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DARBŠČIOS BITĖS
VIS DAR SUGEBA
NUSTEBINTI
ILGAMETĮ RAJONO
BITININKĄ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Į rajono gydymo įstaigas
sugrįžo gyvenimas

Vyksta paroda

AKTUALIA TEMA

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ruošiasi jubiliejui

Rajono poliklinikos jau atvėrė
pacientams duris. Ligoninė
pradeda teikti reabilitacijos bei
fizinės medicinos paslaugas, bus
atliekamos anksčiau, dar prieš
karantiną, numatytos planinės
operacijos.

Birželio 2 dieną bus minimas gimtosios
Jono Basanavičiaus sodybos atstatymo
30-metis.
Šia proga muziejus rengia parodą.
Jei turite su šios sodybos atstatymu susijusių nuotraukų ir galite jomis pasidalyti, Jono Basanavičiaus gimtinės muziejininkai labai prašo susisiekti su jais
tel. (8 342) 69 365, el. p. j.basanaviciaus.
gimtine@lnm.lt.

Gydytojui leidus

Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja Danguolė Almonaitienė patvirtino, kad į jos vadovaujamą
įstaigą vėl sugrįžo gyvenimas ir dirbti pagal naująją tvarką kol kas sekasi labai gerai. Tiesa, darbas kiek neįprastas, ribotas,
pacientų priimama mažiau, tačiau vien
pažvelgus į užsipildžiusią automobilių stovėjimo aikštelę aišku, kad visos medicinos
paslaugos jau teikiamos.
Poliklinikos darbas vyksta pagal nustatytą tvarką: pacientas telefonu registruojasi pas šeimos gydytoją, o šis nustatytu laiku susisiekia su pacientu. Surinkęs
anamnezę medikas sprendžia, ar pacientui pakanka nuotolinės konsultacijos. Jei
jos nepakanka, gydytojas skiria laiką, kada pacientas turi atvykti į polikliniką. Tokia pati tvarka numatyta ir gydytojams
specialistams: pas ginekologus, chirurgus,
pediatrus, psichiatrus pacientas gali atvykti tik jiems leidus ir suderinus laiką.

Susisiekti sudėtinga

Į įstaigą pacientas turi atvykti likus de-

Deklaruoja pasėlius

S Visiems į gydymo įstaigas ateinantiems pacientams pirmiausia pamatuojama
temperatūra.
Autorės nuotr.
šimčiai minučių iki vizito. Per šį laiką laukiant priėmimo privalu užpildyti anketą
dėl galimų kontaktų su COVID-19 sergančiais asmenimis. Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui būtina dėvėti apsauginę kaukę ir, pageidautina, pirštines.
Tiek medikus, tiek pacientus džiugina
tai, kad tyrimus pagaliau galima skirti ne
vien būtinosios pagalbos atveju, bet ir lėtiniams ligoniams.

„Lėtais žingsneliais bandome grįžti į vėžes“, – susidariusią situaciją reziumavo poliklinikos vadovė, sutikusi, kad karantinas
turi ir gerąją pusę. Mat pacientai sužinojo,
kad daug problemų galima išspręsti ir telefonu pasikonsultavus su gydytoju – nebūtina veržtis į gydymo įstaigą, ypač tada, kai
reikia tik išsirašyti seniai vartojamus vaistus, sužinoti tyrimų atsakymus ir pan.
] Nukelta į 2 p.

Mokslo metus švietimo įstaigos baigs nuotoliniu būdu
Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos karantino metu
gana sklandžiai įgyvendino nuotolinį mokymą. Dėkojame mokytojams ir švietimo įstaigų vadovams, kad atlaiko visus nuotolinio mokymo(si) iššūkius karantino metu. Artėjant mokslo metų pabaigai,
Savivaldybės mokyklų vadovai tariasi, kaip pabaigti mokslo metus,
švelninant karantino reikalavimus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius siūlo mokykloms iki birželio 1 dienos ugdymo procesą tęsti nuotoliniu būdu, o vėliau pačioms, suderinus su
Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos
įgaliotu asmeniu, spręsti dėl mokslo metų pabaigos datos. Anot A. Monkevičiaus,
ugdymo planai nenustato vienos bendros
mokslo metų pabaigos datos, tik trukmę,
ir mokyklos darbą organizuos skirtingai.
Bendrųjų ugdymo planų 9 punktas numato, kad vasaros atostogų pradžią nustato
mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų
rugpjūčio 31 d.
Remdamiesi Švietimo, mokslo ir sporto

Paežerių dvaro sodybos kieme eksponuojama paroda, skirta vilkaviškiečiams – Steigiamojo Seimo nariams.
Prieš 100 metų visos tautos balsais išrinktas Steigiamasis Seimas patvirtino
Konstituciją ir įtvirtino valstybės nepriklausomybę. Paroda apie kraštiečius
veiks iki gegužės 24 d.

ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. aplinkraščiu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“, mokyklų
vadovų ir bendruomenių pateiktais pasiūlymais, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai susitarė iki šių mokslo metų pabaigos
tęsti nuotolinį mokymą.
Mūsų Savivaldybės mokyklų, pradėjusių šiuos mokslo metus rugsėjo 2 d., 1–4 klasių mokiniai ugdymo procesą baigs birželio
5 d., 5–11 klasių – birželio 19 d., o gimnazijų
abiturientai – gegužės 22 d.
Nuo birželio 1 d., iškilus būtinybei,
nuotolinis mokymas bus derinamas su
individualiomis arba grupinėmis konsultacijomis mokykloje, užtikrinant proceso
saugumą.
Kiekviena mokykla savo ugdymo pla-

ną (nuotoliniu būdu) baigs įgyvendinti
skirtingu metu, nes per mokslo metus skirtingą dienų skaičių organizavo ugdymo
procesą kita forma ir kitose aplinkose.
Mokyklos, laikydamosi Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintų reikalavimų,
sudarys abiturientams, specialiųjų ugdymosi poreikių ar kitiems mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, kuriems
būtina papildoma pagalba, galimybę konsultuotis ne tik nuotoliniu, bet įprastiniu
kontaktiniu būdu.
] Nukelta į 4 p.

Užsk. 1048

Daugiau nei dvi savaites vykstantis pasėlių deklaravimas rajone kol kas eina
sklandžiai. Iki vakar dienos iš daugiau
nei 4 tūkst. ūkių savininkų į Žemės ūkio
skyriaus specialistus kreipėsi 1117 pareiškėjų, kurie bendrai deklaravo kiek
daugiau nei 20 tūkst. hektarų.
Iš viso rajone yra apie 85 tūkst. ha
deklaruojamos žemės plotų. Daugiausiai pareiškėjų pasėlius deklaravo iš Šeimenos (207), Bartninkų (176) Kybartų
(132) bei Pilviškių (128) seniūnijų.
Šiemet ūkininkai savo plotus galės
deklaruoti iki birželio 22 d.
Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną
uždelstą dieną galutinė paramos suma
bus mažinama 1 proc.

Rems verslą kaime
Iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos dėl
paramos iš norinčiųjų pradėti verslą
kaimo vietovėse.
Paramos lėšų suma nuo 7,2 mln.
Eur padidinta iki 25 mln. Eur, taip pat
pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Ūkio
ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama
ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti
yra mokama išmoka, įgyvendinimo taisyklės.
Parama galės būti skiriama fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems
juridiniams asmenims, ketinantiems
kaime užsiimti ne žemės ūkio veikla.
Šie sprendimai dėl paramos priimti
atsižvelgus į situaciją, susidariusią dėl
COVID-19 pandemijos.
„Santakos“ inf.

Pradedame teikti visas planines odontologijos
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Ar jau planuojate vasaros
atostogas?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Į rajono gydymo įstaigas
sugrįžo gyvenimas
] Atkelta iš 1 p.

S Elena SAVICKIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Sudėliotus vasaros planus teko
pakeisti: atšauktos Sankt Peterburgo,
Bavarijos, Tirolio, Italijos kelionės. Daugiau laiko skirsiu šeimai. Atostogas planuojame Lietuvoje.

apsaugančias priemones, endoskopuotojai, otorinolaringologai, kiti
didesnį kontakto laipsnį su pacientu turintys medikai privalo dėvėti
ir vienkartinius chalatus. Tačiau jų
apranga nėra prilyginama dėvimai
kolegų, kurie galimai kontaktuoja
su COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis.
Kadangi po kiekvieno paciento
priėmimo būtina dezinfekuoti patalpas, Konsultacinis skyrius, kaip
ir kitos gydymo įstaigos, gali priimti tik pusę tiek pacientų, kiek priimdavo iki karantino. Tačiau dauguma specialistų jau dirba, atliekami
kraujo, rentgeno, kompiuterinės
tomografijos ir kiti tyrimai. Pradedami ir profilaktiniai patikrinimai
mamografu.

D. Almonaitienė pripažino, kad
didžiausia problema šiuo metu
– susisiekti su tretinio lygio gydymo
įstaigų konsultantais. Nors pagal
sveikatos apsaugos ministro įsakymą konsultantų atstovai turėtų
susisiekti su ligoniais, vizitams registruotais iki karantino, tai vyksta
vangiai. Žmonės nukreipiami pas
šeimos gydytoją, kuris turėtų susisiekti su gydytoju konsultantu ir
užregistruoti savo ligonį, tačiau kol
kas su šiais specialistais susisiekti telefonu labai sudėtinga.

Skirsto srautus

S Saulius RINGYS
iš Vilkaviškio:

– Didesnę dalį atostogų praleisiu sodyboje – ten visada yra ką veikti. Keletui dienų planuoju su šeima nuvažiuoti
prie jūros. Vykti už Lietuvos ribų šią vasarą tikrai neplanuoju dėl visiems žinomos situacijos pasaulyje.

S Jovita JAŠINSKAITĖ
iš Vilniaus:

– Atostogauju jau pora mėnesių, nes
visi mano darbai – aktorės, modelio,
stiuardesės – dėl karantino sustojo. Tad
vasarą, tikėtina, teks dirbti. Planuoju
trumpas išvykas į Barseloną, Nicą, Milaną ar Kiprą, bet sunku kažką prognozuoti, nes situacija pasaulyje nepavydėtina.

Tuo tarpu su antrinio lygio specialistų konsultacijomis problemų
nekyla – ligoninės Konsultacinio skyriaus gydytojai specialistai priima
Reabilitologai – be vandens
pacientus su šeimos gydytojų siuntiReabilitacijos ir fizinės medicimais. Tiesa, čia taip pat galioja griežnos skyriaus medikai po ilgalaikių
ta tvarka.
atostogų jau taip pat sugrįžo į darGavęs šeimos gydytojo siuntimą
bą. Kol kas neveikia tik vandens
pacientas turi registruotis telefonu.
procedūrų centras, tačiau procedūTada Konsultacinio skyriaus gydytoras, į kurias pacientai atvyksta po
jai sprendžia, ar pacientui pakanka
vieną, ketinama netrukus atnaujinnuotolinės konsultacijos, ar būtina
ti. Tačiau mankštos baseine kol kas
kontaktinė. Jei skiriama kontaktinevyks ir ligoninės vadovas Linas
nė konsultacija, pacientas į gydy- S Į polikliniką galima patekti tik paspaudus durų
Blažaitis abejoja, ar reabilitologai
skambutį.
Autorės nuotr. šias paslaugas šiemet iš viso galės
mo įstaigą turi atvykti ne anksčiau
kaip 10 minučių iki paskirto laiko.
teikti.
Tiesa, Konsultacinėje poliklinikoje pildyti visiems matuojama kūno temperatūra.
Kadangi kontroliuojami srautai, prie
anketos dėl COVID-19 neteks. Jei pacientas Karščiuojantys pacientai neįleidžiami ir visų ligoninės įėjimų budi darbuotojai,
atvyks anksčiau nustatyto laiko, vizito pas nukreipiami į karščiavimo kliniką, kur nukreipiantys pacientus reikiama linkme.
gydytoją jam teks laukti automobilyje ar jiems yra atliekamas tyrimas dėl COVID- Vaikščioti, kur panorėjus, negalima.
lauke.
19.
Šią savaitę pradedamos planinės opeKaip informavo ligoninės Konsultaciracijos, tad normalizuojasi ir stacionaro
nio skyriaus vedėja Diana Mykolaitytė, jų
Tyrimai ir profilaktika
veikla. Tiesa, ligonių jame ir iki šiol netrūpoliklinika skirsto pacientų srautus pagal
Visi atvykstantys pacientai privalo dė- ko, nes būtinoji pagalba, kai žmogaus sveiamžiaus grupes: nuo 8 iki 12 val. priima- vėti apsaugines kaukes, pirštines, dezin- katai ar gyvybei kyla grėsmė, buvo teikiami jauni, rizikos grupei nepriklausantys fekuoti rankas ir laikytis dviejų metrų at- ma ir griežtojo karantino metu.
pacientai, nuo 12 iki 15 val. – vyresni nei stumo nuo kitų pacientų. Gydytojams taip
Deja, lankyti ligonių laisvai kol kas ne60 metų pacientai, taip pat turintys rizikos pat numatyta apsauga pagal grėsmės lygį. bus galima – tik gavus ligoninės vadovų
veiksnių ar sergantys lėtinėmis ligomis.
Intervencijų netaikantys gydytojai turi dė- leidimą. Tačiau artimųjų atneštus lauknePrie įėjimo į Konsultacinę polikliniką vėti apsaugines kaukes, pirštines bei akis šėlius medikai ligoniams perduoda.

