., 13–16 
val.

Kraš to ap sau gos mi nist ras Ar vy das 
Anu šaus kas – ko vo 24 d., 15–16 val.

Su si sie ki mo mi nist ras Ma rius Skuo-

dis – ko vo 25 d., 15–16 val.
Svei ka tos ap sau gos mi nist ras Arū nas 

Dul kys – ko vo 31 d., 15–17 val.
Vy riau sy bės na rio priė mi me gy ven to jai 

ga lės da ly vau ti tik ga vę Vy riau sy bės kan ce-
lia ri jos As me nų ap tar na vi mo sky riaus dar-
buo to jų pa tvir ti ni mą, kad yra už re gist ruo-
ti. Pi lie čio nu ro dy tu el. pa štu bus at siųs ta 
pri si jun gi mo į su si ti ki mą nuo ro da.

Už si re gist ruo ti į priė mi mą ga li ma te le fo-
nu (8 5) 266 3711, pa tei kiant pra šy mą raš tu 
(Ge di mi no pr. 11, LT-01103, Vil nius), elekt-
ro ni niu pa štu LRVkanceliarija@lrv.lt ar ba 
už pil dant elekt ro ni nę re gist ra ci jos for mą 
ad re su http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemi-
maspas-vy riau sy bes-na rius.

Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 
kan ce lia ri jos inf.

Gy ven to jų priė mi mo Vy riau sy bė je 
va sa rio – ko vo mė ne siais gra fi kas

Alinantis ir įtemptas 
darbas taip išsunkia, 
kad kartais norisi tiesiog 
išsiverkti.

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

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.in fo.

2020 m. „Glo ba lios Lie tu vos“ 
ap do va no ji mą „Už vi so gy ve-
ni mo nuo pel nus“ Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri ja po mir ties 
sky rė iš ki liai lie tu vių dias po-
ros as me ny bei dr. Vin cui Bar-
tu se vi čiui. Šis žmo gus ki lęs iš 
mū sų ra jo no.
Dr. V. Bar tu se vi čius taip įver tin tas už 
pa si šven ti mą lie tu vy bei, il ga me tę moks-
li nę ir bend ruo me ni nę veik lą, lie tu vių 
kul tū ros, švie ti mo ir is to ri nės at min ties 
puo se lė ji mą. Jis ty ri nė jo ir sau go jo lie-
tu vių pa li ki mą Vo kie ti jo je, ana li za vo 
Lie tu vos rai dą XX a. pa bai go je, ren gė 
tarp tau ti nes kon fe ren ci jas, plė to jo tarp-
vals ty bi nius san ty kius, bu vo dau gy bės 
pa trio ti nių or ga ni za ci jų na rys.

Pri min si me, kad dr. V. Bar tu se vi-
čius ki lęs iš mū sų kraš to. Jis gi mė 1939 
m. Vil ka viš kio ap skri ty je, Bart nin kų 
vals čiu je. 1944 m. su tė vais pa si trau kė 
į Vo kie ti ją. Dr. Vin cas Bar tu se vi čius mi-
rė 2020 m. ba lan džio 21 d. Vo kie ti jo je. 
„Glo ba lios Lie tu vos“ ap do va no ji mas 
bus per duo tas jo žmo nai Onai Bar tu se-
vi čie nei.

„Glo ba lios Lie tu vos“ ap do va no ji mai 
nuo 2012 m. tei kia mi sie kiant pa gerb ti, 
įver tin ti, pa gar sin ti ir ap do va no ti už sie-
nio lie tu vius, su kau pu sius tarp tau ti nę 
pro fe si nę pa tir tį, iš lai kiu sius glau džius 
ry šius su Lie tu va, reikš min gai pri si de-
dan čius prie jos au gi mo.

„San ta kos“ inf.

Įver ti no kraš tie tį

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

Per nai Vil ka viš kio vie šo ji bib-
lio te ka iš vals ty bės biu dže to 
ga vo 60 348 eu rus pirk ti lei di-
niams. Tai yra be veik dvi gu bai 
dau giau lė šų, ne gu įstai ga gau-
da vo anks tes niais me tais.
Me tų pra džio je bu vo skir ta 34 738 eu-
rai, vė liau iš vals ty bės var du pa si sko-
lin tų lė šų CO VID-19 su val dy mui pa pil-
do mai pa skir ta 25 610 eu rų. Ka dan gi 
gau ta ge ro kai dau giau pi ni gų, vi sų 
ra jo no bib lio te kų fon dai kur kas gau-
siau pa si pil dė nau jau sia li te ra tū ra: 
nu pirk ti 7189 do ku men tai (1577 pa-
va di ni mų), tai yra 3377 do ku men tais 
dau giau ne gu 2019 m. Vie nam ra jo no 
gy ven to jui nau jų kny gų per nai te ko 
už 1,73 eu ro (už per nai – 0,86 eu ro).

„Su su ma vę lė šas nau joms kny-
goms, 2020 m. pa skir tas vie nam ra jo-
no gy ven to jui, ga li me ver tin ti, kad tai 
yra eu ro pi nis fi nan sa vi mo lyg muo“, 
– sa kė Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te-
kos di rek to rė Vi li ja Gi lie nė.

Jau pa tvir tin ta, kad 2021 m. iš vals-
ty bės biu dže to bib lio te ka gaus 40 430 
eu rų nau joms kny goms.

Nau jų kny gų – 
dvi gu bai dau giau
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Gy vu lių au gin to jus gąs di na 
nau ji rei ka la vi mai
And rius GRY GE LAI TIS

Praė ję me tai ša lies ir ra jo no 
pie no ga min to jams tra di ciš-
kai bu vo ne leng vi. Lie tu vo je 
su per ka mo pie no kai na vis dar 
yra ma žiau sia vi so je Eu ro pos 
Są jun go je, o si tua ci ją dar la-
biau sun ki na nu ma to mi pie no 
su pir ki mo bei mėš lo tvar ky mo 
tai syk lių pa kei ti mai.

Ne lauk ta „do va nė lė“
Li kus vos ke lioms die noms iki praė ju-

sios ka den ci jos Vy riau sy bės dar bo pa bai-
gos pa si ro dė su pie no ga min to jais ne de rin-
tas Pie no su pir ki mo tai syk lių pa kei ti mo 
pro jek tas – nuo 2022 m. į pie no su pir ki mo 
punk tus bus ga li ma pri sta ty ti tik at šal dy tą 
pie ną. Tai syk lių pa kei ti me nu ro do ma, kad 
pie no par da vi mo me tu ža lio pie no tem pe-
ra tū ra tu rės bū ti ne aukš tes nė kaip 8 laips-
niai, nai ki na ma da bar ga lio jan ti išim tis, 
kad neat šal dy tas pie nas ga li bū ti pri sta to-
mas per 2 val. po mel ži mo.

Tai reiš kia, kad šal dy tu vų ne tu rin tys 
ūki nin kai ne ga lės par duo ti pie no. Skai čiuo-
ja ma, jog ša ly je šal dy mo įran gą tu ri vos 
apie 40 pro c. pie ni nin kų. Pa na šūs skai čiai 
tu rė tų vy rau ti ir mū sų ra jo ne. Daž nai vos 
ke lias ar ke lio li ka kar vių lai kan tys ūki nin-
kai, ku rių mū sų kraš te yra dau gu ma, ne-
ga li sau leis ti įsi gy ti pie nui skir tus šal dy tu-
vus, to dėl įsi ga lio jus įsta ty mui dau gu ma iš 
jų bū tų pri vers ti trauk tis iš pie nininkystės 
sek to riaus.

Mū sų ra jo ne praė ju sių me tų pa bai go je 
kar ves lai kė 1006 ūki nin kai. Kar tu su dė jus 
jie tu rė jo 5466 kar ves. Net 511 žem dir bių 
lai kė vos 1 ar 2 pien da ves. 248 ūki nin kai 
kas dien mel žė 3–5, o 126 turėjo 6–10 kar vių. 
Vil ka viš kio ra jo ne yra vos 8 žem dir biai, lai-
kan tys dau giau nei 50 kar vių.

Iš kar to pa si trauk tų
Ke tur va la kių se niū ni jo je ūki nin kau jan ti 

ir ke tu rias kar ves mel žian ti Ja ni na Ja ki ma-
vi čie nė tei gė, kad jei rei kė tų už as me ni nes 

san tau pas įsi gy ti šal dy mo įran gą, ji iš kart 
at si sa ky tų gy vu lių. Jos tei gi mu, už par duo tą 
pie ną gau na mas at ly gis šiuo me tu ne leidžia 
pa gal vo ti apie jo kias in ves ti ci jas.

„Kar ves lai kau jau 36 me tus. Pas ta ruo-
ju me tu si tua ci ja mū sų sek to riu je – ne pa-
vy dė ti na. Da bar už lit rą pie no gau na me 
apie 18 cen tų, ta čiau va sa rą už tą pa tį kie-
kį mo kė da vo vos po 13 cen tų. Stam bie ji 
pie ni nin kai tik rai taip ne vargs ta kaip mes. 
Per dir bė jai yra pri vers ti jiems nuo lai džiau-
ti, to dėl mo ka daug di des nes su mas nei 
mums. Bū tent mū sų są skai ta di die ji pie ni-
nin kai ir ga li už dirb ti dau giau“, – min ti mis 
da li jo si J. Ja ki ma vi čie nė.

Mo te ris vy lė si, jog nau ji pa kei ti mai vis 
dėl to neį si ga lios, nes tai iš pie ni nin kys tės 
sek to riaus pri vers tų trauk tis ne tik ją, bet 
ir dau gu mą ki tų smul kių jų ir vi du ti nių 
pie ni nin kų.

„As me niš kai aš jau lau kiu tik pen si jos, 
ka da ga lė siu at si sa ky ti kar vių. Dar bas gy-

vu lių ūky je – la bai sun kus. Prie jū ros pa-
sku ti nį kar tą bu vau prieš po rą me tų. Ir tai 
tik vie ną die ną. Ry te nu vy kau, o va ka re grį-
žau, nes rei kė jo melž ti kar ves. Kai me jau 
ne bė ra žmo nių, ku rie ga lė tų pa dė ti pie no 
ūky je. Jau ni mas taip pat ne no ri sa vo atei-
ties su sie ti su gy vu liais. Pie no sek to riaus 
atei tis Lie tu vo je ke lia la bai daug klau si-
mų“, – svars tė pa šne ko vė.

Pirks šal dy tu vą
Pa je vo nio se niū ni jo je gy ve nan ti Bi ru-

tė Ri ma vi čie nė su vy ru An ta nu šiuo me tu 
lai ko aš tuo nias kar ves. Mo te ris tei gė, jog 
at si sa ky ti gal vi jų svars tė ne kar tą, ta čiau, 
anot jos, kai me nė ra daug al ter na ty vių 
veik lų. Maž daug tris de šimt me čius nuo sa-
va me kar vių ūky je dir ban ti mo te ris taip 
pat vy lė si, jog nau jo ji pie no su pir ki mo 
tvar ka ne bus priim ta, nors jai pa čiai tai 
daug įta kos ne tu rė tų.

Nukelta į 12 p.]

Albino Šneiderio nuomone, kai kurie Vyriausybės sprendimai privers dar 
daugiau gyventojų trauktis iš gyvulininkystės sektoriaus. Au to riaus nuo tr.
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Si tua ci ją ga li ma keis ti
Elekt ros tie ki mo bend ro vės „Elekt rum 

Lie tu va“ va do vas Mar ty nas Gi ga at krei pė 
dė me sį, kad nuo me tų pra džios elekt ros kai-
nos ge ro kai pa ki lo. Au gi mas nea be jo ti nai 
at si spin dės ir są skai to se, o tai var to to jų tik-
rai ne nu džiu gins.

„2020 me tai elekt ros pir kė jams bu vo 

pa lan kūs, nes dėl įvai rių prie žas čių kai nos 
rin ko je kri to, kai ku riais mė ne siais – net ir 
iki re kor di nių že mu mų. Op ti mis tiš kai nu si-
tei kę var to to jai pa si ry žo ir šie met kliau tis 
elekt ros kai na bir žo je, ta čiau ši pa su ko prie-
šin ga kryp ti mi ir da bar svar biau sias klau si-
mas – ką da ry ti? Nors mū sų pa tir tis ro do, 
kad per il ges nį lai ką kai nų au gi mo ir ma žė-

ji mo pi kai „iš si ly gi na“, ta čiau ir trum puo ju 
lai ko tar piu si tua ci ją var to to jas ga li keis ti“, 
– kal bė jo M. Gi ga.

Jis pa ta rė per skai ty ti su tar ties są ly gas 
ar iš kart kreip tis tie siai į sa vo elekt ros tie-
kė ją bei iš siaiš kin ti, ko kio mis są ly go mis vie-
to je tu ri mo mo kė ji mo pla no bū tų ga li ma 
pa si rink ti ki tą. Jei ne pa vyks ta su si kal bė ti 
su esa mu elekt ros tie kė ju, ga li ma kreip tis 
į ki tą. Pa sak M. Gi gos, elekt ros rin kos li be-
ra li za vi mas var to to jui su tei kia ge ro kai dau-
giau lais vės ir tuo rei kė tų nau do tis.

„Tu ri mo pla no at si sa ky mas ir ki to elekt-
ros kai nos pla no pa si rin ki mas ga li kai nuo ti 
tam tik rą vien kar ti nį ne te sy bų mo kes tį. Ta-
čiau rei kė tų pa si kon sul tuo ti su spe cia lis tais 
ir įsi ver tin ti, ar tai ne bus pi giau, nei pa si ryž-
ti at lai ky ti au gan čių elekt ros kai nų spau di-
mą. Jei su si da riu sio je si tua ci jo je jau čia tės 
ne pa to giai – keis ki te ją. Mes, kaip elekt ros 
rin kos at sto vai, esa me už tai, kad var to to jai 
ne nu si vil tų at vi ra rin ka ir iš mok tų jo je bū ti 
ak ty vūs“, – pa brė žė „Elekt rum Lie tu va“ va-
do vas.

Nukelta į 8 p.]

Ką da ry ti, jei gu pa si rin ko te 
blo gą elekt ros pla ną ar ne tą tie kė ją
Iki 2020-ųjų pa bai gos dau giau siai elekt ros ener gi jos su var to jan-
tys gy ven to jai (pir mo jo re for mos eta po da ly viai) tu rė jo pa si rink ti 
ne prik lau so mą elekt ros tie kė ją. Ta čiau šie met ėmus kil ti elekt ros 
kai noms da lis gy ven to jų bu vi mu lais vo je rin ko je nu si vy lė, ypač tie, 
ku rie pa si rin ko su bir žos kai na glau džiai su sie tus mo kė ji mo pla nus. 
Eks per tai sa ko, kad var to to jai bet ka da ga li pa si rink ti ki tus pla nus 
bei elekt ros tie kė jus ir si tua ci ją kiek su švel nin ti.

