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TRUMPAI

VAK CI NOS
Il gai lau ku sios ra jo no gy dy mo įstai-
gos pa ga liau ga vo ne mo ka mų gri po 
vak ci nų. Tad gy ven to jai, ku riems dėl 
am žiaus ar lėtinių li gų pri klau so ne-
mo ka ma vak ci na, kvie čia mi kreip tis 
į sa vo svei ka tos prie žiū ros įstai gos re-
gist ra tū rą.

EI LĖ JE – STA DIO NAS
Va kar Sa vi val dy bės va do vai į su si ti-
ki mą pa kvie tė ke le tą spor to bend ruo-
me nės at sto vų, no rė da mi iš klau sy ti 
jų nuo mo nes, pa sta bas, pa ta ri mus dėl 
nu ma to mos Vil ka viš kio mies to sta dio-
no re konst ruk ci jos pro jek to ren gi mo. 
Sa vi val dy bė yra pa tei ku si pa raiš ką 
dėl šio pro jek to fi nan sa vi mo Vals ty bės 
in ves ti ci jų pro gra mos lė šo mis, ta čiau 
ka da ateis ei lė šioms lė šoms gau ti, kol 
kas nie kas ne ga li pa sa ky ti.

NUO BAU DA
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Vie ti nio 
ūkio sky riaus ve dė jas Si mas Šle kys 
už si tar na vo nuo bau dą už tai, kad šio 
sky riaus spe cia lis tai neat li ko sa vo dar-
bo ir lai ku ne pa ren gė Vil ka viš kio „Auš-
ros“ gim na zi jos val gyk los at nau ji ni mo 
pro jek to. Dėl šios prie žas ties va sa rą 
su re mon tuo ti val gyk los ne sus pė ta, o 
dar bai čia te be vyks ta iki šiol. Ta ry bos 
na riams iš kė lus pro ble mą, Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci ja S. Šle kiui su ren gė 
neei li nį tar ny bi nės veik los ver ti ni mą 
ir pa sky rė mi ni ma lią nuo bau dą – 0,5 
koe fi cien to su ma ži no at ly gi ni mą.

PRE VEN CI JA
Šią sa vai tę po li ci ja or ga ni zuo ja tiks-
li nę pre ven ci nę prie mo nę. Jos me tu 
fik suo ja mi vai ruo to jai, ku rie vai ruo-
da mi trans por to prie mo nę už sii ma 
pa ša li ne veik la. Prio ri te tas tei kia mas 
ne kon tak ti niam pa žei di mų at sklei di-
mui – vaiz das fik suo ja mas iš tar ny bi-
nių trans por to prie mo nių, ša lia ke lio 
esan čių pa sta tų, pa tru liuo jant pės čio-
mis ir pan. Pa rei gū nai pri me na, kad 
už nau do ji mą si mo bi liuo ju te le fo nu 
vai ruo jant gre sia 60–90 eu rų bau da ar 
net tei sės vai ruo ti atė mi mas nuo 1 iki 
3 mė ne sių.

DE GU ČIAI NE DE GĖ
Ug nia ge siai džiau gia si: praė ju sią sa vai-
tę mū sų ra jo ne neuž fik suo ta nė vie no 
gais ro. Tie sa, ir vėl neap siei ta be lieps-
nos iš dūmt rau kio: sek ma die nį Bart-
nin kų se niū ni jos Aruo diš kių kai mo 
gy ve na mo jo na mo ka mi ne už si de gė 
suo džiai. Gais ri nin kus pa sie kė ir pra-
ne ši mas apie De gu čių kai me (Ke tur-
va la kių sen.) de gan tį na mą. At vy kus į 
vie tą jo kio gais ro ne ras ta – pra ne ši mas 
bu vo me la gin gas.

PRA TĘ SĖ
Lei di mas lau kus tręš ti mėš lu ar sru to-
mis pra tęs tas iki gruo džio 1-osios. Drau-
di mas tai da ry ti įsi ga lios gruo džio 2 d. 
ir truks iki ba lan džio 1-osios. Pap ras tai 
lau kus tręš ti mėš lu ar sru to mis drau-
džia ma nuo lapk ri čio 15 d. iki ba lan džio 
1 d., ne bent, at si žvel giant į hid ro me teo-
ro lo gi nes są ly gas, at ski ru įsa ky mu yra 
nu sta ty ta ki taip.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Praė ju sią sa vai tę Pae že rių 
eže ro pa kran tė je, dva ro so-
dy bos te ri to ri jo je, įreng tas 
po nto ni nis liep tas. Šį su ma ny-
mą lei do įgy ven din ti iš Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
biu dže to lė šų fi nan suo ja ma 
Bend ruo me nės ini cia ty vų, 
skir tų gy ve na ma jai ap lin kai 
ge rin ti, pro gra ma.
Kaip „San ta ko je“ jau bu vo me ra šę, šią 
va sa rą bu vo pa skelb tas bend ruo me nės 
ini cia ty vų kon kur sas, ku ria me da ly va-
vo dvie jų ka te go ri jų – ma žos ir di de lės 
apim ties – ne ko mer ci niai pro jek tai. 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai bu vo pa-
teik ta 12 pa raiš kų su įdo mio mis ir ne-
tra di ci nė mis idė jo mis. Dar bo gru pei at-
rin kus pen kias (dvi di de lės apim ties ir 
tris – ma žos), už pa čias pa trauk liau sias 
ini cia ty vas bal sa vo gy ven to jai.

Įgy ven din ti at rink tos trys idė jos: vie nas 
di de lės ir du ma žos apim ties pro jek tai.

Vie ną iš ma žų jų pro jek tų lai mė jo Pae-
že rių kai mo bend ruo me nės pa teik ta idė ja 
įreng ti po nto ni nį liep tą. Nea be jo ja ma, kad 
til tas bus pa trauk li vie ta dva ro te ri to ri jos 
lan ky to jams, o ne to li plia žo įsi kū ru sio Vil-
ka viš kio bu riuo to jų klu bo „Škva lo“ jach tos 
tu rės ga li my bę švar tuo tis dar vie no je eže ro 
pa kran tės vie to je bei pa siū ly ti sa vo pa slau-
gas ir tu ris tams. Liep tu nau do tis ža da ir 
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ras-mu-
zie jus, prie ku rio vyks ta įvai rūs ren gi niai, 
šven tės, mu zi kos fes ti va liai.

Pon to ni nio liep to įren gi mo pro jek tas 
Sa vi val dy bės biu dže tui kai na vo 18 208 Eur, 
jis bu vo įgy ven din tas pa si ra šius jung ti nės 

veik los su tar tį su pakrantės teritoriją val-
dančia Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent-
ro-mu zie jaus ad mi nist ra ci ja.

„Be abe jo, mes esa me pa ten kin ti tuo, 
kas pa da ry ta. La bai no ri si ti kė tis, kad žmo-
nės bus są mo nin gi ir nau juo ju įren gi niu 
džiaug sis, o ne jį nio kos“, – kalbėjo Su val-
ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ro-mu zie jaus 
di rek to rė Jur gi ta Mo ro zai tė.

Kaip sa kė Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos In ves ti ci jų ir stra te gi nio 
pla na vi mo sky riaus ve dė ja Jur ga Gri ga liū-
nai tė, šiuo me tu įgy ven di na mas ir ant ra sis 
ma žos apim ties pro jek tas, ku riuo už si mo ta 
su tvar ky ti is to ri ne pra sme svar bią vie šą ją 
erd vę prie bu vu sio Gi žų dva ro tven ki nio.

Tai – se niū ni jos rep re zen ta ci nė vie ta, 
esan ti bu vu sio dva ro par ko te ri to ri jo je, pa-

čia me gy ven vie tės cent re. Čia ren gia mos 
kai mo bend ruo me nės edu ka ci jos, vyks ta 
pa žin ti niai pės čių jų žy giai. Pa gal šią ini cia-
ty vą bus su tvar ky ti tven ki nio kran tai, ap-
lin ka, įreng tas ta kas, ap švie ti mas, pa sta ty ti 
suo le liai, sū py nės, šiukš lia dė žės, pa so din ta 
me de lių. Pro jek to ver tė – 16 272 Eur.

Tre čia lai mė ju si bend ruo me nės idė ja 
– di de lės apim ties pro jek tas, ku riuo pa siū ly-
ta Viš ty čio eže ro pa kran tė je įreng ti „pel kės 
ta ko“ ti po ta ką ant po lių nuo prie plau kos 
iki nau jo pae že rės ta ko. Šiai bend ruo me nės 
idė jai įgy ven din ti lai ko skir ta dau giau, iki 
ki tų me tų pa bai gos. Pas ta ruo ju at ve ju jau 
rei ka lin gas ir tech ni nis pro jek tas, ku rio pir-
ki mas šiuo me tu kaip tik vyks ta.

Viš ty čio eže ro pa kran tės ta kui ant po lių 
įreng ti nu ma ty ta be veik 100 000 Eur.

Prenumeruokite „Santaką“ 2021 metams!

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

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

Prenumerata priimama:

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

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 6,00 5,50 7,00

3 mėn. 18,00 16,50 21,00

6 mėn. 36,00 33,00 42,00

12 mėn. 66,00 60,00 77,00

Naujasis pontoninis lieptas atrodo tvirtas, dailus ir jau traukia virš vandens pa-
vaikštinėti dvaro parko lankytojus. Au to rės nuo tr.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Da lia LA PAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Se niai rei kė jo iš spręs ti šią pro-

ble mą. Gy ve na me de mok ra ti nė je vi-
suo me nė je ir kiek vie nas lais vai ga li 
pa si rink ti, su kuo gy ven ti, ką my lė ti. 
Sut var kius tai tei siš kai, vie nos ly ties 
žmo nės tu rės teisines ga ran ti jas, ku-
rių ne tu rė jo.

Taut vy das KAT KE VI ČIUS 
iš Klam pu čių k.:
– Ho mo sek sua lų par tne rys tė ma-

nęs ne trik do, ta čiau esu už tra di ci nę 
šei mą, to dėl šiam Sei mo siū ly mui ne-
pri ta riu.

Ai da MEN ČINS KAI TĖ 
iš Viš ty čio:
– Ma nau, kad kiek vie nas žmo gus 

yra lais vas rink tis, ta čiau esu lin ku si 
sau go ti tra di ci jas ir pri pa žin ti tik šei-
mą, ku rią sukuria vy ras ir mo te ris.

As ta VEN CIE NĖ 
iš Ky bar tų:
– Tos pa čios ly ties as me nų par tne-

rys tei ne prieš ta rau ju, ta čiau au gin ti 
vai kų šioms šei moms ne de rė tų. Tė vai 
tu ri bū ti skir tin gų ly čių. Ber niu kui tė-
vas – vy riš ku mo, o mer gai tei ma ma 
– mo te riš ku mo pa vyz dys. Šiai ribai 
išnykus, turime vyriškas moteris bei 
moteriškus vyrus.

Gab rie lė AI DU KAI TY TĖ 
iš Klam pu čių k.:
– Pui kus pa siū ly mas. Vi si žmo nės 

tu ri jaus ti lais vę my lė ti, ne svar bu, ar 
tos pa čios ly ties žmo gų, ar ne. Jei gu 
kuo dau giau žmo nių žvelg tų į tai li be-
ra liau, bū tų ma žiau disk ri mi na ci jos.
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Ar Jūs pri ta rtumėte tos pa čios 
ly ties as me nų par tne rys tės 
įtei si ni mui?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Ap do va no ji mus pel nę vers li nin kai 

bus pa gerb ti po ka ran ti no
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Ra jo no vers lo bend ruo me nė 
sa vo pro fe si nę šven tę šie met pa-
mi nė jo ne tra di ciš kai – fo ru mas, 
skir tas Vers lo die nai, vy ko ne gy-
vai, o in ter ne tu „Zoom“ plat for-
mo je. Ap do va no ji mai paskelbti 
taip pat nuo to li niu bū du.

Pra ne ši mai apie vers lo 
ak tua li jas
Bend ra vi mas nuo to li niu bū du jau tam-

pa kas die ny be. Į in ter ne to erd vę per si ke lia 
ne tik mo ky mo si pro ce sai, su si rin ki mai, bet 
ir šven tės. Ra jo no vers li nin kai, sve čiai ket-
vir ta die nį vy ku sia me ren gi ny je, skir ta me 
Vers lo die nai pa mi nė ti, taip pat bend ra vo 
nuo to li niu bū du, prie in ter ne to pri si jun gę 
iš sa vo biu rų ar na mų.

Ren gi nį or ga ni za vo Kau no pre ky bos, 
pra mo nės ir ama tų rū mų Vil ka viš kio at sto-
vy bė, Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma-
ci jos cent ras bei Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bė. Į kvie ti mą da ly vau ti nuo to li nia me 
fo ru me at si lie pė 43 da ly viai – įvai rių ra jo no 
įmo nių va do vai, val džios at sto vai, sve čiai. 

Fo ru mo da ly vius pa svei ki no Sa vi val dy-
bės me ras Al gir das Nei ber ka, Sei mo na rys 
Al gir das But ke vi čius, Kau no pre ky bos, pra-
mo nės ir ama tų rū mų (KPPAR) pre zi den tas 
Zig man tas Dar ge vi čius, Vil ka viš kio tu riz mo 
ir vers lo in for ma ci jos cent ro di rek to rius Vi-
tas Gir daus kas.

Fo ru mo da ly viai tu rė jo pro gos iš girs ti 
ke le tą su šių die nų ak tua li jo mis su si ju sių 

pra ne ši mų. V. Gir daus kas ap žvel gė vers lo si-
tua ci ją Vil ka viš kio ra jo ne. Ren gia mą Lie tu-
vos Res pub li kos te ri to ri jos bend rą jį pla ną 
pri sta tė Ap lin kos mi nis te ri jos šio pla no ren-
gi mo dar bo gru pės va do vė Lai mu tė Ja nu-
lie nė. Apie in for ma ci nių tech no lo gi jų atei-
ties per spek ty vas, vis la biau įsi tvir ti nan čią 
elekt ro ni nę pre ky bą bei vers lo iš bet ku rios 
pa sau lio vie tos ga li my bes kal bė jo Lie tu vos 
in for ma ci nių ir ry šių tech no lo gi jų aso cia ci-
jos „In fo balt“ va do vas Min dau gas Ubar tas.

Pas kelb tos, bet neį teik tos 
no mi na ci jas
Ant ro ji ren gi nio da lis bu vo skir ta Vil ka-

viš kio ra jo no vers lo no mi na ci joms, ku rias 
pa skel bė ir no mi nan tus svei ki no pa tys stei-
gė jai.

Sa vi val dy bės no mi na ci ją „Tva rus vers-
las“ pri sta tė me ras A. Nei ber ka. Jis ap do va-
no ji mą sky rė UAB „Circ le Supp ly“ (va do vė 
Jū ra tė Trei gy tė) už tai, kad ši efek ty viai dir-
ban ti bei žie di nės eko no mi kos prin ci pus 
puo se lė jan ti Da ni jos ka pi ta lo bend ro vė 
pri dė ti nę ver tę ku ria mū sų ra jo ne, sa vo 
kas die niuo se dar buo se sie kia ne trum pa-
lai kės nau dos, o tva raus bend ra dar bia vi-
mo, pu siaus vy ros tarp pel no ir so cia li nės 
at sa ko my bės.

Sei mo na rys A. But ke vi čius no mi na ci-
ją „Už in ves ti ci jas į vers lo plėt rą“ sky rė 
UAB „Gab riel Tex ti les“ (va do vas Da rius 
Dau lens kas), ku ri ne pai sant su dė tin gos, 
nea pib rėž tos si tua ci jos šiais me tais net 
600 tūkst. eu rų in ves ta vo į nau jų mez gi mo 
tech no lo gi jų įdie gi mą.

Kau no pre ky bos, pra mo nės ir ama tų 
rū mų ge ne ra li nė di rek to rė Ol ga Gri gie nė 
pri sta tė no mi na ci ją „Už sta bi lų ir au gan-

tį vers lą“. Šis ap do va no ji mas ati te ko UAB 
„Pro co lo re“ (va do vė Mil da Pleč kai ty tė), 
sėk min gai dir ban čiai nuo 1991 me tų ir 
įdar bi nu siai še šias de šim tis žmo nių.

Užim tu mo tar ny bos Kau no klien tų 
ap tar na vi mo de par ta men to Vil ka viš kio 
sky riaus ve dė ja Re da Be sas pa rie nė už so-
cia liai at sa kin go vers lo plė to ji mą, dar bo 
vie tų kū ri mą, pra smin gai pa nau do ja mas 
pa ra mos lė šas pa dė ko jo UAB „Emi va“ ir 
jos va do vui Re mi gi jui Svo tui.

Tra di ci nę no mi na ci ją – „Me tų ryž tas“ 
– sky rė ir „San ta kos“ laik raš tis. Ji bus įteik ta 
Ne rin gai Ban džiu kie nei, ku ri me tų pra džio-
je ry žo si įre gist ruo ti in di vi dua lią įmo nę 
„Ju nes ti na“ ir pra dė jo teik ti bu hal te ri nes 
pa slau gas.

Laik raš tis „Su val ki jos kraš tas“ ap do va-
no ji mą „Už kū ry biš ku mą rek la mos sri ty je“ 
sky rė UAB „Art Gla cio“ (va do vas Arū nas 
Si mu tis), ga mi nan čiai le dus ir gar si nan čiai 
Vil ka viš kio kraš to var dą ne tik Lie tu vo je, 
bet ir už sie ny je.

Sa vo ap do va no ji mą pri sta tė ir pa grin-
di nis ren gi nio or ga ni za to rius – Vil ka viš kio 
tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ras. Jo 
no mi na ci ja „Nau ja vil tis tu riz mo sri ty je“ 
ati te ko jau nam vers li nin kui Man tui Puo-
džiū nui, šią va sa rą prie Pae že rių eže ro įkū-
ru siam van den len čių par ką „Vil ka viš kis 
Wa ke Inn“.

No mi nan tams ren gi ny je lin kė ta sėk-
mės vers luo se, ap gai les tau ta, kad ne bu vo 
ga li my bės jų pa svei kin ti gy vai, ta čiau pa ža-
dė ta, kad pa si bai gus ka ran ti nui, kai gy ve ni-
mas vėl sto sis į sa vo vie tas, vi si bū ti nai bus 
pa kvies ti į bend rą ren gi nį, ku ria me ir bus 
įteik ti ap do va no ji mai.

Nukelta į 4 p.]

Nuo to li niu bū du vy ku sia me fo ru me bu-
vo pro ga su si pa žin ti su ra jo no vers lo 
si tua ci ja, Vil ka viš kio kraš tui ak tua liais 
pa grin di nio ša lies vys ty mo si do ku men-
to – Lie tu vos bend ro jo pla no – spren di-
niais, skait me ni za ci jos tei kia mo mis ga li-
my bė mis.