ĮVYKIAI

Panaudojo duomenis

S Antanas BUDRYS
iš Vilkaviškio:

– Dirbu „Aušros“ gimnazijoje, todėl
mano vasara šiemet prabėgs darbe.
Esu kompiuterinių sistemų specialistas,
todėl atsakingai teks viską ruošti abiturientų brandos egzaminams, kurie šiemet vyks kone visą vasarą.

S Gitana ŠEŠKAUSKIENĖ
iš Maldėnų k.:

– Šią vasarą, kitaip nei 10 pastarųjų, tikrai žinau, jog niekur iš Lietuvos
nevyksiu. Vasaros atostogų laikas bus
skirtas susitikimams su šeima, vaikais,
išvykoms į gamtą, pajūrį.

Pranešimą apie eismo taisyklių pažeidimą
gavęs gražiškietis kreipėsi į policiją.
72-ejų Gražiškių miestelio gyventojas
nežinojo ką ir bemanyti, kai gavo policijos
pranešimą, jog turi sumokėti 15 eurų baudą, nes jam priklausantis automobilis „VW
Passat“ užfiksuotas viršijęs greitį. Gražiškietis tvirtino, jog neturi ir niekada neturėjo
tokios markės automobilio, tad ir pažeisti
Kelių eismo taisyklių negalėjo.
Vyras išklojo pareigūnams, kad vieną
volksvageną turėjęs gal prieš kokius 8 metus, tačiau šį atidavęs žentui. Vėliau automobilio nebeapsimokėjo remontuoti ir jis
priduotas sunaikinti.
Gražiškietis įtarė, kad jo vardu buvo suklastota automobilio pirkimo–pardavimo
sutartis, tad net apie tai nežinodamas dabar fiktyviai yra „VW Passat“ savininkas.
Kas galėjo pasinaudoti jo asmens duomenimis, vyras tiksliai nežino, tačiau įtaria
vilnietį, kuriam prieš metus pardavė „VW
Golf“. Kadangi pirkimo–pardavimo sutartyje įrašė savo asmens duomenis, nesąžiningas žmogus jais galėjo pasinaudoti.

Vairavo girtas
Naktį į penktadienį Pavištyčio kaime (Vištyčio sen.) sulaikytas neblaivus vairuotojas.

Apie 1 val. nakties Pavištyčio kaime patruliavę pasieniečiai sustabdė automobilį
„VW Passat“, kurį vairavo vietinis gyventojas Rolandas Penkauskas. Paaiškėjo, kad
vyras ne tik neturi teisės vairuoti, bet ir yra
girtas (2,55 prom.). Vairuotojas sulaikytas,
automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę.

val. išėjo ir negrįžta.
Prie tokių pranešimų įpratę pareigūnai
paprastai nekelia visų policijos pajėgų ant
kojų, mat žino, kurie iš jaunuolių linkę „pasivaikščioti“. Šįkart penkiolikmečio ieškoti
taip pat nereikėjo – į globos įstaigą jis parėjo pats.

Mušė moteris

Sezonas nesibaigė

Savaitgalį užfiksuoti du smurto artimoje aplinkoje atvejai.
Naktį į pirmadienį, apie 1.30 val., į policiją kreipėsi 45-erių vilkaviškietė. Moteris
prašė pagalbos, nes prieš ją smurtavo sutuoktinis. Smurtautojas sulaikytas.
Pareigūnams teko vykti ir į Gražiškius,
kur nuo vyro nukentėjo 36-erių moteris.
41-erių sutuoktinis žmoną mušė trijų vaikų – dešimtmečio, dvylikamečio ir aštuoniolikmečio akivaizdoje. Vyras sulaikytas.
Jam nustatytas sunkus (2,52 prom.) girtumas. Moteris medikų pagalbos atsisakė.
Apie įvykį informuoti vaiko teisių apsaugos specialistai. Anksčiau ši šeima į policijos akiratį patekusi nebuvo.

Nors kalendorinė vasara jau už slenksčio,
šilumos lauke dar gerokai per mažai. Pastaruoju metu ypač smarkiai atvėsus, individualiuose namuose gyvenantys žmonės vėl
intensyviau pradėjo kurti krosnis, o ugniagesiai – dažniau gauti iškvietimus dėl užsidegusių kaminų.
Gegužės 14-osios ryte Priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai pranešta, kad Sūdavos
kaimo (Klausučių sen.) Beržų gatvėje dega
gyvenamojo namo kaminas. Atvykus ugniagesiams iš kamino veržėsi dūmai, atviros
ugnies jau nebuvo. Degė tarp kamino ir
įdėklo susikaupę suodžiai.
Pastatas – keturių butų, bet jo gyventojai savo būstus kūrena atskirai. Gyventojo,
kurio kamine užsidegė suodžiai, būste dūmų detektorių nebuvo.
Ugniagesiai gyventojams nuolat primena, kad kol kūrenimo sezonas nesibaigė,
dūmtraukius reikia prižiūrėti. Būstuose privalu įsirengti ir detektorius – taip greičiau
pastebėsite gaisrą ir patys jausitės saugesni.
„Santakos“ inf.

Bėga iš namų
Policija nuolat fiksuoja pranešimus apie vaikus, pabėgančius iš rajono globos įstaigų.
Šeštadienį, apie 23 val., gautas pranešimas, kad penkiolikmetis globotinis, gyvenantis bendruomeniniuose globos namuose Vilkaviškyje, Pilviškių gatvėje, apie 20
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Bitės vis dar sugeba
nustebinti ilgametį bitininką
Andrius GRYGELAITIS

Šeimenos seniūnijoje, Obelupių kaime, gyvenantis
Juozas Strokas – vienas iš
didžiausių rajono bitininkų.
Tris dešimtmečius šiuos
vabzdžius laikantis vyriškis be jų jau neįsivaizduoja
savo gyvenimo.
Gerai peržiemojo

J. Strokas bites laikyti pradėjo
1990 m. Nuo to laiko su šiais vabzdžiais jam teko patirti ir šilto, ir šalto. Pasitaikę metų, kai jo laikomos
skraiduolės neištverdavo žiemos
ar per vasarą neprinešdavo norimo kiekio medaus. Visgi pastarieji
keleri metai – gana sėkmingi. Vasaros medunešiui buvo palankios, o
ir bitės gerai peržiemodavo. Ši žiema joms taip pat buvo palanki.
„Gera žiema vadinama ta, per
kurią neišgyvena tik iki 10 proc.
bičių. Jei šis skaičius būna didesnis, tada bitininkai jau skaičiuoja
nuostolius. Šiemet netekau vos
3–4 proc. bičių, tad manau, kad
sezonas prasidėjo pakankamai gerai. Pamenu, jog prieš keletą metų S Per 100 avilių turintis Juozas Strokas bites laikyti pradėjo prieš trisdešimt metų.
Autoriaus nuotr.
viename bityne pavasario sulaukė
tik saujelė bičių. Tuomet kalta buvo ne šalta žiema, o ruduo. Dabar ūkinin- mos bitės šiemet jau prinešė pakankamai žio medaus, vėl keliausiu į Vilkaviškio
kai dėl žalinimo reikalavimų sėja nemažai nemažą kiekį pavasarinio medaus, vyras turgų“, – teigė pašnekovas.
rudenį žydinčių augalų, kurie labai vilioja kol kas neskuba jo kopinėti. Taip jis siekia
Derliaus neprognozuoja
bites. Tuo metu, kai turėtų ruoštis žiemai, apsaugoti savo bites, jei staiga užkluptų
Nors pavasaris ir nuteikė optimistiškai,
jos dar skraido, nusilpsta ir dažniausiai nepalankūs orai ir jos negalėtų skraidyti.
dar iki naujų metų palieka šį pasaulį“, – pa- Jei taip atsitiktų ir bitės neturėtų medaus, tačiau prognozuoti būsimo derliaus J. Strotektų papildomai jas maitinti. Įprastai J. kas nebuvo linkęs. Jo teigimu, viščiukai skaistebėjimais dalijosi J. Strokas.
Jis apgailestavo, kad mūsų šalies žem- Strokas bičių suneštą produkciją pradeda čiuojami rudenį.
Vyras tikino pastebėjęs, kad tais metais,
dirbiai vis dar nesupranta bičių nešamos kopinėti gegužės pabaigoje.
„Praėjusių metų derliaus jau beveik kai bitininkai džiaugiasi gausiu derliumi,
naudos. Pavyzdžiui, Amerikoje ūkininkai
iš bitininkų net nuomojasi bites, kad šios nelikę, baigiu jį išparduoti. Šalyje pa- dažniausiai krenta medaus kainos. Jas koreapdulkintų jų augalus. Moksliškai įrodyta, skelbtas karantinas man išėjo net į nau- guoja ne tik vietinė rinka, bet ir įvežtinės
kad tokie augalai vėliau atneša net iki 30 dą. Nereikėjo važiuoti į turgų, ten šalti, produkcijos pasiūla. Daugiausiai į Lietuvą
o žmonės nusipirkti medaus patys pas medaus įvežama iš Ukrainos.
proc. didesnį nei įprastai derlių.
] Nukelta į 9 p.
Nors Obelupių kaimo gyventojo laiko- mane atvykdavo. Aišku, kai turėsiu švie-

Pretenzijos dėl batų sukėlė skaitytojų reakciją
Po gegužės 8 d. „Santakoje“
išspausdinto rašinio „Pacientų
batais gydytojai nesirūpina“ sulaukėme skaitytojų skambučių
ir komentarų.
Į redakciją paskambinusi vilkaviškietė sakė negalinti patikėti, kad šiais laikais dar
yra tokių įžūlių žmonių, kurie neblaivūs
sukėlę eismo įvykį drįstų reikšti pretenzijas medikams ir reikalautų neįmanomų
dalykų.
– Mane pribloškė to jauno vyro ir jo artimųjų reikalavimai. Negana to, kad prie
vairo sėdo girtas, neturėdamas tam teisės,
važiavo techniškai netvarkinga ir neregistruota transporto priemone, be šalmo, rizikavo ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių
sveikata bei gyvybe, drįsta kaltinti medikus, kad jo nenuprausė ir neapavė batų,
neparodė reikiamo dėmesio, – stebėjosi į
redakciją paskambinusi vilkaviškietė. – Jei
jau taip nutiko, kad girtas prisitrenkė, tai
tik tylėtų kaip pelė po šluota ir džiaugtųsi, kad medikai jam suteikė pagalbą, darė
brangius tyrimus, kompiuterinę tomografiją, siuvo žaizdą.

Moteris svarstė, kad avariją sukėlęs pilietis ir kiti medikus viešojoje erdvėje koneveikę asmenys, ko gero, nesuvokia, kad
suteikta pagalba mokesčių mokėtojams
kainuoja krūvą pinigų. Juk į avarijos vietą
lekia policija, greitosios pagalbos medikai,
dirba ligoninės personalas, eikvojami medikamentai. Vilkaviškietė įsitikinusi, kad
tokie žmonės, kurie drįsta reikalauti perteklinių paslaugų, dažniausiai yra žemo
išsilavinimo, niekur nedirba ir nemoka
mokesčių. O jei ir dirba individualiame
versle, tai garantuotai slepia mokesčius
nuo valstybės. Nes tik tie, kurie nieko neduoda, moka reikalauti iš kitų.
– Neturiu tarp draugų ar artimųjų medicinos darbuotojų, tačiau puikiai suprantu,
koks sunkus jiems dabartinis laikotarpis,
kaip sudėtinga ir pavojinga dirbti koronaviruso akivaizdoje, – kalbėjo į redakciją
paskambinusi moteris. – Gydytojai, slaugytojos, visas medicinos personalas rizikuoja savo bei savo šeimų sveikata ir gyvybe,
kad suteiktų pagalbą mums, ligoniams. Turėtume žemai prieš medikus lenkti galvas
ir padėkoti, kad jie didvyriškai stovi pirmutinėse barikadų linijose, o ne žeminti
kvailais priekaištais ir komentarais.