Re for mos nau jo vė mis ra gi na mi ak ty viai do mė tis ir tie gy ven to jai, 
ku rie pa te ko į ant rą jį elekt ros tie ki mo rin kos li be ra li za vi mo eta pą ir 
ne prik lau so mą elekt ros tie kė ją tu rės pa si rink ti jau šie met. Tai na mų 
ūkiai, per me tus su var to jan tys nuo 1000 iki 5000 kWh elekt ros 
ener gi jos.

AKTUALU

Vil ka viš kio klu bas „Per las“ 
Na cio na li nė je krep ši nio 
ly go je (NKL) iš ko vo jo dar 
vie ną per ga lę.
Šį syk mū siš kiai iš vy ko je po pra tę si mo 
101:93 pra no ko Ma žei kių „Ere lius“. 
Pra tę si mą „Per lui“ iš plė šė iki ket vir-
to jo kė li nio pa bai gos li kus žais ti 20 
se kun džių pa tai ky tas Man to Šerkš no 
tri taš kis me ti mas. Šis žai dė jas ge riau-
siai rung ty nia vo vil ka viš kie čių gre to-
se. Jo są skai to je – 24 taš kai bei net 31 
nau din gu mo ba las.

Su 7 per ga lė mis ir 9 pra lai mė ji mais 
mū sų ra jo no eki pa tarp 15 ko man dų 
žen gia de vin to je po zi ci jo je ir to liau 
rim tai ko vo ja dėl pa te ki mo į at krin ta-
mą sias var žy bas.

Ki tą su si ti ki mą „Per las“ žais šian-
dien, 18 val., iš vy ko je su Ši la lės „Lū ši-
mi“. No rin tie ji trans lia ci ją ga lės ste bė-
ti „You Tu be“ plat for mos NKL ka na le.

„Per lo“ per ga lė

Sei me įre gist ruo tas pa siū-
ly mas Lie tu vos krep ši nio 
šimt me čio su kak tį pa mi nė ti 
2022-uo sius pa skel biant 
Krep ši nio me tais.
Ki tą met bus ly giai 100 me tų Lie tu vos 
krep ši niui. Jo pra džia – 1922 m. vy ku-
sios pir mo sios var žy bos bei tais pa čiais 
me tais su reng tos Lie tu vos mo te rų krep-
ši nio pir me ny bės.

Per šimt me tį Lie tu va išug dė daug 
pa sau li nio ly gio krep ši nio žvaigž džių, 
tre ne rių ir tei sė jų, taip pat šiuo žai di mu 
„už krė tė“ bei spor tuo ti įtrau kė dau gy bę 
mė gė jų. Lie tu vo je šiuo me tu yra per 18 
tūkst. li cen ci juo tų krep ši nin kų, apie 
100 tūkst. ša lies gy ven to jų krep ši nį žai-
džia sa vo ma lo nu mui.

Ak cen tuo ja ma ir tai, kad 2022 m. 
Lie tu vo je vyks „FI BA Eu ro pe“ Ge ne ra li-
nė Asamb lė ja, į ku rią at vyks svar biau si 
Eu ro pos krep ši nio va do vai ir krep ši nio 
žvaigž dės iš 50-ies ša lių krep ši nio fe de-
ra ci jų spręs ti svar bių šios spor to ša kos 
klau si mų.

2022 m. vyks Eu ro pos vy rų krep ši-
nio čem pio na tas. Lie tu vos vy rų krep ši-
nio rink ti nė ti ki si įveik ti at ran kos tur ny-
rą ja me da ly vau ti.

Ar tė jant Lie tu vos krep ši nio šimt me-
čiui Kau ne pa sta ty tas dau gia funk cis 
pa sta tas „Krep ši nio na mai“. Ši vie ta 
jau da bar at vi ra įvai riems ren gi niams 
ir krep ši nio bend ruo me nės su si bū ri-
mams, o ofi cia lus ati da ry mas pla nuo-
ja mas 2022-ai siais, kai bus įreng tas 70 
pro c. vi so pa sta to plo to užim sian tis in-
te rak ty vus krep ši nio mu zie jus.

Pa siū ly me dėl Krep ši nio me tų ak-
cen tuo ja ma, kad šis spor tas so vie tų 
oku puo to je Lie tu vo je tu rė jo kur kas di-
des nę reikš mę ne gu vien var žy bos – jis 
ska ti no tau tos pa si prie ši ni mo dva sią.

„San ta kos“ inf.

Siū lo pa skelb ti 
Krep ši nio me tus

Jei gu ne tu ri te gra fi ko
Gruo džio 15 d. „Rek la mos gi de“ bu-
vo iš spaus din ti 2021 me tų at lie kų 
su rin ki mo gra fi kai.
Gy ven to jai, ku rie šio ne mo ka mo lei di-
nio ne ga vo, kvie čia mi at vyk ti į „San ta-
kos“ laik raš čio re dak ci ją (Vil niaus g. 
23, Vil ka viš kis) ir jį pa siim ti. At vyk ti 
ga li ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo 
8 iki 17 val.

KAIMO DIENOS

SPORTAS
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Dar bas – pa dė ti jau niems žmo nėms 
įgy ven din ti geras jų idė jas
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Veik lūs jau ni Vil ka viš kio 
ra jo no žmo nės gerai pažįsta 
Dan guo lę Gu de liaus kie nę, 
jau ni mo rei ka lų koor di na to rę, 
į ku rią vi suo met ga li kreip tis, 
kai pri rei kia pa gal bos įgy ven-
di nant sa vo idė jas. Dan guo lės 
dar bą ne se niai pui kiai įver ti no 
Jau ni mo rei ka lų de par ta men-
tas prie So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos.

Nuo idė jų iki stra te gi nių 
do ku men tų
De par ta men to pa dė ka jau ni mo 

rei ka lų koor di na to rei Dan guo lei Gu de-
liaus kie nei skir ta už įdė tas pa stan gas 
įgy ven di nant jau ni mo po li ti kos sri tis 
2020 m., o ypač – už ak ty vią ir nuo sek-
lią veik lą bei pa siek tus iš skir ti nius re-
zul ta tus už tik ri nant dar bo su jau ni mu 
veik los ko ky bę Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bė je.

D. Gu de liaus kie nės dar bas su si jęs 
su jau ni mo po li ti kos koor di na vi mu, 
veik los pla na vi mu, stra te gi niais do ku-
men tais. Ji dir ba ne tik su mo kyk li nio 
am žiaus jau ni mu, bet ir su ne si mo kan-
čiais, ne dir ban čiais jau nuo liais, jau no-
mis šei mo mis, t. y. su vi sais žmo nė mis 
nuo 14 iki 29 me tų.

Jau ni žmo nės, anot Dan guo lės, į ją 
krei pia si bet ko kiais klau si mais: nuo 
idė jų įgy ven di ni mo, dar bo paieš kos iki 
pir mo jo būs to įsi gi ji mo.

„Tar kime, jau nuo liai tu ri ko kią nors 
idė ją, su ma nę veik lą ir ne ži no, nei kur, 
nei kaip sa vo no rą įgy ven din ti. Tuo-
met jie atei na pas ma ne, drau ge iš si gry ni-
na me idė ją, iš siaiš ki na me, kur jie tu rė tų 
kreip tis, kas ga li pa dė ti, kur ga li ma gau ti 
fi nan sa vi mą, ar rei kia ra šy ti pro jek tą, ar 

pa si kliau ti sa vo jė go mis, – ir pra de da me 
veik ti. Kar tais te rei kia pa ska tin ti, kad jau-
nas žmo gus įgau tų pa si ti kė ji mo, ir jis pui-
kiau siai pa da ro tai, kuo iš pra džių net pa ts 

abe jo jo“, – šyp so jo si Dan guo lė.

At si ra do Jau ni mo pro gra ma
Per nai pir mą kar tą bu vo pa skelb ta 

Jau ni mo ini cia ty vų ska ti ni mo pro gra ma. 
Dėl ka ran ti no ji pra si dė jo vė lo kai, ta čiau 
jau ni mo rei ka lų koor di na to rės pa de da-
ma mū sų ra jo no jau nuo me nė spė jo įgy-
ven din ti net ke lias la bai skir tin gas pro-
gra mas. Mo ki nių sa vi val da įgy ven di no 

svei ka tos ir ly tiš ku mo ug dy mo pro gra mą, 
Al vi to jau ni mas da rė ka lė di nes de ko ra ci-
jas, Klau su čių jau nuo liai įsi gi jo te ni so sta lą 
ir žva kių ga my bos įran gą, An tu pių kai mo 

jau ni mas įsi gi jo tre ni ruok lius, žo liap jo-
vę, kad ga lė tų pa dė ti se niems žmo nėms 
nu pjau ti žo lę.

Dan guo lė džiau gia si, kad nuo praė-
ju sių me tų dar bas su jau ni mu iš si plė tė 
vi sa me ra jo ne.

Anks čiau jau ni žmo nės ga lė jo lan-
ky ti Vil ka viš ky je esan tį At vi rą jau ni mo 
cent rą, ta čiau pe ri fe ri jo je gy ve nan-
tiems jau nuo liams tai ne bu vo pa to gu. 
Per nai pri ta rus Sa vi val dy bės ta ry bos 
na riams įkur tos trys at vi ros jau ni mo 
erd vės Ky bar tuo se, Pil viš kiuo se ir 
Kark li nių kai me.

O vie na di džiau sių nau jo vių ra jo ne 
– per nai pra dė ju si veik ti mo bi lio ji jau-
ni mo ko man da. Bu vo ap va žiuo tos vi sos 
ra jo no se niū ni jos, su vie ti niais jau nuo-
liais pa si ka bė ta apie jų po rei kius, pro-
ble mas, iš klau sy ta, ko kios veik los jie 
no rė tų. Da bar mo bi lus dar bas vyks ta 
pen kio se ra jo no se niū ni jo se.

„Kai pir mą kar tą nu vy ko me į Pa-
je vo nį, su mu mis su si tik ti atė jo vie na 
mer gi na. Bet kai se niū ni jos dar buo to-
jams, bend ruo me nei pri sta tė me, kas 
yra mo bi lus dar bas su jau ni mu, ta da 
dar kar tą bu vo me pa kvies ti. Tąkart atė-
jo ke tu rio li ka jau nuo lių. O da bar jie jau 
lau kia mū sų, kvie čia at vyk ti nors ir kas-
dien, – pa sa ko jo D. Gu de liaus kie nė.

Mo bi lio sios gru pės tiks las – už siim-
ti tuo, ko no ri pa ts jau ni mas, ir per 
veik las spręs ti kas die ny bė je ky lan čius 

iš šū kius bei klau si mus. O po rei kiai skir-
tin gi. Vie niems pa tin ka ra šy ti pro jek tus 
ir juos įgy ven din ti, ki ti no ri tie siog žais ti 
sta lo žai di mus, dar kaž kam rei kia psi cho lo-
gi nių kon sul ta ci jų, ket vir ti te no ri su si tik ti 
ir pa bend rau ti, pa si kal bė ti apie rū pi mus 
da ly kus. Pro jek tų lėšomis to kiems už siė-
mi mams bu vo įsi gy ta įvai riau sio in ven to-
riaus: ne tik ka muo lių, sta lo žai di mų, su-
muš ti nių kep tu vių ar ar ba ti nu kų, bet net ir 
meš ke rių – tai gi veik la ga li bū ti tik rai įvai ri, 
bet tai tik prie mo nės bend rau ti su jau ni mu 
ir spręs ti ge ro kai svar bes nius da ly kus.
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ĮVERTINIMAS

Kartais tereikia paskatinti, 
kad žmonės įgautų 
pasitikėjimo, ir jie puikiausiai 
padaro tai, kuo iš pradžių 
abejojo patys.

Danguolė Gudeliauskienė sako, kad darbas su jaunimu ją verčia nuolat pasitempti, 
būti iniciatyvia ir kūrybiška. Au to rės nuo tr.

S

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors vi suo me nės svei ka tos spe-
cia lis tai pa tei kia kiek švie ses nę 
CO VID-19 sta tis ti ką, ne ra mi ži-
nia pa sie kė iš li go ni nės – ži di nys 
fik suo tas Slau gos ir pa lai ko mo-
jo gy dy mo sky riu je.

Pir ma die nio duo me ni mis, šiuo me tu ko-
ro na vi ru su ser ga 624 mū sų ra jo no gy ven-
to jai, o nau jų at ve jų per tris pa sku ti nes 
die nas už fik suo ta tik 28. Ta čiau li go ni nė se 
dėl sun kios li gos for mos gy do mi jau 53 pa-
cien tai, ku rių jau niau sias – 17, vy riau sias 
– 90 me tų.

Per sa vait ga lį dėl CO VID-19 komp li ka-
ci jų ne mi rė nė vie nas mū sų ra jo no gy ven-
to jas, tad sta tis ti ka iš lie ka ne pa ki tu si – 20 
žmo nių gy vy bių nu si ne šė ko ro na vi ru sas, 
dar 18 juo sir go, ta čiau mi rė dėl ki tos prie-
žas ties.

Ne ra mi ži nia pa sie kė iš li go ni nės Slau-
gos ir pa lai ko mo jo gy dy mo sky riaus, kur 
fik suo tas CO VID-19 ži di nys: su si rgo 2 dar-
buo to jos ir 4 pa cien tai. Pir ma die nį bu vo 
tes tuo ja mi li kę pa cien tai ir per so na las.

Dar vie nas ži di nys fik suo tas „Bu ra ti-
no“ vaikų lop še ly je-dar že ly je – su si rgo 3 

sa vii zo lia ci jo je dėl tu rė to di de lės ri zi kos 
kon tak to su ser gan čiuo ju bu vusios dar-
buo to jos. Dau giau nau jų ži di nių ra jo ne ne-
fik suo ta, o įsi lieps no ję anks čiau jau gęs ta.

Ta čiau la bai džiaug tis dar nė ra kuo, 
nes, ver ti nant 14 die nų ser ga mu mo sta tis-

ti ką 100 tūkst. gy ven to jų, mū siš kė len kia 
ša lies vi dur kį – iš 60 sa vi val dy bių esa me 
15 vie to je pa gal ser ga mu mą. Ša ly je ser ga-
mu mo ro dik lis šiuo me tu sie kia 716, mū sų 
ra jo ne – 865,4 at ve jo 100 tūkst. gy ven to jų. 
Pa vyz džiui, kai my ni nė je Ša kių rajono sa-

vi val dy bė je jis tik 333,2. Tie sa, Ma ri jam po-
lės ap skri ty je mus ser ga mu mu CO VID-19 
len kia Kaz lų Rū dos sa vi val dy bė, ku rio je 
ser ga mu mo ro dik lis – 873,1.