Apž velg da mas fo ru mo re zul ta tus 
ja me da ly va vęs Sei mo na rys Al gir das 
But ke vi čius pa ste bė jo, kad bu vo įvar dy-
ta daug ak tua lių klau si mų, ta čiau, pa sak 
jo, da bar svar bu ne sus to ti vien prie jų 
kons ta ta vi mo, o im tis spręs ti. „Man di-
džiu lį su si rū pi ni mą ke lia dar bo rin kos 
ten den ci jos Vil ka viš kio ra jo ne. Ne dar bo 
ly gis išau go iki 19,6 pro cen to nuo me tų 
pra džio je bu vu sio 10 pro cen tų ly gio. Per 
tą pa tį lai ko tar pį jau ni mo ne dar bas pa di-
dė jo ko ne tris kart – nuo 6,7 pro cen to iki 
17 pro cen tų, – kal bė jo par la men ta ras. 
– La bai svar bu iden ti fi kuo ti, ko kia da lis 
to ne dar bo au gi mo yra su si ju si su pa ska-
to mis gau ti ka ran ti no me tu mo ka mas 
iš mo kas, o kiek žmo nių iš tie sų ne ten ka 
dar bo ir at si du ria su dė tin go je si tua ci jo-
je.“

Par la men ta ras sa kė, jog ne se niai tu-
rė jo ga li my bę pa bend rau ti su Vil niaus 
mies to jau ni mo or ga ni za ci jų at sto vais, 
ku rie yra pa si ren gę at vyk ti ir pa si da ly ti 
pa tir ti mi, kaip Vil ka viš kio kraš to jau ni-
mą įtrauk ti į dar bo rin ką bei ak ty ves nį 
vi suo me ni nį gy ve ni mą.

Vers lo fo ru me bu vo pri sta ty ta ir in ves ti-
ci jų sta tis ti ka. Pa teik ti duo me nys ro do, kad 
tiek pa gal tie sio gi nes už sie nio in ves ti ci jas, 
tiek pa gal ma te ria li nes in ves ti ci jas vie nam 
gy ven to jui Vil ka viš kio ra jo nas Ma ri jam po-
lės ap skri ty je uži ma pa sku ti nę vie tą. „Pras-

tai at ro do me ne tik ap skri ties, bet ir vi sos 
Lie tu vos mas tu, – kons ta ta vo A. But ke vi-
čius. – Pa gal tie sio gi nių už sie nio in ves ti ci jų 
ro dik lį uži ma me vos 52 vie tą tarp 60 ša lies 
sa vi val dy bių. Ma no įsi ti ki ni mu, tai – pa grin-
di nė prie žas tis, ko dėl ir pa gal dar bo už mo-

kes tį ra jo nas yra vos 53 vie to je.“
Sei mo na rys A. But ke vi čius siū lo 

su da ry ti konk re tų veiks mų pla ną, ku rį 
įgy ven di nus Vil ka viš kio ra jo nas tap tų 
pa trauk les nis ge rai ap mo ka mas dar bo 
vie tas ku rian tiems vie tos ir už sie nio in-
ves tuo to jams.

„Rei ka lin gas konk re čių veiks mų pla-
nas. Vi sų pir ma, įsteig ti lais vą ją eko no-
mi nę zo ną ar ba pra mo ni nį par ką, kur 
in ves tuo to jams tai ko mos leng va ti nės 
veik los są ly gos. Tam bū ti na pa ruoš ti 
že mės skly pus su rei ka lin ga in ži ne ri ne 
inf rast ruk tū ra. Sie kiant ak ty vin ti vers-
lą ra jo ne, bū ti na pa si do mė ti ga li my be 
su kur ti neap mo kes ti na mą ją zo ną smul-
kie siems vers lams Ka li ning ra do srities–
Kybartų pa sie nio re gio ne. Kai jau tu rė si-
me, ką pa siū ly ti, rei kės pra dė ti ak ty viai 
bend rau ti su po ten cia liais in ves tuo to-
jais, iš nau do ti Vy riau sy bės ir agen tū ros 
„In ves tuok Lie tu vo je“ pa gal bą, – aiš ki no 
A. But ke vi čius. – Tie sa, ma tau daug neiš-
nau do to po ten cia lo ir ma žes nės apim-
ties in ves ti ci niuo se pro jek tuo se. Tu ri me 
Viš ty čio eže rą, kur tik rai yra ge ros ga li-
my bės su kur ti pa trauk lų tu riz mo ir rek-
rea ci nį ob jek tą. Dėl man ne sup ran ta mų 
prie žas čių kol kas dar neiš nau do ja me 
vie šų jų pa sta tų re no va ci jos pro gra mos 
– pi ni gų yra, o pro jek tų trūks ta... “

Sei mo na rys pa brė žė, kad pri trau-
kus in ves ti ci jas at si ras tų ne tik dau-

giau ge rai ap mo ka mų dar bo vie tų, bet ir 
dau giau vers lo pa siū ly mų ra jo no smul kia-
jam vers lui, ku ris ga lė tų ap tar nau ti stam-
bes nius su bjek tus.

Val das RIK LIUS
Sei mo na rio pa ta rė jas

A. But ke vi čius: „Kons ta tuo ta daug pro ble mų, 
da bar im ki mės jas spręs ti“

Sa vo no mi na ci ją Sei mo na rys Al gir das 
But ke vi čius pa va di no „Už in ves ti ci jas į 
vers lo plėt rą“ ir ją sky rė UAB „Gab riel Tex-
ti les“. Au to riaus nuo tr.

S

ATGARSIAI
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Jau nas duo nos ke pė jas tę sia 
se ne lių tra di ci jas
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kie tis Da rius 
Lan gai tis pir mą jį duo nos 
ke pa liu ką iš ke pė maž-
daug prieš de šimt me tį, o 
pa sta ruo sius pen ke rius 
me tus šis ama tas yra 
ta pęs jo pra gy ve ni mo 
šal ti niu. Sun kaus dar bo 
ne ven gian tis jau nas vy-
ras ne si vai ko grei tų re zul-
ta tų, o duo ną ke pa taip, 
kaip ją kep da vo se no liai.

Pe rė mė iš se ne lių
D. Lan gai tis nė ra pir ma sis 

sa vo šei mos at sto vas, ke pan tis 
duo ną. Tai da ry da vo jo se ne liai, 
vė liau ku rį lai ką šiuo ama tu už-
sii mi nė jo ir vy ro tė tis bei krikš-
tatėvis. Bū tent iš jų mo kė si ir 
Da rius. Per ke le tą me tų jis taip 
įgu do kep ti duo ną, kad nu spren-
dė, jog tai ga lė tų tap ti pui kiu pra-
gy ve ni mo šal ti niu. Aki vaiz du, 
kad vil ka viš kie tis neap si ri ko: jo 
ke pa mų ga mi nių po rei kis nuo-
lat au ga.

„Anks čiau tė tu kai dar gy ve no Ža lio jo-
je, kur ir ke pė na mi nę duo ną. Tie sa, jie nie-
ka da ne si vai kė ma siš ku mo. Jų klien tai bu-
vo tik drau gai ir pa žįs ta mi. De ja, maž daug 
prieš aš tuo ne rius me tus su de gė se ne lių 
so dy ba, tad jiems te ko kel tis į Vil ka viš kį. 
Po ku rio lai ko kar tu su tė tu ku nau jo jo je jų 
so dy bo je įsi ren gė me ke pyk lė lę. Kol pa sta-
tė me kros nį ir pa gal vi sus rei ka la vi mus 
su si tvar kė me ki tas pa tal pas, už tru ko me 
maž daug 3–4 mė ne sius“, – pa sa ko jo D. 
Lan gai tis.

Prie ke pyk lė lės du rų ka bo po ra spra-
gi lų bei ja vų pė dų. Virš įė ji mo pui kuo ja si 
Da riaus se ne lio Juo zo iš drož tas už ra šas 
„Sū du vių kie mo duo na“. Jis at ke lia vo dar 

iš Ža lio sios. Pats D. Lan gai tis sa kė la bai no-
rė jęs iš sau go ti šį dro ži nį, nes jis tar si sim-
bo li zuo ja tęs iamas se ne lių tra di ci jas.

„Bū tent iš tė vu kų ir sė miau si dau giau-
siai pa tir ties, pe rė miau iš jų pa grin di nius 
duo nos re cep tus. Pra džia bu vo ga na sun-
ki. Juk rei kė jo ne tik įsi reng ti pa tal pas, bet 

ir gau ti įvai rius lei di mus, su tvar ky ti ki tus 
do ku men tus. Da bar, kai yra įdir bis, vis kas 
ei na si daug leng viau“, – pri pa ži no pa šne-
ko vas.

Išs kir ti nė ga my ba
Ga min da mas „Sū du vių kie mo duo ną“ 

Da rius ne si vai ko grei tų re zul ta tų. Anot jo, 
tai – il gas ir sun kus pro ce sas. Jo pro pa guo-
ja mas ga my bos bū das vyks ta se no viš kai:  
ru giai ma la mi ak me ni nė mis girnomis, 
duo na bran di na ma ir min ko ma ąžuo li nia-
me ku bi le, o jau su for muo ti ke pa lai ke pa-
mi tik ro je se no vi nė je mal ko mis kū re na-
mo je kros ny je. Vi sa tai trun ka bent ke le tą 
die nų.

Nukelta į 9 p.]

Virš ke pyk lė lės du rų ka bo Da riaus Langaičio se ne lio Juo zo iš drož tas už ra šas „Sū du vių 
kie mo duo na“, anks čiau puo šęs Ža lio jo je bu vu sią so dy bą. Au to riaus nuo tr.

S

AMATAS

Pre ky bo je nė ra 
žo džio „pa lauk“. 
Jei pa si trauk si nors ir 
trum pam iš rin kos, ta vo 
vie tą grei tai užims ki ti.

Pir ma die nio duo me nimis, ko ro na vi ru su 
šiuo me tu ser ga 119 mū sų ra jo no gy ven to-
jų, sa vii zo lia ci jo je yra 263 as me nys.

Per pir ma die nį bu vo re gist ruo ti 6 nau-
ji at ve jai, taip pat 6 žmo nės pa svei ko. Per 
sa vait ga lį gau ti at sa ky mai dėl 27 CO VID-19 
su si rgu sių mū sų ra jo no gy ven to jų. Kol kas 
vie nin te lis pa cien tas gy do mas sta cio na re, 
vi si ki ti – na muo se.

Ne ra mi na, kad at si ra do ži di nių, su si-
ju sių su di de lė mis žmo nių gru pė mis. Trys 
at ve jai re gist ruo ti Vil ka viš kio so cia li nės pa-
gal bos cent re. Vie nas iš dar buo to jų tu rė jo 
ne ma žai kon tak tų, nes lan ko glo bo ja mus 
se ne lius.

Taip pat du at ve jai už fik suo ti prieš gais-
ri nė je gel bė ji mo ta ry bo je, to dėl izo liuo tis 
pri va lo vie na ug nia ge sių pa mai na.

CO VID-19 at ve jis už fik suo tas dar vie no-
je ug dy mo įstai go je. Su sir go Ky bar tų „Ra-
sos“ mo kyk los moks lei vė, tad vi sai kla sei 
te ko izo liuo tis. Pa dau gė jo at ve jų ir „Bu ra ti-
no“ lop še ly je-dar že ly je: ser ga du dar buo to-

jai ir vai kas. Vi si at ve jai su si ję su ta pa čia 
ug dy ti nių gru pe.

Du ko ro na vi ru so at ve jai už fik suo ti 
„Se nu kų“ pre ky bos cent re. Dar vie nas 
kon tak tą su ser gan čiai siais tu rė jęs dar-
buo to jas pa ju to simp to mus ir už re gist ruo-
tas ištirti.

Ne ri mo ke lia tai, kad su si rgo vie nas 
Did vy žių so cia li nės glo bos na mų dar buo-
to jas. Ka dan gi įstai gos kon tin gen tas – psi-
chi nę ne ga lią tu rin tys žmo nės, la bai sun-
ku su kont ro liuo ti, kad jie ne kon tak tuo tų. 
To dėl bai mi na ma si li gos pro trū kio.

Grei to sios pa gal bos tar ny ba pa si da li-
jo džiu gio mis ži nio mis: vi si CO VID-19 už-
si krė tę jos dar buo to jai pa svei ko ir grį žo į 
dar bą.

Nuo tre čia die nio mū sų ra jo ne vei kia 
mo bi lu sis CO VID-19 punk tas. Tes tai jau at-
lik ti 144 žmo nėms. Pradėjus veikti savam 
punktui, visi rajono gyventojai nukreipia-
mi tirtis Vilkaviškyje.

Ka dan gi su si rgi mų ra jo ne dau gė ja, 

nu tar ta dvi gu bai pa di din ti paima mų tes-
tų kie kį. Nuo šian dien per die ną bus prii-
ma ma po 42 pa cien tus. Lais vų vie tų yra, 
kol kas ter pių pa kan ka, tad ko ro na vi ru-
so simp to mus pa ju tę žmo nės ga li re gist-
ruo tis į ty ri mą tel. 1808 ar ba in ter ne tu 
www.1808.lt.

Ne ra mios ži nios pa sie kė iš Vil ka viš kio 
li go ni nės. Iki pir ma die nio dau giau šios 
įstai gos dar buo to jų ne su sir go – na muo se 
gy do mi 4, tačiau CO VID-19 kons ta tuo tas 
dviem jo je be si gy džiu siems ma ri jam po lie-
čiams. Abu li go niai į Vil ka viš kio li go ni nę 
bu vo at ga ben ti iš Ma ri jam po lės, do ku-
men tuose bu vo pa žy mė ta, kad jų CO VID-
19 tes tai nei gia mi.

Abu pa cien tai bu vo pa gul dy ti į ke tur-
vie tes pa la tas, tad aiš ki na ma si, ar jie ar-
ti mai ne kon tak ta vo su ki tais ligoniais. 
Išaiš ki nus abu at ve jus, li go niai iš siųs ti į 
ki tas gy dy mo įstai gas, į ku rias gul do mi 
CO VID-19 ser gan tys pa cien tai. Su ser gan-
čiai siais kon tak ta vę me di kai lai ki nai ne-
dir ba.

Po li ci ja įpa rei go ta kont ro liuo ti, ar su-
sir gę žmo nės lai ko si sa vii zo lia ci jos. 

Kol kas nu baus tų nė ra, ta čiau įspė ja-
ma, kad už sa vi izo lia ci jos pa žei di mą gre-
sia 500–1500 eu rų bau da ar net baudžia-
moji atsakomybė.

Mo bi lia ja me punk te – dvi gu bai dau giau tes tų

Ju bi lie jus – tik me tų su ma,
Tik ras tur tas kau pia si šir dy,
Te gul bū na ge ra svei ka ta,
Švie sios min tys tely di ke ly!

90-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga
Gra ži ną JUOD VIR ŠIE NĘ,
gy ve nan čią Jur ge lių kai me, svei ki na

duk ra ir anū kas su šei mo mis.
Užsk. 2649

SVEIKINAME

Pri me na me, kad Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci ja kar tu su Vil ka viš kio ko-
mu na li niu ūkiu ir „San ta kos“ 
laik raš čiu skel bia Ka lė di nių 
eg lu čių  puo ši mo kon kur są. 
Vi si kvie čia mi su kur ti šven ti nę eg lu čių 
alė ją Vil ka viš kio cent re, J. Ba sa na vi-
čiaus aikš tės priei go se.

Kon kur se ga li da ly vau ti Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės te ri to ri jo je 
gy ve nan tys fi zi niai as me nys, veik lą 
vyk dan tys vie šie ji ir pri va tūs ju ri di niai 
as me nys, ne for ma lios jau ni mo gru pės, 
ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos, bend-
ruo me nės, se niū ni jos, se niū nai ti jos.

Da ly vių re gist ra ci ja vyks iki lapk-
ri čio 30 d., 12 val., el. pa štu ar tu ras.
blauzdziunas@vilkaviskis.lt, in for ma ci-
ja tei kia ma tel. (8 342) 66 069. Kon kur so 
nuo sta tai skel bia mi sve tai nė je https://
vilkaviskis.lt.

Ruoš ki tės kon kur sui

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Mū sų ra jo ne su si rgu sių jų CO VID-19 skai čiui per si ri tus tri ženk lę ri bą, 
mo bi lu sis punk tas di di na dar bo tem pus. Ne ri mo ke lia tai, kad dau gė-
ja ži di nių įstai go se.

Į sun kią gy ve ni miš ką si tua ci ją 
pa te kę žmo nės pir mą ją gruo-
džio sa vai tę ga li gau ti ne mo-
ka mą tei si nin ko kon sul ta ci ją.
Šie met Lie tu vos ad vo ka tū ros ir Lie tu-
vos „Ca ri to“ so cia li nė ini cia ty va pa dė ti 
sun ku mus pa ti rian tiems žmo nėms bei 
ar tė jan čių Ka lė dų pro ga pa do va no ti 
jiems ne mo ka mą tei si nę pa gal bą (pro 
bo no są ly go mis) mi ni gra žią su kak tį. 
Jau penk tus me tus ad vo ka tai ir jų pa-
dė jė jai jun gia si prie ini cia ty vos ir teiks 
ne mo ka mas tei si nes kon sul ta ci jas vi są 
pir mą ją gruo džio sa vai tę. Ne mo ka mai 
kon sul ta ci jos bus tei kia mos lapk ri čio 
30 – gruo džio 4 die no mis.

At siž vel giant į tai, kad bū ti na pri si-
tai ky ti prie ka ran ti no re ži mo, kon sul ta-
ci jos bus tei kia mos tik nuo to li niu bū du. 
Ad vo ka tai bei jų pa dė jė jai kon sul tuos 
te le fo nu ar ba vaiz do skam bu čiu.

Neat ly gin ti nai teik ti tei si nes kon-
sul ta ci jas į sun kias gy ve ni miš kas si-
tua ci jas pa te ku siems žmo nėms šie met 
ap si spren dė re kor di nis ad vo ka tų ir jų 
pa dė jė jų skai čius – net 265 tei sės spe-
cia lis tai. Žmo nės, no rin tys pa si nau do ti 
ga li my be gau ti ne mo ka mą tei si nę kon-
sul ta ci ją, tu rė tų kreip tis ir re gist ruo tis 
per or ga ni za ci jos „Ca ri tas“ cent rus vi so-
je Lie tu vo je iki lapk ri čio 30 d. šiais kon-
tak tais: Lie tu vos „Ca ri tas“ (cent ri nis 
biu ras) – tel. 8 677 12 911 (Gre ta Čės nė), 
Vil ka viš kio vys ku pi ja – tel. 8 655 16 739 
(Gied rė Volff).

„San ta kos“ inf.

Kon sul tuos 
ne mo ka mai
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No rin tiems at nau jin ti bei su-
stip rin ti sa vo ūkius ūki nin kams 
ar ju ri di niams as me nims, vyk-
dan tiems že mės ūkio veik lą, 
vėl su teik ta ga li my bė kreip tis 
pa ra mos. Nuo lapk ri čio 2 d. 
iki gruo džio 30 d. ga li ma teik ti 
pa raiš kas pa gal Lie tu vos kai-
mo plėt ros 2014–2020 me tų 
pro gra mos (KPP) prie mo nės 
„In ves ti ci jos į ma te ria lų jį tur tą“ 
veik los sri tį „Pa ra ma in ves ti ci-
joms į že mės ūkio val das“. Šiam 
pa raiš kų tei ki mo lai ko tar piui 
ski ria ma be veik 21 mln. eu rų 
pa ra mos lė šų.