ATGARSIAI
„Santakos“ feisbuko paskyroje po
straipsniu taip pat pasipylė pilviškiečio ir
jo artimųjų elgesiu pasipiktinusių skaitytojų komentarų.
Skaitytoja Aušra rašė, kad jai ne kartą teko kreiptis į Vilkaviškio ligoninės
medikus ir niekada jų darbu nenusivylė.
Moteris siūlė įvesti tvarką, kad girtiems
vairuotojams tektų susimokėti už medikų
pagalbą iš savo kišenės, tada ir problemų
sumažėtų, ir medikai tuščių pretenzijų nesulauktų.
Jai pritarė ir skaitytojas Vitas, komentavęs, kad daugiausia „teisybių“ ieško tie,
kurie patys nedirba ir visus įstatymus mintinai „žino“. Tik pamiršta, kad be šalmo,
draudimo, neturinčiam teisės vairuoti bei
girtam motociklu lakstyti negalima. Kiti
juokavo, kad basiems pacientams reikėtų
iškviesti į ligoninę batsiuvį ir problema būtų išspręsta.
Tačiau atsirado ir tokių skaitytojų, kurie peikė medikus bei gynė neblaivų vairuotoją, neva gyvenime „visiems taip gali
pasitaikyti“.
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Prašo apsvarstyti
paramos galimybes
Kauno pramonės, prekybos ir
amatų rūmų (KPPAR) Vilkaviškio atstovybė raštu kreipėsi
į Savivaldybę, prašydama
apsvarstyti ir pagal galimybes pagelbėti rajono verslo
įmonėms bei verslininkams,
nukentėjusiems nuo koronaviruso pandemijos.
Tarp galimų paramos priemonių ši verslo interesus ginanti organizacija siūlo
Savivaldybei įmonėms, kurios karantino laikotarpiu turėjo prastovų arba
kurių veikla buvo sustabdyta, 50 proc.
sumažinti žemės, valstybinės žemės
nuomos, nekilnojamojo turto mokesčius bei nuomos mokestį už patalpas,
nuomojamas iš Savivaldybės, arba atsižvelgiant į konkrečią įmonės situaciją
3–6 mėnesiams galbūt ir atleisti nuo šių
mokesčių.
Taip pat prašoma peržiūrėti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą, padidinti numatomos paramos
sumas ir kuo skubiau paskelbti kvietimus.
KPPAR atstovybė pateikė pasiūlymų
ir dėl finansinės paramos savarankiškai dirbantiems asmenims, nukentėjusiems nuo COVID-19. Taip pat siūlo iki
karantino įsigytų verslo liudijimų bei
leidimų prekiauti ir teikti paslaugas
galiojimo terminą pratęsti tokiam laikotarpiui, kiek dėl pandemijos buvo apribota ar uždrausta verslininkų ir verslo
įmonių veikla.
Atstovybės nariai tikisi, kad Savivaldybė atsižvelgs į jų pasiūlymą ir kavinėms bei kitoms viešojo maitinimo
įstaigoms suteiks nemokamus leidimus
prekiauti visose viešose erdvėse, pavyzdžiui, J. Basanavičiaus aikštėje, Vilkaviškyje, ir kitose miesto vietose.

Prekes priims į
naują autobusiuką

Plėtojantiesiems verslą
esama geros žinios – Karalkrėslio bendruomenė siūlo
bendradarbiauti parduodant
Vilkaviškio krašto gamintojų
produkciją.
Nuo šiol bus daugiau galimybių mūsų
savivaldybėje pagamintą produkciją
nugabenti Marijampolės, Kauno, Alytaus pirkėjams. Karalkrėslio kepyklėlė
jau turi prekybinį automobilį.
Jį įsigyti pavyko per projektą, finansuotą ES lėšomis pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės strategiją ir finansiškai paremtą Vilkaviškio rajono
savivaldybės.
Karalkrėslio kaimo bendruomenės
kepėjai yra atviri visiems bendradarbiavimo pasiūlymams. Jų laukiama
feisbuko paskyroje „Karalkrėslio kepyklėlė“, el. p. karalkreslis@gmail.com,
tel.: 8 616 14 058, 8 698 18 928.
„Gaminkit, kepkit, virkit, konservuokit – mes padėsime parduoti!“
– kviečiami Vilkaviškio krašto gamintojai, pavieniai asmenys ir bendruomenės.
„Santakos“ inf.

2020 m. gegužės 19 d.

4

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

Televizorius ar žoliapjovė –
tikrai ne antrinės žaliavos
Skirta pakuotėms

Eglė MIČIULIENĖ

UAB „Ecoservice“ atstovas dar
kartą pabrėžė, kad privačiose valdose stovintys mėlynieji konteineriai
yra skirti buityje susidariusių pakuočių atliekoms.
– Į juos galima mesti įvairias
neužterštas pakuotes. Pavyzdžiui,
jei paseno pusė indelio majonezo,
turinį pirmiausiai reikėtų ištuštinti iš indelio, o ne su viskuo mesti į
konteinerį. Plauti indelių nereikia,
bet su visomis maisto atliekomis išmesti negalima. Kavos, traškučių,
ledų pakuotės, pieno, kefyro ar sulčių tetrapakai, plastikiniai maišeliai, dangteliai ir kamšteliai – visa
tai tinka į mėlynąjį konteinerį, – aiškino A. Stankevičius.
Į mėlynuosius konteinerius taip
pat galima dėti ir metalą bei popieriaus atliekas (makulatūrą). Tačiau
popierius taip pat neturėtų būti užterštas, tepaluotas ar pan.
– Vyksta uždaras ciklas: mes
išrūšiuotas atliekas priduodame
perdirbėjams, o jie pagamina, pavyzdžiui, tualetinio popieriaus, servetėlių, kitų gaminių. Tad produkcija, pagaminta iš užterštos žaliavos,
galimai bus su priemaišomis, – kalbėjo A. Stankevičius.

Jei ryte į gatvę išstūmę
antrinių žaliavų konteinerį
vakare radote jį neištuštintą, greičiausiai turinį teks
išversti ir viską išrūšiuoti iš
naujo.
Pila, ką tik nori

Pavasaris – tai laikas, kai pablogėja atliekų rūšiavimas – bent jau
taip teigia jų vežėjai. Taip nutinka
ne dėl to, kad žmonės per žiemą pamirštų, kur dėti buitines šiukšles, o
kur antrines žaliavas. Tiesiog šiuo
metu daugelis tvarkosi aplinką,
sandėliukus, įvairius užkaborius,
susigrėbia senas augalines atliekas.
Ir visa, kas nereikalinga, – ar iš nežinojimo, ar dėl vietos trūkumo
– dažnai suverčia į antrinių žaliavų
konteinerį.
Tokios talpyklos dangtį pakėlę
ir turinį pamatę vežėjai palieka konteinerį stovėti pilną.
S Mėlynuosiuose antrinėms žaliavoms skirtuose
– Ant konteinerių, kurių tą diekonteineriuose kartais atsiduria ir stambios buitiną neaptarnaujame, priklijuojame
nės technikos atliekos – pavyzdžiui, žoliapjovės.
lipdukus su paaiškinimu, kad talpykla neištuštinta dėl netinkamai
Dariaus BUNIKIO nuotr.
išrūšiuotų atliekų. Tokių atvejų
pasitaiko ne taip ir mažai, ypač pavasarį. kimo aikštelę (DGASA) bei nemokamai priNe bet koks stiklas
Pavyzdžiui, jei per dieną maršrute yra 500 duoti ten dirbantiems žmonėms. Buvę ir
Bendrovės darbuotojas priminė, kad į
konteinerių, tai iš jų iki 100 kartais neiš- taip, kad gyventojas apkaltina kaimyną, esą popieriui, plastikui ir metalui skirtus mėverčiame. Žinoma, viskas priklauso nuo šis į jo išstumtą tvarkingą konteinerį įmetęs lynuosius konteinerius negalima mesti
regiono. Pavyzdžiui, pačiame Vilkaviškyje dulkių siurblį. Tačiau mes kaimynų santy- jokių plastikinių daiktų, kurie nėra pakuožmonės atliekas rūšiuoja tvarkingiau nei kių nesprendžiame, sakome, kad jei jau tės. Pavyzdžiui, vaikiškas naktipuodis ar
rajono gyvenvietėse, – pasakojo UAB „Eco- taip nutiko, tegu žmogus tą siurblį nuneša žaislas, nors jie ir bus tik iš plastiko, turi
service“ Marijampolės padalinio vadovas atgal, – kalbėjo A. Stankevičius.
būti gabenamas į DGASA, nes perdirbti neAndrius Stankevičius.
Bendrovės atstovas stebėjosi, kad gy- tinka.
ventojai į antrinėms žaliavoms skirtas talĮ stiklui skirtus konteinerius taip pat
Kaltina ir kaimyną
pyklas primeta ir panaudotų sauskelnių, tinka ne bet koks stiklas, kaip gyventojai
Anot A. Stankevičiaus, atliekas vežantys ir automobilių plastiko, žaliųjų atliekų. Su- dažnai įsivaizduoja. Ši talpykla skirta tažmonės namų valdose stovinčiuose pakuo- pila netgi pelenus. Tačiau nešvarios saus- rai: buteliams ir stiklainiams.
tėms skirtuose mėlynuosiuose konteine- kelnės yra ne pakuotė, o paprasta šiukšAutomobilių stiklas yra neperdirbamas,
riuose randa pačių netikėčiausių dalykų lė, jas reikia mesti į mišrių komunalinių dėl to jis turi būti pristatytas į DGASA. Taip
– netgi žoliapjovių, televizorių ir vaikiškų atliekų konteinerį. Ten pat galima pilti ir pat – ir langų stiklo paketai.
dviračių.
pelenus, tik šiuos visų pirma būtina labai
Beje, jei žaislas, drabužis, elektronikos
– Kai tokį konteinerį paliekame neištuš- gerai atvėsinti, porą parų palaikant metali- prietaisas dar gerai išsilaikęs ir tinkamas
tintą, žmogus mums skambina ir pyksta: niame inde. Automobilių plastiką, taip pat naudoti, jo apskritai geriau neišmesti, o
esą, televizoriaus korpusas yra plastikinis. ir padangas, statybines atliekas privaloma atiduoti tiems, kam tie daiktai pravers. Jei
Taip, yra ir plastiko, bet televizorius – ne vežti į stambiųjų gabaritų atliekų aikštelę, tokių žmonių nepažįstate, galite pasinaudopakuotė, o elektronikos atlieka, ir ją reikia o šakas, lapus reikia kompostuoti arba ga- ti labdaros organizacijomis ar DGASA esannugabenti į didelių gabaritų atliekų surin- benti į žaliųjų atliekų aikštelę.
čia atiduotuve.

Siunčiasi meškeres
ir sodinukus
Karantino laikotarpiu pastebimi pakitę klientų įpročiai – gyventojai neįprastai dažnai
siunčiasi žūklės reikmenis bei
sodinukus.
„Jei reikėtų išrinkti karantino laikotarpio siuntą, tai būtų žūklės reikmenys.
Šiame segmente matome dešimtimis
kartų išaugusį siuntų kiekį. Meškerės,
masalai, speciali apranga ir kt. Matyt,
žmonės turi daugiau laisvo laiko, palankūs orai.
Antra pagal populiarumą kategorija
– medeliai, vaiskrūmiai, gėlės, sėklos“,
– teigė „Siuntos autobusais“ vadovė Indrė Ūsaitė-Šlenderienė.
Anot jos, per karantiną lietuviai pradėjo siųsti didesnes siuntas.
„Karantino metu pastebėjome, kad
išaugo pačių siuntų dydis. Tai nestandartinių matmenų, didesnių gabaritų
siuntos. Iš didžiųjų siuntų populiariausios – automobilių detalės. Nuo ratlankių, žibintų iki kapoto dalių. Taip pat
populiarūs išlieka vaikiški vežimėliai,
elektriniai paspirtukai, dviračiai, kurių
padaugėja kiekvieną pavasarį“, – sakė
I. Ūsaitė-Šlenderienė.
Sušvelninus karantino sąlygas tikimasi sulaukti odontologijos klinikų atstovų siuntų – jos įprastai sudarydavo
nemažą dalį siuntų.
Lietuvoje nuo kovo 16 d. įvestas karantinas kol kas pratęstas iki gegužės
31 d.
Pagal pranešimą spaudai

Apie pavardes
Ar žinote, kokia jūsų pavardės kilmė?
Kaip manote, kiek dar asmenų Lietuvoje turi tokią pat pavardę, kaip ir jūsų? O ar pagalvojote, kad galbūt jūsų
pavardė priskiriama konkrečiam regionui ir randama tik keliuose šalies
miestuose?
Sužinokite savo pavardės istoriją,
jos paplitimą Lietuvoje ir kilmę naudodamiesi Lietuvių kalbos instituto mokslininkų sukurta „Pavardžių duomenų
baze“. Ji laisvai pasiekiama internete
adresu http://lkiis.lki.lt/pavardziu-duomenu-baze.
Ten pateikiamos beveik visos dabartinės Lietuvos gyventojų pavardės,
išskyrus tas, kurios nei funkcija, nei
lingvistiškai nėra įaugusios į lietuvių
pavardžių sistemą.
„Santakos“ inf.

Mokslo metus švietimo įstaigos
baigs nuotoliniu būdu
] Atkelta iš 1 p.
Nuo gegužės 18 d. organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Savivaldybės švietimo įstaigose, vadovaujantis
galiojančiais Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimais, švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis.
Reikalaujama, kad grupės būtų izoliuotos, vaikai lankytų tą pačią grupę, būtų
vengiama skirtingų grupių kontaktų, sudaromos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai. Vaikus, kurie serga
lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis,
rekomenduojama ir toliau ugdyti namuose. Turi būti užtikrinamas visų priimamų
į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas.