Per pa sku ti nę sa vai tę mū sų ra jo ne 
paim ti 586 CO VID-19 mė gi niai, 18,3 pro c. 
jų bu vo tei gia mi.

Vis gi pa si džiaug ti ga li me tuo, kad nuo 
ko ro na vi ru so jau pa skie py ta 713 ra jo no 
gy ven to jų: 503 mo te rys ir 210 vy rų. Tai su-
da ro 2,06 pro c. vi sų gy ven to jų.

Be veik treč da lis vi sų ra jo ne gau tų vak-
ci nų iš ke lia vo į Did vy žių so cia li nės glo bos 
na mus, kur bu vo ki lęs CO VID-19 pro trū-
kis: pa skie py ti 88 dar buo to jai ir 145 glo-
bo ti niai. Šią sa vai tę ant rą ją vak ci nos do zę 
gaus pa tys pir mie ji pa si skie pi ję li go ni nės 
me di kai.

Praė ju sia me „San ta kos“ nu me ry je pa-
skelbę in for ma ci ją, kad vi si vy res ni nei 
65 me tų ra jo no gy ven to jai, ku rie no ri skie-
py tis nuo ko ro na vi ru so, tu ri re gist ruo tis 
sa vo svei ka tos prie žiū ros įstai go se, su lau-
kė me daug skai ty to jų skam bu čių. Žmo nės 
skun dė si ne ga lį pri si skam bin ti į sa vo šei-
mos kli ni kas, nes te le fo nai užim ti. Me di-
kai in for ma vo, kad re gist ra ci ja vyks iki 
sau sio 29 d., to dėl ne ri mau ti, jog ne pa vy-
ko pri si skam bin ti, ne ver ta. 

Ka da bus gau tos vak ci nos sen jo rams 
skie py ti, kol kas neaiš ku.

Ser gan čių jų su ma žė jo, ta čiau kai my nus ge ro kai len kia me

Praėjusią savaitę nuo COVID-19 buvo paskiepyti globos namų gyventojai bei li go-
ninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai. Lino BLAŽAIČIO nuotr.

S
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Jei mokinys per pa mo kas žai džia 
kom piu te ri nius žai di mus, neuž si pul ki te jo

Dau giau trū ku mų nei pri va lu mų
L. Sluš nys sa kė, jog kiek vie no je si tua ci-

jo je ga li ma įžvelg ti kaž ką tei gia mo – nuo-
to li nio mo ky mo si at ve ju tai yra di des nis 
vai ko sa va ran kiš ku mo ir at sa ko my bės 
ug dy mas. Mo ky tis na muo se ga li bū ti pri-
va lu mas ir tuo met, kai tė vai ge ba aiš kiau 
iš dės ty ti mo ky mo si me džia gą nei mo kyk-
lo je, kur dėl di de lio mo ki nių srau to kiek-
vie nam jų ski ria ma ma žiau dė me sio.

Vis gi psi chiat ras sa ko ma tan tis dau-
giau šios si tua ci jos trū ku mų nei pri va lu-
mų. Pir ma sis jų – nuo la ti nis sė dė ji mas 
prie ek ra no. „Žmo gus yra bio lo gi nė bū ty-
bė, ku riai rei kia ju dė ti. Fi zi nė je mo kyk lo je 
pa si bai gus pa mo kai vai kai pri vers ti bent 
jau pe rei ti iš vie no ka bi ne to į ki tą ar pa-
si vaikš čio ti per per trau ką. Ju dė ji mo yra 
dau giau, o tai reiš kia, kad ir sme ge nų veik-
lai, per si jun gi mui iš pro ce so A į pro ce są B 
yra ge res nės są ly gos. Prie ek ra no sė din tis 
vai kas vi sa da yra vie na me pro ce se, nuo 
ku rio neat sit rau kia ir ne pail si“, – tei gė psi-
chiat ras.

Ki tas da ly kas – pa di dė ju si sa va ran kiš-
ku mo ap kro va ga li ap sun kin ti mo ky mą si. 
„Nuo to li niu bū du nė ra ga li my bės už duo-
ti tiek klau si mų, kiek bū tų ga li ma gy vai 
kla sė je. Taip pat ne ten ka ma mo ky mo si 
bū ry je pri va lu mų – gal būt vai kas ne drįs-
ta už duo ti klau si mo, ta čiau tai pa da rė jo 
bend rak la sis ir vai kui aiš ku, kaip at lik ti 
už duo tį. Tie sio gi nia me san ty ky je gal vos 
link te lė ji mas ga li nu lem ti sėk min gą už-
duo ties at li ki mą, tačiau to nė ra ga li my bės 
pa da ry ti nuo to li niu bū du“, – gy vo san ty-
kio svar bą mo ky mo si pro ce se ak cen ta vo 
pa šne ko vas.

Dirb ti nai ri bo ti laiką ne rei kė tų
Nors vai kų pra lei džia mas lai kas prie 

ek ra nų ir ke lia su si rū pi ni mą, pan de mi jos 
ap lin ky bė mis jo itin su ma žin ti grei čiau siai 
ne pa vyks, o psi chiat ras L. Sluš nys sa ko, jog 
dirb ti nai jį ri bo ti nė ra ge ras spren di mas.

„To kio je si tua ci jo je ver čiau nu sta ty ti 
ne ri bo ji mus, o su ras ti ki tų veik lų, per ku-
rias bū tų ga li ma pa da ry ti per trau ką nuo 
ek ra nų. Iš tė vų gir džiu, kad pa si bai gus 

nuo to li nėms pa mo koms vai-
kai tie siog įsi jun gia „You Tu-
be“ ar žai di mą. Vai kus tik rai 
rei kė tų iš mo ky ti at si trauk ti, 
sakykime, kas dien išei nant 
į miš ką pa si vaikš čio ti. Ži nau 
vie ną šei mą, ku ri kas dien au-
to mo bi liu ap va žiuo ja ku rį 
nors Vil niaus mik ro ra jo ną 
ir dar pa si do mi jo is to ri ja, 
pa vyz džiui, ka da pa sta ty ta 
Šeš ki nė. Tai yra sme ge nų 
vė di ni mo bū das, taip pat vie-
nas iš kū ry biš kų bū dų pa žin-
ti erd vę“, – pa ta rė jis.

2020 m. lei dyk los „Švie-
sa“ už sa ky mu at lik tas „Nors-
tat“ ty ri mas iš tie sų pa ro dė, 
jog dau ge lis moks lei vių – net 
88 pro c. – prie ek ra nų ne tik 
mo ko si, bet ir lei džia lais va-
lai kį. Net 48 pro c. moks lei vių 
per die ną prie ek ra no pra lei-
džia dau giau nei 5 va lan das.

Pa sak L. Sluš nio, blo-
giau sia si tua ci ja su si klos to 
tuo met, kai vyks tant nuo-
to li nėms pa mo koms vai kas yra iš jun gęs 
vaiz dą bei gar są ir žai džia kom piu te ri nius 
žai di mus – toks mo ky ma sis yra nu li nės 
ver tės. „Aiš ku, vie nin te lis da ly kas, kaip pa-
keis ti to kią si tua ci ją, yra kal bė tis su vai ku. 
Bet pir miau sia to kią si tua ci ją rei kia pa ste-
bė ti, o pa ste bė ji mas ky la iš do mė ji mo si, 
kaip vai kui se ka si, – ki to ke lio nė ra. Vėl gi, 
pa ste bė jus, kad vai kas ne tin ka mai da ly-
vau ja nuo to li nė se pa mo ko se, ne rei kė tų jo 
už si pul ti, o kal bė tis ir paaiš kin ti, kad pir-
ma svar bu at lik ti pa mo kas, o žais ti ga li ma 
po jų“, – pa ta rė vai kų psi chiat ras.

Be abe jo, pri rei kia daug kū ry biš ku mo 
gal vo jant, kuo ka ran ti no me tu užim ti vai-
kus. Psi chiat ro tei gi mu, suau gu sie ji ga lė tų 
pa gal vo ti, ką jiems pa tiems veik ti bū tų ma-
lo nu ar įdo mu ir tuo už siim ti drau ge su vai-
kais.

Pa kei tė vai kų po žiū rį į mo kyk lą
Kal bė da mas apie atei tį L. Sluš nys yra 

op ti mis tiš kas – pa sak jo, vai kai ka ran ti nu 
per ne lyg ne si džiau gia ir yra pa siil gę gy vo 
bend ra vi mo su drau gais, mo ky to jais ir net 
su tais bend rak la siais, su ku riais ne su ta rė. 
To dėl po ka ran ti no grį žus į mo kyk las ek-
ra nų klau si mas tu rė tų iš si spręs ti sa vai me 
vien dėl to, kad pa tys vai kai prio ri te tą teiks 
bend ra vi mui.

 Psi chiat ro nuo mo ne, ka ran ti nas ap skri-
tai šiek tiek iš gy dė jaus mą, kad mo kyk la 
yra kaž kas ne ma lo naus. „Ši jaunimo kar ta 
tik rai at si mins pan de mi jos lai ko tar pį ir sa-
vo vai kams, ku rie ne no rės ei ti į mo kyk lą, sa-
kys – ne no rėk, kad ta ve už da ry tų na muo se, 
kaip aš gy ve nau ko ne pu sę me tų, ir ma no 
mo kyk la bu vo na mai, tė vai ir tie pa tys kam-
pai“, – tei gė jis.

 Skait me ni nio raš tin gu mo spra gos
Vie na ver tus, per ka ran ti ną vai kai įval-

dė in for ma ci nes tech no lo gi jas, ta čiau jų 
ži nios gi liau sios, kuo met kal ba ma apie 

nau do ji mą si so cia li niais tink lais, bend ra-
vi mą in ter ne te. Skait me ni nio raš tin gu mo 
spra gos iš ryš kė ja, kuo met ten ka pa ruoš ti 
pre zen ta ci ją ar tin ka mai pa teik ti teks tą. 
Įval dy ti tech no lo gi jas jau ni mui pa de da įvai-
rios ini cia ty vos ša ly je, pa vyz džiui, pro jek to 
„Pri si jun gu si Lie tu va“ veik los.

„Ne pai sant to, kad jau ni mo skait me ni-
niai įgū džiai daž nai pra noks ta vy res nių 
ša lies gy ven to jų, jų ži nio se taip pat yra spra-
gų. Jie ne pra len kia mi so cia li nių tink lų, vaiz-
do žai di mų eks per tai, ta čiau ne re tai sto ko ja 
kiek for ma les nių ži nių. Dėl šios prie žas ties 
sie kia me už pil dy ti esa mas spra gas, su stip-
rin ti jau ni mo skait me ni nius įgū džius ir pa-
ska tin ti rink tis su in for ma ci jos ir ry šių tech-
no lo gi jų nau do ji mu su si ju sias pro fe si jas. 
Šiuo me tu vi sas ša lies mo kyk las kvie čia me 
į ne mo ka mus in for ma ci nių tech no lo gi jų 
te ma ti kos mo ty va ci nius pro gra ma vi mo už-
siė mi mus, ku rių tiks las – ska tin ti moks lei-
vius pa žin ti pro gra ma vi mą, jo pri va lu mus 
bei per spek ty vas atei ties dar bo rin ko je, 
to bu lin ti skait me ni nius įgū džius“, – sa kė 
pro jek tą ini ci ja vu sios aso cia ci jos „Lan gas 
į atei tį“ veik lų va do vė Jur gi ta Vasilavičiūtė-
Garunkštienė.

Pa sak L. Sluš nio, net ir grį žus prie įpras-
to mo ky mo si, bū tų ga li ma iš nau do ti per 
ka ran ti ną įgy tus skait me ni nius įgū džius ir 
pa si telk ti tech no lo gi jas kas die ny bė je. „Pa-
vyz džiui, tė vų su si rin ki mai ar bent da lis jų 
tik rai ga lė tų ir to liau vyk ti nuo to li niu bū du. 
Prak ti ka ro do, kad to kiuo se su si ti ki muo-
se da ly vau ja dau giau tė vų, nes jiems kur 
kas pa pras čiau rei kia mu lai ku pri si jung ti 
užuo t at vy kus į mo kyk lą fi ziš kai. Tas pa ts ir 
su trum pais kla sės pa si ta ri mais: gal būt vai-
kams pa kak tų nuo to li niu bū du pri si jung ti, 
kad iš girs tų kaž ko kią ak tua lią in for ma ci ją 
ar dėl kaž ko grei tai pa si tar tų“, – sa ko psi-
chiat ras.

Aso cia ci jos „Lan gas į atei tį“ inf.

Psi chiat ras Li nas Sluš nys pa ta ria tė vams nuo la-
tos do mė tis, kaip se ka si jų vai kui mo ky tis nuo to-
li niu bū du, ir apie tai kal bė tis.

Aso cia ci jos „Lan gas į atei tį“ nuo tr.

S

Vai kų ir paaug lių psi chiat ras Li nas Sluš nys pri si pa ži no 
ma tan tis dau giau nuo to li nio ug dy mo mi nu sų nei pliu sų ir 
nea be jo ja, kad pa si bai gus pan de mi jai vai kai pa tys no rės 
su grįž ti į mo kyk las bei įpras tą mo ky mo si bū dą. Ta čiau kol 
gy ve na me ap ri bo ji mų są ly go mis, jis pa ta rė ieš ko ti kū ry-
biš kų spren di mų, kaip ati trauk ti vai kus nuo ek ra nų ir ne pa-
mirš ti do mė tis, ką mokinys vei kia prie kom piu te rio net ir 
pa mo kų me tu.

Nuotoliniais programavimo 
užsiėmimais susidomėju-
sioms mokykloms ar kla-
sėms tereikia užpildyti 
www.prisijungusi.lt esančią 
registracijos formą – paslau-
gos organizatorius „Turing 
School“ susisieks su visomis 
užsiregistravusiomis moky-
klomis.

„TURING SCHOOL“

Toks spren di mas ne tik pa nai ki no iki šiol 
ga lio ju sias disk ri mi na ci nes nuo sta tas išei-
vių vai kų at žvil giu, bet ir yra di de lis žings-
nis į prie kį link re fe ren du mo dėl pi lie ty bės 
iš sau go ji mo – tai tu rė tų ga lio ti ne tik vai-
kams, bet ir suau gu siesiems.