Mo der ni za vo sa vo ūkį
Pa čia me Lie tu vos pa kraš ty je, Ig na li-

nos ra jo no sa vi val dy bės Iza be li nės kai me, 
ūki nin kau ja il ga me tę pa tir tį tu rin tis žem-
dir bys Pet ras Svei kaus kas, 2007 me tais pel-
nęs res pub li ki nės der liaus šven tės „Jie va-
ro tur tai“ lau rus, 2008 me tais – Ig na li nos 
ra jo no sa vi val dy bės pa dė ką, dau gy bę ki tų 
ap do va no ji mų. Paš ne ko vo pa sa ko ji mu, 
ūki nin kau ja jis nuo 1992 me tų, o 2002 me-
tais sa vo ūkį įre gist ra vo Ūki nin kų ūkių 
re gist re. Anot P. Svei kaus ko, iš pra džių jis 
tu rė jo miš rų ūkį, bet dėl af ri ki nio kiau lių 
ma ro pri rei kus su nai kin ti kiau les da bar 
už sii ma tik au ga li nin kys te. Dau giau sia 
au gi na grū di nes kul tū ras – žie mi nius kvie-
čius, mie žius, avi žas. Be to, kai įsi gi jo nau-
jos tech ni kos, pra dė jo au gin ti ir rap sus.

„Anks čiau ne da ly va vau jo kio se pro gra-
mo se, tvar kiau si sa vo jė go mis, – sa kė P. 
Svei kaus kas. – 2015 me tais nu spren džiau 
kreip tis pa ra mos, nes ma no kom bai nas bu-
vo jau la bai se nas, no rė jau įsi gy ti nau ją.“

Ūki nin kas pa si nau do jo KPP prie mo nės 
„In ves ti ci jos į ma te ria lų jį tur tą“ veik los sri-
ti mi „Pa ra ma in ves ti ci joms į že mės ūkio 
val das“, vyk dė pro jek tą „Ūki nin ko Pet ro 
Svei kaus ko že mės ūkio val dų mo der ni za-
vi mas“ ir įsi gi jo ne tik nau ją kom bai ną 
„New Hol land“, bet ir pa pil do mų pa dar gų. 
„Trak to rių jau tu rė jau, to dėl dar įsi gi jau ir 
nau ją sku ti ką, plū gą, pusp rie ka bę, trą šų 
bars ty tu vą, 4 m plo čio sė ja mą ją“, – var di jo 
pa šne ko vas ir pri dū rė, kad šie me tai – pa-
sku ti niai, kai jis dar įsi pa rei go jęs pa gal šį 
pro jek tą.

Be veik 130 ha sa vo že mės dir ban tis, 
be to, nuo mo jan tis apie 80 arų vals ty bi nės 

že mės ir be veik 10 ha iš pri va čių as me nų 
ūki nin kas sa kė, kad su nau ja tech ni ka 
dar bas ne pa ly gi na mai leng ves nis. „Nau ja 
tech ni ka vi są lai ką pa gelbs ti, o jei dar ją 
pa ly gin tu me su anks čiau nau do ta ru siš-
ka... Tai – kaip že mė ir dan gus, – sa kė P. 
Svei kaus kas. – Su nau ją ja tech ni ka ir pa-
dar gais vi siš kai ki toks že mės įdir bi mas, 
sė ja, trą šų pa nau do ji mas, to dėl kad vis kas 
kom piu te ri zuo ta. Nau jo kom bai no net ne-
ver ta ly gin ti su ma no se nuo ju – į prie kį iš-
va žiuo ja ir pjau na mo ji, ir pjau tu vai, nie ko 
ne rei kia per ka bin ti – vis kas vie na me, vis-
kas au to ma ti zuo ta.“

Šia me eta pe – pa raiš kos 
re konst ra vi mui ar ka pi ta li niam 
re mon tui
Šiuo pa raiš kų priė mi mo eta pu pa ra-

ma bus ski ria ma tik pa reiš kė jams, ku rie 
pa teik ta me pro jek te nu ma tė in ves ti ci jas 
skir ti ga my bi nių pa sta tų ir (ar ba) sta ti nių 
nau jai sta ty bai ar ba esa mų re konst ruk-
ci jai ar ka pi ta li niam re mon tui ir šioms 
in ves ti ci joms fi nan suo ti pra šo pa ra mos. 
Taip pat bus ga li ma in ves tuo ti į val dos inf-
rast ruk tū ros su tvar ky mą, įsi gy ti įran gos, 
bū ti nos ga my bi nių pa sta tų eksp loa ta vi-
mui už tik rin ti. Pab rėž ti na, kad pro jek tai, 
ku riuo se ne nu ma ty ti sta ty bos, re konst ra-
vi mo ar ka pi ta li nio re mon to dar bai, bus 
lai ko mi ne tin ka mais fi nan suo ti.

Šį kar tą pa raiš kos bus prii ma mos iš 
no rin čių jų  įvyk dy ti „di džiuo sius“, o ne su-

pap ras tin ta tvar ka įgy ven di na mus pro jek-
tus. Su pa raiš ka bū ti na pa teik ti vers lo pla-
ną su fi nan si nė mis pro gno zė mis. Pa ra mos 
dy dis pa reiš kė jo pro jek tui ne ga li vir šy ti 
600 tūkst. eu rų ir 2014–2020 me tų lai ko-
tar piu – 600 tūkst. eu rų. Su si ju sių įmo nių, 
su tuok ti nių di džiau sia bend ra gau tos pa ra-
mos su ma 2014–2020 me tais pa gal veik los 
sri tį ne ga li vir šy ti 1 mln. eu rų.

Pa ra mos in ten sy vu mas pri klau so 
nuo že mės ūkio sek to riaus
Pa gal prie mo nės veik los sri tį re mia ma 

že mės ūkio pro duk tų ga my ba ir pre ki nių 
že mės ūkio pro duk tų, pa ga min tų ar išau-
gin tų val do je, ap do ro ji mas (rū šia vi mas, 
pa ka vi mas, su rin ki mas ir t. t.), per dir bi-
mas ir tie ki mas rin kai ar ba pri pa žin to 
že mės ūkio koo pe ra ty vo tik iš sa vo na rių 
jų val do se pa ga min tų ar išau gin tų že mės 
ūkio pro duk tų su pir ki mas bei rea li za vi-
mas, su pirk tų iš sa vo na rių jų val do se pa-
ga min tų ar išau gin tų že mės ūkio pro duk-
tų per dir bi mas bei iš jų pa ga min tų mais to 
ir ne mais to pro duk tų rea li za vi mas.

Prio ri te ti niai sek to riai lie ka to kie pa-
tys, kaip ir anks čiau, – gy vu li nin kys tė, so-
di nin kys tė, dar ži nin kys tė ir uo gi nin kys tė. 
Iš lie ka ir tie pa tys pa ra mos in ten sy vu mo 
dy džiai pa gal sek to rius, t. y. gy vu li nin-
kys tės, so di nin kys tės, dar ži nin kys tės 
ir uo gi nin kys tės sek to riuo se fi nan suo-
ja ma 50 pro c. tin ka mų fi nan suo ti iš lai-
dų ver tės, au ga li nin kys tės – 40 pro c.

Pa ra mos in ten sy vu mas prio ri te ti-
niuo se sek to riuo se pa di di na mas 20 pro c. 
punk tų pri pa žin tiems že mės ūkio koo pe ra-
ty vams, įgy ven di nan tiems ko lek ty vi nes in-
ves ti ci jas. Gy vu li nin kys tės, so di nin kys tės, 
dar ži nin kys tės, uo gi nin kys tės ir au ga li nin-
kys tės sek to riuo se pa ra mos in ten sy vu mą 
20 pro c. punk tų nu ma ty ta pa di din ti ir jau-
nie siems ūki nin kams (fi zi niai as me nys, 
ku rie pa ra mos pa raiš kos pa tei ki mo die ną 
yra ne vy res ni kaip 40 me tų am žiaus (pa-
reiš kė jui dar nė ra suė ję 41 me tai), pa tei ku-
siems pa ra mos pa raiš kas pen ke rių me tų 
lai ko tar piu nuo įsi stei gi mo die nos.

Pa raiš kos – iki me tų pa bai gos
Kaip ir anks tes niais pa raiš kų priė mi-

mo eta pais, dėl pa ra mos kvie čia mi kreip tis 
ne jau nes ni kaip 18 me tų am žiaus fi zi niai 
asmenys, sa vo var du įre gist ra vę ūki nin ko 
ūkį ir že mės ūkio val dą, ir ju ri di niai as me-
nys, už sii man tys že mės ūkio veik la ir sa vo 
var du įre gist ra vę že mės ūkio val dą. Rei-
ka la vi mas įre gist ruo ti sa vo var du val dą 
ne tai ko mas pri pa žin tiems že mės ūkio koo-
pe ra ty vams, su per kan tiems ir rea li zuo jan-
tiems iš sa vo na rių jų val do se pa ga min tus 
ar išau gin tus že mės ūkio pro duk tus ar ba 
juos per dir ban tiems bei rea li zuo jan tiems 
iš jų pa ga min tus mais to ir ne mais to pro-
duk tus. Pa reiš kė jas iki pa raiš kos Na cio na-
li nei mo kė ji mo agen tū rai prie Že mės ūkio 
mi nis te ri jos (NMA) pa tei ki mo tu ri ne pert-
rau kia mai ne trum piau kaip 12 mė ne sių 
vyk dy ti že mės ūkio veik lą ir gau ti iš jos pa-
ja mų. Pa reiš kė jo val dos eko no mi nis dy dis, 
iš reikš tas pro duk ci jos stan dar ti ne ver te, 
tu ri bū ti di des nis kaip 8 000 eu rų. Šis rei-
ka la vi mas ne tai ko mas koo pe ra ty vams.

Pa reiš kė jas per vie ną kvie ti mą teik ti 
pa ra mos pa raiš kas ga li pa teik ti tik vie ną 
pa ra mos pa raiš ką pro jek tui įgy ven din ti 
pa gal vie ną nu ro dy tų veik lų ir tik pa gal 
vie ną iš nu ro dy tų spe cia li zuo tų že mės 
ūkio sek to rių.

Pa raiš kos pa gal prie mo nę prii ma mos 
NMA Kai mo plėt ros ir pa ra mos re gio nams 
de par ta men to te ri to ri niuo se pa ra mos ad-
mi nist ra vi mo sky riuo se nuo lapk ri čio 2 iki 
gruo džio 30 d. Pa raiš kos taip pat ga lės bū ti 
tei kia mos elekt ro ni niu bū du, nau do jan tis 
Že mės ūkio mi nis te ri jos in for ma ci ne sis te-
ma ŽŪ MIS ad re su https://zumis.lt, jei gu to-
kia ga li my bė bus su teik ta.

Užsk. 2648

Pa ra ma in ves ti ci joms į že mės ūkio val das – 
iki 600 tūkst. eu rų

Už pa ra mos lė šas įsi gi jęs nau ją tech ni ką Pet ras Svei kaus kas at ra do nau ją veik-
los sri tį – pra dė jo au gin ti rap sus. Jur gi tos UL KIE NĖS nuo tr.

S

Atkelta iš 2 p.

Ap do va no ta įmo nė iš Ky bar tų
Penk ta die nį Vers lo die nos pro ga pa-

na šų ren gi nį or ga ni za vo ir KPPAR Ma ri-
jam po lės fi lia las kar tu su žur na lo „IQ“ 
re dak ci ja. 

Į fo ru mą „Sū du vos re gio nas: eko no-
mi kos per spek ty va 2021–2027 me tais“ 
bu vo su kvies ti vers li nin kai iš vi so Ma-
ri jam po lės re gio no, tarp jų – ir iš mū sų 
ra jo no. 

Šis fo ru mas taip pat vy ko nuo to li niu 
bū du, tie sio giai bu vo trans liuo ja mas iš 
IQ žur na lo re dak ci jos ir Ma ri jam po lės 
te le vi zi jos stu di jos.

Kvies ti niai sve čiai ir Ma ri jam po lės 
vers lo ly de riai dis ku ta vo apie re gio no si-

] tua ci ją bei jo rai dos per spek ty vas. 
Prie vir tua lio je erd vė je vy ku sio 

ren gi nio bu vo pri sijun gę ir Vil ka viš kio 
ra jo no va do vai – me ras A. Nei ber ka, Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Vi tas Ga vė nas, jo pa va duo to ja Dai va 
Rik lie nė.

Fi na li niu fo ru mo ak cen tu ta po Ma ri-
jam po lės re gio no vers lo ap do va no ji mai. 
Juos pri sta tė KPPAR Ma ri jam po lės fi lia-
lo ta ry bos pir mi nin kas Vy gan tas Su ba-
čius bei šio fi lia lo va do vas Eval das Ule-
vi čius. 

Vie na iš „Me tų žvilgs nio 2020“ no mi-
na ci jų ati te ko ir mū sų ra jo no įmo nei, 
Ky bar tuo se įsi kū ru siai UAB „Gar du lis“. 
Įmo nė ap do va no ta už Sū du vos re gio no 
ku li na ri nio pa vel do puo se lė ji mą.

Ap do va no ji mus pel nę vers li nin kai 
bus pa gerb ti po ka ran ti no

Eglė KVIESULAITIENĖ

Din go vy ras
Sek ma die nį po li ci jai pra neš ta apie din gu sį 
vy rą.

Į po li ci ją krei pė si 31-ų ky bar tie čio gy-
ve ni mo drau gė. Mo te ris ne ri ma vo, nes po 
šei my ni nio ki vir čo penk ta die nį, apie 22.30 
val., vy ras išė jo iš na mų ir ne beg rį žo. Nors 
pa siė mė te le fo ną, į mo ters skam bu čius jis 
neat sa ko.

Po li ci ja aiš ki na si vy ro din gi mo ap lin ky-
bes.

Pa vo gė mais tą
Ket vir ta die nį į po li ci ją krei pė si ap vog tas 
vir ba lie tis.

Ku riam lai kui iš na mų iš vy kęs 66-erių 

vy ras grį žęs ket vir ta die nio ry tą ra do iš-
dauž tą vir tu vės lan gą. Na muo se vir ba lie-
tis pa si ge do mais to pro duk tų: sutirštinto 
pie no, la ši nių, alie jaus, mė sos kon ser vų 
ir kt.

Po li ci jai jau ne pir mą kar tą ten ka tir ti 
va gys tes iš vir ba lie čio būs to. Ko kie al ka ni 
va gys įni ko į vy ro na mus, kol kas iš siaiš-
kin ti ne pa vy ko.

Gra si no žu dy ti
Šiau liuo se su lai ky tas Čyč kų kai mo (Šei me-
nos sen.) gy ven to jas, ra šęs laiš kus pro ku ro-
rui.

Ke tu rias de šimt me tis Čyč kų kai mo 
gy ven to jas pa ra šė elekt ro ni nį laiš ką Vil-
niaus apy lin kės pro ku ro rui. Laiš ke vy ras 
nu ro dė, jog ke ti na žu dy ti žmo nes, nes ne-
ga li ki taip iš gy ven ti. Ar to kių kės lų čyč kie-
tis iš tie sų tu rė jo, aiš kin sis po li ci ja. Vy ras 
su ras tas vie šin tis pas gi mi nai tį Šiau liuo se 
ir už da ry tas į areš ti nę. Dėl gra si ni mo nu-
žu dy ti pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas.

ĮVYKIAI
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Po li ti kės ke lią iš ban džiu si viš ty tiš kė 
pa si kliau na savąja gy ve ni mo fi lo so fi ja
Eg lė KVIE SU LA TIE NĖ

Veik li viš ty tiš kė Ma ry tė 
Prūd ni ko va dau ge lį nu ste-
bin tų tiek sa vo gy ve ni mo 
is to ri ja, tiek fi lo so fi ja. Po 
dau ge lio me tų kla jo nių į gim-
ti nę gy ven ti grį žu si mo te ris 
pro pa guo ja svei ką gy ven se-
ną ir tuo no ri už deg ti ap lin ki-
nius.

Vai kys tė sve tur
Prieš me tus Viš ty ty je ap si gy ve-

nu si M. Prūd ni ko va ma no, kad taip 
bu vo lem ta li ki mo, jog po ke lių de-
šim čių me tų kla jo nių po sve ti mus 
kraš tus, sie ku si moks lų ir kar je ros 
vy ro gim ti nė je, ji su grį žo į sa vą ją. 
Pa mi nė ti ma mos mi rties me ti nių iš 
Len ki jos, kur pa sta ruo ju me tu gy ve-
no, at vy ku si mo te ris už su ko pas sa-
vo krikš to ma mą. Ra du si ją sun kiai 
be vaikš tan čią ir ne be ga lin čią sa vi-
mi pa si rū pin ti, Ma ry tė su pra to, kad 
pri va lo pa si lik ti. Taip li ko ir tar si 
pa ju to pa leng vė ji mą, kad pa ga liau 
su grį žo na mo, kad il gai po pa sau lį 
mė tęs ir daug pa žin ti lei dęs li ki mas 
da bar su tei kė pro gą įgy ta pa tir ti mi 
pa si da ly ti gim to jo je Lie tu vo je.

Viš ty tį Ma ry tė va di na sa vo gim ti-
ne, mat šio mies te lio li go ni nė je prieš 
dau giau nei pus šim tį me tų Ma ri jo nos 
ir Juo za po Al gir do Žė kų šei mo je iš vy-
do pa sau lį. Tie sa, tė vai ku rį lai ką gy ve-
no Ka li ning ra do sri ty je, 12 km nuo Viš ty čio, 
ta čiau Ma ry tė nuo lat vie šė da vo pas se ne lius 
Bak šiš kių kai me, o vy res nė liai jos bro liai ir 
se se rys lan kė Viš ty čio mo kyk lą.

Kai Ma ry tei su ka ko še še ri, tė vų šei ma 
su grį žo gy ven ti į Lie tu vą ir ap si sto jo Ke tur-
va la kiuo se. Tad mer gai tė pra dė jo moks lus 
šio mies te lio mo kyk lo je ir iki šiol la bai 
ge ru žo džiu mi ni klasės vadovą Zig mą Že-
mai tį – tuo met jau ną pe da go gą, mo kiu sį 
sa vo auk lė ti nius gy ve ni miš kos iš min ties.

Bai gu si 8 kla ses Ma ry tė iš vy ko mo ky-
tis į Aly tų ir, kaip vy res nė jos se suo, ke ti no 
tap ti teks ti li nin ke. Ta čiau li ki mas pa no ro 
ki taip: spor tiš ką, vi so se mo kyk los var žy bo-
se da ly va vu sią paaug lę pa ste bė jo ži no mas 
tre ne ris Va le ri jus Ko no va lo vas, pri kal bi nęs 
už siim ti dvi ra čių spor tu. Neil gai tru kus Ma-
ry tė bu vo pa kvies ta į Lie tu vos rink ti nę, tad 

to liau moks lus tę sė ne teks ti lės, o tuo met 
pres ti ži nė je Pa ne vė žio spor to mo kyk lo je.