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas) ar kitų požymių, negali būti
priimami į grupes.
Mokiniams, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos turi būti
teikiamas nemokamas maitinimas. Šiuo
metu visų Savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių – dvyliktų klasių
mokiniai kas dvi savaites gauna sausus
davinius. Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatyme nustatytais
atvejais nemokamas maitinimas turi būti
teikiamas ir mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.
Alma FINAGĖJEVIENĖ
Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Užsk. 857

Dovanoja šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Vilkaviškio „Perlo“ komanda –
Lietuvos RKL sezono nugalėtoja

TRIUMFAS

Andrius GRYGELAITIS

Dėl karantino anksčiau laiko
nutraukus Lietuvos regionų
krepšinio lygos (RKL) sezoną
jo nugalėtojais paskelbti Vilkaviškio „Perlo“ krepšininkai.
Viršijo lūkesčius

Praėjusiais metais „Perlas“ tapo RKL
B diviziono čempionais, o šiemet galingai
debiutavo aukščiausiame lygos divizione.
Daugelio nuostabai mūsų krepšininkai
reguliarųjį sezoną baigė pirmoje vietoje,
iškovoję 25 pergales ir patyrę vos 5 pralaimėjimus. Sezoną nutraukus anksčiau laiko,
lygos vykdomasis komitetas nusprendė komandas išrikiuoti pagal jų reguliariajame
sezone užimtas vietas. Būtent dėl to „Perlo“
krepšininkai paskelbti RKL nugalėtojais.
„Kiekvienas sportininkas, treneris ar
komandos vadovas svajoja titulą iškovoti
aikštėje, tačiau šįkart situacija nuo mūsų
nepriklausė. Prieš sezoną mūsų tikslas buvo patekti į stipriausiųjų komandų aštuntuką, o svajonė – finalo ketvertas. Neaišku,
kurią vietą būtume užėmę, jei sezonas būtų pratęstas. Bent šešios ekipos išsiskyrė
savo pajėgumu ir realiai pretendavo į titulą. Mūsų iškovota pirma vieta parodė, kad
svarbios visos rungtynės. Kai kurios komandos reguliariajame sezone šiek tiek pataupė savo jėgas, nes tikėjosi atsigriebti atkrintamosiose varžybose. Mes į kiekvieną
dvikovą ėjome rimtai nusiteikę, gerbėme
visus varžovus. Džiaugiamės, kad buvome
paskelbti sezono nugalėtojais“, – sakė „Perlo“ komandos vadovas Rokas Šlivinskas.
Nors ir iškovojo pirmąją vietą, jis turėjo tam tikrų priekaištų RKL vadovams. Roko teigimu, jie jau seniai privalėjo nutraukti sezoną ir paskelbti nugalėtojus. Taip dar
kovo viduryje pasielgė dviejų aukščiausių
šalies lygų vadovybės: Lietuvos krepšinio
lygos (LKL) čempionais paskelbti Kauno
„Žalgirio“ krepšininkai, o Nacionalinės
krepšinio lygos (NKL) nugalėtojų titulas
atiteko Marijampolės „Sūduvai“. Šios dvi
komandos, kaip ir „Perlas“, laimėjo savo
lygų reguliariuosius sezonus.

S Šį sezoną „Perlo“ krepšininkai per 30 rungtynių šventė net 25 pergales.
R. Šlivinskas teigė, jog ilgas RKL vadovų
delsimas paskelbti galutinį verdiktą įnešė
nereikalingos sumaišties ir nežinomybės.

Istorinė galimybė

Nors „Perlo“ krepšininkai paskelbti
RKL nugalėtojais, R. Šlivinskas abejojo,
ar lygos vadovybė kaip nors pagerbs bei
apdovanos geriausią šio sezono komandą.
Nepaisant to, vilkaviškiečiams suteikta istorinė galimybė kitą sezoną rungtyniauti
antroje pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygoje – NKL. Ji įprastai atitenka tik
RKL čempionams.
Ar tuo pasinaudos, R. Šlivinskas kol kas
pasakyti dar negalėjo. Anot jo, viskas priklausys nuo Savivaldybės administracijos
požiūrio bei paramos. Norėdamas dalyvauti NKL, klubas privalo turėti reikalavimus
atitinkančią sporto salę bei deklaruoti ne
mažesnį nei 80 tūkst. eurų metinį biudžetą. Sporto salę Vilkaviškyje planuojama atidaryti spalio pradžioje. Surinkti reikiamą
pinigų sumą gali būti daug sunkiau.
„Nežinia, kada dar tokia galimybė gali
pasitaikyti, todėl reikia dėti visas pastan-

gas, kad galėtume ją išsinaudoti. Miestui
turėti komandą NKL varžybose – prestižo
reikalas. Šios lygos kovos transliuojamos ne
tik internete, bet ir per televiziją. Tai galėtų
būti aktualu ir esamiems bei būsimiems komandos rėmėjams. Norint įgyvendinti tikslus, labai reikės ir mūsų krašto verslininkų
pagalbos“, – sakė R. Šlivinskas.
Jis neatmetė galimybės, jog nepavykus
debiutuoti NKL, „Perlas“ apskritai gali pasitraukti iš šalies krepšinio žemėlapio ir ateityje nedalyvauti jokiose varžybose.

Lengviau pasikviesti

Šį sezoną marijampoliečio Kęstučio
Juozaičio treniruojamo „Perlo“ gretose rezultatyviausiai žaidė po 17,1 tšk. per rungtynes pelnydavęs Edgaras Stanionis. Naudingiausias ekipos žaidėjas buvo beveik po 17
naudingumo balų kiekviename susitikime
rinkdavęs Deividas Rinkūnas. Ekipoje taip
pat puikiai rungtyniavo Tomas Milinskas,
Paulius Gvazdaitis, Arturs Pelšs, Domantas
Senda, Arminas Šaulys, Rokas Čepanonis,
Aurimas Birgelis, Rokas Valiulis ir kai kurie
kiti sportininkai.

Jei „Perlui“ pavyktų kitą sezoną žaisti
NKL, komandos sudėtis greičiausiai pasikeistų. Į ją būtų stengiamasi pakviesti daugiau jaunesnių ir perspektyvesnių krepšininkų. R. Šlivinsko teigimu, žaidėjai į
galimybę rungtyniauti Vilkaviškyje dabar
žiūri daug palankiau nei prieš keletą metų.
„Iš pradžių visi mūsų organizaciją stebėjo nepatikliai, tačiau pamažu pelnėme
gerą vardą, tad sportininkai dabar jau nori rungtyniauti Vilkaviškyje. Jei žaistume
NKL varžybose, pasikviesti dar geresnių
krepšininkų greičiausiai būtų net lengviau
nei rungtyniaujant RKL. NKL kovas sportininkai vertina kaip gerą galimybę tobulėti bei kilti į aukštesnį lygį. Gal nuskambės
kiek paradoksaliai, tačiau kartais krepšininkai dėl to net atsisako didesnių atlyginimų“, – sakė „Perlo“ vadovas.
Jis vylėsi, kad Vilkaviškio ekipai ir toliau pavyks kiekvieną sezoną gerinti žaidimą, dalyvauti aukščiausio lygio varžybose
bei nuolat kautis tik dėl pergalių. Rokas prasitarė, kad ateityje norėtų koncentruotis ne
vien į krepšinį. Jis turi planų atgaivinti ir
merdintį rajono futbolą.

Įdomioji apsaugos priemonių Lietuvoje statistika
Per kovo ir balandžio mėnesius Lietuvos medikus pasiekė beveik
28 mln. asmens apsaugos priemonių, kurių atskraidinimą organizavo Susisiekimo ministerija. Verčiant šiuos skaičius svorio matavimo
vienetais, bendrai tai sudaro 550 tonų, atskraidintų 21 lėktuvu.
Kamavo nežinia

AB Lietuvos paštas, kuris rūpinosi šių
priemonių logistika ir pristatymu į gydymo
įstaigas, atskleidžia daugiau įdomių faktų:
kiek kilometrų nuvažiuota, kiek ligoninių
aplankyta, kiek ir kokių priemonių pristatyta.
„Pandemijos pradžioje buvo be galo
svarbu kuo greičiau pristatyti medikams
būtinas asmens apsaugos priemones, todėl
susitelkę dirbome, kad per kuo trumpesnį
laiką jos pasiektų mūsų šalį. Asmens apsaugos priemonės oro keliu į Lietuvą gabenamos nuo kovo 28 d., o dabar mūsų šalį
jos pasiekia ir traukiniais. Dėl gerai suorganizuotos logistikos mūsų medikams nepritrūks apsaugos priemonių nei šiandien,

nei ateityje“, – garantavo susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevič.
„Kai kovo pabaigoje į Kauno oro uostą
su apsaugos priemonėmis nusileido pirmasis lėktuvas, nežinojome, kiek tokių lėktuvų
dar leisis ateityje ir kokio intensyvumo bus
šis logistinis projektas. Tą kartą tebuvo svarbu padėti kuo greičiau Lietuvos medikus
aprūpinti jų darbui itin svarbiomis priemonėmis. Visa pašto komanda kartu su Susisiekimo ministerija mobilizavome procesus ir
šiandien skaičiuojame ne tik dešimtis nusileidžiančių lėktuvų, bet ir į Lietuvą iš Kinijos atvykstančius traukinius. Džiaugiamės
galėdami padėti šaliai tokiu ekstremaliu
laiku“, – sakė Lietuvos pašto generalinė direktorė Asta Sungailienė.

Įdomūs faktai

• Kiek daugiau nei per mėnesį į Lietuvą
atkeliavo 550 tonų arba 28 mln. apsaugos
priemonių medikams. Tai 15 mln. vienkartinių pirštinių, 1,8 mln. medicininių kepurių
ir daugiau nei 5,6 mln. kaukių, daugiau nei
3 mln. antpadžių, beveik 535 tūkst. kombinezonų, daugiau nei 1,3 mln. chalatų, daugiau nei 800 tūkst. akinių ir kitų priemonių.
Visas jas užsakė ir jų pristatymo medikams
logistika rūpinosi Sveikatos apsaugos ministerija.
• Per iki šiol besitęsiantį karantino laikotarpį medikams pristatydami apsaugos
priemones, Lietuvos pašto kurjeriai nuvažiavo daugiau nei 56 tūkst. kilometrų.
Jeigu važiuotume Lietuvos valstybės kontūrais, tiek kilometrų užtektų Lietuvą apvažiuoti maždaug 43 kartus. Pristatydami
apsaugos priemones pašto kurjeriai apvažiavo maždaug 50 miestų ir miestelių.
• Iš viso Lietuvos pašto kurjeriai priemones pristatė į 218 skirtingų įstaigų,

pradedant tokiomis didžiausiomis šalies ligoninėmis, kaip Vilniaus universiteto Santaros klinikos ar Respublikinė Klaipėdos
ligoninė, baigiant mobiliaisiais punktais,
karščiavimo klinikomis, senelių slaugos
namais ar pensionatais. Iš viso atlikti 384
skirtingi reisai.
• Prie pagalbos medikams įgyvendinimo prisidėjo apie 70 Lietuvos pašto darbuotojų: logistikos centro darbuotojai,
vairuotojai, administracija. Iš jų buvo 48
vairuotojai, kurie per visą šį laiką atliko
bent po vieną reisą.
• Bendrai prie šio projekto Lietuvos
pašto komanda jau praleido 1500 darbo
valandų arba 190 darbo dienų.
Apsaugos priemonės medikams vis
dar keliauja, todėl Lietuvos paštas ir toliau pasiruošęs prisidėti prie jų logistikos
ir pristatymo į gydymo įstaigas.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info

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

Koronavirusas, arba
Kaip nebeliko lygesnių už kitus
Karantinas pakeitė daugelio
žmonių kasdienybę. Kybartų
Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytojos Nijolės
Černauskienės auklėtinė abiturientė Ugnė PLEČKAITYTĖ
nusprendė savaip interpretuoti dabartinį laikotarpį.
Mergina rašydama rėmėsi
anglų rašytojo Džordžo Orvelo stiliumi, o savo kūrybą
dedikavo visiems, pasirengusiems padėti kritinėse situacijose. Pateikiame jos rašinį
laikraščio skaitytojams.