Nau jo sios pa tai sos spren džia il ga me tę 
pro ble mą, kuo met su tė vais gy ven ti į už-
sie nį iš vy kę ne pil na me čiai pa si ren ka ki tos 
vals ty bės pi lie ty bę ir ne ten ka Lie tu vos. Iki 
da bar dau gy bi nę pi lie ty bę ga lė jo tu rė ti iš-
skir ti nai tik tie vai kai, ku rie dvi pi lie ty bes 
įgy da vo gim da mi – Lie tu vos ir ki tos vals-

ty bės. Toks re gu lia vi mas bu vo ne tei sin gas 
iš vy ku sių jų at žvil giu: šei mos vy res nė lis, 
gi męs Lie tu vo je, tu rė jo pi lie ty bės at si sa ky-
ti, o už sie ny je gi męs jau nė lis dar vis ga lė jo 
lik ti ir Lie tu vos pi lie čiu. Da bar vi si Lie tu-
vos vai kai pa sau ly je tu rės vie no das ga li-
my bes iš lik ti mū sų ša lies pi lie čiais.

Nuo šiol as me nys įgi ję dau gy bi nę pi-
lie ty bę iki 18-os me tų, ga lės ją iš lai ky ti ir 
su lau kę pil na me tys tės. O jei vai kai ne te-
ko įgim tos Lie tu vos pi lie ty bės iš vy kę bei 
pa si rin kę ki tą, tu rės ga li my bę ją su si grą-
žin ti. Tai, ką gau na me gimdami, ne ga li 

bū ti atim ta val džios spren di mais. Nea be jo-
jama, kad šis įsta ty mas nu džiu gins išei vių 
šei mas bei pa dės puo se lė ti lie tu vy bę vi sa-
me pa sau ly je, o ga li my bė iš sau go ti Lie tu-
vos pi lie ty bę pa ska tins iš vy ku sius vai kus 
do mė tis lie tu vių kul tū ra, to bu lin ti kal bos 
ži nias ir stip rins ry šį su tė vy ne.

Dau gy bi nė pi lie ty bė ne su siau ri na, o 
kaip tik iš ple čia žmo nių ry šį su vals ty be. 
Da bar ti nė mis mo bi lu mo są ly go mis pi lie-
ty bės klau si mas tam pa pro ble ma šim tui 
tūks tan čių lie tu vių. Dau gy bi nė pi lie ty bė 
ne tu rė tų bū ti spe cia liai ska ti na ma, ta čiau 
nereikėtų už kirs ti ke lio iš lik ti Lie tu vos pi-
lie čiais žmo nėms, ku rie dėl pa grįs tų prie-
žas čių gy ve na ne Lie tu vo je. Pataisomis 
siekiama su da ry ti ga li my bes iš vy ku siems 
da ly vau ti vals ty bės po li ti nia me, eko no mi-
nia me ir kul tū ri nia me gy ve ni me.

„Ma ty da mas to kią Sei mo vie ny bę, ti-
kiu, kad ne prit rūk si me po li ti nės va lios ir 
grį ši me prie re fe ren du mo dėl pi lie ty bės 
iš sau go ji mo klau si mo. Tai – vie nin te lis 
bū das po il gų me tų dis ku si jų iš spręs ti šį 
klau si mą. VRK duo me ni mis, 2019-ai siais 
vy ku sia me re fe ren du me dėl pi lie ty bės 
iš sau go ji mo iš vi so bal sa vo 1 291 947 
(52,58 pro c.) rin kė jų. LR Kons ti tu ci jos 12 
straips nio pa kei ti mui pri ta rė 927 410 rin-
kė jų (71,78 pro c. bal sa vu siųjų). Taip, šių 
skai čių ne pa ka ko, kad re fe ren du mas bū tų 
lai ko mas įvy ku siu, ta čiau be veik mi li jo-
nas mū sų žmo nių pa si sa kė už pi lie ty bės 
iš sau go ji mą. Tu rė da mi to kį stip rų tau tos 
man da tą, esa me įpa rei go ti tęs ti pra dė tus 
dar bus“, – sa kė Sei mo na rys And rius Bag-
do nas.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Vai kams su teik ta tei sė iš sau go ti dau gy bi nę pi lie ty bę
Nuo sau sio 1-osios įsi ga lio jo įsta ty mas, lei džian tis lie tu vių vai-
kams iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty bę, jei ne su lau kę 18-os me tų jie 
įgy tų ir ki tos ša lies pi lie ty bę. Sei mas šioms pa tai soms pri ta rė 
vien bal siai. 
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Pag rin di nis kraš tie tės tiks las – ne leis ti 
pa mirš ti lie tu vių kal bos
To ma BIRŠ TO NĖ

Prieš pen ke rius me tus į Di-
džią ją Bri ta ni ją emig ra vu si 
kraš tie tė Vir gi ni ja Gu re vi-
čie nė, tuo met Gri ga le vi čiū-
tė, net ne nu tuo kė, jog teks 
dirb ti pe da go gi nį dar bą. 
Emig ran tų vai kus gim to-
sios kal bos mo kan ti mo te-
ris tei gia, jog šios veik los 
ne keis tų į jo kią ki tą.

Nusp ren dė emig ruo ti
Mei lės emig ran tė – taip ga li ma 

va din ti Vir gi ni ją, ki lu sią iš Al vi to. 
Apie gy ve ni mą už sie ny je jau na 
mer gi na iš pra džių net ne gal vo jo. 
Iš gim to jo mies te lio iš vy ko į sos-
ti nę, ten bai gė lie tu vių ir is pa nų 
kal bų fi lo lo gi ją, o lais vu lai ku dir-
bo ko re pe ti to re – pa dė jo vai kams 
mo ky tis ne tik lie tu vių, bet ir ang lų 
kal bų. Ta čiau pa žin tis su bū si mu 
vy ru To mu pa kei tė Vir gi ni jos gy-
ve ni mą. Su sik ro vu si la ga mi nus, ji 
iš vy ko į Di džią ją Bri ta ni ją, ku rio je 
gy ve na jau pen ke rius me tus.

Vos tik at vy ku si į sve ti mą kraš-
tą mer gi na pra dė jo dirb ti nau jie nų po rta-
le „ANG LI JA.to day“. Ji ra šė vai kų au gi ni-
mo, švie ti mo te mo mis. Taip pat ne ma žai 
bend ra vo su to je ša ly je dir ban čiais lie tu-
viais, ap ra šy da vo jų gy ve ni mo is to ri jas ir 
vi suo met aky lai ste bė da vo nau jie nas tiek 
Di džiojoje Bri ta ni joje, tiek Lie tu vo je, pa-
skui jas pra neš da vo emig ra ci jo je gy ve nan-
tiems tau tie čiams.

Sva jo jo nuo ma žens
Dirb da ma in ter ne to po rta le Vir gi ni ja 

nu spren dė įgy ti kva li fi ka ci ją, leidžiančią 
užsiimti pedagogine vaikla, ir sa vo veik lą 
pa kreip ti ki tu ke liu. Mer gi na no rė jo dirb ti 

su iki mo kyk li nio am žiaus vai kais. Po me-
tus tru ku sių stu di jų spe cia lis tė įsi dar bi no 
vai kų dar že ly je „Gin ta rė lis“. Ja me dir bo 
iki duk ros gi mi mo.

„Kiek sa ve pa me nu, vi suo met sva jo jau 
bū ti mo ky to ja. Ap link tu rė jau daug gra žių 
pa vyz džių: ma no tė čio te ta Bro nė Vi le mai-
tie nė – il ga me tė Al vi to mo kyk los mo ky to ja, 
jos duk ra ir gi dir bo li tua nis te, taip pat ir 
ma no ma ma ku rį lai ką mo ky to ja vo, tur būt 
neat si tik ti nai ir aš pa si rin kau šį ke lią. Ga li-
ma sa ky ti, kad ši pro fe si ja už ko duo ta mū sų 
šei mos ge nuo se“, – tei gė V. Gu re vi čie nė.

Pa sak jos, Di džiosios Bri ta ni jos vai kų 
dar že liuo se ug dy mas pa rem tas ho lis ti-

niu me to du. Dė me sys tel kia mas 
į kiek vie no vai ko po rei kius ir 
po mė gius. Dar že li nu kai ty ri nė ja 
ap lin ką, daug dė me sio ski ria ma 
žai di mams, pa si tel kia ma daug 
prie mo nių. Nors pe da go gai vi suo-
met ša lia, ta čiau ug dy ti niai nuo 
ma žų die nų ska ti na mi spren di-
mus priim ti sa va ran kiš kai.

Dar bas sa vait ga liais
Veik liai pe da go gei dar bo vai-

kų dar že ly je ne pa ka ko. Prieš po rą 
me tų ji nu spren dė įsi dar bin ti šeš-
ta die ni nė je lie tu vių kal bos ir ma-
te ma ti kos mo kyk lė lė je „Stu di ja“, 
ku rio je mo ko si 3–12 me tų vai kai.

Sa vait ga lį pa mo kos mo kyk lo-
je trun ka 5 va lan das. Per šį lai ką 
vai kai mo ko si ma te ma ti kos, gra-
ma ti kos, ra šy bos, la vi na skai ty mo 
įgū džius, vie na va lan da skir ta me-
ni niam ug dy mui. Pa sak Vir gi ni jos, 
už sie ny je lie tu vių at ža las mo kan-
tys mo ky to jai ieš ko bū dų, kaip 
pa siek ti, kad pa mo kos bū tų in ter-
ak ty vios, įtrau kian čios ir ne nuo bo-
džios.

„Vai kai mo kyk lo je su skirs ty ti 
gru pė mis pa gal am žių. Aš mo kau 
6–7 me tų vai kus. Dir bant su to kio 
am žiaus ma ža me čiais la bai svar bu 
pa si telk ti edu ka ci nius žai di mus. 

Pas te bė jau, kad vai kams pa tin ka skai ty ti 
lie tu viš kas kny gas, per skai ty tus teks tus jie 
mie lai ap ta ria per pa mo kas, re ko men duo-
ja vie ni ki tiems. Kal bė ti ang liš kai jiems žy-
miai leng viau nei lie tu viš kai, to dėl rei kia 
ge rai pa si steng ti, no rint vaikus mo ty vuo ti“, 
– pa sa ko jo V. Gu re vi čie nė.

Daug dė me sio šven tėms
Šios švie ti mo įstai gos yra pri va čios, 

bet, pa sak Vir gi ni jos, kai na emig ran tams 
tik rai priei na ma. Šeš ta die ni nės lie tu vių 
mo kyk lė lės skir tos puo se lė ti ne tik lie tu-
vių kal bą, bet ir tra di ci jas. Ug dy mo įstai-
gos bend ruo me nė kar tu šven čia Už ga vė-

nes, Ka lė das, Ve ly kas, Lie tu vos vals ty bi nes 
šven tes, or ga ni zuo ja Ka ziu ko mu gę.

„Nei kal ba, nei tra di ci jos nė ra įgim tos 
– jos per duo da mos iš kar tos į kar tą. To dėl 
vai kams svar bu ži no ti, ko dėl Va sa rio 16-oji 
nė ra ei li nė die na, ko dėl lie tu vių kal ba to kia 
svar bi. Vis dėl to ma žie ji la biau siai lau kia 
Ka ziu ko mu gės, Ka lė dų ir iš leis tu vių šven-
čių. Į šias šven tes at vyks ta tė vai, vai kai ren-
gia pa si ro dy mus“, – pa sa ko jo Vir gi ni ja.

Nors mo ti nys tės ato sto gos Di džiojoje 
Bri ta ni joje trun ka me tus lai ko, ta čiau Vir gi-
ni ja nu spren dė į lie tu viš ką mo kyk lė lę grįž-
ti anks čiau. De ja, vos grį žu si ne spė jo net 
ap šil ti – ša lį su kaus tė griež tas ka ran ti nas ir 
vi sos ug dy mo įstai gos bu vo už da ry tos.

Pa lai ko vie ni ki tus
Pa sak kraš tie tės, Lon do ne gy ve nan tys 

lie tu viai bu ria si į bend ruo me nes, puo se-
lė ja tra di ci jas, pa mi ni įvai rias šven tes, pa-
lai ko vie ni ki tus. Jei tik yra ga li my bė, net 
ir Di džiojoje Bri ta ni joje mo te ris vi suo met 
ren ka si lie tu viš kas pre kes, tau tie čių tei kia-
mas pa slau gas.

Jau na po ra šiuo me tu ne gal vo ja grįž ti į 
Lie tu vą, ta čiau gim ti nė uži ma di de lę vie tą 
abie jų su tuok ti nių šir dy se. Šei mo je kal ba-
ma tik lie tu viš kai. Sep ty nių mė ne sių duk re-
lę Frė ją au gi nan ti Vir gi ni ja pa sa ko jo, kad 
nors duk ry tė dar vi sai ne di de lė, ta čiau jau 
da bar jai dai nuo ja lie tu viš kas dai ne les, skai-
to pa sa kas. O kai Frė ja paū gės, taip pat lan-
kys sa vait ga li nę lie tu viš ką mo kyk lė lę.

Atkelta iš 5 p.

Pa dė jo ga li my bių stu di ja
„San ta ko je“ jau bu vo me ra šę, jog tiek 

mo bi liam dar bui, tiek ki toms veik loms at si-
ras ti pa dė jo per nai at lik ta „At vi ro dar bo su 
jau ni mu plėt ros Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bė je ga li my bių stu di ja“.

At lik tos jau nų žmo nių ap klau sos pa ro-
dė, ko jie no ri, ko kių veik lų ir pa slau gų pa si-
gen da la biau siai.

„Jau ni mas no rė jo įvai riau sių da ly kų: 
mo ty va ci nių se mi na rų, sau gių vie tų su si-
rink ti, ga li my bės spor tuo ti, ki no sa lės ir 
kt. Po šios stu di jos bu vo pa reng ta Jau ni mo 
pro gra ma, o iš to se kė mo bi laus dar bo su 
jau ni mu veik la, at si da rė trys mi nė tos jau-
ni mo erd vės, įgy ven din tos ki tos pro gra-
mos“, – pa sa ko jo D. Gu de liaus kie nė.

2020-uo sius ra jo no Sa vi val dy bė bu vo 
pa skel bu si Sa va no rys tės me tais, tad daug 
dė me sio bu vo skir ta jau ni mo sa va no riš-
kai veik lai. Vy ko mo ky mai, su si ti ki mai, 
jau ni mas ak ty viai sa va no ria vo, su reng ta 
Sa va no rys tės die nai skir ta kon fe ren ci ja. 
Pris ta to mi sa va no rys tės pro jek tai ne tik 
sa va me ra jo ne, bet ir už sie ny je – kaip tik 

] šiuo me tu vie na mer gi na iš mū sų ra jo no 
sa va no riau ja Če ki jo je.

