
Vil ka viš kio laiš ki nin kai 
per sė do ant elekt ri nių dvi ra čių
And rius GRY GE LAI TIS

Laiš ki nin kė Ra sa Ma tu kai-
tie nė dar bo die ną pra de da 
maž daug šeš tą va lan dą 
ry to. Anks čiau Vil ka viš kio 
gat vė mis ji vaikš čio da vo 
pės čio mis ar ba min da vo dvi-
ra čiu. Ne se niai laiš ki nin kės 
ir jos ko le gų dar bas ta po 
spar tes nis ir leng ves nis, 
nes jie per sė do ant elekt ri-
nių dvi ra čių.

Žmo nės pri pra tę
Kas ry tą R. Ma tu kai tie nė va žiuo-

ja įpras tu marš ru tu. Jis pra si de da 
Kęs tu čio gat vė je, ve da į Sta ty bi nin-
kų, Lau ko, Mai ro nio, Vie ny bės bei 
Nep rik lau so my bės gat ves, o bai gia-
si Lo biš kių kvar ta le. 

Pas ta ruo ju me tu kas die nis dar-
bas ta po daug leng ves nis, nes vi są 
šį at stu mą laiš ki nin kė nu va žiuo ja 
elekt ri niu dvi ra čiu. Ir ne tik ji. Nuo 
šiol Lie tu vos pa što elekt ri niais dvi ra-
čiais va ži nė ja vi si ke tu ri Vil ka viš kio 
mies te dir ban tys laiš ki nin kai.

Kiek vie ną ry tą prieš iš va žiuo da-
mi įpras tais marš ru tais jie pa si tik-
ri na, ar dvi ra čių ra tuo se ne trūks ta 
oro, ar vei kia švie sos, stab džiai. 

Jei trans por to prie mo nė su ges tų, tek tų 
kvies tis prie žiū ra be si rū pi nan čios re mon-
to įmo nės at sto vus.

„Su to kiu dvi ra čiu va žiuo ti daug pa-
pras čiau ir leng viau. Tai ypač jun ta ma 
il go se dis tan ci jo se, mi nant prieš vė ją ar į 
įkal nę. Kar tais ten ka pa siim ti net iki 10 ki-
log ra mų sve rian čius krep šius, to dėl su pa-
pras tu dvi ra čiu juos vež tis ne bū da vo leng-
va. Da bar ko res pon den ci ją iš da li ju bent 
pus va lan džiu grei čiau nei anks čiau. 

Be to, net ir trum pam pa li ku si nau ją 

dvi ra tį be prie žiū ros, pa vyz džiui, kai už bė-
gu į dau gia bu tį da ly ti laik raš čių ar laiš kų, 
ga liu bū ti vi siš kai ra mi, kad il ga pirš čiai 
prie jo ne lįs. Nuei da ma vi sa da įjun giu sig-
na li za ci ją, ku ri su vei kia vos kaž kam pri si-
lie tus prie trans por to prie mo nės“, – pa sa-
ko jo R. Ma tu kai tie nė.

Dvy li ka me tų laiš ki nin ke dir ban ti mo-
te ris ti ki no my lin ti sa vo dar bą, o la biau siai 
ją ža vi ga li my bė bend rau ti su žmo nė mis, 
lais vė pa čiai rink tis marš ru tą, nuo la ti nis 
bu vi mas gry na me ore. 

Sun kiau sia dar bo die na jai yra ant ra-

die nis, o leng viau sia – šeš ta die nis.
Vil ka viš kie čiai prie sa vo laiš ki nin kės 

taip pat jau pri pra tę. Mo te ris juo ka vo, kad 
grį žu siai po ato sto gų kar tais iš žmo nių ten-
ka su lauk ti prie kaiš tų, kad pa va da vęs laiš-
ki nin kas ma žiau šyp so jo si ar ne bu vo toks 
ma lo nus. 

Per il gus dar bo me tus R. Ma tu kai tie nė 
pui kiai pa ži no vil ka viš kie čius, o mies tie-
čiai – ją. Da bar ji ži no, su ku riais gy ven to-
jais ga li ma pa juo kau ti, o su ku riais ge riau 
to ne da ry ti.
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Nuo lie pos 1-osios lie tu viams, 
įva žiuo jan tiems į Ka li ning ra do 
sri tį, elekt ro ni nės vi zos bus 
ne mo ka mos. Re gio no tu riz mo 
in for ma ci jos cent ras pa skel bė 
tai syk les, pa gal ku rias jos bus 
iš duo da mos.

No rint gau ti elekt ro ni nę vi zą rei kės už pil-
dy ti pra šy mo for mą Ru si jos Fe de ra ci jos už-
sie nio rei ka lų mi nis te ri jos pus la py je. Tą pa-
da ry ti bū ti na li kus ma žiau siai ke tu rioms 
die noms iki pla nuo ja mos at vy ki mo die nos. 
Pil dant for mą rei kės įkel ti sa vo nuo trau ką. 