mokame visoje Europoje, o kokias
alternatyvas siūlome? Šioje kritinėje situacijoje visi esame pionieriai:
pirmą kartą plėšiame pandemijos
„dirvonus“ ir negalime ieškoti kaltų, nes dar tik mokomės saugiai išplaukti – nenukentėję.
O gydytojai? Naivu net pagalvoti, kad jų mintys sukasi apie prekes
parduotuvėje. Kiekvieną dieną būdami karštojoje zonoje medikai negalvoja taip primityviai, nes už jų
stovi ŽMOGUS. Jie prometėjai: žino,
kad gali būti „nubausti“, bet nė akimirkos nedvejoja padėti.
Po alinančios dienos medikas,
pažvelgęs į savo atvaizdą, mato
jau kitą žmogų: raukšlės, kurias paprastai žmonės įgauna per ilgoką
gyvenimo tarpą, atsirado per parą.
Baimė lyg šešėlis alsuoja į nugarą.
Jūs simpatizuojate žodžiui „hierarBlogiausia, kad pailsėti neleidžia
chija“? Nuo visuomenės apibrėžtukūną žadinantys šiurpuliai – vaizmo šis žodis uoliai brovėsi į žmogaus
dinys, kad virusas jau čia, atrodytų,
gyvenimą – o kaipgi kitaip? Juk tai
jau duria, jau spengia ausyse. Pavarbuvo patogus būdas žmones suartingęs gydytojas nesijaučia „lygesnis
ti, bet dar patogesnis – juos atitolinti.
už kitus“ – jis nuolat jaučiasi kaip
Onore de Balzakas tiesiog su pasimėkaro lauke.
gavimu (sarkastiškai) pristatė XIX a.
Ačiū Dievui, jis ne budelis, jis gelPrancūzijos visuomenės grietinėlę
bėtojas – tų, kurie nenorėdami tapo
S Ugnė Plečkaitytė viliasi, kad net ir atšaukus ka(neduok Dieve, tu ten pateksi be reaukomis. O kiekviena šio gelbėtojo
rantiną žmonės išliks budrūs bei atsargūs.
komendacijos, be „protežė“).
poilsio akimirka alsuoja Maironio
Asmeninio albumo nuotr. žodžiais: „Gyvenimas mūsų kaip
Vėliau žmonės pavargo nuo luominės priklausomybės – pasiilgo
gėlė laukinė. Čia žydi, žaliuoja, čia
„savęs“. Kuo gi skiriasi nuo senųjų amžių veido bus pakelta dešimtis sykių, o kiek dar dalgis nuskynė.“ Bet pailsėti negalima. Kol
luominių ar individualistinių pažiūrų atsto- kartų bus paliesti kiti pirkiniai? Visko neiš- kas. Kol žmonės faustiškai žaidžia savo likivų šiandieninis pilietis, kuris tapo privers- dezinfekuosi – pats neišsidezinfekuosi (psi- mu. O Mefistofelis juokiasi ir laukia sielų,
tinai izoliuotas demokratinėje valstybėje? chologiškai).
tik nelengva jam, vadinančiam save „lygesDrįstu teigti, jog karantinas mūsų nesukišo
Šiandieniniai svarstymai primena An- niu už kitus“, prasibrauti pro baltų chalatų
į „luomus“. Ir tai yra tiesa. Bent jau didesnė tano Garšvos monotonišką važinėjimąsi lif- užtvarą. Vargu, ar apskritai pasiseks. Ir gejos dalis. Verta tuo tikėti ar ne – Jūsų reika- tu „aukštyn ir žemyn, aukštyn ir žemyn...“: rai. Šuns ar ponaičio pavidalu Mefistofelis
las. Iš idėjos mes visi tokie patys – sėdintys eiti į parduotuvę ar ne, pirkti prekę ar ne? neturėtų sukinėtis mūsų galvūgalyje.
namie, atrandantys naujas veiklas ir kaip Skeptikams irgi turiu pastabą: pilti paplaTaigi šiuo momentu mes nesame luovisi žiūrintys Steveno Soderbergho filmą vas ant valdžios galvų turbūt geriausiai minė (hierarchinė) visuomenė, bet esame
„Užkratas“, nes esame paprasti individai,
vieningi, paklusnūs kaip mykoliukai (pakurie atramos ir atsakymų ieško aktualijogal Vaižganto apysaką). Ir tikiuosi, kad ilse. Tačiau ar medikas, prekybos centro pargai tokie būsime – be puikybės, ištižimo,
Pirmą kartą
davėjas, autobuso vairuotojas gali ramiai
arogancijos.
plėšiame pandemijos
atsisėsti ir paskaityti geidžiamą knygą, paTikiuosi, kad ir tą dieną, kai karantisižiūrėti filmą? Drįstu tuo abejoti.
nas bus atšauktas, net ir nesergantis žmo„dirvonus“ ir negalime
Eiliniam žmogui, nekrimtusiam medicigus įsivaizduos vis dar esąs pažeidžiamas,
ieškoti kaltų, nes dar tik
nos mokslų, nuolat išgąstį kels norimas jomedikas dirbs vis taip pat atsakingai, o
gurto indelis lentynoje ar taip išsvajotos šalbaimė nusipirkti nesterilų jogurto indelį
mokomės saugiai
dytos bandelės. Kas, jei sergantis žmogus
nepranyks, nes pasaulyje „vaikšto“ ir kiti
išplaukti.
šiuos produktus lietė? Dezinfekcinis skysvirusai.
tis? O, ne. Kol pasieksi namus, ranka prie
Ugnė PLEČKAITYTĖ

Matematikai
renka pergales
Kažkas labai seniai taikliai pasakė,
kad matematika yra mokslų tarnaitė.
Iš šio posakio išsirutulioja mintis, kad
be matematikos, jos metodų, formulių, taisyklių neįmanomas joks šiuolaikinis mokslas. Džiugu, kad mūsų mokykloje yra mokinių, kurie neabejingi
šiam sunkiam mokslui: gilina matematinius gebėjimus pamokose ir būrelyje, mokosi logiškai mąstyti, sprendžia
problemas, galvosūkius, žinias taiko
įvairiose situacijose ir pademonstruoja savo gebėjimus konkursuose bei
olimpiadose.
Dar vasario mėnesį dešimt 5–8 klasių mokinių dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje ir parsivežė tris
prizines vietas. Penktokas Simonas
Biskys ir septintokas Haroldas Mockevičius laimėjo pirmas vietas, o aštuntokas Andrius Skamarakas – antrą vietą
rajone.
Nuotolinio mokymosi metu respublikinio matematikos konkurso
„Kings“ kvalifikaciniame etape jėgas
išbandė net 42 mokiniai ir, surinkę
reikiamą taškų skaičių, įgijo teisę dalyvauti finale. Septyni mokiniai panoro
varžytis toliau. Visiems sekėsi gerai,
nes pavyko pralenkti nemažai savo
bendraamžių iš visos Lietuvos. Puikiai
pasirodė penktokai Vilda Valiukevičiūtė, surinkusi 82,22 proc., Justas Alavočius (71,11 proc.), Simas Biskys (84,44
proc.), šeštokai Pijus Striokas (86,9
proc.), Rimantė Lukašinskaitė (78,57
proc.), aštuntokai Kasparas Vosylius
(85,9 proc.) ir Julija Levulytė (71,79
proc.). Rudenį šie mokiniai bus apdovanoti I, II ir III laipsnio diplomais.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiemet, dalyvavome respublikiniame
matematikos konkurse „Kengūra“, kuris vyko nuotoliniu būdu.
Jėgas išbandė devyniolika 5–8 klasių mokinių. Septintokas H. Mockevičius ir aštuntokas A. Skamarakas užėmė pirmas vietas rajone, o aštuntokas
K. Vosylius – trečią vietą. Į rajono geriausių matematikų dešimtuką pateko
penktokai S. Biskys (septinta vieta), V.
Valiukevičiūtė (aštunta vieta), Ąžuolas
Gataveckas (aštunta vieta), septintokai Justas Žiurinskas (devinta vieta),
Karolina Zinkevičiūtė (šešta vieta) ir
šeštokas P. Striokas (aštunta vieta).
Smagu, jog turime tokių šaunių mokinių, norinčių pasitikrinti savo matematikos žinias įvairiuose konkursuose
ir olimpiadose, o ateityje siekti dar geresnių rezultatų.
Zita ŠESTILIENĖ
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
matematikos mokytoja

„Muzikinis Crafteris“ tęsia savo keliones
Praėjusią savaitę dar tris
koncertus Vilkaviškio
daugiabučių gyventojams
dovanojo „Muzikinis Crafteris“.
Kodėl „Crafteris“? Nes, anot šios idėjos
autorių, taip vadinasi muzikos aparatūrą pergabenantis sunkvežimis su
priekabaite, kuri virsta puikia platforma jauniesiems dainininkams.
Pirmą kartą trijose Vilkaviškio
vietose koncertavo jaunimo muzikos
grupė „Projektas“, o praėjusį ketvirtadienį vilkaviškiečiams dainavo
šaunus Vilkaviškio vaikų ir jaunimo
vokalinės studijos „Akimirka“ (vad.
Edita Linkevičienė) tercetas – Barbora Kinderytė, Emilija Klimašauskaitė,
Ieva Andriulionytė ir solistė Žyginta
Jašinskaitė.
Kaip ir pirmąjį kartą, trumpi,

bet labai smagūs koncertai surengti
trijose miesto vietose: Lauko gatvės
daugiabučių kvartale, prie Pilviškių
gatvės šešiaaukščio ir šalia Gedimino
bei Kęstučio gatvių daugiabučių.
Žaismingai nusiteikusios merginos sulaukė didžiulio palaikymo.
Žmonių reakcija buvo pati geriausia:
gyventojai plojo, mojavo dainininkėms per langus, rašė šiltus atsiliepimus internete.
„Šią savaitę „Muzikinis Crafteris“
ir vėl važiuos po miestą, o kur ir kada – tikrai nesakysime. Planuojame,
jog koncertai vyks vis kitose vietose,
kad kuo daugiau vilkaviškiečių galėtų
išgirsti muziką. Iš anksto pasirodymo
vietų ir datos neskelbiame specialiai,
kad žmonės nesibūriuotų, tad gyventojams toks koncertas būna staigmena“,
– kalbėjo Vilkaviškio kultūros centro
kultūrinės veiklos vadybininkas Ramūnas Puodžiūnas.

Beje, „Muzikiniam Crafteriui“
antrąkart pervažiavus per miesto
daugiabučių kvartalus, gyventojai
ėmė klausinėti, ar koncertuotojai
neišsuks iš Vilkaviškio ir neužklys į
aplinkines gyvenvietes.
„Deja, to pažadėti negalime. Idėja
ir buvo pasirodyti prie daugiabučių,
kad žmonės muzikos klausytis galėtų išėję į savo balkonus ar atsidarę
langus. Jei atvyktume kur nors prie
privačių namų ar į kitą seniūniją, lyg
ir skatintume žmones susiburti, o tai
šiuo metu nėra gerai“, – sakė Vilkaviškio kultūros centro direktorė Renata
Medelienė.
Šio mobilaus renginio organizatoriai – Vilkaviškio kultūros centras ir
rajono savivaldybė, idėją įgyvendinti
padeda Vilkaviškio seniūnija, komunalinis ūkis ir visuomenės sveikatos
biuras.
„Santakos“ inf.

S Dainininkės (iš kairės) Emilija Klimašauskaitė,
Žyginta Jašinskaitė, Ieva Andriulionytė ir Barbora
Kinderytė klausytojams dovanojo gerų emocijų
pliūpsnį.
Jono JUŠKEVIČIAUS nuotr.
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„Premo“ – vieta skonio gurmanams

S Neseniai atsidariusioje „Premo“ parduotuvėje apsilanko vis daugiau pirkėjų.
Toma BIRŠTONĖ

Naujoje Vilkaviškio autobusų stotyje vis daugėja naujakurių. Neseniai duris atvėrė jaukus saldainių, kavos ir kitų skanėstų prekybos
kampelis. Modernios „Premo“ parduotuvės lentynas kasdien pildo
kokybiški vilkaviškiečių bei kitų miestų gamintojų produktai.
Idėja atidaryti Vilkaviškyje specializuotą
parduotuvę „Premo“ kilo keturiems bičiuliams verslininkams Andriui Montvilui,
Remigijui Svotui, Broniui Guževičiui ir
Kazimierui Venckui. Dar prieš metus vyrai sugalvojo, jog vilkaviškiečiams trūksta
specializuotos parduotuvės su įvairiomis
kokybiškomis prekėmis, tačiau prireikė
daug pastangų ir laiko, kol graži svajonė
virto tikrove.

„Sužinojome, kad mieste atsinaujins
autobusų stotis, atsiras gražiai įrengtos
patalpos, tad ėmėme realizuoti savo idėją.
Manau, jog Vilkaviškyje sunku gauti išskirtinai kokybiškų prekių, todėl kryptingai
siekėme įgyvendinti savo užsibrėžtą tikslą“, – pasakojo R. Svotas.
Buvo įkurta uždaroji akcinė bendrovė
„Vilkaviškio prekyba“, kurios direktoriumi tapo B. Guževičius. Šiai bendrovei ir

Paremti organizacijas, politines partijas
bei profsąjungas galima iki liepos 1 d.
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad be papildomų
išlaidų įvairias organizacijas ir
meno kūrėjus, politines partijas
bei profesines sąjungas gyventojai kasmet gali paremti skirdami jiems pasirinktą sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio
(GPM) dalį.
„Savo sprendimą šiuo jokių papildomų
išlaidų asmeniui nesudarančiu būdu paremti pasirinktą paramos gavėją šiemet
išreiškė jau beveik 90 tūkst. gyventojų, o
Marijampolės apskrityje – apie 4 tūkst.
gyventojų. Ankstesniais laikotarpiais
prašymus skirti paramą 2020 metams
šalyje pateikė dar per 400 tūkst. gyventojų, tad svarbu paminėti, kad ir toliau
bus galima vienu prašymu skirti pajamų
mokesčio dalį už praėjusius ir keturis
vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną
pateiktą prašymą pajamų mokesčio dalis gali būti pervedama net penkerius
metus iš eilės“, – teigė Kauno apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI)

viršininkė Judita Stankienė. Ji pažymėjo, kad pasikeitus procentinėms skiriamoms pajamų mokesčio dalims, ankstesniais metais skirta parama nuo šių metų
bus perskaičiuota automatiškai (vietoj 2
proc. GPM – 1,2 proc. GPM, vietoj 1 proc.
GPM – 0,6 proc. GPM).
Pernai daugiau nei 520 tūkst. šalies gyventojų paramai skyrė apie 21 mln. eurų,
per 22,9 tūkst. Marijampolės apskrities
gyventojų organizacijas, meno kūrėjus,
politines partijas ar profesines sąjungas
parėmė apie 590 tūkst. eurų.
VMI primena, kad norintieji paramai
skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio šiemet tai gali padaryti iki liepos 1 d. pateikę
numatytos formos prašymą VMI. Paprasčiausias ir greičiausias būdas – prašymus
pateikti savarankiškai elektroniniu būdu
per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS) arba užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu (Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai).
Nemažai daliai organizacijų tai yra
itin reikšmingas indėlis, nes gyventojų
skiriamos lėšos padeda įgyvendinti tikslus bei užtikrinti veiklos tęstinumą.