Dan guo lė sa ko, kad su jau ni mu dir-
ban tys žmo nės tu ri la bai glau džiai bend-
ra dar biau ti su įvai rio mis ins ti tu ci jo mis: 
se niū ni jo mis, Užim tu mo tar ny ba, po li ci ja, 
Vi suo me nės svei ka tos biu ru, Pro ba ci jos 
tar ny ba ir t. t.

Idė jų – daug ir įvai rių
Vie nas iš dau ge lio jau nų žmo nių no rų 

– gau ti dar bo va sa rą. No ras lyg ir pa pras tas, 
ge ras, bet įgy ven di na mas sun kiai. Ta čiau 
Dan guo lė tu ri ge rų ži nių.

„Šie met biu dže to svars ty mui pa tei kė-
me Jau ni mo užim tu mo pro gra mą. Ti ki-
mės, kad no ras bus įgy ven din tas ir jau ni 
žmo nės va sa rą ga lės dirb ti. Juo lab kad 
po rei kis yra ir iš se niū ni jų, ku rios ver ti na 
jau ni mą bei džiau gia si nuo šir džiu jo dar-
bu“, – sa kė jau ni mo rei ka lų koor di na to rė.

Dan guo lės ir ki tų su jau ni mu dir ban-
čių žmo nių gal vo se – dar daug idė jų. 
Sie kia ma, kad pra dė tų veik ti jau ni mo ly-
de rys tės, ini cia ty vų pro gra mos, no ri ma 
stip rin ti ir pa čių jau ni mo dar buo to jų kom-
pe ten ci jas. Po ka ran ti no ruo šia ma si da ry ti 

jau ni mo dia lo go kon fe ren ci ją. Lau kia ma, 
ka da pra dės veik ti jau ni mo ka vi nė J. Ba-
sa na vi čiaus aikš tė je – čia ti ki ma si įreng ti 
„jau ni mo bal so mik ro fo ną“ sa vo idėjoms 
iš sa ky ti.

Tad min čių daug, ir sma gu, kad dau gu-
mą jų Dan guo lei ir vi sai su jau ni mu dir ban-
čiai ko man dai bei pa tiems jaunuoliams pa-
vyks ta įgy ven din ti.

„Man sma gu dirb ti su jau nais žmo-
nė mis. Dirb da ma šio je sri ty je tu riu bū ti 
ini cia ty vi ir kū ry biš ka, do mė tis jau ni mo 
rei ka lais ir nuo lat jaus ti jo pul są. Džiau-
giuo si, kad šis dar bas man su tei kia ga li my-
bę pri si dė ti prie jau nų žmo nių sva jo nių 
iš si pil dy mo, jų as me ny bių to bu lė ji mo. Gal 
kar tais su si mąs tau, kiek tas ma no dar bas 
rei ka lin gas. Bet kai jau ni žmo nės atei na 
pra šy ti pa ta ri mo, kai iš ki tų mies tų grį žę 
jau nuo liai, iš li pę au to bu sų sto ty je, už su ka 
pa si kal bė ti, – ta da su pran tu, kad dar bas, 
ku rį dir bu, ne nueina vel tui“, – šyp so jo si 
Dan guo lė.

Dar bas – pa dė ti jau niems žmo nėms 
įgy ven din ti geras jų idė jas

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

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

ŠVIETIMAS

Virginijai Gurevičienei labai patinka dirbti su 
ikimokyklinio amžiaus vaikais.

As me ni nio al bu mo nuo tr.
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Šeštadieninės 
lietuvių mokyklėlės 
skirtos puoselėti 
ne tik lietuvių kalbą, 
bet ir tradicijas.

Per nai elekt ro mo bi lių rin ka 
ša ly je ūg te lė jo 2,2 kar to.
Sau sio 1-ąją Lie tu vo je bu vo įre gist ruo-
ti 2496 leng vie ji au to mo bi liai, ku rių 
ga lios šal ti nis – tik elekt ra. Šis skai čius 
yra be veik 1,8 kar to di des nis nei fik suo-
tas 2020 m. pra džio je. Vien per praei-
tus me tus ša ly je bu vo įre gist ruo ti 1184 
elekt ro mo bi liai, o tai yra 2,2 kar to dau-
giau nei 2019 m.

Prog no zuo ja ma, kad šie met Lie tu-
vos elekt ro mo bi lių rin kos au gi mą ska-
tins ge rė jan ti inf rast ruk tū ra ir nau jų 
mo de lių gau sa. Au gi mą lė tin tų ne pra-
tęs tos vals ty bės tai ko mos su bsi di jos, 
pa nai kin tos leng va tos elekt ro mo bi-
liams mies tuo se, ne pa kan ka ma pa siū-
la. Dėl ba te ri jų trū ku mo pasaulyje kai 
ku rie ga min to jai ne ga lės pa ten kin ti ky-
lan čios elekt ro mo bi lių pa klau sos.

Lau kia ma, kad ūg te lės nau do tų 
elekt ro mo bi lių rin ka. Tai lems ma žė jan-
čios nau do tų elekt ro mo bi lių kai nos ir 
di dė jan ti pa siū la.

Elekt ro mo bi lių seg men tas tu rė-
tų ro dy ti di džiau sią po ky tį, ly gi nant 
su vi daus de gi mo va rik liais va ro mu 
trans por tu.

„San ta kos“ inf.

Šalyje dau gė ja 
elekt ro mo bi lių
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Ką da ry ti, jei gu pa si rin ko te 
blo gą elekt ros pla ną ar ne tą tie kė ją

Atkelta iš 4 p.

Elekt ra pa bran go
Lū kes čių ir rea lios si tua ci jos iš si sky ri-

mą nu lė mė 2020 me tų si tua ci ja, įkvė pu si 
daug op ti miz mo var to to jams.

Per nai ba lan dį ir ge gu žę elekt ros kai na 
smarkiai nukri to. Tai iš da lies lė mė pra si dė-
ju si CO VID-19 pan de mi ja, taip pat elekt ros 
ga my bos per vir šis bei pa lan kios hid ro me-
teo ro lo gi nės są ly gos.

Pap ras tai elekt ros tie kė jai pa tei kia in di-
ka ci nę kai ną rem da mie si praė ju sio lai ko-
tar pio vi dur kiais, to dėl ir kai ku rie var to to-
jai tu rė jo ne pag rįs tų lū kes čių, jog jų kai na 
bus to kia pat ma ža, ko kia bu vo per nai. M. 
Gi gos tei gi mu, ne keis ta, jog klien tams toks 
pa trauk lus at ro dė pla nas, su sie tas su elekt-
ros kai na bir žo je.

„Tu ri me di de lį nea ti ti ki mą tarp var to-
to jų lū kes čių ir rea ly bės, nes ir si tua ci ja 
šie met ki ta. Dėl pan de mi jos dau giau elekt-
ros su var to ja ma die ną, Nor ve gi ja elekt rą 
šiais me tais ims eks por tuo ti į Vo kie ti ją ir 
Di džią ją Bri ta ni ją, o Šve di ja at si sa ko da lies 
ato mi nių jė gai nių pa jė gu mo. Pa ly gin ti su 
pro gno ze pir ma jam šių me tų ket vir čiui, 
spren džiant pa gal fi nan si nius san do rius 
rea li elekt ros kai na yra apy tiks liai dvi gu-
bai di des nė. Aki vaiz du, kad elekt ros kai na 
ky la, to dėl var to to jams pa skai čiuo tas ta ri-
fas skir sis nuo jų lū kes čių tik rai ap čiuo pia-
mai“, – tei gė M. Gi ga.

Jo ver ti ni mu, pro gno zuo ti per spek ty vą 
re mian tis praė ju sių lai ko tar pių duo me ni-
mis yra la bai ne dė kin gas da ly kas, nes si tua-
ci ja aki mirks niu ga li pa si keis ti iš es mės. Vis 
dėl to, jei jau čia ma, kad ren kan tis mo kė ji mo 
už elekt rą pla ną pa da ry ta klai da – ge riau ją 
ne lau kiant tai sy ti.

Pa gal ba sve tai nė je 
www.pa si rin ki te tie ke ja.lt
2020 m. ge gu žės 7 d. Sei mui priė mus 

Elekt ros ener ge ti kos įsta ty mo pa tai sas, 
Lie tu va jun gia si prie dau gu mos Eu ro pos 

]

Są jun gos ša lių, ku rio se vi si var to to jai ga li 
pa si rink ti tin ka miau sią elekt ros ener gi jos 
tie kė ją. Iki šiol gy ven to jai mū sų ša ly je elekt-
ros ener gi ją pir ko iš vi suo me ni nio tie kė jo, 
o jos kai ną nu sta tė Vals ty bi nė ener ge ti kos 
re gu lia vi mo ta ry ba (VERT).

Pa gal nau ją ją tvar ką – var to to jams pa-
tiems pa si ren kant tie kė ją – VERT re gu liuos 
tik apie pu sę kai nos už ki lo vat va lan dę (inf-
rast ruk tū ros ir sis te mi nių pa slau gų, ku rias 
tei kia bend ro vės „Litg rid“ bei ESO, kai nos 
de da mą sias). Ki tą pu sę kai nos lems elekt-
ros bir žos kai na ir ne prik lau so mų tie kė jų 
kon ku ren ci ja.

Dau ge liui žmo nių ky la klau si mas, kaip 
pa si rink ti ne prik lau so mą tie kė ją ir kur tų 
įmo nių ap skri tai ieš ko ti.

Spe cia lis tai pa ta ria pa si nau do ti iš sa-
mia in for ma ci ja, pa teik ta in ter ne to sve tai-
nė je www.pa si rin ki te tie ke ja.lt. Čia ga li ma 
su si pa žin ti su vi so mis įmo nė mis, pre kiau-
jan čio mis elekt ros ener gi ja, pa ly gin ti jų pa-
siū ly mus, su ži no ti, kaip lai kan tis Elekt ros 
ener ge ti kos įsta ty mo ar su tar ties su tie kė ju 
są ly gų pa keis ti elekt ros ener gi ją tie kian čią 
įmo nę ir kt.

Šiuo me tu bui ti niai var to to jai ga li rink-
tis tie kė ją iš aš tuo nių bend ro vių: „Elekt rum 
Lie tu va“, „Ene fit“, „In reg num“, „Per las 
Ener gi ja“, „Birš to no elekt ra“, „EG TO Ener gi-
ja“, „Vil niaus elekt ra“ ir „Ig ni tis“ (vei kian ti 
ir kaip vi suo me ni nis, ir kaip ne prik lau so-
mas tie kė jas). Į šias įmo nes ga li ma kreip tis 
elekt ro ni niu ir pa pras tu pa štu, te le fo nu, pa-
si kon sul tuo ti, pa pra šy ti, kad at siųs tų sa vo 

pa siū ly mus, o iš jų iš si rink ti ge riau sią.

Ant ra sis eta pas pra si dės jau 
šie met
2020 m. pa bai go je ne prik lau so mą elekt-

ros tie kė ją bu vo pa si rin kę 87 200 var to to jų. 
Tai pir ma jam eta pui pri skir ti bui ti niai var-
to to jai, ku rių na mų ūkiai per me tus su var-
to ja dau giau nei 5000 kWh elekt ros ener gi-
jos.

Tie pir mo jo eta po da ly viai, ku rie iki 
gruo džio 10 die nos ne pa si rin ko ne prik lau-
so mo tie kė jo, nuo sau sio elekt rą per ka pa-
gal ga ran ti nio tie ki mo pa slau gą – ji bran ges-
nė ir lai ki na. Per še šis šių me tų mė ne sius 
jiems vis tiek teks pa si rink ti ne prik lau so mą 
tie kė ją.

Šie met pra si dės ant ra sis elekt ros tie ki-
mo gy ven to jams rin kos li be ra li za vi mo eta-
pas, kai pa si rink ti tie kė ją tu rės nuo 1000 iki 
5000 kWh per me tus su var to jan tys na mų 
ūkiai. Tai dau giau sia – dau gia bu čių gy ven-
to jai, taip pat ma žes nių ar ener giš kai efek-
ty ves nių na mų sa vi nin kai. Bend ras jų skai-
čius sie kia per 700 tūkst.

Tre čiai siais re for mos me tais – 2022-
ai siais – pa si rink ti tie kė ją pri va lės na mų 
ūkiai, su var to jan tys iki 1000 kWh elekt ros 
energijos per me tus. Šiai gru pei pri ski ria mi 
ir so cia liai pa žei džia mi bei vals ty bės re mia-
mi gy ven to jai.

Vers lui elekt ros tie ki mo rin ka Lie tu vo je 
li be ra li zuo ta nuo 2013 me tų. Ga lu ti nai re-
for ma bus baig ta iki 2023 me tų.

„Santakos“ inf.

Nep rik lau so mi elekt ros 
tie kė jai ir jų kon tak tai

MB „Birš to no elekt ra“ (ad re sas: 
Bi ru tės g. 7, LT-59217 Birš to nas, 
el. p. info@birstonoelektra.lt, tel. 
8 624 24 200);

UAB „Eg to“ ener gi ja (ad re sas: 
Kau na kie mio g. 40, LT-44332 
Kau nas, el. p. info@egto.lt, tel.: 
8 637 00 010, 8 637 00 100, 
8 637 01 000);

UAB „Elekt rum Lie tu va“ (ad re-
sas: Rink ti nės g. 5, LT-09234 
Vil nius, el. p. info@elektrum.lt, 
tel. 8 700 77 000);

UAB „Ene fit“ (ad re sas: V. Ge ru lai-
čio g. 10, LT-08200 Vil nius, el. p. 
elektra@enefit.lt, tel. (8 52) 61 
91 41);

UAB „Ig ni tis“ (ad re sas: Vir šu liš-
kių skers gat vis 34, Vil nius, 
el. p. info@ignitis.lt, tel.1802 
ar ba 8 611 21 802);

UAB „In reg num“ (ad re sas: Ge di-
mi no g. 48, LT-44239 Kau nas, el. 
p. info@inregnum.lt, tel. 8 669 
88 111);

UAB „Per las Ener gi ja“ (ad re sas: 
Olim pie čių g. 15-1, LT-09237 Vil-
nius, el. p. info@perlasenergija.lt, 
tel. (8 52) 12 55 55);

UAB „Vil niaus elekt ra“ (ad re sas: 
Per kūn kie mio g. 13, LT-12114 Vil-
nius, el. p. info@vilniauselektra.
lt, tel. 8 633 22 550).
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INFORMACIJA

„Pus me čio re zul ta tai mus ma lo niai nu ste bi-
no. Ti kė jo mės ma žes nio ak ty vu mo, ta čiau 
tai, kad gy ven to jai ak ty viai ren ka si pen si jų 
anui te tus, ro do, kad jie pa si ti ki „Sod ra“, ku-
ri įsi pa rei go ja iš mo kas už su kaup tas lė šas 
mo kė ti vi są li ku sį gy ve ni mą“, – sa ko „Sod-
ros“ Pen si jų anui te tų sky riaus ve dė ja Dai va 
Ge ru ly tė.