Spor ti nė kar je ra
Šis li ki mo vin gis vi siš kai pa kei tė moks-

lei vės gy ve ni mą. Ta pu si Lie tu vos dvi ra čių 
rink ti nės na re ji su ko man da pra dė jo ke liau-
ti po vi są tuo me tę So vie tų Są jun gą, ne kar tą 
bu vo ta pu si čem pio ne, tad pui kiai ži no jo 
per ga lių sko nį.

Ta čiau kai da ly vau da ma var žy bo-
se Kir gi zi jo je pa te ko į dvi ra čių griū tį 
ir pa ty rė sun kią trau mą, mer gi na nu-
ta rė at si sa ky ti to les nės kar je ros, nes 
su pra to, kad pro fe sio na lus spor tas 
da ro di de lę ža lą svei ka tai. Di džiu liai 
fi zi niai krū viai, svo rių kil no ji mas pa-
lie ka pėd sa kus vi sam gy ve ni mui. Dar 
bū da ma aš tuo nio lik me tė Ma ry tė jau 

ži no jo, kas yra stu bu ro skaus mas, 
kai sto vint au to bu se tie siog rie da 
aša ros. Tad da bar ji sa ko spor to vi siš-
kai ne my lin ti, ta čiau kū no kul tū ra 
už sii man ti kas dien.

Vis gi vi siš kai at si svei kin ti su spor-
tu jau nai mer gi nai tuo met ne pa vy-
ko, nes pa ste bė jęs jos or ga ni za ci nius 
su ge bė ji mus tre ne ris la bai no rė jo 
pa si lik ti Ma ry tę sa vo ko man do je, tad 
pa ska ti no mer gi ną to liau mo ky tis. 
Tuo met ji Drus ki nin kų me di ci nos 
mo kyk lo je bai gė ma sa žuo to jų kur-
sus, įsto jo į Kū no kul tū ros ins ti tu tą 
ir su sa vo ko man da va ži nė jo jau ne 
kaip spor ti nin kė, o kaip ma sa žuo to-
ja, neil gai tru kus ta po ko man dos ad-
mi nist ra to re.

Ši veik la Ma ry tei at vė rė ke lius į 
vi sai ki to kį pa sau lį, mat ji, bū da ma 
dar vi sai jau nu tė, jau pa ti sa va ran kiš-
kai vyk da vo į įvai rias ša lis ir de ri no 
var žy bų gra fi kus, ko man dos ap gy ven-
di ni mo, mai ti ni mo, pavėžėjimo klau-
si mus. Tai jai su tei kė neį kai no ja mos 
pa tir ties ir drą sos ieš ko ti išei ties net 
ta da, kai, ro dos, jos ne bė ra.

Neįp ras ta ap lin ka
Vis gi ne tru kus merginai te ko at si-

svei kin ti ne tik su sa vo ko man da, bet 
ir su Lie tu va. Lem tin ga pa žin tis drau-
gės ves tu vė se lė mė, kad ne tru kus Ma-
ry tė ta po žmo na ir ma ma.

Ban dę gy ven ti Lie tu vo je, Ma ry tės 
gim ta ja me Vil ka viš kio ra jo ne, ne tru-
kus jau na ve džiai iš vy ko į vy ro gim ti-
nę, už tūks tan čio ki lo met rų nuo Lie tu-
vos esan tį mi li jo ni nį Vo ro ne žo mies tą. 

Bet ir ten veik li lie tu vė ne li ko ne pas te bė ta. 
Gy ven da ma Vo ro ne že M. Prūd ni ko va bai gė 
aukš tą jį moks lą, tik ne Kū no kul tū ros ins ti-
tu tą, į ku rį bu vo įsto ju si Lie tu vo je, o Mask-
vos kū no kul tū ros aka de mi ją.

Paau gi nu si sa vo ke tu ris vai kus M. 
Prūd ni ko va nu ta rė už siim ti vi suo me ni ne 
veik la, nes ne be ga lė jo pa kęs ti šiukš li no 
Vo ro ne žo mik ro ra jo no, ku ria me gy ve no. 

Nors vie ta bu vo gra ži – ša lia miš ke lio, ap-
link stovėjo pri va tūs na mai, ta čiau ten gy-
ve nę žmo nės vi siš kai to ne ver ti no. Ra dę 
duo bę ar grio vį jie tie siog ver tė į jį at lie-
kas, nes mik ro ra jo ne ne bu vo or ga ni zuo ja-
mas šiukš lių iš ve ži mas.

– Už da vu si sau klau si mą, ko dėl tu riu gy-
ven ti tarp šiukš lių, jei esu įpra tu si ki taip, 
su pra tau, kad li ki mas man siun čia veik lą, 
ku ria tu riu už siim ti, – sa kė M. Prūd ni ko va. 
– Suk vie čiau vie ti nių gy ven to jų su si rin-
ki mą ir pa siū liau jiems rū šiuo ti šiukš les: 
bui ti nes at lie kas už kas ti sa vo skly puo se, o 
stik lo, po pie riaus, ki tų ant ri nių ža lia vų iš-
ve ži mu pa ža dė jau pa ti pa si rū pin ti.

Iš Lie tu vos ki lu siai mo te riai bu vo sun-
ku su vok ti, ko dėl XXI am žiaus iš va ka rė se 
dar vyks ta to kie da ly kai, to dėl ji pa ra šė 
pro jek tą „Į nau ją am žių – nau ja me, šva ria-
me na me“ ir ėmė si jį rea li zuo ti.

Ta po po li ti ke
Ma ry tė pri si me na, kad toks pa siū ly-

mas pa ti ko ne vi siems gy ven to jams, ta-
čiau du kart per mė ne sį at vyk da vę šiukš-
lių su rin kė jai gy ven to jams už ant ri nes 
ža lia vas at si ly gin da vo, tad žmo nės bu vo 
suin te re suo ti.

Ėmu sis mik ro ra jo no šva ri ni mo veik los 
M. Prūd ni ko va ne tru ko iš gar sė ti. Iš jos in-
ter viu ėmė te le vi zi ja, ra di jas, laik raš čiai. 
Mo te ris bu vo iš rink ta sa vo kvar ta lo pir-
mi nin ke, vė liau ėmė si steig ti sa vi val dy bės 
vie tos ko mi te tą, ku ris rū pi no si mik ro ra jo-
no rei ka lais: kad bū tų įreng ti ša li gat viai, 
išas fal tuo tos gat vės, va ži nė tų mies to au to-
bu sai ir pan.

Šioms pro gra moms įgy ven din ti bu vo 
ski ria ma lė šų ne tik iš sa vi val dy bės biu-
dže to. Prie jų dos niai pri si dė da vo ir rėmė-
jai, tad ne tru kus Ma ry tė ta po ne tik vi suo-
me ni nin ke, bet ir vie tos po li ti ke – ją į sa vo 
gre tas pa kvie tė tuo me tu įta kin ga, gar saus 
Ru si jos akių chi rur go Svia tos la vo Fio do ro-
vo va do vau ja ma par ti ja.

Tuo me tu M. Prūd ni ko va Vo ro ne že iš-
gy ve no auk so am žių, nes par ti ja, ku riai 
at sto va vo, sky rė pa kan ka mai pi ni gų jos 

pro jek tams įgy ven din ti. Ka dan gi mo-
ters gy ve na ma ja me mik ro ra jo ne vi-
siš kai ne bu vo veik lų vai kams, ji or ga-
ni zuo da vo jiems už siė mi mus: ga vu si 
lė šų per dar bo bir žą, ga lė jo vai kams 
mo kė ti už mies to šva ri ni mo dar bus, 
se ne lių prie žiū rą, or ga ni zuo da vo žai-
di mus, dis ko te kas, kep da vo py ra gus.

Nukelta į 8 p.]

Marytė Prūdnikova propaguoja sveiką  gyven-
seną ir pati gamina vaisinius saldumynus.

Asmeninio albumo nuotr.
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Ky bar tuo se ir ap lin ki niuo se kai muo se gy-
ve nan čios šei mos, at si dū ru sios kri zi nė je 
si tua ci jo je ir pa ti rian čios so cia li nę at skir tį, 
ga li kreip tis į mi nė tą įstai gą. Jo je dir ban tys 
spe cia lis tai su teiks psi cho lo gi nę, so cia li nę 
pa gal bą.

Per pro jek tą vyks pa skai tų cik las apie 
vai kų prie žiū rą, azar ti nių žai di mų bei grei-
tų jų kre di tų ke lia mus pa vo jus. Šei moms, 
au gi nan čioms tris ir dau giau vai kų, spe cia-
lis tai pa dės ne tik įsi gy ti Šei mos kor te lę, 
bet ir su teiks in for ma ci jos apie leng va tas, 
pa slau gas ar nuo lai das įvai rioms pre kėms 
bei ren gi niams. Taip pat bus or ga ni zuo-

ja mi kom piu te ri nio raš tin gu mo kur sai, 
vi suo me ni nių or ga ni za ci jų pri sta ty mai, 
iš vy kos.

„Žmo nės, ku rie ne si nau do ja in ter ne tu 
ar ba ku rių skait me ni nio raš tin gu mo įgū-
džiai yra ne pa kan ka mai ge ri, ga li kreip tis 
į so cia li nių pa slau gų cent rą. Mes pa dė si me 
su si kur ti elekt ro ni nį pa štą, pa mo ky si me 
nau do tis įvai rio mis Elekt ro ni nių val džios 
var tų tei kia mo mis pa slau go mis, pro gra-
ma SPIS. Gy ven to jams ne bū ti na kreip tis į 
se niū ni ją, no rint gau ti įvai rias so cia li nes iš-
mo kas ar kom pen sa ci jas. Vi sus rei ka lin gus 
do ku men tus ga li ma už pil dy ti per mi nė tą 

pro gra mą. Ypač tai ak tua lu da bar, per ka-
ran ti ną. Ky bar tuo se yra tik ke lios šei mos, 
ku rios nau do ja si Šei mos kor te lės tei kia mo-
mis nuo lai do mis, ra gi na me ir ki tas nau do-
tis šia ga li my be“, – pa sa ko jo Ky bar tų so-
cia li nių pa slau gų cent ro dar buo to ja Ais tė 
Stan ke vi čie nė.

Spe cia lis tė ak cen ta vo, kad į kur sus už-
si ra šiu sioms šei moms ne rei kia nie kuo rū-
pin tis, nes dar buo to jos at si ve ža sa vo kom-
piu te rius bei ki tą įran gą.

„Prieš pra si de dant ka ran ti nui kom piu-
te ri nio raš tin gu mo kur sai vy ko Gud kai my-
je. Pla na vo me su si ti ki mą su gy ven to jais 
Pa je vo ny je, bet te ko keis ti sa vo pla nus ir 
da bar dir ba me nuo to li niu bū du. No ri me 
pa kvies ti šei mas su si siek ti su mu mis te-
le fo nu (8 342) 58 936 ar ba elekt ro ni niu 
pa štu info@kybartuspc.lt. Mes su teik si me 
vi są in for ma ci ją“, – gyventojus ra gi no 
A. Stan ke vi čie nė.

Šei moms tei kia ma vi so ke rio pa pa gal ba
To ma BIRŠ TO NĖ

Vy riau sy bei pa tvir ti nus Il ga lai kę šei mos stip ri ni mo pro gra mą, Ky-
bar tų so cia li nių pa slau gų cent ras pra dė jo vyk dy ti pro jek tą „Aš tau, 
tu man pa dė ti ga li“, fi nan suo ja mą Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės.

Iš Lietuvos kilusiai moteriai 
buvo sunku suvokti, kad 
XXI amžiaus išvakarėse  
milijoniniame mieste nėra 
šiukšlių surinkimo sistemos.

TRUMPAI

MA ŽĖ JO SKO LOS
Pan de mi jos su kel ta įtam pa, fi nan si nis 
ne sta bi lu mas, ri zi ka pra ras ti dar bą su-
kė lė ne sko lų au gi mą, o jų ma žė ji mą. 
Fi nan sų eks per tai tai sie ja su au gan čiu 
fi nan si niu raš tin gu mu, gy ven to jų sie ki-
mu ati džiau val dy ti lė šas kri zės aki vaiz-
do je, taip pat da lies pir ki nių ir pramo-
gų at si sa ky mu.

TER ŠIA ME IR ŠVAIS TO ME
Per 2019 m. pa sau ly je su si da rė 53,6 
mln. to nų elekt ros ir elekt ro ni nės įran-
gos at lie kų (21 pro c. dau giau nei prieš 
5 me tus), su rink ta ir per dirb ta ma žiau 
nei penk ta da lis kie kio. Prognozuojama, 
kad iki 2030 m. elekt ro ni kos at lie kų me-
ti nis kie kis bus be veik du kart di des nis 
nei 2014 m. Ne tin ka mai jas ap do ro jant 
ky la pa vo jus ap lin kai, pra ran da ma 
daug ver tin gų ža lia vų, pvz., auk so, si-
dab ro, va rio, pla ti nos ir ki tų.

]

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

Jau nuoliai mu zi ko je at ran da sa ve
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kie čiai Ais tė 
Mic ke vi čiū tė ir Gus tas Ja-
su lai tis – mu zi kos kū rė-
jai. Abu jau nuo liai sie kia, 
kad jų kū ri nius iš girs tų 
bei įver tin tų kuo dau giau 
klau sy to jų.

Ku ria kar tu ir at ski rai
Tiek Ais tę, tiek Gus tą šian-

dien ga li ma va din ti vi siš kai pa-
me tu siais gal vą dėl mu zi kos. 
Abu jie gro ja net ke liais inst-
ru men tais, dai nuo ja. Vil ka viš-
kie čiai tei gia, jog kū ry ba jiems 
yra tar si ga li my bė pa bėg ti nuo 
rea ly bės bei su si kon cent ruo ti 
į sa vo min ti s. Mu zi ki niais kū-
ri niais jie sten gia si pa pa sa ko ti 
pa sau liui apie sa vo sa vi jau tą, 
pa drą sin ti ki tus, pa ro dy ti, kad 
jie – ne vie ni.

„Man mu zi ka – tar si pa leng-
vė ji mas. Bū na aki mir kų, kuo met 
api ma ne nu mal do mas no ras ką 
nors su kur ti. Gal vo je skam ba 
įvai rūs rit mai, ku riuos pri va lau 
įra šy ti. Įp ras tai įkvė pi mas atei na va ka rais. 
Ga liu sė dė ti iki pat ry to, kol už bai giu tai, ką 
pra dė jau. Tik tuo met api ma pa leng vė ji mas, 
dar la biau pa di dė ja mo ty va ci ja kur ti“, – pa-
sa ko jo G. Jasulaitis.

Jis la biau kon cent ruo ja si į mu zi kos kū-
ri mą, tuo tar pu Ais tei ge riau se ka si ra šy ti 
dai nų teks tus. Nors mer gi na ne ven gia ir 
pa ti kur ti me lo di jas. Ji pa sa ko jo, kad kar-
tais mu zi ka tie siog pa ti ima skam bė ti gal-
vo je. Tuo met ji ima į ran kas te le fo ną, įsi-
jun gia ja me esan čią dik to fo no pro gra mė lę 
ir sten gia si kuo grei čiau įra šy ti me lo di ją, 
kol ši ne pa si mir šo. Vie na iš taip gi mu sių 
dai nų – kar tu su Gus tu įra šy tas bend ras 
dar bas „Mes abu pa si kly dę“. Tiek šį, tiek 
ki tus jau nuo lių kū ri nius ga li ma ras ti „You-

Tu be“ bei „Spo ti fy“ plat for mo se.
Gus tas su Ais te yra įra šęs du bend rus 

dar bus. Be mi nė to kū ri nio, ne se niai die-
nos švie są iš vy do dar vie na jųd vie jų dai na 
„Sprink les“ (liet. „Pa bars tu kai“). Po ke lis kū-
ri nius jau nuo liai yra įra šę ir su ki tais at li kė-
jais. Pa vyz džiui, abu jie yra pri si dė ję ir prie 
dar vie no vil ka viš kie čio re pe rio Eit vy do La-
do at lie ka mo re per tua ro. Kar tu su juo įra šy-
tas dai nas taip pat ga li ma ras ti „You Tu be“ 
plat for mo je.

Įvai rūs sti liai
Gus to tei gi mu, dau gu ma jo bend raam-

žių daž niau siai klau so vie nos iš pa grin di-
nių šiuo lai ki nio hip ho po sro vių – „Trap’o“ 
sti liaus kū ri nius, ta čiau tiek jį, tiek Ais tę 

ža vi įvai rių sti lių mu zi ka. Jų pa-
čių re per tua re taip pat ga li ma 
at ras ti tiek me lan cho liš kų, tiek 
tran kes nių kū ri nių.

„Aš pa ti klau sau įvai rios mu-
zi kos: nuo džia zo iki re po. Ypač 
ža vi is pa niš ki rit mai. Bū tent dėl 
to kar tu su Gus tu pla nuo ja me 
įra šy ti kū ri nį is pa nų bei ang lų 
kal bo mis. Tai tu rė tų bū ti re ge to-
no sti liaus dai na. Pa sau ly je yra 
daug is pa niš kai kal ban čių ša lių, 
tad ti ki mės, jog šis dar bas tu rės 
di de lį pa si se ki mą“, – vy lė si A. 
Mic ke vi čiū tė.

Vos prieš ke lias die nas ji su 
ka na die čiu at li kė ju Lo to iš lei do 
bend rą dar bą „So far“ (liet. „Kol 
kas“). Mer gi na pri si pa ži no, kad 
kur ti ang liš kus teks tus jai se ka si 
ge riau nei lie tu viš kus.

Ji pa ti ne ven gia kur ti ir vaiz-
do kli pų. Šį po mė gį vil ka viš kie tė 
at ra do jau se niai.

„Kai pra dė jau dau giau ke-
liau ti, ėmiau vis ką fil muo ti ir 
kur ti trum pus siu že tus, ku riuos 
tal pi nau sa vo „You Tu be“ ka na-
le. Vė liau iš mo kau ir ki tų ving-
ry bių. To kius kli pus, kaip dai nų 
„Mes abu pa si kly dę“ ar „Sprink-
les“, kur yra tik pa veiks liu kai 

su žo džiais, ap skri tai ne sun ku pa da ry ti“, 
– šyp so jo si pa šne ko vė.

Sup ra to ne iš kar to
Nors mu zi ka jau nuo lius ly dė jo nuo ma-

žų die nų, ta čiau abu ją pa mė go to li gra žu 
ne iš kar to. G. Ja su lai tis pa sa ko jo, kad tik ra-
sis su vo ki mas atė jo tik bai gus Vil ka viš kio 
mu zi kos mo kyk lą.