For mą bus ga li ma pil dy ti nuo lie pos 1-osios 
ad re su https://evisa.kdmid.ru/en-US/Home/
Index.

Kai vi zos pra šy mo for mą pa tik rins, 
duo me nys bus per siųs ti į pa sie nio kont-
ro lės punk tus. Ne vė liau nei per ke tu rias 
die nas po pra šy mo dėl elekt ro ni nės vi zos 
pa tei ki mo bus at sa ky ta jos pra šiu siam as-
me niui. In for ma ci ja bus skel bia ma in ter-
ne to pus la py je. Vi zos pra šęs už sie nio pi lie-
tis gaus iden ti fi ka ci jos nu me rį, ku rį kar tu 
su as mens do ku men tu tu rės pa ro dy ti kirs-
da mas sie ną.

Pri me na ma, kad įva žiuo jan tys į Ka li-
ning ra do sri tį už sie nio pi lie čiai tu ri tu rė-
ti me di ci nos drau di mą, taip pat ke lio nės 

bi lie tus (ar ba pa tvir ti ni mą apie jų įsi gi ji-
mą) at gal iš Ru si jos Fe de ra ci jos. Pas ta ro ji 
są ly ga ga lio ja at vyks tant jū ros ar ba oro 
trans por tu. Jei gu vyks ta ma au to mo bi liu, 
dvi ra čiu ar pės čio mis – grį ži mo bi lie tų ne-
rei kia.

Pa žy mi ma, kad ga vęs elekt ro ni nę vi zą 
į Ka li ning ra do sri tį, už sie nio pi lie tis Ru si ją 
tu ri pa lik ti taip pat iš Ka li ning ra do sri ties 
te ri to ri jos. Elekt ro ni nė vi za ga lios 30 die-
nų, Ka li ning ra do sri ty je bus ga li ma iš bū ti 
iki 8 die nų. Vi za bus duo da ma ne mo ka mai, 
ne bus ir kon su li nio mo kes čio. To kia tvar-
ka ga lios 50-ies Eu ro pos ša lių pi lie čiams.

„San ta kos“ inf.

Pas kel bė elekt ro ni nių vi zų į Ka li ning ra do sri tį 
iš da vi mo tvar ką
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TRUMPAI

SU SI RIN KI MAS
Vil ka viš kio mies to bend ruo me nė ket-
vir ta die nį, 18 val., Ža lu my nų kvar ta lo 
skve re ly je ren gia su si rin ki mą. Į jį kvie-
čia mi šio kvar ta lo gy ven to jai pa si tar ti 
dėl skve re lio tvar ky mo. Su si rin ki me 
bus pri sta ty ti UAB Vil ka viš kio ko mu na-
li nio ūkio pa reng ti skve re lio su tvar ky-
mo pa siū ly mai.

AP RA ŠY TI PA KEI TI MUS
Pri me na ma, kad ūki nin kai, jau pa ver-
tę ar ba dar tik be si ren gian tys ne tin-
ka mus pa ra mai gau ti že mės plo tus 
pa vers ti tin ka mais pa ra mai ir atei nan-
čiais me tais juos dek la ruo ti, pri va lo iki 
gruo džio 1 d. pa tys ar ba pa de da mi se-
niū ni jo se dir ban čių Sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos Že mės ūkio sky riaus spe cia-
lis tų ap ra šy ti išanks ti nius kont ro li nių 
že mės skly pų pa kei ti mus. Tai pa da ry ti 
ga li ma Pa raiš kų priė mi mo in for ma ci-
nė je sis te mo je. Prie pakeitimų ap ra šy-
mo bū ti na pri dė ti nuo trau ką.
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Mu šė si nuo gas
Vil ka viš kio plia že muš ty nes su kė lęs 
nuo gas vy ras iš gąs di no vai kus.

Praei to ant ra die nio va ka rą, apie 20 
val., pa plū di mys bu vo pil nas žmo nių, 
mat per karš čius iš si mau dy ti eže re po 
dar bo su si rin ko šei mos su vai kais. Neb-
lai vus tris de šimt me tis vy ras šū ka vo ir 
truk dė ap lin ki niams, to dėl pro ša lį ėję 
jau nuo liai pa pra šė liau tis.

Ta čiau to kia jau ni mo reak ci ja iš-
pro vo ka vo ne prog no zuo ja mą vy ro 
el ge sį. Jis vi sų aki vaiz do je nu si me tė 
trum pi kes ir li kęs Ado mo kos tiu mu 
tar si bok si nin kas su stin go ko vos po-
zo je.