Vi du ti nė „Sod ros“ pen si jų anui te to iš-
mo ka pernai su da rė 70 eu rų. Ta čiau kiek-
vie no ga vė jo iš mo ka ski ria si ir pri klau so 
nuo su kaup tos su mos, pa si rink tos pen si jų 
anui te to rū šies bei žmo gaus am žiaus.

An tai di džiau sios iš mo kos vir ši ja 260 
eu rų per mė ne sį (to kios iš mo kos ga vė jas į 
pen si jų anui te tų fon dą per ve dė su kaup tus 
65 tūkst. eu rų), o ma žiau sia iš mo ka sie kia 
24 eu rus per mė ne sį už gy ven to jo su kaup-
tus 6000 eu rų. Ne ma žes nes iš mo kas šiems 
ga vė jams „Sod ra“ įsi pa rei go jo mo kė ti kas 
mė ne sį vi są li ku sį gy ve ni mą.

Pen si jų kau pi mo da ly viai, su lau kę se nat-

vės pen si jos am žiaus ar išė ję į išanks ti nę 
pen si ją, ga li  rink tis pen si jų anui te to rū šį. 
Trys iš pen kių gy ven to jų pa si rin ko stan dar-
ti nį pen si jų anui te tą su ga ran tuo ja mu mo-
kė ji mo lai ko tar piu, ku ris už tik ri na iš mo kas 
iki gy vos gal vos, ta čiau da lis su mos ati tek tų 
pa vel dė to jams, jei gu pen si jų anui te tų ga vė-
jas ne su lauk tų 80 me tų am žiaus.

Kas penk tas da ly vis rin ko si stan dar ti nį 
pen si jų anui te tą, ku rio iš mo kos, pa ly gin ti 
su ki to mis pen si jų anui te tų rū ši mis, yra 
di džiau sios, ta čiau nė ra pa vel dė ji mo ga li-
my bės. Kas šeš tas rin ko si ati dė tą jį pen si jų 
anui te tą.

Dau gu ma pen si jų anui te tų ga vė jų gy ve-
na did mies čiuo se, kaip ir dau gu ma pen si-
nin kų, ta čiau ne vie nas jų gy ve na ir ma žes-
niuo se mies tuo se – Ma žei kiuo se, Tel šiuo se, 
Ig na li no je ir ki tur. Tarp pen si jų anui te tų 
ga vė jų – be veik du treč da liai vy rų.

Prog no zuo ja ma, kad šį met „Sod ros“ 
pen si jų anui te tų fon das pa si pil dys 4 mln. 

eu rų, o pen si jų anui te tų ga vė jų skai čius 
per kops 500.

Išau go ir pen si jų kau pi mo da ly vių skai-
čius bei į pen si jų kau pi mo fon dus per ves-
tos su mos. „Sod ros“ duo me ni mis, nuo praė-
ju sių me tų lie pos kaup ti ant ros pa ko pos 
pen si jų fon duo se pra dė jo be veik 27 tūkst. 
gy ven to jų, ku rie bu vo įtrauk ti į pen si jų kau-
pi mą ir nu spren dė tap ti da ly viais, – tai yra 
60 pro c. gy ven to jų, pa kvies tų da ly vau ti pen-
si jų kau pi me. Dar 11 tūkst. gy ven to jų pa tys 
pa si ra šė pen si jų kau pi mo su tar tis su sa vo 
pa si rink to mis bend ro vė mis.

Šiuo me tu ant ros pa ko pos pen si jų kau-
pi me da ly vau ja 1,37 mln. ša lies gy ven to jų. 
Per me tus „Sod ra“ į jų as me ni nes są skai tas 
pen si jų kau pi mo fon duo se iš vi so per ve dė 
be veik 417 mln. eu rų – 20 mln. eu rų dau-
giau nei prieš me tus. Iš jų be veik 125 mln. 
eu rų su da rė vals ty bės pa ska tos, o apie 292 
mln. eu rų – pa čių gy ven to jų įmo kos.

Da ly va vi mą ant ros pa ko pos pen si jų kau-
pi me pernai bai gė 13 500 gy ven to jų – da liai 
jų, su kau pu sių 10 tūkst. ir dau giau eu rų, 
„Sod ra“ pra dė jo mo kė ti pen si jų anui te tus. 
Su kau pę ma žiau at ga vo su kaup tą su mą 
ar ba su lau kė pe rio di nių iš mo kų iš pen si jų 
kau pi mo bend ro vių. Da lies gy ven to jų, ne-
su lau ku sių se nat vės pen si jos am žiaus, su-
kaup tas tur tas ati te ko pa vel dė to jams.

„Sod ros“ inf.

Pen si jų anui te tai: il gai kaup ti pi ni gai jau by ra 
į gy ven to jų ki še nes
Pen si jų anui te tų ga vė jai per nai jau ga vo dau giau ne gu 40 tūkst. 
eu rų pen si jų anui te tų iš mo kų. Nuo lie pos „Sod rai“ pe rė mus pen si jų 
anui te tų mo kė ji mą, šią pa slau gą per pus me tį pa si rin ko apie 200 gy-
ven to jų, da ly va vu sių ant ros pa ko pos pen si jų kau pi me ir su lau ku sių 
se nat vės pen si jos am žiaus. Jie į „Sod ros“ pen si jų anui te tų fon dą iš 
vi so per ve dė dau giau kaip 3 mln. eu rų.

Lie tu va ofi cia liai įtei si no 
Sa kart ve lo vals ty bės pa va di-
ni mą. Jis tu ri bū ti var to ja mas 
ofi cia liuo se raš tuo se. Ta čiau 
iš var to se nos vie šo jo je erd vė-
je pa va di ni mas Gru zi ja neišs tu-
mia mas.
Prieš dve jus me tus Vals ty bi nė lie tu vių 
kal bos ko mi si ja (VLKK) Sa kart ve lą nu-
ma tė kaip ant rą jį neo fi cia lų pa va di ni-
mą. Bai gian tis 2020-ie siems ko mi si ja 
priė mė spren di mą iš vals ty bių pa va di-
ni mus nu sta tan čio do ku men to iš brauk-
ti „Gru zi ja“ ir įra šy ti „Sa kart ve las“. Šis 
pa va di ni mas ta po ofi cia liuo ju, il guo ju. 
Iki šiol ofi cia liuo se tarp vals ty bi niuo se 
do ku men tuo se ins ti tu ci jos pri va lė jo ra-
šy ti „Gru zi ja (Sa kart ve las)“. Da bar lie-
ka tik Sa kart ve las.

At si sa ky ti pa va di ni mo „Gru zi ja“ Lie-
tu vos pa rei gū nų anks čiau ne kar tą pra-
šė Sa kart ve lo po li ti kai ir dip lo ma tai. Jų 
tei gi mu, šis pa va di ni mas yra ru siš kas.

„Gru zi ja“ lie ka kaip ga li mas var to-
ti pa va di ni mas, iš var to se nos vie šo jo je 
erd vė je jis neišs tu mia mas.

Keis da ma Vals ty bių gy ven to jų pa-
va di ni mų są ra šą, VLKK nu ta rė skil ty je 
„Gy ven to jų pa va di ni mai“ pa va di ni-
mus pa teik ti taip: „sakartveliẽtis, -ė, 
gruzìnas, -ė“.

„San ta kos“ inf.

Įtei si no pa va di ni mą
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Kaip Vil ka viš ky je buvo šven ti namos 
su ki lė lių vė lia vos

Mo ky to jas Jur gis Ven cius gi mė 1855 me-
tais Bū dos kai me, Pae že rių vals čiu je. Bai-
gė Vei ve rių mo ky to jų se mi na ri ją ir pen-
kerius me tus mo kė Pae že rių vai kus. Jis 
bu vo la bai pa mal di ir drą si as me ny bė, 
gar sė jo kaip da rak to rius, ku ris pa slap čia 
mo kė lie tu vių vai kus skai ty ti. Ka lin tas Ma-
ri jam po lės ka lė ji me.

Pa tei kiu J. Ven ciaus pri si mi ni mų iš trau-
ką apie de vy nio lik ta ja me am žiu je vy ku sį 
len kų ir lie tu vių su ki li mą.

„Su ki li mui prieš ca ro val džią len kai 
pri ta rė, ta čiau Su val kų kraš to lie tu viams 

jis bu vo vi sai sve ti mas ir ne sup ran ta mas. 
Ta čiau šiam maiš tui pri ta rė su len kė ję lie-
tu viai dvar po niai, ku ni gai, raš ti nin kai, vai-
tai ir ki ti lais ves nės pro fe si jos as me nys. 
Len kai vi su at si dė ji mu ga mi no gink lus ir 
tvars to mą me džia gą. Dva rų kal viai gink-
lus kal da vo tik nak ti mis. Ki ti kai muo se 
slap ta rin ko au kas ja vais. Ta čiau bu vo to-
kių, ku rie iš tų au kų ge rai pra lo bo ir nu si-
pir ko že mes.

Su ki lė lių gink lai bu vo la bai men ki. 
Daž niau siai at lenk ti dal giai, įtvir tin ti į ran-
ke nas kar dai, o šau tu vai bu vo re te ny bė. 

Daž niau siai – prū siš ki, su dviem tū to mis. 
Kar tais pa si tai ky da vo ame ri ko niš kų su ke-
tu rio mis tū to mis. Taip pat tu rė jo šiek tiek 
pa tran kų. Bū da vo iš skap tuo ja sto rą ras tą 
ir šau do ak me ni mis. Dur tu vus at sto jo ant 
il gų me di nių ko tų pri tvir tin ti dal gių ga lai. 
Te ko ma ty ti ap si gink la vu sių ša kė mis.

Kar tą su tar tą die ną Vil ka viš ky je tu rė-
jo bū ti su ki lė lių vė lia vų pa šven ti ni mas. 
Paš ven ti ni mas tą die ną pra si dė jo vi sa me 
Su val kų kraš te. Kai atė jo ei lė šven tin ti vė-
lia vas, vi si Vil ka viš kio pa ra pi jos ku ni gai 
iš va žia vo na mo. Kle bo ni jo je li ko se nas, 
kur čias ku ni gas. Jis bu vo va ru pri vers tas 
at lai ky ti pa mal das. Per jas baž ny čią ap su-
po ka zo kai. Kiek vie ną žmo gų ve dė iš baž-
ny čios ir pla kė. Ap si dir bę su po nais nuė jo 
į kle bo ni ją.

Su ki li mo pra džio je ru sai su su ki lė liais 
el gė si ga na švel niai. Daž niau siai pa gau tus 
muš da vo ir pa leis da vo. To kiu bū du jie ma nė 

lik vi duo ti maiš tą. Len kams pra dė jus šau dy-
ti ru sus, ir ru sai ta da jau neiš ken tė. Už vi rė 
tik ras ka ras.

Ca ras Alek sand ras II la bai nu si mi nė ir 
iš si gan do su ki li mo. Ke ti no Len ki jai grą žin-
ti se nas tei ses. Ta čiau Mu rav jo vas-ko ri kas 
ca rą greit nu ra mi no ir pa si siū lė im tis prie-
mo nių.

Su val kų kraš te Mu rav jo vas vi sus len kų 
val di nin kus at lei do, o į jų vie tą at kė lė ru sus. 
Iš vi sų mo kyk lų pa ša li no len kų kal bą ir įve-
dė ru sų. Vi si dva rai pra dė jo mo kė ti kont ri-
bu ci ją.
Au gus ta vo gu ber ni ja bu vo pa da lin ta į dvi: 
Su val kų ir Lom žos. Pie ti nė Su val kų gu ber-
ni jos da lis su Mo zū rais te ko mal šin to jui 
Bak la no vui. O lie tu viš ko ji ir šiau ri nė da lis 
su Nau mies čio, Ma ri jam po lės, Vil ka viš kio 
ir Kal va ri jos ap skri ti mis ati te ko Mu rav jo-
vui.

Nukelta į 12 p.]

Praė ju siais me tais Vil niu je bu vo iš kil min gai pa lai do ti Ge di mi no kal no 
pa pė dė je ras ti 1863 me tų su ki li mo va dų pa lai kai. Ką apie to laik me-
čio ban dy mą iš si va duo ti iš ru sų prie spau dos ra šė mo ky to jas Jur gis 
Ven cius? Ko kios nuo tai kos vy ra vo tuo me tu Už ne mu nė je, Vil ka viš-
ky je ir Ma ri jam po lė je?

ISTORIJA

Tuo pa čiu nu me riu vei kia „Vil-
ties li ni ja“ suau gu sie siems, „Pa-
gal bos mo te rims li ni ja“, „Tė vų 
li ni ja“, „Jau ni mo li ni ja“, „Vai kų 
li ni ja“ ir „Si dab ri nė li ni ja“ sen jo-
rams.

Skam bu čiai yra ne mo ka mi. 
Nu me ris 1809 veiks vi so ka ran ti-
no me tu ir ku rį lai ką jam pa si bai-
gus pa gal po rei kį.

„Kiek vie nas rū pes tis ga li tu-
rė ti sa vo au sį. Su si sie ki te“, – gy-
ven to jus, ku riems per ka ran ti ną 
at si ra do bai mė dėl atei ties, ne ri-
mo jaus mas dėl dar bo, bend ros 
Lie tu vos ir pa sau lio si tua ci jos 
ko vo jant su ko ro na vi ru su, ku rių 
san ty kius su ar ti mai siais, šei mos 

na riais iš ti ko kri zė, drą si na psi-
cho lo gi nės emo ci nės pa gal bos 
kam pa ni jos ini cia to riai.

Nu me rį 1809 ini ci ja vo Svei-
ka tos ap sau gos mi nis te ri ja kar tu 
su So cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri ja ir Lie tu vos emo ci nės 
pa ra mos tar ny bų aso cia ci ja, įgy-
ven di nant pro jek tą da ly vau ja ir 
NVO eks per tų gru pė.

Šios aso cia ci jos li ni jos tei kia 
psi cho lo gi nę emo ci nę pa ra mą ir 
in ter ne tu. 

In for ma ci ją apie pa ra mos 
tei ki mo in ter ne tu bū dus ir lai ką 
ga li ma ras ti http://www.klau sau.
lt/internetas.