„Tik vė liau su pra tau, ko kį ma lo nu mą 
mu zi ka ga li su teik ti žmo nėms. Pa no rau ir 
pa ts prie to pri si dė ti“, – pri si pa ži no vil ka-
viš kie tis.

Ais tė pri si mi nė, kaip dar dar že ly je po ro-
je kar tu su ki ta vil ka viš kie te Žy gin ta Ja šins-
kai te ruo šė si da ly vau ti „Dai nų dai ne lės“ 
kon kur se. Ta da dai na vi mas jai la bai ne pa-

ti ko, to dėl gal vo jo, jog pra dė ju si lan ky ti mo-
kyk lą jo vi siš kai at si sa kys. Vis dėl to lai kui 
bė gant nuo mo nė pa ma žu ėmė keis tis. Įvai-
rūs ki tų at li kė jų pa vyz džiai taip įkvė pė mer-
gi ną, jog ji grei tai vėl pa no ro to liau gi lin tis į 
mu zi kos pa slap tis.

Ne pa sku ti nį vaid me nį Ais tės mu zi ki-
nė je kar je ro je atlieka ir jos tė tis – Vil ka-
viš kio moks lei vių pu čia mų jų inst ru men-
tų or kest ro va do vas Sau lius Mic ke vi čius. 
Mer gi nos tei gi mu, jis daž nai duo da ver tin-
gų pa ta ri mų, o jei ir iš sa ko ko kių pa sta bų, 
jos bū na tei sin gos ir konst ruk ty vios.

„Sma gu ša lia sa vęs tu rė ti to kį žmo gų“, 
– džiau gė si A. Mic ke vi čiū tė.

Tiks las – „M.A.M.A“ 
ap do va no ji mas
Šiuo me tu Ais tė Kau no tech no lo gi jos 

uni ver si te te (KTU) stu di juo ja nau jų jų me di-
jų kal bą bei sa va no riau ja tarp tau ti nė je or-
ga ni za ci jo je „Aie sec“. 

Mer gi na ir to liau ža da daug dė me sio 
skir ti mu zi ki nei kū ry bai, ta čiau tap ti pro-
fe sio na lia at li kė ja ne ke ti na. Prie šin gai nei 
Gus tas.

Šiuo me tu de šim to je kla sė je be si mo-
kan tis vil ka viš kie tis atei ty je ke ti na KTU 
stu di juo ti mu zi kos tech no lo gi jų spe cia ly-
bę. Vai ki nas ke ti na tap ti mu zi kos pro diu-
se riu.

„Ža viuo si pro diu se rio In no mi ne dar-
bais. Šiuo me tu ma no gal vo je su ka si dau-
gy bė idė jų, tu riu šūs nį iki ga lo neuž baig-
tų kū ri nių, ku riems dar rei kia su kur ti 
žo džius bei su ras ti at li kė jus. Ne su tik ras, 
kur pa suks ma no ke lias. Tik rai neat si sa ky-
čiau atei ty je pri si jung ti ir prie ko kios nors 
gru pės, jei ma ty čiau po ten cia lą. Ma nau, 
jog Lie tu vo je tik rai ga li ma pra gy ven ti iš 
mu zi kos. Bent jau aš ti kiuo si, kad man pa-
vyks“, – atei ties pla nus at sklei dė G. Ja su lai-
tis.

Vai ki nas taip pat pri si pa ži no, jog vie nas 
iš di džiau sių jo sie kių – už sa vo kū ry bą lai-
mė ti Mu zi kos aso cia ci jos me tų ap do va no ji-
mų, dar ži no mų kaip tie siog M.A.M.A., sta-
tu lė lę. Jis yra pa si ža dė jęs sun kiai dirb ti tol, 
kol įgy ven dins vi sus sa vo tiks lus.

Ais tė Mic ke vi čiū tė ir Gus tas Ja su lai tis nea be jo ja, kad mu-
zi ka juos ly dės vi są gy ve ni mą. Au to riaus nuo tr.

S

Rug sė jo ir spa lio mė ne siais Ky bar tų 
vai kų lop še ly je-dar že ly je „Kregž du tė“ 
bu vo įgy ven di na mas kū ry bi nis-so cia li-
nis pro jek tas „Čiur lio nio ta kais“. 

Jo or ga ni za to rės pe da go gės Ilo na Mi ka lai nie nė, Rai-
mon da Do rei kie nė, Ri ma Kur ti nai tie nė su vie ni jo ne 
tik „Kregž du tės“ bend ruo me nę, bet pri trau kė ir ki-
tas ra jo no iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gas: Ky bar tų 
lop še lį-dar že lį „Ąžuo liu kas“, Vil ka viš kio vai kų dar že-
lius „Bu ra ti nas“, „Eg lu tė“, „Pa sa ka“, Vir ba lio pa grin-
di nės mo kyk los ir Al vi to dau gia funk cio cent ro iki mo-
kyk li nio ug dy mo sky rius bei Pae že rių sky rių.

Pro jek to tiks las – su pa žin din ti iki mo kyk li nio ug-
dy mo įstai gų bend ruo me nes su uni ka laus ta len to 
lie tu vių me ni nin ku M. K. Čiur lio niu, la vin ti vai kų 
me ni nį sko nį, kū ry biš ku mą bei es te ti nį su vo ki mą, 
puo se lė ti bend ruo me niš ku mą bei tar pins ti tu ci nį 
bend ra dar bia vi mą.

Žiū rė da mi vaiz do me džia gą, pro jek to da ly viai 
tu rė jo ga li my bę su si pa žin ti su įdo miu dai li nin ko gy-
ve ni mu. Jo su kur tos mu zi kos klau sy mas bei nuo sta-
bių pa veiks lų pa slap tin gu mas įkvė pė vai kus ir suau-
gu siuosius iš ban dy ti sa vo jė gas ta py bo je. Vi si pa ty rė 
ge rų emo ci jų, pa ro dė sa vo kū ry bi nius ge bė ji mus, o 
Ky bar tų „Kregž du tės“ erd vės vir to gra žių dai lės kū ri-
nių ga le ri ja, kur kiek vie nas ga lė jo pa si gė rė ti sa vo ir 
so cia li nių par tne rių dar bais.

Pa sak M. K. Čiur lio nio, „kuo pla čiau spar nus iš-
skleis, kuo di des nį ra tą ap suks, tuo bus lai min ges nis 
žmo gus“. Gal būt ne vi si ma žie ji ug dy ti niai įsi dė mė jo 
žy miau sių mu zi kos kū ri nių ar pa veiks lų pa va di ni-
mus, ta čiau jų gro žis ir uni ka lu mas tik rai pa lie tė vi-
sus. Ti ki me, jog atei ty je iš gi liau sių vai ko pa są mo nės 

ker te lių iš kils ma ty ti ir gir dė ti vaiz di niai. Vi lia mės, 
jog M. K. Čiur lio nio pa veiks las „Bi čiu lys tė“ ak tua lus, 
reikš min gas ir įsi min ti nas tiek ma žiems, tiek di de-
liems, nes bi čiu lys tės pro jek te bu vo gau su.

Ilo na MI KA LAI NIE NĖ
Ky bar tų vai kų lop še lio-dar že lio „Kregž du tė“ pe da go gė

Ke lia vo me Čiur lio nio ta kais

M. K. Čiur lio nio kūrybos įkvėpti vaikai išban-
dė jėgas tapyboje. Autorės nuotr.
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Eglė MIČIULIENĖ

Prieš ke le tą die nų į re dak ci ją pa-
skam bi nu si vil ka viš kie tė iš rė žė: 
„At va žiuo kit prie Vil niaus gat vės 
8-o dau gia bu čio, pa žiū rė kit, kaip 
mies to se niū ni ja švie si na vaiz dą 
vie nam po li ti kui!“

At vy kus paaiš kė jo, ką mo te ris tu rė jo ome-
ny je. Prie nuo sa vo na mo tvo ros, be si re-
mian čios į dau gia bu čio te ri to ri ją, sto vė jo 
Vil ka viš kio se niū ni jos au to mo bi lis, o jo 
prie ka bo je pūp so jo ką tik nu pjau tų me džių 
ša kos. Vi sai ša lia tvo ros bo la vo pen ki kel-
mai, ša lia sū py nių bu vo su krau ti su pjau ti 
ka mie nai.

Dau gia bu čio na mo kie me kal bė jo si du 
gy ven to jai. Abu sa kė į re dak ci ją ne skam bi-
nę, per kie mą ėję at si tik ti nai, ta čiau vi siš-
kai pri ta rė skam bi nu sios mo ters nuo mo-
nei.

„Čia au go ke le tas sly vų. Ne sup ran tu, 
kam už kliu vo tie me de liai? Jei tam po li ti-
kui, kur už tvo ros gy ve na, tai juk čia ne 
jo skly pas. Jei gu ši taip į vis ką žiū rė sim, 
tuoj jo kio me džio ne be liks. Pa va sa riais tos 
sly vai tės taip gra žiai žy dė da vo bal tais žie-
dais, ge ra bū da vo į jas žiū rė ti! Štai kie me 
au ga se nas iš si ke ro jęs me dis, jei jau se niū-
ni ja no ri pa dė ti žmo nėms, tai te gu jį ap ge-
ni, kad ša kos ant au to mo bi lių ne kris tų. O 
ko dėl rei kė jo nu pjau ti tuos me de lius, neį si-
vaiz duo ju“, – ap gai les ta vo mo te ris.

Pri min si me, jog mies to dau gia bu čių 

na mų te ri to ri jo se vals ty bi nė je ir sa vi val-
dy bėms pri skir to je že mė je au gan tiems 
me džiams kirs ti ar ge nė ti Sa vi val dy bės lei-
di mą rei kia gau ti tam tik rais at ve jais: di des-
nio kaip 12 cm skers mens (ne mies te –  di-
des nio kaip 20 cm skers mens) ąžuo lams, 
uo siams, kle vams, skrob lams, skirps tams, 
guo boms, bu kams, vinkš noms, pu šims, eg-

lėms, mau me džiams, po cū gėms, kė niams, 
ber žams, juo dalks niams, lie poms, gluos-
niams, šer mukš niams, rie šut me džiams, kaš-
to nams, miš ki nėms obe lims ir kriau šėms.

Ta čiau Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos eko lo gas Da rius Bu ni kis 
paaiš ki no, kad šiuo atveju jokio leidimo ne-
reikėjo.

„Į mane krei pė si se niū nas, ga vęs pra šy-
mą iš gy ven to jų. Ten, pa tvo ry, au go ke tu-
rios sly vos, o vais me džiams pjau ti ap skri-
tai lei di mų ne rei kia, ir vie nas sa vai mi nio 
au gi mo kle vu kas, ku rio net in ven to ri za ci-
jos by lo je nė ra. Jis ne sie kė 12 cen ti met rų 
(ma tuo ja ma 1,30 m aukš ty je), bu vo krei-
vas, ma tyt, kaž ka da nuo apa čios pa žeis tas 
žoliapjove“, – sa kė eko lo gas.

Vil ka viš kio se niū nas Re mi gi jus Ku raus-
kas pa tvir ti no, kad į jį su pra šy mu pa ša lin ti 
me de lius krei pė si mi nė tas pri va čia me skly-
pe gy ve nan tis vil ka viš kie tis.

„Me de liai au go ne vie to je, vie nas jau 
vi sai „li po“ ant tvo ros ir ją ga di no – dėl jo 
žmo gus ir krei pė si. Eko lo gas man pa tvir ti-
no, kad šie žel di niai ne sau go ti ni, juos ga li-
ma pa ša lin ti. O kas krei pė si – po li ti kas ar 
ne po li ti kas – jo kio skir tu mo ne ma tau. Šis 
žmo gus jau se niai ne be Ta ry bos na rys, tad 
net ne ži nau, ar jį da bar ga li ma va din ti po-
li ti ku. Jei dėl to kių prie žas čių į seniūniją 
kreip sis bet ku ris ki tas mies to gy ven to jas, 
pa žiū rė si me ly giai taip pat. Ki ta ver tus, 
kai nuo tų me de lių pra de da by rė ti sly vai-
tės, jos pū va, su ka si šir šės, ta da gy ven to-
jai jau pyks ta ant mū sų. Juk dau gia bu čių 
ap lin ką pri žiū rė ti, krū mus ar žo lę pjau ti 
ir tas sly vas su grėb ti rei kia se niū ni jos dar-
buo to jams. Žmo nės pa tys dar buo tis ne no-
ri, ta da jau te ri to ri ja pa si da ro „val diš ka“. 
Tačiau vien gro žė tis neuž ten ka, rei kia ir 
tvar ky tis. Bet ži nau, kad vi siems vis tiek 
neį tik si. Tai pa sa ky siu tik tiek, kad me-
džiai ver tin gi bei sau go ti ni tik rai ne bu vo 
ir juos pa ša li nę ža los mies tui ne pa da rė-
me“, – kal bė jo se niū nas.

Vaismedžiams pjauti leidimų nereikia

Neas fal tuo ta duobėta aikš te lė 
pik ti na miesto gyventojus
To ma BIRŠ TO NĖ

Ky bar tuo se, M. Maž vy do gat-
vė je, esan ti automobilių sto vė ji-
mo aikš te lė pri klau so ke liems 
šei mi nin kams, ta čiau su tvar ky-
ti jos nė ra kam.

Vien duo bės
Į re dak ci ją pa skam bi nęs ky bar tie tis tei-

gė, kad at vy kęs ap si pirk ti į tur gų ar į ša lia 
esan tį pre ky bos cent rą „Ma xi ma“ daž nai 
ne ran da au to mo bi liui vie tos.

Pa sak pa šne ko vo, pre ky bos cent ro „Ma-
xi ma“ sto vė ji mo aikš te lė yra ne di de lė, jo je 
tel pa vos ke lios trans por to prie mo nės, to-
dėl pir kė jai yra pri vers ti sa vo au to mo bi lius 
sta ty ti neas fal tuo to je, kitoje pastato pusėje 
esančioje aikš te lė je. At ro do, ano kia čia pro-
ble ma, ta čiau pa šne ko vas pa si pik ti nęs, jog 
at vy kę ky bar tie čiai lie tin gą die ną au to mo-
bi lius tu ri sta ty ti tie siog į ba lą, nes vi so je 
sto vė ji mo aikš te lė je vien duo bės.

„Keis ta, kad ši aikš te lė at ro do taip pra-
stai. Tai ne mies to už kam pis, ku rį ga li ma 
pa mirš ti ir ne pas te bė ti. Kai ly ja ar krin ta 
šlapd ri ba, sun ku nu spė ti, į ko kio dy džio 
duo bę ga li ma pa tai ky ti. Atk rei piau dė me-
sį, kad kai ku rie žmo nės ne pai so Ke lių eis-
mo tai syk lių ir pa lie ka sa vo au to mo bi lius 
net ant pės čių jų pe rė jos. Ma tyt, ne no ri pur-
vin tis...“ – pa sa ko jo ky bar tie tis.

Ke li sa vi nin kai
Nu vy kę į mi nė tą vie tą įsitikinome, 

kad su re dak ci ja su si sie kęs vy ras yra tei-
sus. Sto vė ji mo aikš te lė je, ku ri įruoš ta prie 
pre ky bos cent ro „Ma xi ma“, tel pa nedaug 
au to mo bi lių, ke lios vietos skir tos neį ga lie-
siems. O ša lia esan čios aikš te lės būk lė iš 

tie sų pra sta – duo bių tur būt neį ma no ma 
su skai čiuo ti. Va žiuo jan čios ma ši nos šok-
čio ja, pa li jus – ap taš ko praei vius.

Pa si tei ra vo me, ką apie šią si tua ci ją ma-
no Ky bar tų se niū nas Ro mas Šu no kas. Anot 
mies to va do vo, si tua ci ja jam ži no ma, bet 
spręs ti ją se ka si sun kiai, nes di de lė že mės 
skly po da lis pri klau so pri va tiems as me-
nims.

„Šis že mės skly pas pri klau so net ke tu-
riems sa vi nin kams, to dėl su ku su si tar ti, 
kas ją tu rė tų su tvar ky ti. Prieš dau giau nei 
de šimt me tį, kai bu vo sta to ma „Ma xi ma“, 

pre ky bos cent ro at sto vai ža dė jo išas fal tuo-
ti ša lia esan čią aikš te lę, ta čiau to ne pa da rė. 
Vis dėl to pre ky bi nin kai ne li ko abe jin gi šiai 
pro ble mai ir prieš po rą me tų at ve žė ke lias 
prie ka bas žvy ro, o se niū ni jos dar buo to jai 
duo bes už ly gi no“, – pa sa ko jo mies to va do-
vas.

Se niū nas ak cen ta vo, kad pra si dė jus „Vi-
suo me ni nės pa skir ties pa sta to ir vie šų jų 
erd vių su tvar ky mo Ky bar tuo se pro jek tui“ 
ne to lie se bus įreng ta nau ja sto vė ji mo aikš-
te lė ir vairuotojams aktuali pro ble ma bus 
iš spręs ta.

Valstybinėje žemėje, bet prie pat privačios tvoros augę vaismedžiai nupjauti 
seniūnijos sprendimu. Autorės nuotr.
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ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Automobilių sto vė ji mo aikš te lės būk lė Kybartuose iš ties pra sta – vi sur vien 
duo bės. Autorės nuotr.
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ATGARSIAI

Į praė ju sį penk ta die nį „San ta-
ko je“ iš spaus din tą straips nį 
„Ka pų rei ka lai spren džia mi, 
bet ne vi si iš kart“ at si lie pu si 
vil ka viš kie tė sa kė no rin ti iš sa-
ky ti dar vie ną pa siū ly mą.

„Pa dė ti bend rus lais ty tu vus ka pi nių 
te ri to ri jo je – la bai ge ra min tis, tik kad 
„ko jy tės“ jiems išau ga – čia jau ne ge rai, 
– juo ka vo mo te ris. – Bet aš no riu pa siū-
ly ti, kad ka pi nė se žmo nėms bū tų tei kia-
ma ir gė lių lais ty mo pa slau ga. Aš pa ti 
dar ne pen si jo je, bet esu neį ga li ir man 
ne taip jau leng va tuos ka pus pa siek ti. 
O va sa rą, kai karš ta, gė lių lais ty ti rei kia 
va ži nė ti daž nai. Anks čiau bu vo to kia ga-
li my bė, su mo kė da vau ten dir bu siai mo-
te riai ir ji pa lie da vo ma no artimųjų ka-
po gė les. La bai gai la, kad da bar to kios 
pa slau gos nie kas ne tei kia.“

Vil ka viš kie tė bu vo įsi ti ki nu si, kad 
šia pa slau ga nau do tų si ir dau giau gy-
ven to jų, to dėl tai bū tų nau din ga tiek 
prie ar ti mų jų ka pa vie tės nuo lat laks ty-
ti ga li my bės ne tu rin čiam žmo gui, tiek 
ir ka pi nių dar buo to jui.

Ži no ma, šiuo me tu lais ty ti jau ne la-
bai yra ką. Iki va sa ros lai ko dar ne ma-
žai, gal būt nau jų idė jų at si ras ir dau-
giau, o kai ku rios, ti kė ki mės, pa si ro dys 
priim ti nos ir mies to se niū ni jai bei ka pi-
nių prie žiū ra be si rū pi nan čiai UAB Vil-
ka viš kio ko mu na li nis ūkis.