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos
pranešimą spaudai

Naujienos planšetiniame kompiuteryje

www.santaka.info

S Parduotuvės lentynose – gausybė kokybiškų prekių.
priklauso naujoji „Premo“ parduotuvė, kurios pagrindiniai produktai yra jautiena,
įvairių rūšių ir skonių aliejai, malta kava
bei kavos pupelės. Čia taip pat galima rasti
ir šviežios bei vytintos jautienos gaminių,
žvėrienos konservų.
„Reikia sugriauti mitus apie kietą ir
neįkandamą mėsą. Pas mus apsilankę
žmonės galės įsigyti sausuoju bei šlapiuoju būdu brandintos jautienos, taip pat ir
vytintos mėsos gaminių. Mes ne tik apdorojame jautieną, bet ir patys auginame
veislinius galvijus ūkyje Alytaus rajone.
Norime, jog vilkaviškiečiai mėgautųsi ne
karviena, o tikra ir kokybiška jautiena“,
– teigė B. Guževičius.
Neseniai parduotuvės lentynas papildė
vilkaviškiečiams jau pažįstami „Suvalkijos
aliejaus“ gaminiai. Tai šalto spaudimo, nerafinuoti ir visiškai natūralūs, unikalaus

Autorės nuotr.

skonio aliejai, kuriuose gausu naudingų medžiagų ir vitaminų. Be to, parduotuvėje galima nusipirkti Jolantos Šiugždienės šeimos
kepyklėlėje pagamintų šakočių ir jau supakuotų dovanų rinkinių.
Pirkėjai iš daugybės rūšių gali rinktis
kavos pupelių bei kavos gėrimų. Taip pat
galima įsigyti rankų darbo šokolado ir triufelių. Šokolado plytelės pagardintos liofilizuotomis uogomis, druskos kristalais ar net
aitriąja paprika.
Šiuo metu parduotuvėje kava parduodama tik išsinešti, o vėliau jos bus galima
atsigerti ir vietoje, prie staliukų. Pasak
verslininkų, pasibaigus karantinui čia bus
rengiamos degustacijos, pirkėjai supažindinami su išskirtinėmis prekėmis.
„Savo pirkėjams mes siūlome tik patikrintus, aukščiausios kokybės produktus“,
– sutartinai tvirtino verslininkai.

ATGARSIAI

Diskusijos dėl miesto sodo nesibaigia
Jau ne pirmą kartą
„Santakoje“ grįžtame
prie miesto sodo temos. Šiuo metu atnaujinama teritorija – tarsi
po didinamuoju vilkaviškiečių stiklu. Tai tik
rodo, koks svarbus šis
kampelis yra miesto
žmonėms.
Į redakciją paskambinusi skaitytoja klausė, ar parke nebus
sunaikintos neužmirštuolės.
Miesto sodo pažemę nuklojusi žydra jų dulksna moterį S Melsva neužmirštuolių migla miesto sodą nugrąžina į jau senokai prabėgukloja kiekvieną pavasarį. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
sius laikus, kai ji, dar būdama
tuometinės aštuonmetės mokyklos moksleiĮ redakciją užsukusi dar viena aktyvi vilvė, kartu su draugėmis paskutiniam skam- kaviškietė Alma Menčinskienė, pateikusi
bučiui pindavo iš neužmirštuolių vainikus pasiūlymų jau anksčiau, per projekto viešimokytojoms.
nimą, šįkart kvietė pagrindinį į parką atveVilkaviškietė baiminosi, kad visa terito- dantį taką pavadinti pedagogo Algimanto
rija bus sukultūrinta, paversta veja.
Zeikaus vardu.
Tačiau Vilkaviškio rajono savivaldybės
A. Menčinskienės nuomone, tai būtų
vyr. specialistas ekologas Darius Bunikis gražus įprasminimas ryškios asmenybės,
nuramino, kad neužmirštuolių niekas ne- žmogaus, kuris ne tik didelę dalį gyvenimo
naikins: numatyta, kad rangovai turi atsta- dirbo buvusioje aštuonmetėje mokykloje
tyti tik metrą dangos iki tako, taip pat tas (dabar „Ąžuolo“ progimnazija), bet ir buvo
vietas, kurias išvažinės technika. Tačiau ko- vienas iš Atgimimo lyderių mūsų rajone.
kių nors velėnos plėšimų, vejos sodinimų
nėra suplanuota.
„Santakos“ inf.
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Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai
ir didžiausias „jomarkas“ apskrityje
Prieš Pirmąjį pasaulinį
karą Kalvarijoje buvo
įsikūrusios stambiausios
apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės
pulkai. Buvo milžiniškas
kalėjimas, kuriame 1905
m. buvo kalinami sukilėliai. Tarpukariu į didžiausią apskrityje jomarką
suvažiuodavo tūkstančiai
žmonių iš visų apylinkių.
Pirmoje Lietuvos Respublikoje išvysti Kalvarijos miestą buvo rekomenduojama spalio mėnesio pabaigoje – pirmąjį antradienį, per
Šv. Uršulės atlaidus. Tai buvo puiki galimybė susipažinti su miesto
gyvenimo pulsu, ištirti jį tarsi su
mikroskopu per didžiausią metų
renginį.
Atlaidų rytą vos saulei pate- S 1933 metai. Šv. Uršulės atlaidai Kalvarijoje.
kėjus Kalvarijos apylinkių ūkininkai prausdavo arklius, išsinešdavo merginos, moterys, skrybėles užsidėję
pakinktus, apžiūrėdavo vežimą. Turtingo ūsuoti vyrai. Keliai virsdavo dulkių debeūkininko bernai, mergos tardavosi, kas simis.
Autobusų stotyje – bruzdesys, kamšturi pasilikti namie. Ūkininkas su žmona
užsivilkdavo naujai pasiūtus rūbus, nusi- čiai ir kalbos, juokas, skubėjimas. Ūkininvalydavo batus. O dukros kamaroje matuo- kai, valdininkai ir pirkliai su bagažais
grūsdavosi prie autobusų, plėšdavo kondavosi suknutes.
Iš visų vieškelių pabirdavo vežimai. duktoriams bilietus iš rankų. Autobusų
Juose sėdėdavo skaromis apsigobusios savininkams buvo tikra rugiapjūtė, pats

darbymetis. Ieškoti keleivių, juos gaudyti
už skvernų nereikėdavo... Nereikėdavo ir
šūkauti: „Kas į Marijampolę? Kas į Kauną?
Už du litus! Už litą!“ Kalvarijos „jomarko“
metu pelnas pats į kišenes byrėdavo.
Konfliktų išvengti tapdavo ypač sunku. Autobusų stoties vedėjas ragindavo
šoferius nedelsti. Už vėlavimą grasindavo
protokolais. O autobusų savininkai kaltin-

davo vedėją sukiojant laikrodžio
rodykles. Šoferiai pritardavo
darbdaviams ir stoties direktoriui demonstruodavo špygas. Keleiviai nerimastingai laukdavo
konflikto pabaigos.
Gatvėse, turgavietėje buvo
tikras skurzdėlynas. Vežimai,
arkliai, raguočiai, bekonai ir žmonių jūra. Prekybininkų palapinės
tęsėsi kilometrais. Aplink bažnyčios šventorių ir gatvėse – eilės elgetų, ištiesta ranka bandančių suminkštinti miesto svečių širdis.
Kalvarijos miestelyje buvo
pilna arklių. Pilni kiemai vežimų. Bažnyčiose per pamaldas
– spūstys. Bernai, panos šlifuodavo batais šaligatvius ir mirksėdavo vienas kitam akutėmis. Slankiodavo poromis ir būreliais.
Trypdavo liepų alėją ir gražiąją
žolytę. Išilgai šaligatvių virtinė
kepurininkų, o prie jų – minios.
Derėdavosi, matuodavosi, pirkdavo.
Visos krautuvės buvo sausakimšos. Užeigos namai („traktieriai“) neturėdavo laisvų staliukų.
Pardavinėdavo vyrų mėgstamą „macnų
skystimėlį“ ir alų. Moterys ir vaikai gaivindavosi selteriu – silpnai gazuotu mineraliniu vandeniu. Šalia valstybinės degtinės
Kalvarijos sandėlio pastato stovėdavo eilės. Kaip Maskvoje prie duonos kepyklų.
Jomarko degtinė buvo pardavinėjama su
nuolaida.
] Nukelta į 12 p.

Taiso paežerės kelią ir šaligatvį miesto centre

S Praėjusią savaitę paežere besidriekiančiame kelyje dirbo kelininkų technika.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
Prieš porą savaičių rašėme apie Paežerių
ežero pakrante į Patunkiškių ir Kisiniškių kaimus vedantį kelią VK0001, kurio
danga vienoje pusėje yra asfalto, kitoje
– žvyro. Skaitytojai skundėsi, kad asfaltuota kelio pusė taip išdaužyta ir ištrupėjusi,
kad lūžta automobilių važiuoklės. Rajono
ir seniūnijos valdžios atstovai teigė, kad
keliui asfaltuoti lėšų nenumatyta, tačiau
svarstė, kad jų būtų galima mėginti ieškoti
per projektus. Vis dėlto praėjusią savaitę
į redakciją paskambinę žmonės džiaugėsi,
kad asfaltas jau taisomas: „Gerai, kad lopo
duobes, juk oras šyla, gamta gražėja, bus

smagiau prie ežero nuvažiuoti. Žinoma,
tikimės, kad gal kada nors atsiras lėšų ir
ištisiniam asfaltui.“
Tuo pat metu taisomos ir per Kisiniškių
kaimą vedančios gatvės išdaužos.
Dar viena gera žinia apie tvarkomą šaligatvį Vilkaviškio centre skubėjo pasidalyti „Gintarinės vaistinės“ klientė. Moteris
prieš kelis mėnesius kreipėsi į „Santakos“
žurnalistus, kad šie iškeltų suklypusio šaligatvio miesto centre problemą. Tuomet
paaiškėjo, kad užkliuvęs už išsiklaipiusių
plytelių susižalojo ne vienas vaistinės bei
greta esančios „Techaso“ parduotuvės

PO TO, KAI RAŠĖME

S Senasis išklypusių plytelių šaligatvis jau ardomas ir netrukus bus paklotos
trinkelės.
klientas. Kai kurie patyrė net labai rimtų
traumų, dėl kurių teko gydytis ligoninėje.
Vaistinės vedėjas Paulius Paltanavičius
tuomet sakė ir pats ne kartą kreipęsis į seniūniją, prašydamas spręsti problemą, nes
vaistininkams nuolat tenka teikti pagalbą
ant suklypusio šaligatvio susižalojusiems
žmonėms. Apie tai buvo rašyta sausio 24
d. „Santakoje“.
Džiugu, kad rajono valdžia atkreipė dėmesį į opią problemą ir suskubo ją spręsti.
Kaip sakė rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas Didžbalis, jei nesut-

rukdys orai, šaligatvio perklojimo darbai
turėtų būti baigti iki birželio. Kadangi jokių inžinerinių tinklų keisti nereikia, beliko tik išardyti senas suklypusias šaligatvio
plyteles, išlyginti reljefą, sukloti trinkeles,
užsėti veją.
Anot V. Didžbalio, gyventojų pageidavimu nutarta išsaugoti didžiulę eglę, puošiančią minėtą erdvę, nors, ko gero, jos
šaknys ir buvo pagrindinės iškilnotų plytelių kaltininkės. Taigi gražėjant miesto centro gatvėms ir ši erdvė bus priderinta prie
bendros aplinkos.
„Santakos“ inf.
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Bitės vis dar sugeba nustebinti ilgametį bitininką
] Atkelta iš 3 p.
Maždaug prieš dešimtmetį Europą buvo užtvindęs iš Kinijos įvežtas medus. J. Strokas juokavo, kad
tokio medaus net bitės nebuvo
mačiusios. Europiečiai netrukus
uždraudė kinams eksportuoti jų
produkciją, tačiau šie greitai rado išeitį. Dabar, Obelupių kaimo
gyventojo teigimu, jie savo medų
į Senąjį žemyną eksportuoja kaip
ukrainiečių – su tą patvirtinančiomis etiketėmis ir sertifikatais.
„Lietuviams bitininkams koją kiša ir tai, kad tarp jų trūksta
paprasčiausios kooperacijos. Visi
žiūri tik asmeninės naudos, o apie
bendrą gerovę mažai kas tegalvoja“, – mintimis dalijosi pašnekovas.