„San ta kos“ inf.

Emo ci nė pa gal ba – 
nu me riu 1809
Žmo nės, ku riems šiuo me tu rei ka lin ga psi cho lo gi-
nė emo ci nė pa gal ba, tu rė tų įsi min ti vie nin te lį te le-
fo no nu me rį 1809. Pas kam bi nus šiuo trum puo ju 
nu me riu, pa gal bą su teiks skir tin gų emo ci nės pa gal-
bos li ni jų sa va no riai ir pro fe sio na lūs psi cho lo gai.
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7,55 ha iš 22,64 ha žemės ūkio 
sklypo Augiškių k., Keturvalakių 
sen. (našumo balas 52,9). Likusą 
dalį gali išnuomoti. 
Tel. 8 641 91 115. 8

Arklines roges, vežimą (tinka 
kinkyti ponius), balną ir ponių 
pakinktus.
Tel. 8 611 51 375. 131

Paršelius.
Tel. 8 658 13 756. 141

Ką tik išspaustą linų sėmenų, 
saulėgrąžų, rapsų, kanapių bei 
kitų kultūrų aliejų, išspaudas 
(„kalocių“), putpelių kiaušinius 
(12 vnt. dėžutėje). 
Sodėnų k., Vilkaviškio r. 
Tel. 8 618 20 215. 9

Kiaulienos skerdieną puselėmis 
(lietuviška svilinta – 2,55 Eur už 
kg, lenkiška – 2,25 Eur už kg).
Atveža. 
Tel. 8 607 12 690. 10

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus, avižas, grikius, 
garstyčias. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 555

Šienainio ritinius iš pernai sėtos 
žolės. 
Tel. 8 685 76 462. 2837

Mažiausia kaina – lapuočių 
sukapotas ir rąsteliais malkas, 
juodalksnines atraižas pakais ir 
supjautas. 
Tel. 8 602 09 301. 1831

Pigiai – kokybiškas sausas 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines stambias 
supjautas ir nepjautas (pakais) 
atraižas, smulkias atraižas 
prakurams, pjuvenas didmaišiais. 
Greitai pristato. 
Tel.: 8 610 45 504. 1829

Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža nemo-
kamai. 
Tel. 8 690 27 280. 1832

Sausas skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį 
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667. 1830

Gera kaina! Parduoda lapuočių 
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234. 1833

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

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

PARDUODA

Užsk. 470

Užsk. 5

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

Re gist ruo ki tės į procedūrą savo mieste:

Daugiau informacijos tinklalapyje
https://sypsenosekspertai.lt.

Dantų protezavimo paslaugos
odontologijos klinikoje
„Šypsenos ekspertai“

8 648 45 222 (Darvino g. 16-1, Kybartai),
8 672 07 050 (J. Ba sa na vi čiaus a. 5, Ma ri jam po lė),
8 671 58 058 (Draus ti nio g. 4-2, Aly tus),
8 670 69 222 (Sta ty bi nin kų g. 3-1, Vil ka viš kis).

Užsk. 24

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis 

(prie buvusio techninės
apžiūros centro). 

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

A

I Š S I M O K Ė T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti

 Tel. 8 640 27 022. 
Užsk. 3311

Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje, 
tel. / faks. (8 342) 20 139,

tel. 8 685 83 104.  

AUTOSERVISO VISOS 
PASLAUGOS  

PAS ŽYDRŪNĄ 

KUBILO NUOMA
Užsk. 93

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

 
 

Užsk. 39

Užsk. 7

JUODELIAI SAMDO!
Medienos perdirbimo įmonė 

UAB „Juodeliai“ dirbti 
Marijampolės gamybiniame 

padalinyje (Medeinos g. 3, 
Nendriškių k., Marijampolės 
sav.), kviečia prisijungti prie 

naujos komandos
cecho darbuotojus

(siūlo 700 Eur „į rankas“),
pjovimo staklių operatorius

(siūlo 1100–1500 Eur 
„į rankas“),

ekskavatorių vairuotojus 
(siūlo 1200–1500 Eur 

„į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus  

(siūlo 1000 Eur 
„į rankas“),

elektrikus-automatikus 
(siūlo 900–1300 Eur 

„į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus 

(siūlo 800–1000 Eur 
„į rankas“).

Darbuotojus veža autobusu 
arba kompensuoja išlaidas 
kurui (yra papildomų sąlygų).
Garantuoja laiku mokamą 

ir nuo rezultatų priklausantį 
darbo užmokestį!

Skambink ir gauk pasiūlymą! 
Tel.: 8 686 34 981, 
        8 698 41 844. Užsk. 2763

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
viešajame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą

PARDUODAMAS TURTAS

Klampučių g. 5A, 
Klampučių k., 
Šeimenos sen., 
Vilkaviškio r. sav.

1. Mokykla, bendras plotas 2110,71 kv. m

2. Katilinė, bendras plotas 67,26 kv. m

3. Sandėlis, bendras plotas 76,31 kv. m

4. Stadionas

5. Kiemo statiniai (lauko tualetas, atliekų 
duobė, kiemo aikštelė)

6. Konteinerinė katilinė, bendras plotas 
31,29 kv. m

7. Kiti inžineriniai statiniai – 
dūmtraukis

8. Šilumos tinklų įvadas (dviejų 
vamzdžių trasa)

9. Žemės sklypo B dalis – plotas 2,0976 
ha, naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos

10. Mokykla, bendras plotas 605,35 kv. m, 
kultūros paveldo objektas

Klampučių g. 5C, 
Klampučių k., 
Šeimenos sen., 
Vilkaviškio r. sav.

11. Krepšinio aikštelė

12. Žemės sklypo A dalis – plotas 0,4317 
ha, naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos

Bendras žemės sklypo plotas – 2,5293 ha.
Pradinė komplekso pardavimo kaina – 46 470 Eur.
Registracija – vasario 5–8 d.
Visas nekilnojamasis turtas parduodamas kartu.
Aukciono sąlygos skelbiamos www.evarzytynes.lt.
Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė, tel. (8 342) 60 054, 
el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt.  Užsk. 49

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja skel bia-
mų de ry bų bū du per ka Vil ka viš kio ir Ky bar tų mies tuo-
se 5 bu tus.

Bu tų pir ki mas skai do mas į 5 da lis:
I da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In-

for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti pa sta to pir ma me aukš te, ne 
di des nio kaip 40 kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa-
to gu mais;

VII da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In-
for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne di des nio kaip 55 kv. m nau-
din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

VIII da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. 
In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne di des nio kaip 55 kv. m 
nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

XIII da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In-
for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne di des nio kaip 55 kv. m nau-
din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

XIV da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In-
for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne di des nio kaip 55 kv. m nau-
din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais.

Bu tų pir ki mas at lie ka mas va do vau jan tis Būs to pir ki mo skel bia-
mų de ry bų bū du są ly go mis. Su jomis ga li ma su si pa žin ti Sa vi val dy-
bės tink lala py je www.vil ka vis kis.lt.

Smul kes nę in for ma ci ją ga li ma gau ti nu ro dy tu ad re su ar ba tel. 
(8 342) 60 192, el. p. al gi man tas.simanynas@vilkaviskis.lt, tel. (8 342) 
60 193, el. p. val di ma ras.bakutis@vilkaviskis.lt. Užsk. 48

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja 
vie ša ja me auk cio ne par duo da:

Gy ve na mą jį na mą, esan tį Je vo nio g. 89, Dab ra vo lės k., Pa je vo nio 
sen., Vil ka viš kio r. sav. (61,19 kv. m., 2 kamb., pra di nė ob jek to par da-
vi mo kai na – 1 760 Eur + 658,84 Eur (že mės skly po pa ren gi mo iš lai-
dos).

Auk cio no są ly gos skel bia mos www.vil ka vis kis.lt ir www.evar zy-
ty nes.lt

Re gist ra ci ja – va sa rio 10–11 d.
Kon tak ti nis as muo – Vie šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo sky riaus 

vy riau sio ji spe cia lis tė Li na Mu rei kai tė, tel. (8 342) 60 054, el. p. li na.
mureikaite@vilkaviskis.lt. Užsk. 140



2021 m. sausio 19 d.

Atlieka statybos ir remonto 
darbus (montuoja gipso kartono 
plokštes, glaisto, dažo, kloja 
grindų laminatą, tapetuoja ir kita). 
Tel. 8 644 49 473. 145

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 arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 17

Praeitą šeštadienį Stirniškių miške 
rastas besiblaškantis pasiklydęs 
žemaūgis šuo.
Tel. 8 698 38 456. 144

Vilkaviškyje dingo rudai juodas 
spanielių mišrūnas. Mačiusiuosius 
ar priglaudusiuosius prašo 
paskambinti tel.: 8 618 04 935, 
8 618 04 933. 142

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas dirbtuvių vedėjas-
automechanikas (sunkiasvorių 
transporto priemonių remonto 
darbo organizavimas, planavimas 
ir darbo kokybės kontrolė). 
Tel. 8 698 33 217. 73

Įmonei reikalingas apdailininkas ir 
pagalbinis darbininkas.
Tel. 8 673 99 879. 71

Ieško gamybos darbuotojo 
Virbalyje (produkcijos gaminimas 
pagal pateiktas receptūras, 
fasavimas į taras, pagalbinių 
darbų atlikimas). Privalumas 
– autokrautuvo vairuotojo 
pažymėjimas. Atlyginimas  
650–900 Eur (prieš mokesčius). 
CV siųsti el. p. info@procolor.lt. 
Tel. 8 699 69 338. 139

Ieško laboranto (-ės) dirbti 
laboratorijoje (produkcijos 
tonavimas) Virbalyje. Svorių 
iki 25 kg kilnojimas, darbas 
su cheminėmis medžiagomis. 
Atlyginimas 650–800 Eur (prieš 
mokesčius). CV siųsti el. p. info@
procolor.lt. 
Tel. 8 699 69 338. 146

„KybNet“ internetas – iki 50 
Mb/s. Paslaugos teikiamos 
Kybartuose, Vilkaviškyje bei 
20 km spinduliu aplink juos. 
Televizijos antenų montavimas, 
prijungimas. Automobilinio 
bokštelio nuoma (strėlės ilgis 
– 16 m, už 1 val. – 20 Eur). J. 
Basanavičiaus g. 38,
Kybartai.
Tel.: 8 676 36 184,
8 676 36 185, www.kybnet.lt. 65

Montuoja nuotekų, valymo 
įrenginius, tiesia vidaus, lauko 
nuotekų vamzdžius, atlieka 
visus melioracijos darbus, rauna 
kelmus. 
Tel. 8 672 03 000. 3120

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

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
arba atstato kaminus. Dirba 
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354. 106

Parduoda dalimis OPEL VECTRA 
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA 
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW 
GOLF IV TDI (1999 m.), VW 
PASSAT B5, B5+ (1998–2005 m.), 
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9 
l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.), 
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4 
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 
l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000 
m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 
l), VW SHARAN (1997–2005 m., 
1,9 l), FORD GALAXY (1997–2005 
m.), VW BORA (1,9 l), VW 
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka 
automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339. 2555

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490. 2838

Kvalifikuoti stogdengiai 
geriausiomis kainomis dengia 
naujus ir renovuoja senus stogus 
įvairiomis dangomis (keičia, 
dengia, skardina, šiltina vata).
Tel. 8 601 34 158. 35

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

Mišką su žeme arba išsikirsti, taip 
pat pavienius medžius išsikirsti. 
Atsiskaito iškarto.
Tel. 8 675 24 422. 97

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
– (iki 1,50 Eur už kg), telyčias – 
(iki 1,45 Eur už kg), karves – (iki 
1,20 Eur už kg), galvijus auginti 
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874. 133

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 14

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

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

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

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 639 53 943. 101

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

Elektros įrenginių ir instaliacijos 
montavimo darbai. Sutartys 
su įmonėmis dėl elektros 
įrenginių techninės priežiūros 
ir aptarnavimo. Techninės 
dokumentacijos paruošimas ir 
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt. 34

Kaminų, dūmtraukių, 
krosnių valymas, priežiūra ir 
skardinimas. 
Tel. 8 621 99 958. 64

Javų kombainą NIVA SK-5 (geros 
būklės).
Tel. 8 659 37 524. 143

Šienapjovę FORTSCHRITT ir 
jos pjaunamąją, didžiuosius 
spudulinius presus KIRGISTAN, 
JOHN DEERE, DEUTZ FAHR, 
CLAAS, WELGER, SIPMA, 
ritininius presus PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339. 2268

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

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

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

Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po 
avarijos. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066. 1614

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 637 96 853. 1612

Beržines, alksnines, ąžuolines 
skaldytas malkas, rąstelius, 
atraižas stambias ir prakurams, 
pakais arba supjautas. 
Tel. 8 609 73 915. 2735

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

Malkas: eglines, drebulines – 
19 Eur už erdm, alksnines – 20 
Eur už erdm, beržines – 
23 Eur už erdm, ąžuolines – 
27 Eur už erdm, uosines – 
28 Eur už erdm. Veža rąsteliais, 
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789. 1359

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

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

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

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ – vieno skelbimo kaina tik 3 Eur. 

Amžiams užsimerkė akys, lūpos neprabils jau niekada. Liko 
tuštuma, liepsnelės žvakių ir prisiminimas – lyg negyjanti 
žaizda. 
Dėl mylimo tėvelio Juozo SNAPKAUSKO mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Dainą Laucienę bei jos artimuosius.

Pajevonio moterų vokalinio ansamblio „Aušrinė“ narės 110

Gyvenimo gija nutrūko taip staiga ir nebeliko nė šešėlio – 
tiktai supiltas žemės kauburėlis.
Dėl Alfonso BERŽINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną ir artimuosius.

Albina ir Vaidas Mickevičiai, Romutė ir Albinas Juraičiai 138

UŽJAUČIAME

PARDUODA

DARBAS
ĮVAIRŪS

PERKA

 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

   J. Basanavičiaus g. 46, Kybartai; 
Vilniaus g. 34, Virbalis

 Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
» Karstai » Rūbai » Gėlės 

» Šarvoja visose salėse » Katafalko nuoma
» Yra šaldytuvas » Kremacija Lenkijoje 

» Kitos paslaugos

„RAMYBĖ“ Užsk. 46

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

„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



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

2021 m. sausio 19 d. 12  /  įvairenybės

Ge ro kai at šils

Ar var to ti ni žo džiai 
„eli mi nuo ti“, „iše li mi nuo ti“?
Eli mi nuo ti yra tarp tau ti nis žo dis. Jis reiš-
kia iš skir ti, iš stum ti, pa ša lin ti, pa nai kin ti. 
Ka dan gi žo dis reiš kia baig ti nį veiks mą, jis 
var to ti nas be prieš dė lio iš-.