Su mo kė tų 
už gė lių lais ty mą

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info
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Prie šach ma tų len tų varžosi ir mė gė jai, 
ir patyrę pro fe sio na lai
And rius GRY GE LAI TIS

Ko ro na vi ru sas griau na dau-
ge lio spor ti nin kų pla nus. 
Tarp jų – ir šach ma ti nin kų. 
Pas ta rie ji nuo įpras to žai di-
mo jau pe rė jo prie nuo to li-
nių ko vų in ter ne te.

Iš vi sos Lie tu vos
Dar iki ant ro jo ka ran ti no pra-

džios mū sų ra jo no šach ma ti nin kai 
spė jo su da ly vau ti ke lerio se var žy-
bo se. Į Vil ka viš kio šach ma tų klu bo 
„Šir vin ta“ su reng tą tra di ci nį vai kų 
tur ny rą „Auk sas pal vis ru duo“ su si-
rin ko 48 da ly viai iš vi sos Lie tu vos. 
Šios var žy bos vy ko Vil ka viš kio vai-
kų ir jau ni mo cent re (VJC). Tarp nu-
ga lė to jų pa te ko spor ti nin kai ne tik 
iš mū sų ra jo no, bet ir iš Jur bar ko, 
Šiau lių, Kau no bei Ma ri jam po lės.

Ge riau siai iš mū siš kių se kė si 
aš tuo nio lik me čių gru pė je trium fa-
vu siems Mar ty nui Ig na ta vi čiui bei 
Au gus tei Jaš kū nai tei, tarp ke tu rio-
lik me čių ly gių ne tu rė ju siai Aus tė jai 
Mu raus kai tei bei de šimt me čių gru-
pė je nu ga lė to ja ta pu siai Au gus tei 
Ov či ni ko vai.

Ma žiau nei pir mą kar tą
Vil ka viš kio VJC įvy ko ir dar vie nos var-

žy bos. Šį kart jos bu vo ki to kios nei įpras tai. 
Į grei tų jų šach ma tų tur ny rą bu vo kvie čia-
mi vi si vil ka viš kie čiai, ku rie gal būt žai džia 
tik prie kom piu te rio na muo se ar ba žai dė 
vai kys tė je, ta čiau da bar to ne da ro. Net ir 
var žy bos bu vo pa va din tos „Su per mė gė jų“ 
var du.

Dar pa va sa rį su reng tas pir mas to kio 
po bū džio tur ny ras su lau kė neį ti kė ti nos 
sėk mės. Tą kart ja me ry žo si da ly vau ti net 

20 mė gė jų. De ja, šį kart da ly vių skai čius bu-
vo ge ro kai ma žes nis – vos 8.

Šį sy kį ge riau siai se kė si pir mą ją vie tą 
iš ko vo ju siam Gin tau tui Strio kui, si dab ro 
me da liu pa si puo šu siam Sau liui Če pu liui 
bei bron zą pel niu siam Al gir dui Au šiū rai. 
Bu vo ap do va no ja mi ir pa pil do mo se ka te-
go ri jo se be si var žę da ly viai. Vy res nių nei 
50 me tų am žiaus gru pė je nu ga lė to jais ta-
po G. Strio kas bei Lai ma Kaz lie nė.

„Nea be jo ja me, kad su lauk ti dau giau 
da ly vių su truk dė ko ro na vi ru so bai mė. 

Dėl tos pa čios prie žas ties nu ken tė-
jo ir kai ku rie ki ti mū sų tur ny rai“, 
– sa kė Vil ka viš kio šach ma tų klu bo 
„Šir vin ta“ pir mi nin kė Da lia Jaš kū-
nie nė.

Nu ga lė jo sve čiai
Vil ka viš kio VJC pa tal po se vy ku-

sio se at vi ro sio se ra jo no sa vi val dy-
bės grei tų jų šach ma tų pir me ny bė-
se da ly va vo 31 šios spor to ša kos 
mė gė jas. Tie sa, už si re gist ra vu sių-
jų bu vo ge ro kai dau giau. Šį kart 
sėk mė ly dė jo sve čius. Ab so liu čiu 
tur ny ro nu ga lė to ju ta po jau nų jų 
vil ka viš kie čių tre ne ris ma ri jam po-
lie tis Ro lan das Mar tin kus. Ant rą ją 
vie tą iš ko vo jo Gus tas Mor kū nas iš 
Kė dai nių, o tre čią ją – kau nie tis Da-
nas Do ma nai tis. Pa pil do mo se ka te-
go ri jo se nu ga lė to jais taip pat ta po 
sve čiai iš ki tų Lie tu vos mies tų.

Šia me tur ny re ap do va no ti ir 
ge riau siai pa si ro dę mū sų ra jo no at-
sto vai. Ab so liu čio je vil ka viš kie čių 
įskai to je ne pra len kia mas bu vo Ais-
tis Jaš kū nas, ant rąją vie tą užė mė 
Sta sys Kru ži naus kas, tre čią ją – Gin-
tau tas Kal vai tis.

Pa pil do mo se vil ka viš kie čių ka-
te go ri jo se nu ga lė to jais ta po A. Ov-
či ni ko va, Dei man tas Bag dze vi čius, 
Žy gi man tas Na ru šis, Aus tė ja Mu-

raus kai tė, Lau ra Mau ru ty tė, Dei vi das Iva-
naus kas, Taut vy das Na ru šis bei Gin ta ras 
Mic ke vi čius. Įdo mu tai, kad dar pa va sa rį 
G. Mic ke vi čius var žė si „Su per mė gė jų“ tur-
ny re ir ta po jo nu ga lė to ju.

Sėk mė in ter ne te
Ša ly je pa skel bus ant rą jį ka ran ti ną da lis 

šach ma ti nin kams skir tų var žy bų per si kė lė 
į in ter ne tą. Vie ną iš to kių tur ny rų ry žo si 
or ga ni zuo ti Uk mer gės šach ma tų klu bas 
„Juo da sis ri kis“. Ja me sa vo jė gas iš ban dė ir 

ke li mū sų ra jo no at sto vai: A. Ov či ni ko va, L. 
Mau ru ty tė, D. Bag dze vi čius, A. Jaš kū nai tė 
bei S. Kru ži naus kas. Tur ny re ko vo jo ir vil-
ka viš kie čių tre ne ris R. Mar tin kus.

Ge riau siai iš mū siš kių pa si ro dė A. Ov či-
ni ko va, pel niu si tre čią sias vie tas mer gai čių 
iki 12 me tų gru pė se žai bo ir vai kų grei tų-
jų šach ma tų tur ny ruo se. S. Kru ži naus kas 
taip pat iš ko vo jo bron zos me da lį grei tų jų 
šach ma tų tur ny re vy res nių nei 60 me tų am-
žiaus da ly vių ka te go ri jo je.

Te ko keis ti pla nus
Ko ro na vi ru sas šach ma ti nin kus ne tik 

per kė lė nuo įpras tų len tų prie esan čių in-
ter ne te. Pan de mi ja griau na ir ki tus šios 
spor to ša kos at sto vų pla nus. Pa vyz džiui, 
šiuo me tu ne be vyks ta jau įsi bė gė ti spė jęs 
Vil ka viš kio di džio jo pri zo se ri jos tur ny ras 
„Dip ris“. Iki šiol 10 da ly vių įpras tai va ka-
rais rink da vo si ir žais da vo stan dar ti nių 
šach ma tų par ti jas. Jau bu vo su žais ti sep ty-
ni ra tai.

„Jei ka ran ti nas bus dar kar tą pra tęs tas, 
ne tu rė si me ki tos išei ties, kaip tik skelb ti 
tuos nu ga lė to jus, ku rie pir mau ja po 7 ra tų. 
Šiuo me tu ly de rio po zi ci ją uži ma Gin tau tas 
Kal vai tis, ant ro je vie to je žen gia Ovi di jus 
Vyš niaus kas, o tre čias – Mar ty nas Ig na ta vi-
čius“, – pa sa ko jo D. Jaš kū nie nė.

Neaiš kus ir tra di ciš kai aš tuo nis ge riau-
sius ra jo no šach ma ti nin kus su kvie čian čio 
tur ny ro „Čem pio nų ka rū na“ li ki mas. Nors 
jo da ly viai, ki tuo se tur ny ruo se rink da mi 
įskai ti nius taš kus, jau yra aiš kūs, ta čiau ko-
kiu bū du jie tar pu sa vy je iš rinks ge riau sią 
spor ti nin ką, vis dar lie ka ne ži nio je. Neat me-
ta ma ga li my bė tur ny rą su reng ti in ter ne te.

„Šiais me tais mū sų klu bas mi ni 25 me tų 
su kak tį. Bu vo me su pla na vę ir šven tę, ku rią, 
de ja, te ko at šauk ti. Vis gi šios pro gos ne lik si-
me ne pa mi nė ję. Pla nuo ja me Vil ka viš kio 
ka lė di nių eg lu čių puo ši mo kon kur sui pri-
sta ty ti sa vo ju bi lie ji nį me de lį“, – at sklei dė 
„Šir vin tos“ klu bo pir mi nin kė.

Mėgėjams skirtame turnyre prie šachmatų lentos 
susitiko Vytautas Ruočkus (kairėje) bei Algirdas 
Aušiūra.

S

SPORTAS

Atkelta iš 5 p.

Iš vie ti nių vers li nin kų ga vu si pa ra mos, 
M. Prūd ni ko va sa vo mik ro ra jo ne or ga ni-
zuo da vo šven tes, spor to rung ty nes, lei do 
laik raš tį „Vik to ri ja“. O jos pa ra šy ta pro-
gra ma „Jei gu aš bū čiau me ras...“ užė mė 
pir mą vie tą ir Ma ry tė bu vo ap do va no ta 
ke lio ne į JAV, kur taip pat ga lė jo pa si sem ti 
sa vi val dos pa tir ties, su si tik ti su įdo miais 
žmo nė mis, už megz ti ry šių su par tne riais 
už sie ny je.

 Iš ban dy mas sa vi gar ba
Įsit rau ku si į dar bą sa vi val do je M. Prūd-

ni ko va su pra to, kad aukš tes nėms pa rei-
goms užim ti rei kia ati tin ka mo iš si la vi ni mo, 
to dėl įsto jo į Ru si jos vie šo jo ad mi nist ra vi-
mo aka de mi ją prie Pre zi den tū ros.

Nuo lat bū da ma vi suo me nės dė me sio 
cent re, gal vo da ma apie atei ties per spek ty-
vas, M. Prūd ni ko va su si do mė jo as me ny bės 
ug dy mo pro gra mo mis, ku rios pa dė jo at sa-
ky ti į dau ge lį gy ve ni mo klau si mų, su vok ti, 
kad gy ve ni me nie kas ne vyks ta at si tik ti nai.

Gin da ma dip lo mi nį dar bą Ma ry tė ga-
vo pa siū ly mą įsi dar bin ti Mask vo je. Nors 
Vo ro ne že lie tu vė bu vo iš gy ve nu si du de-
šimt me čius, nu ta rė sa ve iš ban dy ti Ru si jos 
sos ti nė je. Tie sa, ten jai te ko su si dur ti su 
Lie tu vo je sun kiai įsi vaiz duo ja ma ko rup-

] ci ja, kai pa rei gas ga li „nu si pirk ti“ už vi sai 
ne di de lius pi ni gus. Ta čiau sa vi gar ba kar-
tais bū na bran ges nė...

At sik ra tė kal tės
Vis gi tuo me tu li ki mas vėl mo te riai pa-

ki šo nau ją iš ban dy mą – da ly vau da ma tarp-
tau ti nia me as me ny bės ug dy mo se mi na re ji 
bu vo pa kvies ta at vyk ti į Len ki ją ir pa si da ly-
ti sa vo ži nio mis.

As me ny bės ug dy mo se mi na rams M. 
Prūd ni ko va dė kin ga už tai, kad pa dė jo at-
si kra ty ti kal tės jaus mo, per se kio ju sio nuo 
pat gi mi mo. Jos atė ji mas į pa sau lį bu vo 
toks pat neei li nis ir komp li kuo tas, kaip ir 
pa ži ni mo ke liu ve dęs gy ve ni mas. Mat pa-
sau lį ji tu rė jo iš vys ti drau ge su bro liu dvy-
niu. Ta čiau taip su si klos tė ap lin ky bės, kad 
gy ve ni mas bu vo do va no tas tik jai vie nai.

Tą gū džią 1964-ųjų rug sė jo nak tį dėl 
komp li kuo tai su si klos čiu sio dvy nius ne-
šio ju sios mo ters gim dy mo Viš ty čio me di-
kai iš kvie tė pa gal bą iš Vil ka viš kio. Ta čiau 
į Viš ty tį sku bė jęs eki pa žas pa te ko į ava ri-
ją. Pa vė la vus pa gal bai Ma ry tės bro lio gy-
vy bės iš gel bė ti ne be pa vy ko...

Pas ta ruo sius 7 me tus M. Prūd ni ko va 
ve da as me ny bės ug dy mo bei svei kos gy-
ven se nos se mi na rus tiek Len ki jo je, tiek 
Ru si jo je. Per kū no ma sa žą, bend ra vi mą, 
nau do da ma si gau to mis ži nio mis ji mo ko 

žmo nes pa keis ti gy ve ni mo bū dą, po žiū rį, 
kad grįž tų svei ka ta ir psi cho lo gi nė ra my-
bė, pagerėtų sa vi tar pio san ty kiai. Ma ry tė 
tu ri su kū ru si ke lias tuo be si ver čian čias 
įmo nes, o Len ki jo je ne tru kus tu rė tų at si-
da ry ti jos ir bend ra min čių įkur tas svei kos 
gy ven se nos, iš min ties ir il gaam žiš ku mo 
ins ti tu tas. Mo te ris šia te ma tu ri su kū ru si 
tink la raš čius, ku riuo se da li ja si sa vo min ti-
mis ir įžval go mis.

Ap si gy ve nu si Viš ty ty je Ma ry tė sa vo 
įgy tas ži nias ke ti na per teik ti ir mū sų ra-
jo no gy ven to jams, pa dė ti jiems pa si keis ti, 
kad vi siems bū tų pa to giau gy ven ti šia me 
pa sau ly je. Kad ga lė tu me keis tis, gy ven ti 
tei sin giau ir iš veng ti ka tast ro fų.

O kol kas M. Prūd ni ko va ne ga li at-
si džiaug ti Viš ty čio gam tos do va no mis, 
ku rias mes ga li me im ti, bet ne mo ka me 
pa si nau do ti. Mo te ris iš obuo lių ir ki tų na-
tū ra lių pro duk tų ga mi na sal dai nius ir svei-
kus sal du my nus.

Šiuo me tu, kol ko ro na vi ru sas truk do 
bend rau ti ir su si tik ti sa viug dos mo kyk lo-
se, M. Prūd ni ko va su bend ra min čiais ir 
vie ti niais ga min to jais ruo šia ka lė di nes 
do va nas, ku rių gal būt teks pa ska nau ti ir 
mū sų ra jo no gy ven to jams. Ta čiau pa si bai-
gus pan de mi jai moteris ti ki si su si tik ti su 
vie ti niais žmo nė mis ir per duo ti jiems tai, 
ką do va no jo li ki mas.

Po li ti kės ke lią iš ban džiu si viš ty tiš kė 
pa si kliau na savąja gy ve ni mo fi lo so fi ja

Vil ka viš kio krep ši nio klu bo 
„Per las“ sportininkai Na cio-
na li nė je krep ši nio ly go je 
sa vait ga lį iš ko vo jo ant rą 
per ga lę iš ei lės.
Mū siš kiai sve čiuo se šeš ta die nį ga na 
už tik rin tai – re zul ta tu 97:75 nu ga lė jo 
savo varžovus – Mo lė tų „Eže rū no-At le-
to“ krep ši nin kus. 

Be veik vi sas rung ty nes pir ma vu-
sių vil ka viš kie čių gre to se ge riau siai 
žai dė Ed ga ras Sta nio nis, komandai 
pel nęs 21 taš ką ir su rin kęs 26 nau din-
gu mo ba lus. Jam ne blo gai tal ki no ir 
ko le ga Mar ty nas Lin ke vi čius. Šio krep-
ši nin ko są skai to je – 15 taš kų ir 24 nau-
din gu mo ba lai.

Ki tas rung ty nes klu bas „Per las“ žais 
šį šeš ta die nį, lapk ri čio 19 d., 18 val. Ko-
vos vyks sve čiuo se, mū sų spor ti nin kai 
var žy sis su Kau no „Žal gi rio“ dub le rių 
eki pa.

Dar kar tą su tais pa čiais var žo vais 
vil ka viš kie čiai sa vo jė gas aikštelėje iš-
mė gins lapk ri čio 21 d., 16 val.

Krepšinio var žy bų tie sio gi nes trans-
lia ci jas komandų sirgaliams bus ga li ma 
ste bė ti in ter ne to plat for mo je „You Tu-
be“ bei per „Del fi“ te le vi zi ją.

„San ta kos“ inf.

„Per lo“ krep ši nin kai 
įsi bė gė ja
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Jau nas duo nos ke pė jas tę sia se ne lių tra di ci jas
Atkelta iš 3 p.

„Abe jo ju, ar yra daug ke pė jų, 
ku rie duo ną kep tų taip, kaip aš. 
Dau ge liui tai – per il gas ir per 
su dė tin gas pro ce sas. Juk daug pa-
pras čiau nu si pirk ti jau su mal tus 
mil tus, o duo ną kep ti elekt ri nė je 
kros ny je. Aiš ku, taip iš kep tų ga-
mi nių ski ria si ne tik sko niai, bet 
ir ko ky bė. 

Pas ta ruo ju me tu vis po pu lia-
rė ja viso grū do duo nos ga mi niai, 
o aš juo kau ju, kad ma no ke pa ma 
duo na – gryniausio grū do. Juk ga-
my bos pro ce se ne pra ran da mos 
jo kios nau din go sios me džia gos“, 
– kal bė jo D. Lan gai tis.

Jo iš kep ta duo na – la bai so ti. 
Įp ras tai vie nos rie kės žmo gui 
vi siš kai už ten ka. Nega na to, ši 
duo na il gai nepasensta. Da riaus 
tei gi mu, taip yra dėl na tū ra laus 
bran di ni mo. 

Juk ir se no vė je žmo nės rugi-
nę duo ną savo šeimai kep da vo 
įpras tai ne kiek vie ną sa vai tę, o 
tik kar tą per mė ne sį.

]

 Vy riš kas dar bas
Vil ka viš kie tis ru gius per ka iš 

vie no Ša kių ra jo no ūki nin ko, vi si 
ki ti pro duk tai – taip pat tik na tū-
ra lūs. Vy ras ke pa tri jų rū šių juo dą 
duo ną su na tū ra liu rau gu, vie nos 

rū šies švie sią duo ną, py ra gą, o ne-
se niai ėmė kep ti ir se no viš kus sau-
sai nius. Kai ku riuos sa vo ga mi nius 
Da rius gar di na sau lėg rą žo mis bei 
ka na pių ir se za mų sėk lo mis.