Teko pasirinkti

Šiandien J. Strokas turi per
100 avilių, tačiau plėstis neketina. Kartu su žmona Violeta ūkyje
plušantis vyriškis tvirtino turintis
tiek bičių šeimų, kiek pakanka pa-

KRYŽIAŽODIS

S Prie Juozo Stroko namų esantis didžiulis užrašas išduoda, kad
čia galima įsigyti bičių gaminamos produkcijos. Autoriaus nuotr.
tenkinti visus poreikius. Dabar jis
yra vienas iš didžiausių rajono bitininkų, tačiau ilgai kraštietis laikė
daug mažesnį šių vabzdžių kiekį.
Bitininkauti paskatino uošvis, ku-

ris taip pat buvo didelis bičių mylėtojas. Įdomu tai, kad pats J. Strokas
apie bitininkavimą ilgai negalėjo
net pagalvoti, nors bites laikė ne
tik uošvis, bet ir tėvas bei senelis.

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

„Pamenu, kaip kartą uošvis pasiūlė pačiam pasigaminti keletą
avilių. Jis pažadėjo atiduoti tiek šeimų, kiek susikalsiu avilių. Tą kartą
pasigaminau 12 avilių, kuriuos turiu ir dabar“, – sakė J. Strokas.
Ilgai rimtai bitininkystei jis
neturėjo laiko. Vyras tuo metu
kolūkyje dirbo elektriku bei dirbtuvių vedėju, tad visą dėmesį koncentravo būtent šioms veikloms.
1996 m. iš Vilkaviškio į Obelupių
kaimą persikėlę Juozas ir Violeta kurį laiką namuose laikė maždaug 30 avilių. Kaip sakė vyriškis,
tuo metu žiemą dirbdavo pagal
profesiją, o vasarą pasiimdavo
atostogas ir rūpindavosi bitėmis.
„Mano darbas buvo susijęs
su įvairių mašinų elektronika. Pamažu jos ėmė tobulėti, tad teko
priimti sprendimą – arba susipirkti naujausią įrangą bei važinėti po
tobulinimosi kursus, arba likti su
bitėmis. Pasirinkimas nebuvo sunkus. Netrukus padidinau šeimų
skaičių. Su bitėmis intensyvaus
darbo būna maždaug 15 savaičių
per metus, tuo tarpu ūkininkas su
karvėmis dirba net 15 mėnesių
per metus! Paklausite, kaip taip
gali būti? Paprastai! Jis vasarą ne
tik turi ganyti gyvulius lauke, bet
ir per tris mėnesius pasiruošti pašarų žiemai. Jam tikrai sunkiau“,
– mintimis dalijosi pašnekovas.

Pavyzdys žmonėms

Galima sakyti, kad rimčiau
su bitėmis J. Strokas susipažino...
traukinyje. Kartą vykdamas traukiniu namo iš tuometinio Leningrado jis iš nuobodulio ėmė skaityti uošviui lauktuvių vežamą
knygą „Iš vaško akelės“. Labiausiai vyro dėmesį patraukė straipsnis apie bites ir žemės elektrinį

lauką. Tekste buvo rašoma, kad
bitės elektrą savo reikmėms naudojo dar tada, kai žmonės ant žemės vaikščiojo keturiomis.
„Skrendančios bitės plaukeliai
nuo trinties į orą įsielektrina tam
tikru krūviu, o augalas ir jo žiedadulkės nuo sąlyčio su žeme būna
įsielektrinę priešingu krūviu. Bitei
pakanka tik nutūpti ant gėlės žiedo ir žiedadulkės pačios prilimpa
prie jos“, – pasakojo bitininkas.
Panašių istorijų jis galėtų papasakoti ir daugiau. Atrodo, kad
nėra fakto, kurio vyras nežinotų
apie šiuos vabzdžius. Jo teigimu,
iš bičių pavyzdį galėtų imti ir žmonės, nes jos puikiai parodo, kad
kiekvienas turėtų dirbti tą darbą,
kurį geriausiai išmano.
Bičių veikla priklauso nuo amžiaus. Jos savo „karjerą“ pradeda
nuo šlavėjos. Išsiritusios iš akelės
bitės sutvarko savo aplinką ir paruošia ją kitų kiaušinėlių dėjimui.
Vėliau ima veikti vaško gamybos
liaukos, tad jos ima siūti korius.
Dar vėliau subręsta pienelio gamybos liaukos, tad tokios bitės rūpinasi motinėle, ją maitina. Pastaroji per parą turi padėti 1,5–2 tūkst.
kiaušinėlių.
Po motinėlės maitintojų etapo
ateina laikas bitėms rinkti žiedadulkių nektarą. Kai šis vabzdys
to jau nepajėgia daryti, jis tampa
žvalgu – ieško nektaro ir jį suradęs apie tai praneša kitiems savo
šeimos nariams. Dar vyresnės bitės užsiima avilių saugojimu bei
gynyba.
„Net ir dabar bitės dar sugeba
mane nustebinti. Tik prieš kelis
metus supratau, kad jos neneša
medaus. Juk gamtoje yra tik nektaras, o ne medus. Jį reikia dar pagaminti“, – paaiškino J. Strokas.
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Įsagas. Genys. Kirpti. DDT. Klijai. Norim. Saistė. Asa.
Horizontaliai: Kompostas. Akis. Alergija. Idealai. Arai. Triks. Spis. Atabaska. Sai. Ginė. Tave. Artimą.
Indra. Antskrydis. Pasėsi. Astma.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
(teisėsauga, medicina) –
(8 342) 20 802, 8 685 67 037.

Laimėjimai: visa lentelė – 18 710 Eur, įstrižainės – 22 Eur,
eilutė – 2 Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

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

Papildomi prizai: 0163941 – automobilis „Nissan Qashqai“;
01**775, 01**160, 02**406, 00**621, 01**849, 0388566 – 100
Eur piniginis prizas; 0422041, 0411137, 0184299, 0205603,
0097848, 0367851 – 1000 Eur „Auksinio puodo“ (AP) dalybų
prizas; 0318361 – 1000 Eur piniginis prizas; 0284311 – 1150 Eur
piniginis prizas; 0141073 – 1800 Eur piniginis prizas; 00**149,
04**952, 02**954, 01**510 – 200 Eur AP dalybų prizas;
0217924, 0217270 – 2000 Eur AP dalybų prizas; 0284260
– 2000 Eur piniginis prizas; 0432723 – 3000 Eur piniginis
prizas; 0247936 – 3100 Eur piniginis prizas; 0106361 – 3600
Eur piniginis prizas; 0315604 – 50 000 Eur AP dalybų prizas;
04**292 – 500 Eur AP dalybų prizas; 0052200, 0193534
– 5000 Eur AP dalybų prizas; 0290989 – 550 Eur piniginis
prizas; 018*557, 009*601, 028*022, 033*411, 021*501,
021*958, 002*057, 0076571, 0017354, 0211582, 0322675,
0159940 – 67 Eur piniginis prizas; 0447110 – 700 Eur piniginis
prizas; 0204093 – 750 Eur piniginis prizas.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

(8 342) 20 803, 8 685 69 150,

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

(8 342) 20 804, 8 682 60 747,

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas) (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija) (8 342) 20 801, 8 685 21 442.
Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

tel./faks. (8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

(8 342) 20 804, 8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

(8 342) 20 807, 8 650 13 988.

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

Tiražas – 4140 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IŠS

IM

OK

Ė

A
TIN

I

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis
(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060.
Anglys saugomos angare.
www.vilkdara.lt.
Užsk. 1285

Užsk. 787

Užsk. 1089

Užsk. 986

Viena
didžiausių
įmonių

NAUJOS PASLAUGOS REGIONE
Lietuvoje šiuo metu įgyvendinamas antras institucinės globos
pertvarkos etapas, kurio tikslinė grupė yra asmenys (vaikai, jaunimas, suaugusieji), turintys proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų
šeimos. Pertvarkos tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas bei
skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą
visuomenės požiūrį į neįgaliuosius.
Nuo gegužės 1 d. startavo naujas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Marijampolės regione bus teikiamos apsaugoto būsto, pagalbos priimant sprendimus,
įdarbinimo su pagalba, socialinių dirbtuvių paslaugos asmenims
turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Paslaugos bus teikiamos
klientams iš pertvarkomų globos įstaigų, o taip pat bendruomenėje
gyvenantiems asmenims. Numatoma paslaugų teikimo trukmė – 3
metai.
Apsaugotas būstas – konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių
įgūdžių ugdymo, palaikymo paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti
ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius,
siekiant visiško jų savarankiškumo. Apsaugotas būstas – tai ne vien
būstas, vieta, kur galima gyventi. Tai galimybė žmogui, turinčiam
psichikos negalią, gyventi savarankiškai ir gauti specialistų pagalbą
tose srityse, kuriose trūksta įgūdžių, žinių.
Pagalba priimant sprendimus – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens
gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.
Įdarbinimas su pagalba – socialinių, darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas asmeniui ieškant darbo, pagalba asmeniui atliekant įsidarbinimo procedūras, lydimoji pagalba įsidarbinus.
Dėl aukščiau minėtų paslaugų poreikio kviečiame kontaktuoti su
Skaidre Račkauskiene, tel. 8 610 61 005, el. p. skaidre.rackauskiene@
gmail.com arba sudoku.zon@gmail.com.
Socialinės dirbtuvės – proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų nuo 18 metų amžiaus įsidarbinimo atviroje rinkoje galimybių
didinimas, bendrųjų ir specialiųjų darbinių įgūdžių lavinimas ir palaikymas, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas.
Dėl paslaugų poreikio kviečiame kontaktuoti su Laimute Bagdanavičiene, tel. (8 342) 58 936, el. p. kybartu.vgn@gmail.com.
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyrius
Užsk. 1090

Lietuvoje
tiesiogiai
perka

karves, bulius, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 635 07 197,

Ričardas Lukauskas.

Užsk. 1167

UAB „Vilkdara“
Užsk. 659

brangiai perka
juodųjų metalų laužą.
Gali pasiimti savo
transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!
Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487. www.vilkdara.lt.

Užsk. 10

Užsk. 981

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 1091

Užsk. 982

Užsk. 1088

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

AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS MĖSINIAI VIŠČIUKAI! ANČIUKAI,
ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS! SAUGUS PRISTATYMAS!

Gegužės 22 d. (penktadienį) ir gegužės 26 d. (antradienį) prekiaus AB
„Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileriniais ROSS-308 ir COBB-500 veislės vienadieniais ir 3–4 sav. paaugintais viščiukais, 2–4 mėn. dedeklėmis
vištaitėmis, ančiukais, žąsiukais, mulardomis, vienadienėmis vištaitėmis,
mėsiniais BIG-6 veislės kalakučiukais, lesalais. TEL. UŽSAKYMAMS 8 611 51 770.
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose – 8.20 val.,
Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val.,
Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val.,
Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose
– 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val.,
Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose
– 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15
val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje
– 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje
– 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val., Gudkaimyje– 16.15 val.,
Užsk. 1087
Vilkupiuose – 16.30 val. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).

Gegužės 29 d., 10 val., bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr.
3928/0003:0420), esančio Karalkrėslio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio
r. sav., priklausančio Rimaldui Bekeriui, matavimai. Kviečia gretimo
žemės sklypo (kad. Nr. 3928/0003:0751) įgaliotus asmenis (skl. sav.
Marijona Virbickienė) dalyvauti matavimuose paženklinant žemės
sklypo ribas.
Gegužės 29 d., 12 val., bus atliekami žemės sklypų (proj. Nr.: 6061; 606-2), esančių Rūdos k., Antupių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.,
priklausančių Egidijui Berneckui, kadastriniai matavimai. Kviečia
gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 3930/0002:0724; 3930/0002:8515) įgaliotus asmenis (skl. sav. Jonas Švedas, Kristina Ivanova) dalyvauti
matavimuose paženklinant žemės sklypo ribas.
Su savimi prašo turėti dokumentus, įrodančius teises į minėtąjį sklypą. Apie savo neatvykimą prašo informuoti adresu: Andriaus
Bagdono ind. veikla, Gedimino g. 16, Vilkaviškis, tel. 8 626 68 511, el.
Užsk. 1096
p. bagdonasandrius2@gmail.com.

PARDUODA
Namą Kybartuose (yra žemės,
ūkiniai pastatai, teritorija
aptverta). Tel. 8 614 58 380.