Kiek vie nu konk re čiu at ve ju ver ta pa gal vo ti 
ir apie lie tu viš kus žo džio ati tik me nis, pvz., 
Lie tu va bu vo eli mi nuo ta (iš stum ta, pa ša lin-
ta) iš Ry tų rin kos. Ko rup ci jos ga li my bė yra 
vi siš kai eli mi nuo ja ma (at me ta ma).

KALBOS PATARIMAI

ORAI -12 /  -11

Sausio 19 d. 
Gedvilė, Kanutas, Marijus, Marina, 
Marius, Morta, Raivedys

Sausio 20 d. 
Daugvyda, Daugvydas, Fabija, 
Gintvainas, Gintvainė, Nomeda, 
Sebastijonas, Skaistė, Skaistis

Sausio 21 d. 
Agnietė, Augas, Augis, Augūnas, 
Augūnė, Galigintas, Garsė, Ina, Inezė

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien kai kur tru pu tį pa snigs, su stip rės 
pie tų, piet ry čių vė jas. Tem pe ra tū ra sieks 
8–12 laips nių šal čio.

Tre čia die nį nak tį dar ža da pa snig ti, 
pus ty ti, o die ną snie gą jau keis šlapd ri ba 
ir lie tus. Die ną vie to mis for muo sis li jund-
ra. Pūs stip ro kas piet ry čių, pie tų vė jas. 
Tem pe ra tū ra nak tį lai ky sis apie 6–11 laips-
nių šal čio, die ną kils nuo 2 laips nių šal čio 
iki 3 laips nių ši lu mos. At sar giai – vie to mis 
ga li bū ti la bai sli du.

Ket vir ta die nio nak tį kris šlapd ri ba, 
lie tus, for muo sis plik le dis, o ter mo met rai 
ro dys nuo 2 laips nių šal čio iki 3 laips nių 
ši lu mos. Die ną dan gus kiek pra gied rės, o 
tem pe ra tū ra kils iki 1–5 laips nių ši lu mos.

Nuo rudens užsilikę vaisiai iš tolo 
šviečia sniegu užklotoje aplinkoje.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Ožiaragis (12 22–01 19)

Jaunatis iki sausio 19 d.

08:30
16:29
07:59

Atkelta iš 4 p.

„Mes ir taip pla nuo ja me ar ti miau siu me-
tu įsi gy ti pie nui skir tą šal dy tu vą. Pa gal 
ūkio mo der ni za vi mo pro jek tą esa me įsi-
pa rei go ję tai da ry ti. Vis dėl to dau ge lis 
žem dir bių ne ga lė tų sau to leis ti. Pie no 
su pir ki mo kai nos yra to kios, kad jos lei-
džia tik iš gy ven ti. Apie jo kias in ves ti ci jas 
dau ge lis iš mū sų net ne ga li pa gal vo ti“, 
– kal bė jo B. Ri ma vi čie nė.

Ma žė ja sta ty to jų
Skep tiš kai į ga li mą nau ją ją tvar ką žiū-

rė jo ir ra jo ne pie ną su per kan čių že mės 
ūkio koo pe ra ty vų va do vai. ŽŪK „Se no ji 
kryž ke lė“ pir mi nin kas Ar vy das Jur ge lai tis 
tei gė, kad to kie pa kei ti mai su pyk dy tų dau-
ge lį ša lies ūki nin kų ir šie tik rai ko vo tų už 
se nos tvar kos grą ži ni mą. Pa na šios nuo mo-
nės lai kė si ir ŽŪK „Melb ras“ di rek to rius 
Ri mu tis Gu dai tis. Anot jo, tik rai ne vi si ūki-
nin kai ga lė tų įsi gy ti šal dy mo įran gą.

Abu mi nė ti koo pe ra ty vai yra di džiau-
si pie no su pir kė jai ra jo ne, vie ni jan tys 
maž daug po 400 pie no sta ty to jų.

„Kas dien su per ka me po 40 to nų pie-
no. Tarp sa vo tie kė jų tu ri me ir smul kių, 
ir stam bių ūki nin kų. Pas ta ruo ju me tu jų 
skai čius iš lie ka pa na šus – vie ni trau kia si 
dėl na tū ra lių prie žas čių, ta čiau ne re tai 
juos pa kei čia ki ti pie no ga min to jai. Šiuo 
me tu ma žiau sia pie no su pir ki mo kai na 
– 18,4 cen to už lit rą“, – sa kė A. Jur ge lai tis.

ŽŪK „Melb ras“ di rek to rius R. Gu dai-
tis su nos tal gi ja pri si mi nė lai kus, kai 

] koo pe ra ty vas vie ni jo per tūks tan tį pie no 
sta ty to jų. Va do vo tei gi mu, pa sta rai siais 
me tais pa ste bi mos itin aki vaiz džios be-
si trau kian čių jų iš pie ni nin kys tės sek to-
riaus ten den ci jos.

„Žmo nės trau kia si dėl įvai rių prie-
žas čių. Tik rai ne ma nau, kad są ly gi nai 
ne di de lės pie no su pir ki mo kai nos yra pa-
grin di nė to prie žas tis. Apsk ri tai, kar ves 
lai ko pra ktiš kai vien vy res nio am žiaus 
žmo nės. Jau ni mas vi siš kai ne no ri dirb-
ti su gy vu liais. Šio sek to riaus atei tis pri-
klau sys nuo dau ge lio niuan sų. Vie nas iš 
jų – be si kei čian tys pie no var to ji mo įpro-
čiai“, – svars tė R. Gu dai tis.

Ne sup ran ta drau di mo
„Man as me niš kai ga li ma nau ja pie no 

su pir ki mo tvar ka jo kios įta kos ne tu rė tų. 
Prie šin gai, pa si trau kus ma žie siems ūki-
nin kams im tų dar la biau trūk ti pie no ir 
gal būt per dir bė jai bū tų pri vers ti bent 
kiek pa kel ti su pir ki mo kai nas. Vis dėl to 
ne no rė čiau, kad kai nos bū tų ke lia mos 
to kiais bū dais. Lie tu vai rei kia ir smul kių-
jų pie no ga min to jų!“ – pa brė žė be ne di-
džiau sias ra jo no pie no ga min to jas, Bart-
nin kų se niū ni jo je gy ve nan tis Al bi nas 
Šnei de ris.

Dar la biau nei ga li ma pa si kei tu si pie-
no su pir ki mo tvar ka jį ne ra mi no priim ti 
mėš lo tvar ky mo tai syk lių pa kei ti mai. Pa-
gal juos, jau nuo šių me tų ko vo įsi ga lios 
drau di mas nuo lapk ri čio 15 d. iki ko vo 20 
d. iš vež ti į lau kus krai ki nį mėš lą.

„To kie drau di mai – la bai keis ti. Net 

moks li nin kai ne sup ran ta, kuo jie pa grįs-
ti. Šil tuo ju me tų lai ku, kai azo to jun gi nių 
ga ra vi mas di džiau sias, mėš lą lei džia ma 
vež ti ir per krau ti į lau ko rie tu ves, o žie-
mą, kai iš ga ra vi mas ma žiau sias, – ne! 
Kur lo gi ka? Be to, juk lau kuo se san dė liuo-
ja mas mėš las taip ne kren ta į akis, kaip 
esan tis prie na mų. Tai – ir tvar kos klau si-
mas! Be Lie tu vos, vos dvi Eu ro pos Są jun-
gos ša lys – Lat vi ja ir Ai ri ja – drau džia šal-
tuo ju me tų lai ko tar piu lau ke san dė liuo ti 
mėš lą. Bi jau, kad to kie drau di mai tik dar 
la biau pri si dės prie gy vu li nin kys tės sek-
to riaus nai ki ni mo mū sų ša ly je“, – ap mau-
do ne slė pė A. Šnei de ris.

Pa kal bin ta Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės administracijos Že mės ūkio 
sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Jū ra tė 
Bin do kai tė, ku ruo jan ti gy vu li nin kys tės 
sri tį, pri ta rė, kad sau go ti gam tą bū ti na, 
ta čiau, jos nuo mo ne, nau jie ji tei sės ak tai, 
reg la men tuo jan tys mėš lo ir sru tų tvar ky-
mo rei ka la vi mus, yra šiek tiek per griež ti. 
Spe cia lis tė svars tė, kad bū tent dėl griež tų 
rei ka la vi mų ne ma žai ūki nin kų at si sa ko 
au gin ti gy vu lius.

„No rint sau go ti gam tą, rei kė tų ne pa-
mirš ti sau go ti ir gy vu li nin kys tės ša ką 
kai muo se. Ma nau, kad tvar kin gai lau kuo-
se lai ko mas mėš las ne da ro jo kios ža los 
gam tai ar ba ji yra mi ni ma li. Šian dien gy-
vu li nin kys tės ūkiai dėl že mų pro duk ci jos 
su pir ki mo kai nų ne tu ri in ves ti ci jų kaž ką 
keis ti – be lie ka trauk tis. Tą la bai daž nai 
gir džiu iš mū sų kraš to ūki nin kų“, – tei gė 
J. Bin do kai tė.

Gy vu lių au gin to jus gąs di na nau ji rei ka la vi mai

Kaip Vil ka viš ky je buvo 
šven ti namos su ki lė lių vė lia vos

Atkelta iš 9 p.

Mu ra vo jo vas tam tik ro se vie to se 
už da rė vi sus ke lius. To se vie to se, 
už kar do se sto vė jo sar gy ba. Die-
ną bu vo sta to mi du, o nak tį ke tu-
ri sar gai. Su ki lė liai to kius sar gus 
daž nai nu šau da vo, jei gu jie at-
si sa ky da vo juos pra leis ti. Ru sai 
su gau tus su ki lė lius daž niau siai 
kar da vo. Taip bu vo da ro ma kiek-
vie na me di des nia me mies te ly je. 
Ma žiau kal tus trė mė į Si bi rą.

Vi si žmo nės bu vo la bai iš si-
gan dę ir to kio žiau ru mo vi siš kai 
ne si ti kė jo. Vi so su ki li mo me tu 
neut ra lūs vy rai tu rė jo slaps ty tis 
tiek nuo ru sų, tiek nuo pa čių su ki-
lė lių. Nak ti mis mie go jo miš kuo se 
ar lau kuo se. Daž niau siai pa val gę 
va ka rie nės išei da vo iš na mų ir įsi-
suk da vo į šiau dų kū lį. Mo te rys ir 
vai kai nuo lat gy ve no bai mė je.

Pa tys su ki lė liai tiek die nas, 
tiek nak tis leis da vo miš kuo se ir 
vie šai ru sa mas ne si ro dy da vo. Atė-
jus nak čiai vers da vo gy ven to jus 
juos mai tin ti, o at si sa kius baus da-
vo mir ti mi ar ba tie siog su de gin da-
vo na mus. Jei ru sai su ži no da vo, 
kad gy ven to jai su šel pė su ki lė lius, 
taip pat pa na šiai elg da vo si.

Su val kų kraš to lie tu viai su ki-
li mui ne pri ta rė, nes su pra to, kad 
maiš tas bu vo su ma ny tas po nų. 
Lie tu viams gy ve ni mas ta po ne pa-
vy dė ti nas. Te ko tai ky tis tiek prie 
ru sų, tiek prie su ki lė lių. Ru sai ieš-
ko da mi su ki lė lių daž niau siai po kai mus bas-
ty da vo si gir ti. Kar dais ka po da vo žmo nių 
daik tus, pa gal ves. Po to kių ap si lan ky mų 
pi lie čio tro ba lik da vo kaip po po gro mo.

Lie tu vių šei mos nu si pirk da vo ca ro pa-
veiks lą ir jį lai ky da vo kur nors pa slė pę. 
Ru sams pa si ro džius jį iš trauk da vo ir pa-

]

ka bin da vo tarp šven tų jų. Ru sų ka rei viai 
pa ma tę ca ro po rtre tą su sting da vo, žeg no-
da vo si ir gir da vo na mus. Taip gud rau jant 
rei kė da vo bū ti la bai at sar giems, kad to 
ne pa ma ty tų su ki lė liai.

Apsk ri tai ru sai ca rą la bai gerb da vo 
ir net die vin da vo. Te ko kar tą nu girs ti du 

ru sus, ku rie kal bė jo apie ca rą 
Alek sand rą II. Vie nas at si klau pęs 
mel dė si prieš jo pa veiks lą. Ki tas jį 
va di no ant ruo ju Die vu, tik že mė je.

Pie ti nė je Su val kų kraš to pu-
sė je su ki lė lius gau dė mal šin to jo 
Bak la no vo ka riuo me nė. Jam bu-
vo pa ves ta Su val kų, Sei nų ir Au-
gus ta vo sri tys. Bak la no vas bu vo 
šiek tiek ge res nis už Mu rav jo vą. 
Deg ti nę ger da vo kaip van de nį. 
Ap va žiuo da vo kiek vie ną vals čių 
ir mies te lį.

Vie ną kar tą mi nė tas Bak la no-
vas at va žia vęs į Me te lius ge rai 
iš gė rė ir nuė jo mie go ti. Kle bo nui 
jau bu vo iš anks to pra neš ta apie 
jo įpro tį. Mėg da vo anks ti at si kė-
lęs ge ro kai iš ger ti. Pas kui pa siim-
da vo bi zū ną ir ei da vo į kie mą ar 
kam ba rius gal ras ką pri muš ti. 
Jei gu kaž ką ras da vo, po to vi są 
die ną bū da vo links mos nuo tai-
kos.“

1863 m. su ki li mo me tu Sū du-
vo je gy ve nę lie tu viai gud rau da-
mi ban dė iš veng ti ne ma lo nu mų. 
Su ki li mas bu vo nu mal šin tas, po 
jo se kė lie tu viš kos spau dos drau-
di mo lai ko tar pis. Lie tu vių at sa-
kas į drau di mus bu vo ma si nis 
lie tu viš kų kny gų spaus di ni mas 
Ma žo jo je Lie tu vo je ir ga be ni-
mas į li ku sią Lie tu vą. Pir mų jų 
lie tu viš kų laik raš čių „Auš ra“ ir 
„Var pas“ at si ra di mas. Vil ka viš-
kie čių Vin co Ku dir kos, Jo no Ba-
sa na vi čiaus, Pet ro Kriau čiū no 

pra dė tas tau ti nis at gi mi mas.
To mas SU ŠINS KAS

Mu zie ji nin kas

Pa mal dos Vil ka viš kio ka ted ro je 1928 me tais.S

ISTORIJA

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