Anks čiau vis ką da ry da vo vie-

nas pa ts, o pa sta ruo ju me tu ke pė-
jui į pa gal bą vis daž niau at sku ba 
jau nes ny sis bro lis Dai nius. Žmo-
nos Si mo nos prie duo nos ke pi mo 
Da rius ne pri lei džia. Jo tei gi mu, 
mo te rims tai – per sun ki veik la. 
Vien iš min ky ti teš lą rei kia bent 
pu sant ros va lan dos in ten sy vaus 
ir sun kaus dar bo. Tie sa, Da riaus 
su tuok ti nė pa de da jam ki tur: Si-
mona sver ia ar pa kuo ja duo nos 
ke pa lus.

Ti ki ne vi si
D. Lan gai tis šian dien jau čia si 

esan tis sa vo ro gė se. Jam pa tin ka 
tai, ką da ro, o au gan tis klien tų 
ra tas ver čia dar la biau steng tis ir 
gal vo ti apie plėt rą. Jau iki ki tos va-
sa ros vy ras pla nuo ja įsi reng ti pa-
pil do mas ga my bos pa tal pas.

Kon ku ren ci jos tarp duo nos 
ke pė jų vil ka viš kie tis ti ki no ne jau-
čian tis. Prie šin gai, anot jo, dau gu-
ma šio ama to meist rų tar pu sa vy je 
no riai da li ja si su kaup ta pa tir ti mi, 
pa de da vie ni ki tiems.

„Pas te bė jau, kad pa sta ruo ju 

me tu tiek na mi nės duo nos, tiek 
ap skri tai svei ko mais to po rei kis 
išau go. Aš ir pa ts anks čiau į duo-
ną ber da vau dau giau cuk raus nei 
da bar. Klien tai tai iš ties ver ti na. 
Daug kas gi ria ma no ga mi nius, ta-
čiau ne vi si ti ki, kad aš pa ts juos 
ke pu. Kai ku rios mo čiu tės, tai iš-
gir du sios, tie siog nu mo ja ran ka ir 
nuei na“, – juo kė si D. Lan gai tis.

Įp ras tai jis iš kep tą „Sū du vių 
kie mo duo ną“ rea li zuo ja Vil ka viš-
kio, Ma ri jam po lės ir Kal va ri jos 
tur guo se bei Gi žuo se, taip pat Ma-
ri jam po lė je esan čio se „Pro vin ci-
jos mė sos“ par duo tu vė se.

„Pa va sa rį, per pir mą jį ka ran ti-
ną, maž daug mė ne sį duo nos vi siš-
kai ne ke piau. Po to pri rei kė šiek 
tiek lai ko, kol klien tai vėl su grį žo. 
Pre ky bo je nė ra žo džio „pa lauk“. 
Jei pa si trauk si nors ir trum pam 
iš rin kos, ta vo vie tą grei tai užims 
ki ti. Šį ka ran ti ną su ti kau jau ra-
miau. Pla nuo ju šiek tiek ma žin ti 
ke pa mos duo nos kie kius, ta čiau 
vi siš kai pre ky bos ne nut rauk siu“, 
– tei gė pa šne ko vas.

Duo na ir sausainiai iškepti lai kantis vi sų se no lių tra di ci jų.
Andriaus GRYGELAIČIO nuo tr.

S
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Pla nuo ja mos ūki nės veik los 
(PŪV) or ga ni za to rius: Litg rid 
AB, Vir šu liš kių skg. 99B, LT-05131 
Vil nius, in ter ne to sve tai nė: www.
litg rid.eu, tel.: 8 707 02 229, 8 614 
84 590, el. p. info@litgrid.eu.

Po vei kio ap lin kai ver ti ni mo 
(PAV) do ku men tų ren gė jas: UAB 
„Ar dy nas“, Ge di mi no g. 47, LT-
44242 Kau nas, in ter ne to sve tai-
nė www.ar dy nas.lt, tel.: (8 37) 32 
3209, 8 614 37 145, el. p. ardynas@
ardynas.lt.

PŪV pa va di ni mas ir vie ta: 
330 kV elekt ros per da vi mo li ni jos 
Kruo nio HAE-Bi tė nai sta ty ba nu-
ma to ma Ma ri jam po lės ap skri ties 
Vil ka viš kio ra jo no (Šei me nos, Vir-
ba lio, Ky bar tų, Klau su čių se niū ni-
jų) ir Ša kių ra jo no (Ku dir kos Nau-
mies čio, Žvirgž dai čių, Sin tau tų, 
Ša kių, Ki du lių, Sla vi kų, Su dar go 
se niū ni jų) sa vi val dy bių te ri to ri jo-
se bei Tau ra gės ap skri ties Jur bar-
ko ra jo no (Jur bar kų, Sma li nin kų, 

Vieš vi lės se niū ni jų) ir Pa gė gių 
(Vil kyš kių, Lum pė nų se niū ni jų) 
sa vi val dy bių te ri to ri jo se.

PAV su bjek tai, ku rie pa gal 
kom pe ten ci ją teiks iš va das dėl 
PAV ata skai tos: Pa gė gių sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci ja, Jur bar ko 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra-
ci ja, Ša kių ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja, Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja, Na-
cio na li nio vi suo me nės svei ka tos 
cent ro prie Svei ka tos ap sau gos 
mi nis te ri jos Ma ri jam po lės ir Tau-
ra gės de par ta men tai, Prieš gais-
ri nės ap sau gos ir gel bė ji mo de-
par ta men to prie Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri jos Klai pė dos ir Kau no 
prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy-
bos, Kul tū ros pa vel do de par ta-
men to prie Kul tū ros mi nis te ri jos 
Ma ri jam po lės ir Tau ra gės sky riai, 
Vals ty bi nė sau go mų te ri to ri jų tar-
ny ba prie Ap lin kos mi nis te ri jos, 
Lie tu vos geo lo gi jos tar ny ba prie 

Ap lin kos mi nis te ri jos ir Vals ty bi-
nė miš kų tar ny ba.

At sa kin go ji ins ti tu ci ja, ku ri 
priims spren di mą dėl PŪV po-
vei kio ap lin kai: Ap lin kos ap sau-
gos agen tū ra.

PAV ata skai tos eks po na vi-
mas, ekst re ma lio sios si tua ci jos 
me tu ap ri bo jus vi suo me nės pa-
te ki mą į sa vi val dy bių pa tal pas, 
at lie ka mas in ter ne tu PAV do ku-
men tų ren gė jo in ter ne to sve tai-
nė je www.ar dy nas.lt>Vie ši svars-
ty mai ir PŪV or ga ni za to riaus 
in ter ne to sve tai nė je www.litg rid.
eu>Tink lo plėt ra>Stra te gi niai pro-
jek tai>Kruo nio HAE-Bi tė nai. Jei 
ap ri bo ji mai bus pa nai kin ti, su 
PAV ata skai tos po pie ri ne ver si-
ja bus ga li ma su si pa žin ti Vil ka-
viš kio r., Ša kių r., Jur bar ko r. ir 
Pa gė gių sa vi val dy bė se. Dėl PAV 
ata skai tos eks po na vi mo vie tos 
kreip tis į konk re čios sa vi val dy bės 
Ar chi tek tū ros ar ba Bend rų jų rei-

ka lų / Priė mi mo sky rių.
Su PAV ata skai ta su si pa žin ti 

ir pa siū ly mus teik ti PAV do ku-
men tų ren gė jui (pa siū ly mų ko pi-
jas pa gal kom pe ten ci ją teik ti PAV 
su bjek tams ar ba Ap lin kos ap sau-
gos agen tū rai in for ma ci jai) ga li ma 
iki pa sku ti nio vie šo su pa žin di ni-
mo pa bai gos (gruo džio 18 d.).

Dėl ekst re ma lios si tua ci jos 
me tu pa skelb tų ap ri bo ji mų vie-
šas vi suo me nės su pa žin di ni-
mas su PAV ata skai ta vyks tie-
sio gi nės in ter ne ti nės vaiz do 
trans lia ci jos bū du kiek vie nai 
sa vi val dy bei at ski rai, že miau pa-
teik tu lai ku pa gal trans lia ci jos 
nuo ro dą. Tuo at ve ju, jei bus leis-
ta or ga ni zuo ti ren gi nius už da ro-
se pa tal po se, vie šas vi suo me nės 
su pa žin di ni mas su PAV ata skai ta 
bus vyk do mas tuo pa čiu nu ro dy-
tu lai ku ati tin ka mo se sa vi val dy-
bė se.

Gruo džio 17 d., 17 val.; trans-

lia ci jos nuo ro da https://tinyurl.
com/HB-PAV-Pa ge giai; Pa gė gių 
sav. pa tal po se, Vil niaus g. 11, LT-
99288 Pa gė giai.

Gruo džio 17 d., 19 val.; trans-
lia ci jos nuo ro da https://tinyurl.
com/HB-PAV-Jur bar kas; Jur bar ko 
r. sav. pa tal po se, Da riaus ir Gi rė-
no g. 96, LT-74187 Jur bar kas.

Gruo džio 18 d., 16 val.; trans-
lia ci jos nuo ro da https://tinyurl.
com/HB-PAV-Vil ka vis kis; Vil ka viš-
kio r. sav. pa tal po se, S. Nė ries g. 1, 
LT-70147 Vil ka viš kis.

Gruo džio 18 d., 18 val.; trans-
lia ci jos nuo ro da https://tinyurl.
com/HB-PAV-Sa kiai; Ša kių r. sav. 
pa tal po se, Baž ny čios g. 4, LT-
71120 Ša kiai.

Pri si jun gi mo prie tie sio gi-
nės trans lia ci jos inst ruk ci ja ir 
dau giau in for ma ci jos pa teik ta 
UAB „Ar dy nas“ in ter ne to sve tai-
nė je www.ar dy nas.lt>Vie ši svars-
ty mai. Užsk. 2647
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Kiek vie na die na – nau jas iš šū kis

Si tua ci ja kei čia si kas dien
Vi so je ša ly je šiuo me tu si tua ci-

ja yra gan įtemp ta, nes už si krė ti-
mų at ve jų kie kiai di dė ja ir pi lie čiai 
vis la biau bi jo už si krės ti ko ro na vi-
ru su. Ta čiau kiek vie nas pir miau-
sia gal vo ja me apie sa ve ir sa vo 
šei mą, o juk me di kai bei ki ti svei-
ka tos prie žiū ros įstai gų dar buo to-
jai yra bū tent tie as me nys, ku rie 
pir mo sio se gre to se gru mia si su 
klas tin gu vi ru su ir ku rie ne ša di-
džiau sią pan de mi jos naš tą bei at-
sa ko my bę už vi sų mū sų svei ka tą.

Kiek vie ną die ną bū da mas pir-
mo sio se gre to se ko ro na vi ru so 
fron te, in fek to lo gas L. Sve ti kas pa-
sa ko ja, kad į VULSK In fek ci nių li gų 
cent ro Priė mi mo-sku bios pa gal bos 
sky rių kas dien krei pia si ne ma žai 
pa cien tų, ku rių di džio ji da lis – in-
fe kuo ti vi ru su. „Mes esa me vie nas 
pa grin di nių SARS-CoV-2 vi ru su 
ser gan tiems pa cien tams pa slau-
gas tei kian čių cent rų, CO VID-19 
in fe kuo ti pa cien tai, ku riems rei kia 
sta cio na ri nio gy dy mo, yra gy do mi 

mū sų cent re, ta čiau vi sų pa cien tų 
mes sta cio na ri zuo ti ne ga li me dėl 
vie tų sto kos, to dėl pa cien tus, ku-
riems pa gal ba ga li bū ti su teik ta 
at ra mi nė se li go ni nė se, per ke lia me 
į ki tas įstai gas – Vil niaus mies to 
kli ni ki nės li go ni nės CO VID-19 sky-
rių, Uk mer gės li go ni nę, Aly taus 
li go ni nę. Lapk ri čio 11 d. duo me-
ni mis, Rea ni ma ci jos-in ten sy vios 
te ra pi jos sky riu je bu vo gy do ma 
14 pa cien tų, ta čiau si tua ci ja kas-
dien kei čia si. Sky riuo se vi suo met 
esa ma pa cien tų, ku riems yra ti kė-
ti nas būk lės pa blo gė ji mas ir per-
kė li mo į Rea ni ma ci jos sky rių ga li-
my bė“, – tei gia jis.

Svar biau sia lai ky tis 
rei ka la vi mų
Kaip ir ki to se ša lies gy dy mo 

įstai go se, San ta ros kli ni ko se yra 
lai ko ma si griež tų in fek ci jų kont-
ro lės rei ka la vi mų: ko ro na vi ru su 
ser gan tys pa cien tai gy do mi tik tam 
skir tuo se sky riuo se, į ku riuos juo se 
ne dir ban tiems dar buo to jams, pa ša-

li niams as me nims ar lan ky to jams 
užei ti yra griež tai drau džia ma.

„Kli ni ko se yra ke tu ri pa cien-
tų, ser gan čių CO VID-19, gy dy mui 
skir ti sky riai tri juo se skir tin guo se 
kor pu suo se. Jei bet ku ria me ki-
ta me li go ni nės sky riu je bū tų nu-
sta ty tas ko ro na vi ru su ser gan tis 
pa cien tas, toks pa cien tas ne del-
siant bū tų per kel tas to liau gy dy ti į 
vie ną iš ke tu rių CO VID-19 sky rių“, 
– si tua ci ją aiš ki na Priė mi mo-sku-
bios pa gal bos sky riaus va do vas.

Kal bė da mas apie vi ru so pli ti-
mą tarp įstai gos dar buo to jų me-
di kas ma no, jog bet ku ris kli ni-
kų dar buo to jas di džiau sią ri zi ką 
už si krės ti pa ti ria už dar bo vie tės 
ri bų. Vi si me di ci nos dar buo to jai 
itin griež tai bei są ži nin gai ver ti-

na pri va lo mas ap sau gos prie mo-
nes ir at sa kin gai lai ko si in fek ci jų 
kont ro lės rei ka la vi mų, to dėl ri zi-
ka už si krės ti dar bo vie tė je yra pa-
ly gin ti ne di de lė.

„In fek ci jų kont ro lės sky rius 
dar buo to jams nuo lat or ga ni zuo ja 
mo ky mus, per ku riuos kas kart iš 
nau jo yra pri me na mi sau gaus dar-
bo prin ci pai“, – tei gia L. Sve ti kas.

Vi suo me nė neį ver ti na 
grės mės
Vie na svar biau sių ir di džiau-

sių pro ble mų, su ku rio mis su si-
du ria gy dy mo įstai gos šiuo neei li-
niu lai ko tar piu, me di kas įvar di ja 
dar buo to jų už si krė ti mą vi ru su 
ir bū ti ną vi sos kar tu dir bu sios 
pa mai nos sa vii zo lia ci ją. Juk tu-
rė ję kon tak tą su už si krė tu siuo ju, 
įvai rūs sky riai ne ten ka per so na lo 
dar buo to jų, o li ku siems spe cia lis-
tams di dė ja dar bo krū viai.

Be vi so to, ki ta di de lė grės mė 
me di ci nos įstai goms ky la tuo met, 
kai pa cien tai už si kre čia ko ro na vi-
ru su gy dy da mie si li go ni nė je.

„Ma no nuo mo ne, vi suo me nė 
ne tei sin gai in for muo ja ma apie 
šią pro ble mą. Ga li me iš girs ti pa-
si sa ky mų, kad pa cien tai bu vo 
už krės ti gy dy mo įstai go je, tar si 
tai bū tų at lik ta ty čia. Vi suo me-
nei rei kė tų ži no ti, kad pa cien tai 
prieš pa tek da mi į sta cio na rą yra 
tes tuo ja mi, re gu lia riai tes tuo ja mi 
ir dar buo to jai, ta čiau pro ble ma 
šiuo at ve ju yra in ku ba ci jos pe rio-
de esan tis as muo. Ti riant in ku-
ba ci jos pe rio de esan čius as me nis 
ga li me gau ti nei gia mą CO VID-19 
PGR ty ri mo at sa ky mą, kol šiam 
žmo gui ne pa si reiš kia simp to mai, 
jis ga li už krės ti ki tus. Nes var bu, 
ar tai bū tų dar buo to jas, ar pa cien-
tas. Vi sų kiek vie ną die ną iš tir ti 
ne ga li me“, – aiš ki na L. Sve ti kas.

Anot Vil niaus uni ver si te to li-
go ni nės San ta ros kli ni kų In fek ci-
nių li gų cent ro Priė mi mo-sku bios 
pa gal bos sky riaus va do vo, no rint 
iš veng ti šių dvie jų pa grin di nių 
grės mių, ku rios gąs di na me di ci-
nos įstai gas ir jo se dir ban tį per so-
na lą bei gy do mus pa cien tus, yra 
lai ko ma si pa grin di nių sau gu mo 
prin ci pų: daž nai tes tuo ja mi dar-
buo to jai, o pa cien tams at lie ka-
mi tes tai prieš jiems pa ten kant 
į sta cio na rą, tiek me di kai, tiek 
pa cien tai griež tai lai ko si vi sų in-
fek ci jų kont ro lės ir ap sau gos rei-
ka la vi mų. Kad ir kaip bū tų, sie-
kiant mak si ma lių re zul ta tų, li ku si 
vi suo me nės da lis pri va lo taip pat 
są mo nin gai įver tin ti ga li mas pan-
de mi jos grės mes ir at sa kin gai 
lai ky tis vi sų nu ro dy tų ap sau gos 
prie mo nių. Užsk. 2655

Vie nas nu mal šin tas ko vos su ko ro na vi ru su eta pas 
jau praei ty je, ta čiau šian dien, pra dė jus itin spar čiai 
aug ti už si krė ti mų skai čiui, Lie tu vo je griež ti na mos 
ka ran ti no są ly gos, o pa sau lio ša lys, siek da mos ap si-
sau go ti, už ve ria sie nas, įve da ko men dan to va lan das 
ir skel bia ka ran ti nus.

Apie tai, kaip šiuo me tu se ka si ir ko kia di džiau sia 
grės mė ky la me di ci nos įstai goms, pa sa ko ja Vil niaus 
uni ver si te to li go ni nės San ta ros kli ni kų (VULSK) 
In fek ci nių li gų cent ro Priė mi mo-sku bios pa gal bos 
sky riaus va do vas Li nas Sve ti kas.

 S Li no Sve ti ko pa ste bė ji mu, svei ka tos prie žiū ros dar buo to jų už-
si krė ti mas ko ro na vi ru su – vie na di džiau sių pa sta ro jo lai ko tar-
pio grės mių. And riaus UFAR TO  nuo tr.