Iš si gan dę to kio neįp ras to re gi nio 
ma ži vai kai pra dė jo klyk ti, o su tri kę tė-
vai ban dė ma žy lius ra min ti ir gė din ti 
nuo ga lių.

Ki lus konf lik tui tarp gir to vy ro ir 
jau nuo lių bu vo iš kvies ta po li ci ja. Kol 
at vy ko pa rei gū nai, nuo ga lius su si pra to 
ap si reng ti.

Po li ci ja įspė ja nu diz mą tam ne skir-
to se vie to se pro pa guo jan čius as me nis, 
kad už nuo go pa si ro dy mą vie šo je vie-
to je gre sia ad mi nist ra ci nė at sa ko my bė 
– 30–140 eu rų bau da.

Vai ra vo ne blai vi
Ant ra die nį Pae že rių kai me (Šei me nos 
sen.) su lai ky ta ne blai vi vai ruo to ja.

Apie 22.30 val. pa rei gū nai su stab-
dė au to mo bi lį „Ford Fo cus“, ku rį vai-
ra vo 32-ejų Sidona Brazienė. Įta rę, 
jog vai ruo to ja ne blai vi, pa rei gū nai 
pa pra šė pa si tik rin ti al ko tes te riu. Šis 
pa ro dė vi du ti nį (1,72 pro m.) gir tu mą. 
Per antrąjį tik ri ni mą skai čiai bu vo dar 
ke lio mis šim to sio mis di des ni. Už to kį 
gir tu mą vai ruo to jai gre sia bau džia mo-
ji at sa ko my bė.
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Al gi man tas CI VINS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Mėgs tu, kai ma ne ap tar nau ja ko-

ky biš kai, nu si šyp so. La biau siai ne pa-
tin ka, kai par duo tu vė je ka si nin kas už 
pir ki nį lie pia su mo kė ti dau giau nei nu-
ro dy ta len ty no je prie pre kės.

Re na ta DE REN ČIE NĖ 
iš Al vi to k.:
– Ver ti nu pardavėjų  pa gal bą, pa-

ta ri mus. Ne pa tin ka, kai per prie var tą 
kas nors bru ka ma, bet ka dan gi pa ti 
dir bu pa na šio je sri ty je, ži nau, kad taip 
elg tis rei kia. Ger biu vi sus par da vė jus. 
Jų dar bas – la bai sun kus. Nors dau gu-
ma klien tų ma lo nūs, ta čiau ne ma žai 
yra ir tų, ku rie el gia si ne gra žiai.

Ele na TA MO ŠIŪ NIE NĖ 
iš Ky bar tų:
– La biau siai ver ti nu ma lo nų bend-

ra vi mą. Ne sa kau, kad vi sur, ta čiau 
mū sų ra jo ne daž nai jo trūks ta. Di des-
niuo se mies tuo se yra kiek ki taip. Ne-
pa tin ka, kai par da vė jos ma ne se kio ja, 
siū lo pa dė ti ką nors iš si rink ti.

Jo nas STA SIU LIO NIS 
iš Vil ka viš kio:
– Kas dien par da vė jams ten ka su-

si dur ti su bū riu klien tų, ku rių di de lė 
da lis bū na kuo nors ne pa ten kin ti. Ger-
biu ir ver ti nu par da vė jus už be ga li nę 
kant ry bę.

Ge no vai tė BE NE KE RAI TIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Daž niau siai su si du riu su man-

da gio mis bei pa slau gio mis par da vė jo-
mis. Sma gu, kai jos nu si šyp so, pa klau-
sia, ar ga li kuo nors pa dė ti.

S

S

S

S

S

Ko kias par da vė jų sa vy bes, 
el ge sį reikliausiai įver ti na te 
ap si pirk da mi?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Atkelta iš 1 p.

Skaus mo ne ju to
Pir ma die nį Viš ty ty je su si mu šė vie ti niams 
ir pa rei gū nams pui kiai ži no ma po re lė.

Pa rei gū nams nuo lat ten ka vyk ti į 49-
erių vy ro ir sep ty ne riais me tais jau nes nės 
jo su gy ven ti nės na mus, mat al ko ho liu pikt-
nau džiau jan ti po ra su si mu ša daž nai. Dėl 
smur to ar ti mo je ap lin ko je vy ras jau bu vo 
nu teis tas.

Šį kart gel bė ti mo ters nu vy kę pa rei gū-
nai ra do ją vi siš kai gir tą. Smur tau to jui nu-
sta ty tas sun kus (2,59 pro m.) gir tu mas, ta-
čiau au ka bu vo dar gir tes nė (3,62 pro m.).