971

Mūrinį namą Tiesos g. 14, Kybartuose (yra ūkiniai pastatai, 15 a
žemės).
Tel. 8 650 64 887.
1082
Tujas, egles, pušis, vaismedžius,
maumedžius, ąžuolus,
kadagius, lazdynus, graikinius
riešutmedžius, magnolijas,
hortenzijas, lanksvas, pušis
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094,
8 654 45 413.
606
Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už
kg, lenkiška – 2,50 Eur už kg),
sprandinę, nugarinę, šoninę,
kumpį. Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
771
Ąžuolinę porinę brikelę („bričką“)
su pakinktais.
Tel. 8 616 17 802.
1093
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
3 vagų plūgą, kultivatorių su
akėčiomis, sunkvežimį GAZ-52.
Tel. 8 620 92 905.
1095

Laiptuotą skardą javų
kombainams remontuoti,
javų kombaino „Volvo 8000“
kratomąją lentą ir „Ferguson“
kratomąją lentą (ilgis – 2 metrai,
plotis – 1,04 metro).
Tel.: 8 687 26 184,
(8 343) 50 413.
1076
Labai geros būklės javų
kombainą LAVERDA 3400 (3,6 m
pjaunamoji, variklio galingumas
115 AJ, 6 cilindrų, IVECO
smulkintuvas).
Tel. 8 601 18 005.
770

PAUKŠČIŲ KURJERIS PREKIAUS
VIŠTOMIS, VIŠČIUKAIS, KALAKUTAIS! Gegužės 22 d. (penktadienį)
prekiaus S. Ludavičiaus ūkyje,
Nemunaityje, augintomis 3–6
mėn. vakcinuotomis rudomis,
juodomis, raibomis, baltomis
dėsliosiomis vištaitėmis,
kurios gyvena 4–5 metus.
Priimami išankstiniai užsakymai
AB „Vilniaus paukštynas“
išperintiems mėsiniams
vienadieniams ir paaugintiems
2–4 sav. viščiukams COBB-500
ir ROSS-308. Prekiaus BIG-6
didžiaisiais mėsiniais kalakutais
(patinėliais, auga iki 30 kg). Reikia
užsisakyti. Prekiaus ir lesalais.
Pristato į namus.
Tel.: 8 623 04 888,
8 612 75 682.
1097
Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų
grūdus, avižas, žirnius, bulves,
grikius, garstyčias. Yra pigių
bulvių, tinkančių maistui ir
pašarui. Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.
555
Melasą, išvalytus vasarinius
miežius, kviečius, kvietrugius,
avižas, mišinius, vikius,
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja,
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466.
183
Kaladėmis supjautas drebulines,
pušines,juodalksnines, beržines
malkas. Atveža iki 10 erdm.
Tel. 8 687 63 805.
1037
Uosines, alksnines, beržines,
ąžuolines malkas rąstais ir
kapotas, supjautas atraižas.
Senjorams daro nuolaidas.
Tel. 8 633 84 438.

1094

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
PIGIAUSIOMIS kainomis – medžio
pjuvenų briketus, granules, baltarusiškus durpių briketus, anglį.
Atveža! Tel. 8 602 70 624.
1018

Ūkininkas Gintas Cimakauskas

siūlo įsigyti paaugintų

kalakučiukų.

UŽJAUČIAME
Tik brangus prisiminimas liko, juodas gedulas, skaudi
rauda. Niekas kitas negalės pakeisti mylimos žmonosmamos niekada.

Prekiaus
gegužės 20 d.
(trečiadienį),
nuo 7 val., Vilkaviškio
miesto turguje.

Dėl Gražinos ŽIURKUVIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame
velionės šeimą ir artimuosius.

Tel. 8 687 49 351.

Geisteriškių punkto pieno statytojai ir supirkėja

Užsk. 1032

1083

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, nors iš skausmo ir
plyštų širdis. Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai, tik sapne
kai kada aplankys.
Dėl ilgametės draugijos narės Gražinos ŽIURKUVIENĖS
mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą, dukrą ir sūnų su
šeimomis.
Neįgaliųjų draugijos Keturvalakių grupės nariai ir vadovė

1084

DĖKOJAME
Užsk. 470

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

PERKA
Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys.
Tel. 8 650 28 930.
3991
UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką. Tel. 8 671 41 046.

33

Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951
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
Ovidijaus Balčiūno individuali
įmonė brangiai – veršelius.
Pasiima patys. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 686 46 230.
219
Galvijus (bulius, telyčias, karves),
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054.
900
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis.
Tel. 8 616 43 646.

528

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ supirkimo kainomis.
Tel. 8 613 79 515.
876
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

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms ir artimiesiems,
draugams ir pažįstamiems už parodytą pagarbą ir suteiktą
pagalbą, už paguodos žodžius, už maldą ir buvimą kartu
netekties valandą, dėkojame ir visiems, padėjusiems palydėti
į amžino poilsio vietą brolį Zenių ŠULINSKĄ.
Sesuo Teresė su šeima
1085

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 „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

ĮVAIRŪS
Perka ir parduoda veršelius
geromis kainomis (nuo 2 sav.
amžiaus, virš 50 kg).
Tel. 8 617 22 283.

Dengia stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Atlieka visus
skardinimo darbus.
Tel. 8 620 67 934.
947
Šiltina sienas užpildydami oro
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323.

940

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
Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą. Tel. 8 680 27 027.
4369
Dovanoja geros būklės miegamąją
sofą. Tel. (8 342) 41 078.
1086

1021

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
Apdailos darbai (montuoja gipso
kartono plokštes, glaisto, dažo,
tapetuoja, kloja grindis, laminatą,
kala dailylentes).
Tel. 8 678 46 607.
564
Remontuoja traktorių, kombainų
variklius, vairo, hidraulo ir
elektros sistemas. Virina
pusautomačiu suvirinimo
aparatu (lituoja ir virina aliuminį).
Atvyksta.
Tel. 8 682 92 203.
903

Vilkaviškyje dovanoja žemės
gruntą. Pasiimti reikia patiems.
Tel. 8 620 50 015.
1080
Kelyje Sausininkai–Karalkrėslis
pamestas motopurkštuvas.
Radusiajam atsilygins.
Tel. 8 613 82 724.
1092

DARBAS
Ieško naujų darbuotojų – ledų
fasuotojų. Dėl informacijos
kreiptis ledų fabriko UAB „Art
Glacio“ tel. 8 692 69 311.

977

Siūlo gerai apmokamą darbą
vairuotojams, turintiems
C kategorijos ir 95-o kodo
pažymėjimus. Išvykstama 6
savaitėms į Vokietiją.
Tel. 8 655 56 743.

1077

Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas patyręs dirbtuvių
vedėjas-automechanikas
atlikti sunkiasvorių transporto
priemonių remonto darbų
organizavimą, planavimą ir darbo
kokybės kontrolę.
Tel. 8 698 33 217.
961
52 metų vyras ieško bet kokio
darbo. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 652 29 388.
908
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Į Švediją plukdo modernus keltas

S Keltas „Sirena Seaways“ keleivius ir krovinius plukdo iš Klaipėdos į Karlshamną Švedijoje.

„Sirena Seaways“ nuotr.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registre užregistruotas laivas
„Sirena Seaways“. Išskirtinis
keltas keleivius ir krovinius jau
plukdo maršrutu Klaipėda–
Karlshamnas (Švedija).

liaujantiesiems su savo augintiniais.
Jame įrengta daugiau kajučių, kur
galima apsistoti su gyvūnais, vienoje
zonoje veikia vaikų žaidimų kambarys, kavinė ir parduotuvė. Kelte taip
pat yra du restoranai, baras. Nuolat
ieškoma galimybių, kaip keltais plaukiantiems keleiviams keliones padaryti dar malonesnes ir užtikrinti dar
„Sirena Seaways“ priklauso vieno didžiau- geresnes sąlygas krovinius siunčiansių Europoje keltų operatorių DFDS lai- tiems ar jų laukiantiems klientams,
vynui. Tai – daugiausia kajučių turintis todėl džiaugiamės, kad nuo šiol „Sibendrovės laivas Lietuvoje, galintis vienu rena Seaways“ keltas maršrutu Klaimetu plukdyti ir keleivius, ir krovinius.
pėda–Karlshamnas plauks 6 kartus
Iš viso laive yra 181 kajutė, kurioje gali per savaitę“, – sakė „DFDS Seaways“
apsistoti 650 keleivių. Krovininė kelto tal- terminalo operacijų ir pardavimo laipa siekia 2 tūkst. linijinių metrų. Kitaip ta- vuose direktorius Robertas Kogelis.
riant, jame gali tilpti tiek automobilių, kad
Jo teigimu, šis laivas išspręs susustatyti vienas paskui kitą šie sudarytų 2 sisiekimo minėta linija problemą.
km eilę.
Dabar, kai operatorius DFDS riboja
„Sirena Seaways“ keltas mūsų šalies keltuose parduodamų vietų skaičių,
laivyne – tikrai išskirtinis, nes jame, lygi- taip stengdamasis užtikrinti keleinant su kitais keltais, nėra sėdimų salono vių saugumą per koronaviruso pan- S Laive yra kur su bendrakeleiviu prisėsti
vietų, visiems sudarytos sąlygos apsistoti demiją, reisuose iš Lietuvos į Švediišgerti kavos.
kajutėse, įrengta speciali skaitymo ir poil- ją pradėjo trūkti vietų. Šiuo metu į
sio zona su panoraminiu vaizdu į jūrą.
Karlshamną dažniausiai vykstama darbo
Kelte „Sirena Seaways“ pasikeisdamos
„Keltas labai draugiškas šeimoms ir ke- reikalais.
dirba dvi įgulos po 32 komandos narius.
Į Lietuvą šis laivas atkeliavo iš Prancūzijos ir pakeitė minėtu maršrutu iki šiol
plaukiojusį keltą „Liverpool Seaways“.
Laivas „Sirena Seaways“ keleivius ir krovinius taip pat yra plukdęs vienu seniausių
DFDS maršrutu Esbjergas–Harvičas, jungusiu Daniją ir Angliją.
„Sirena Seaways“ ilgis siekia beveik
200 metrų, plotis – daugiau nei 25 metrai.
Prieš 17 metų statytas laivas išvysto iki 23
mazgų greitį (iki 40 km/val.).
Maršrutu Klaipėda–Karlshamnas taip
pat toliau plauks DFDS keltai „Athena Seaways“ ir „Patria Seaways“. Iš viso su Lietuvos vėliava atviruose vandenyse plaukioja 12 DFDS laivų.
Pagal pranešimą spaudai
S Visiems keleiviams sudarytos sąlygos apsistoti kajutėse.

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir
didžiausias „jomarkas“ apskrityje
] Atkelta iš 8 p.
Šaligatviais išdidžiai vaikščiodavo vietiniai ponai su žmonomis ar inteligentiškos išvaizdos panelėmis. Aplinkinių valsčių viršaičiai, seniūnai, sekretoriai ir kiti
viršininkai vežimais vadeliojo į Šv. Uršulės atlaidus. Demonstravo paskutines kostiumų ir suknučių madas. Valdžios atstovai su visuomene suartėdavo vietiniame
Šaulių sąjungos klube. Linksmindavosi
kitose įstaigose, kurių prieškario Kalvarijoje buvo devynios galybės.
Aikštėje tarp amatininkų, prekybininkų palapinių sukiojosi „perkupčiai“
– įvairūs agentai ar nenustatyto luomo
su nežinomu verslu tipai. Jie reklamuoda-

vo stebuklingus miltelius nuo įvairiausių
kiaulių ligų, siūlydavo krokodilo odos piniginių ar kvapniųjų muilų. „Aštuoni gabaliukai už tris litus ir žvakė magaryčių!“
– šūkaudavo eidami per šventorių. O klebonas, atsistojęs ant laiptų, grūmodavo
kumščiu. Vagišiai landžiodavo po moterų
rankines ir vyrų kišenes.
„Linksminkis, dangau, linksmink dūšią mano! O Šventa Uršule!“ – giedodavo
ties šventoriumi. O piliečiai pritardavo
užeigose ir linksmai keldavo bokalus į
viršų.
Atėjus vakarui ištuštėdavo miesto
gatvės. Saulėlydžio šviesoje pavargęs
nuo šurmulio miestas sulaukdavo pelnyto poilsio. Turgaus aikštėje įsivyraudavo

ramybė. Tik silpnas vėjelis nešiodavo
nuo krakmolinių saldainių nuluptus popierėlius. Tuščiose gatvėse jie blizgėjo
kaip merginų veidrodėliai. O tolumoje
buvo galima išgirsti armonikos garsus,
kuriems daina pritardavo naktinėjantis
Kalvarijos jaunimas.
Taip atrodė prieškario Kalvarija stebint ją per rudens miglos aptrauktą teleskopą trečiajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje.
Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

S Nedrąsiai besiskleidžiančios pakalnutės varpelius prausia lietus.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Šiluma
dar nedžiugins
Šiandien pliaups lietus, temperatūra kils
iki 8–13 laipsnių šilumos. Šiaurės vakarų
vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s.
Trečiadienio naktį atvės iki 1–6 laipsnių
šilumos, kai kur numatomos šalnos. Diena
bus debesuota, lietus – tik trumpalaikis. Vietomis pūs gūsiuotas šiaurės vakarų vėjas.
Sušils iki 10–15 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį termometrai rodys
2–7 laipsnių šilumą. Dieną vėl daug kur palis, tebesiautės šiaurės vakarų vėjas. Oras
sušils iki 9–14 laipsnių šilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

05:07
21:25
16:18

Jautis (04 21–05 20)
Delčia iki gegužės 21 d.

DIENOS
Gegužės 20-oji –
Kauno diena
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena
Gegužės 21-oji –
Pasaulinė kultūrų puoselėjimo
diena
Lietuvos tautinių bendrijų diena
Šeštinės

VARDINĖS
s Gegužės 19 d.

Celerina, Celerinas, Celesta, Celestinas,
Celė, Dangė, Dangius, Gilvina, Gilvinas,
Jovaišas, Jovaidas, Jovarda, Jovardas

s Gegužės 20 d.

Akvilė, Akvilina, Alfredas, Bernardina,
Bernardinas, Eidvainas, Eidvilas, Eidvilė,
Eidvydas, Eidvydė, Vygintas

s Gegužės 21 d.

Atėnė, Gėlė, Kyvainas, Teobaldas,
Vaidevutis, Valentas, Vydmina