In for ma ci ja apie pa reng tą Ypa tin gos vals ty bi nės svar bos elekt ros ener ge ti kos sis te mos sinch ro ni za ci jos pro jek to „330 kV 
elekt ros per da vi mo li ni jos Kruo nio HAE-Bi tė nai sta ty ba“ po vei kio ap lin kai ver ti ni mo ata skai tą ir vie šą vi suo me nės su pa žin di ni mą

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

Marijampolės apskrities laikraštis

Informacija tel. (8 342) 20 805.

www.santaka.info
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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 72 210.2638

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. 
Tel. 8 680 27 027. 4369

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

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

Dengia stogus su savo ir 
užsakovo medžiagomis. Atlieka 
visus skardinimo darbus.
Tel. 8 620 67 934. 2230

Laisvės atėmimo vietų ligoninė 
ieško bendrosios praktikos 
slaugytojos Marijampolės 
pataisos namuose, Kybartų 
sektoriuje. Atlyginimas – 800 
Eur. Tel. (8 346) 43 784, el. p. 
aurelija.gliaudeliene@lavl.lt. 2621

UAB „Kybartų darna“ reikalingas 
statinių priežiūros inžinierius.
Privalumas: gebėjimas rengti 
statybos rangos darbų sąmatas 
„Sistela“ programa.
Tel.  8 616 48 771. 2658

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181. 36

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites, didelius mėsinius 
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551. 374

Kaminų, dūmtraukių, 
krosnių valymas, priežiūra ir 
skardinimas. 
Tel. 8 621 99 958. 2652

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

Stogų dengimas, skardinimas, 
remontas, karkasų įrengimas, 
šiltinimas, gipso ir dailylenčių 
montavimas. 
Tel. 8 631 91 211. 2651

Ruošia automobilius TA 
apžiūrai, remontuoja važiuokles, 
variklius. Atlieka kompiuterinę 
diagnostiką, nesudėtingus 
elektros darbus.
Tel. 8 644 45 275. 2052

Broilerių skerdieną (šerti kviečiais, 
kukurūzais, mėsa geltona, 
apdorota rankomis, 4,90 Eur už 
kg). Tel. 8 608 39 334. 2656

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

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

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

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

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

Įvairius automobilius. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. Tel. 8 650 28 930. 3991

Sendaikčius: knygas, lininius 
audinius, nuotraukas, statulėles, 
pinigus, laikrodžius, indus, 
medalius, ženkliukus, karinius 
daiktus, pašto ženklus, gintarą, 
papuošalus, stalo įrankius, 
plokšteles, kalendorius ir kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53 993. 2327

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

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

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
– (iki 1,40 Eur už kg), telyčias – 
(iki 1,35 Eur už kg), karves – (iki 
1,10 Eur už kg), galvijus auginti 
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874. 2668

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 2269

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

Namą 4 km nuo Vilkaviškio, 
Serdokų k. (su dalimi baldų, 
reguliuojamas šildymas, pirmame 
aukšte plastikiniai langai, yra 
tualetas, 16 a žemės prie namų).
Tel.: 8 617 77 034, 
(8 342) 69 328. 2650

Mūrinį namą Tiesos g., 
Kybartuose (ūkiniai pastatai, 15 a 
žemės). 
Tel. 8 650 64 887. 2528

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF 
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT 
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT 
B6, CITROEN PICASSO, FORD 
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN 
ALMERA. 
Tel. 8 650 28 930. 497

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už 
kg, lenkiška – 2,60 Eur už kg). 
Atveža. 
Tel. 8 607 12 690. 2041

Paukščių kurjeris prekiaus 
vakcinuotomis vištaitėmis! 
Lapkričio 20 d. (penktadienį)
prekiaus S. Ludavičiaus ūkyje, 
Nemunaityje, augintomis 3–6 
mėn. vakcinuotomis rudomis, 
juodomis, raibomis, baltomis 
dėsliosiomis vištaitėmis, kurios 
gyvena 4–5 metus, taip pat 
kombinuotaisiais pašarais. 
Pristato į namus. Atveža 
nemokamai (minimalus kiekis – 5 
vištaitės). 
Tel.: 8 623 04 888, 
8 612 75 682. 2664

Lėtą veršingą karvę.
Tel. 8 620 52 207. 2653

Veršingas telyčias.
Tel. 8 672 05 090. 2663

Ekologiškai užaugintą kiaulę.
Tel. 8 663 84 290. 2657

SIŪLO DARBĄ

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

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

Netektis, o gal žvaigždė išsivedė brangų žmogų.
Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Klimavičių ir jo šeimą dėl brolio 
mirties.
Pievų gatvės kaimynai 2666

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, kad sielvarte 
sušildytų, paguostų, gyventi šauktų vėl be sopulio širdy ir 
ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūnę Jasulaitienę, jos šeimą bei 
artimuosius dėl mylimo tėvelio-uošvio-senelio Broniaus KAUKO 
mirties.
Kaimynai O. Vilbikaitienė, A. Selmistraitis, G. ir S. Pranskevičiai 2665

Kai likimas taip netikėtai išsiveda brangiausią žmogų, 
širdyje lieka didžiulė tuštuma ir skausmas...
Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūnę Jasulaitienę ir jos šeimą dėl 
mylimo tėvelio mirties.
O. Butauskienė, V. Siriūnaitis 2669

Tegul išsiskyrimo skausmas kuo greičiau užgęsta – nors ir 
labai sunku. 
Nuoširdžiai užjaučiame Eugenijaus Kreivaičio ir Birutės 
Eidikienės šeimas dėl mamos-uošvės-močiutės mirties.
Alksnėnų kaimo bendruomenė 2667

UŽJAUČIAME

PARDUODA

♦ 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

ĮVAIRŪS

 
 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. 470

Vie na 
di džiau sių 
įmo nių 

Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197.

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

tie sio giai  per ka 

Užsk. 1167

PERKA

Užsk. 787

Užsk. 2396

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“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7

Užsk. 2659



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Vis dar ne šal ta

Lapkričio 17-oji – 
Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių 
diena

Lapkričio 18-oji – 
Latvijos nepriklausomybės diena
Europos supratimo apie antibiotikus 
diena
Tarptautinė geografinių informacinių 
sistemų diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos diena

Lapkričio 19-oji – 
Tarptautinė tualetų diena
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena

DIENOS

Lapkričio 17 d. 
Benita, Erta, Getautas, Gilvilė, Klotilda, 
Nemira, Salomėja, Viktorija

Lapkričio 18 d. 
Giniotas, Ginvydas, Romanas, Vesta

Lapkričio 19 d. 
Audra, Audrė, Audrius, Audrys, 
Audronė, Dainotas, Matilda, Rimgaudė

s

s

s

VARDINĖS

Pas ku ti nis ru dens mė nuo šal čiais ne gąs di-
na. Šian dien daug kur ly nos, pūs vi du ti nio 
stip ru mo pie ti nių kryp čių vė jas. Tem pe ra-
tū ra kils iki 5–10 laips nių ši lu mos.

Nes mar kaus lie taus tu rė tu me su lauk ti 
ir tre čia die nį. Vė jas kryp ties ne keis, gū siai 
vie to mis sieks 15 m/s. Tem pe ra tū ra nak tį 
bus 1–6, die ną 6–11 laips nių ši lu mos.

Ket vir ta die nio nak tį lie tus ap rims, o die-
ną dan gus vėl ims var vė ti. Piet va ka rių, pie-
tų vė jo gū siai dar la biau su stip rės. Ter mo-
met rai nak tį ro dys 3–8 laips nius ši lu mos, 
die ną vėl bus 6–11 laips nių.

Vėlyvo rudens nebijo raudona 
musmirės galvelė.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Jaunatis iki lapkričio 21 d.

07:52
16:14
08:22

Al vi to eže ro pa slap tis
Prie pat pa grin di nio plen to, 
ve dan čio į am ži ną sias prū-
sų že mes, sto vi ne di de lis 
jau kus mies te lis. Va žiuo jant 
Vir ba lio link, de ši nė je ke lio 
pu sė je, at si ve ria ra miai ty-
vu liuo jan čio eže ro pei za žas. 
Čia, ke le tą ki lo met rų nu to-
lęs nuo Vil ka viš kio, stūk so 
Al vi to baž nyt kai mis.
Mies te lio eže ras sle pia mi tais ir le-
gen do mis api pin tą pa slap tį. Is to ri jo-
mis apie eže ro dug ne gu lin tį baž ny-
čios var pą se nie ji al vi tie čiai da li ja si 
iš kar tos į kar tą.

Anot gra žiai suei liuo to pa da vi-
mo, „Vi sai ne se niai, gal tik šim tas 
me tų praė jo, Al vi to mies te lio pa-
dan gėj nau jie na links ma nuai dė jo. 
Mag na tas, Pae že rių dva ro tė ve lis 
Gau rons kis pa skel bęs: baž ny čia ant 
eže ro kran to tuoj ra sis. Jis pi ni gus 
duo siąs, o žmo nės jė gų lai ne gai lė sią, ir 
kas kuo ga lės, lai prie dar bo sun kaus pri-
si dė sią.

O tuo met vi sa me čia Pap rū sės ža liuo-
jan čia me plo te ne bu vo vie te lės, kur Die-
vui nueit pa dė kot. Kaip ta rė – pa da rė, vos 
me tai praė jo – ant eže ro kran to gra ži jau 
baž ny čia sto vė jo. Sek ma die nio ry tą jau, 
bū da vo, ūžia var go nai, va žiuo ja ir jo ja 
baž ny čion pa pras ti žmo nės ir po nai. O 
gar są šven to vės, kad to li vi si žmo nės gir-
dė tų, kad var dą Gau rons kio vi si, kas tik 
gy vas mi nė tų.

Tad nu pir ko Gau rons kis iš prū sų mies-
te lio Gum bi nės di džiau sią var pą. Žie ma 
ta da bu vo, dir vo nai spin dė jo pa ba lę. O eže-
ras ir upai tė mie go jo už ša lę. Mu ži kų ve ži-
mai vi si jau se niai po sto gu sto vė jo, kur tik 
be klau sei, skam ba lai po lau kus tik din dė jo 
– vi si ro gėm va ži nė jo.

Didž tur tis Gau rons kis nu pir ko aš tuo ne-
tą jau čių. Pa šė ręs grū dais dar po ra sa vai čių 
juos taip įpe nė jo, kad bu vo tik rai lyg su ti nę, 
– ta da iš va žia vo su jais var po į Gum bi nę.

Jau čiai vis klu po, sun kus bu vo var pas, 
net ąžuo lo ro gės braš kė jo. Šiaip taip prie Al-
vi to jie eže ro kran to pri slin ko. Ka dan gi jo 
le das gan tvir tas jau bu vo, ne lin ko, su ma nė 
Gau rons kis, kad būt pa to giau sia per eže rą 
var pą nu vež ti.

Ir kai tik ant eže ro jie su var pu už va-
žia vo, iš si šie pė le das ir po juo ka žin kas 
su de ja vo. Per ke le tą sieks nių le das ties 
var pu pra si vė rė, o var pas su ro gėm į eže-
ro dug ną nu nė rė. Dar lai mė – Gau rons kis 

pa bėg ti pa spė jęs, ki taip būt ir jis su var pu 
į gel mes nu gar mė jęs.

Al vi to kle bo nas, Gau rons kis ir dau ge-
lis po nų ne kar tą sva jo jo: Die ve, kaip bū tų 
ma lo nu, jei var pas Al vi to baž ny čios aukš-
to joj var pi nė je ka bo tų. Po mė ne sio kle bo-
nas, pri gu lęs pa mig ti, sap na vo tą var pą, 
ku ris mel dė, kad jį ne pa lik tų rū dy ti.

Jis pa ts ant kran to išei siąs, jei kas su 
pro ce si ja eže rą šven tint atei siąs. Bet per spė-
jo var pas, kad rei kės iš baž ny čios iš neš ti, 
kas tik joj yra ir ant eže ro kran to nu neš ti. 
Ir ten iš kil min gai kaip gra fui mi šias at lai-
ky ti. Ta da var pas išeis pa ts, ir vi si ga lės jį 
pa ma ty ti.

Ir kai tik sau lu tė skais čiau sia dan gu je 
pra švi to, su pra šė kle bo nas gy ven to jus vi so 
Al vi to. Lie pė iš neš ti vi sus daik tus, ku rie tik 
baž ny čio je ran das, ant eže ro kran to. Pask-
li do po Al vi to kai mus tuoj gan das, kad var-
pas išei siąs. Dau gy bė žmo nių su si rin ko iš-
vyst tą ste buk lą.

Atė jo kle bo nas. Baž ny čios tar nai pa si-
puo šę, kiek viens su kab liu, it ko von pa si-
ruo šę. Su jais var ga mist ra in spi ri tum tuo 
už trau kę, pra dė jo mi šias tam pa skir tą jį 
lai ką su lau kę. Bet tar nas baž ny čios šiūn 
tūp si, ten tūp si ir kan da iš bai mės pirš tus 
sau. Nes nie kur ne ran da ži bin to už žieb ti 
grab ny čioms. Ne lai mė bai si at si ti ko, at si-
mi nė jis, kad ži bin tą baž ny čioj pa li ko.

Ir iš plau kė var pas. Virš eže ro gal vą 
kra ty dams, ap link ap si dai rė, bet ži bin to 
nie kur ne ma ty dams, at gal vėl į eže ro juo-
das gel mes pa ni ro. Oi kiek bu vo riks mo, 

kiek aša rų bo boms iš bi ro.
Už mir šo ži bin tą, už mir šo. Vi sur, kur 

klau sei, vi si šau kė: už mir šo. Gau rons kis iš 
pyk čio net an ta kius rau kė. Ir lie pė pa kart 
tą, ku ris šią ne lai mę pa da rė. Ir tar ną pa ga-
vę į šal tą jį rū sį už da rė.

Taip din go tas var pas. Da bar eže re per 
Ve ly kas, kai žmo nėms išauš ta links mos 
šven tės ry tas, kai gar sas var pų iš baž ny-
čios į eže rą plau kia, nu sken dęs var pas 
ty liai iš eže ro šau kia: sken dau aš, bro lau, 
taip vos gir di mai su de juo ja, kaip liū tas 
per mie gą, ka da apie au ką sap nuo ja. Ir 
nuo to lai ko, kai eže ran var pas nu nė rė, 
žmo nių jo gel mė se ne vie nas pri gė rė.“

Pa sak kraš to ty ri nin ko Bro niaus Kvik-
lio, praei ty je Al vi to eže ras bu vo gar sus 
sa vo kar piais, ku rie bu vo vei sia mi eže-
re bu vu sia me šu li ny je. Ma no ma, kad 
kar piai užaug da vo mil ži niš ki, kai ku rie 
ne tilp da vo net į gel dą. Po Ant ro jo pa sau li-
nio ka ro Al vi to eže ras ne be bu vo jau toks 
žu vin gas.

Nors eže ras nė ra la bai di de lis, ta čiau 
vie to mis gy lis sie kia iki tri jų met rų ar dar 
dau giau. Se nie ji al vi tie čiai ti kė jo, kad jų 
eže rė lis tu ri po že mi nį ka na lą, ku ris jun-
gia si su Pae že rių van dens tel ki niu.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Se no ji Al vi to baž ny čia. 1918 me tai.S

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

Ap lin kos mi nis te ri ja nu sta tė Mi ni ma lius 
rei ka la vi mus dul kė tu mui ma žin ti lai kant, 
krau nant, ve žant pa lai das kie tą sias bi rias 
me džia gas (kie tą jį bio ku rą, ku ro dur pes, 
ak mens ang lis, me ta lų rū dą, kok są, mi ne-
ra li nes trą šas, pe le nus, suo džius, šla ką ir 
kt.). Jie skir ti už tik rin ti, kad ūkio su bjek tai 
ne terš tų ap lin kos už sa vo veik los skly po, 
ku ria me lai ko mos, krau na mos pa lai dos kie-
to sios me džia gos, ri bų.

Iki šiol tei sės ak tai ne nu ma tė rei ka la vi-
mų veik loms, su si ju sioms su bi rio mis kie to-
sio mis me džia go mis, trū ko tei si nių prie mo-
nių kont ro liuo ti to kią veik lą ir pa rei ka lau ti 
įmo nių at sa ko my bės už ap lin kos tar šą.

Da bar nu sta ty ti rei ka la vi mai nu ma to, 
ko kių prie mo nių tu ri im tis veik los vyk-
dy to jai dul kė ji mui su ma žin ti. At vi ro se 
aikš te lė se lai ko mas me džia gas rei kia ap-
deng ti, drė kin ti, ap sau go ti nuo vė jo, ri bo-

ti kau pų aukš tį, nau do ti įran gą dul kėms 
su gau dy ti, už da ro ti po kon ve je rius, krau ti 
san da riu grieb tu vu, pil ti iš grieb tu vo ar 
krau tu vo kuo lė čiau ir kuo ar čiau kau po, 
kuo ma žiau kar tų per krau ti iš vie tos į vie-
tą, už deng ti lai kant trans por to prie mo nė-
se ir ve žant, plau ti ar ba va ly ti trans por to 
prie mo nių pa dan gas, ne ke liant pa pil do-
mo dul kė ji mo, gy ve na mo jo je vie to vė je 
va ly ti me džia go mis už terš tus kie ta dan ga 
pa deng tus ke lius ir kt.

Nau jai pra de da mą veik lą ur ba ni zuo to-
se te ri to ri jo se, kai nau do ja mos la bai dul-
kan čios me džia gos, rei kės vyk dy ti už da ro-
je pa tal po je ar ba ki tu už da ru bū du. Šias 
me džia gas bus ga li ma lai ky ti at vi ro je aikš-
te lė je tik tais at ve jais, kai dėl jų fi zi nių ar 
che mi nių sa vy bių ne tin ka už da ras bū das, 
ta čiau rei kės tai ky ti dau giau prie mo nių 
dul kė ji mui ri bo ti.

Nau jai pra de da mą veik lą su ma žiau 
dul kan čio mis me džia go mis ir nau jai 
pra de da mą veik lą su la bai dul kan čio-
mis me džia go mis li ku sio je ša lies te ri to-
ri jo je bus ga li ma vyk dy ti at vi ro je aikš te-
lė je skly pe, ku rio ri ba nu to lu si di des niu 
kaip 100 m at stu mu iki gy ve na mo jo pa-
sta to, vi suo me nės lan ko mo ne gy ve na-
mo jo pa sta to ar in ži ne ri nio sta ti nio.

Nau jai pra de dan tiesiems vyk dy ti su-
si ju sią veik lą šie rei ka la vi mai įsi ga lios 
2021 m. ko vo 1 d. Jau vyk dan tiesiems 
veik lą nu ma ty tas pa si ruo ši mo eta pas 
iki 2024 m. sau sio 1 d. Iki to lai ko jie 
tu ri šiuo me tu at vi ro je aikš te lė je vyk do-
mą veik lą per kel ti į už da ras pa tal pas ar 
vyk dy ti ki tu už da ru bū du, „patraukti“ 
nu ro dy tu at stu mu ar ba di džiau siu ga li-
mu at stu mu nuo sta ti nių.

Ap lin kos mi nis te ri jos inf.

Nus ta ty ti il gai lauk ti rei ka la vi mai 
dul kė tu mui ma žin ti
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