Pa rei gū nai su lai kė smur tau to ją, ta čiau 
vi siš kai gir tos mo ters ap klaus ti jiems ne-
pa vy ko. At vy ku si ki tą die ną ji ne nei gė, jog 
su si py ko su su gy ven ti niu, ta čiau tvir ti no 
jo kio fi zi nio skaus mo ne ju tu si ir ant drau-
go vi sai ne be pyks tan ti.

]

Su lai kė prie sie nos
Ant ra die nį prie sie nos su Len ki ja pa sie nie-
čiai su lai kė vog tą au to mo bi lį va riu sį jo na-
viš kį.

Vė lai va ka re pa sie nie čiai pa tik rin ti 
su stab dė au to mo bi lį „Mer ce des Benz ML 
350“ su ang liš kais nu me riais. 28-erių Jo na-
vos gy ven to jas juo ką tik bu vo įva žia vęs iš 
Len ki jos.

Per pa tik ri ni mą pa rei gū nai nu sta tė, kad 
au to mo bi lio VIN nu me ris yra su klas to tas. 
Net ru kus iš siaiš kin ta ir tai, kad ši 2013 m. 
lai dos ma ši na nuo ba lan džio pa bai gos ieš-
ko ma Jung ti nė je Ka ra lys tė je kaip pa vog ta.

Ra do ci ga re čių
Ket vir ta die nį Ky bar tų ke lio po sto mui ti nin-
kai leng vo jo au to mo bi lio lu bo se ra do ci ga-
re čių.

Apie 10 val. ry to iš Ka li ning ra do sri ties 
per Ky bar tų ke lio po stą į Lie tu vą leng vuo ju 
au to mo bi liu „Mer se des“ at va žia vęs Ru si jos 
pi lie tis mui ti nės pa rei gū nams dek la ra vo 

ne ga be nan tis nie ko, iš sky rus 10 lit rų dy-
ze li no, ku ris yra au to mo bi lio ba ke. Ta čiau 
įver ti nę ri zi ką mui ti nin kai nu ta rė au to mo-
bi lį ap žiū rė ti nuo dug niau. Leng vo jo au to-
mo bi lio lu bo se pa rei gū nai ra do slėp tu ves, 
į ku rias bu vo su kiš ti 58 pa ke liai ci ga re čių.

Mui ti nės pa rei gū nai su lai kė ir ci ga re-
tes, ir au to mo bi lį, o pa žei dė jui su ra šė ad-
mi nist ra ci nio nu si žen gi mo pro to ko lą. Už šį 
pa žei di mą gre sia pi ni gi nė bau da, ne le ga liai 
ga ben tų ta ba ko ga mi nių ir trans por to prie-
mo nės kon fis ka vi mas.

Ap vo gė ūki nin ką
Ket vir ta die nį į po li ci ją krei pė si ap vog tas 
Sla ba dų kai mo (Klau su čių sen.) ūki nin kas.

Apie 12 val. at vy kęs į jam pri klau san-
čią so dy bą 61-ų šei mi nin kas pa ste bė jo su-
ga din tus ūki nio pa sta to du rų vy rius ir dvi 
spy nas.

Iš pa sta to bu vo din gę še ši elekt ros va-
rik liai, van dens siurb lys, 30 ki log ra mų 
varž tų su verž lė mis, įvai rių dar bo įran kių. 
Šei mi nin kas ža lą įver ti no 393 eu rais.
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Už pa vir ši nių nuo te kų tvar ky mą 
mo kės tik įmo nės
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Mo kes tis už pa vir ši nių nuo te-
kų tvar ky mą ne tru kus pa sieks 
ir mū sų ra jo ną. Tie sa, mo kė ti jį 
teks tik ju ri di niams as me nims.

Ki tur jau tai ko mas
Iki šiol mū sų ra jo ne už pa vir ši nių nuo-

te kų tvar ky mą lė šos ren ka mos ne bu vo. 
Ta čiau va di na ma sis „lie taus mo kes tis“ Lie-
tu vo je eg zis tuo ja jau ke le tas me tų, tik tai-
ko mas ne vi so se sa vi val dy bė se. Vie na me iš 
ša lies mies tų gy ven to jai bu vo su kė lę ne ma-
žą triukš mą, kai ga vo są skai tos kvi tus su 
rei ka la vi mu su si mo kė ti už lie tų.

Vis dėl to žmo nėms bu vo paaiš kin ta, 
kad mo kes tis ima mas ne to dėl, kad ly ja, o 
kad pa vir ši nės nuo te kos su ren ka mos į nuo-
te kų va ly mo sis te mą.

Vil ka viš ky je šią sis te mą iki šiol pri žiū-
rė jo UAB Vil ka viš kio ko mu na li nis ūkis, Ky-
bar tų mies te – UAB „Ky bar tų dar na“. Per-
nai, ko vo pa bai go je, Sa vi val dy bės ta ry ba 
Vil ka viš kio ra jo no te ri to ri jo je pa vir ši nių 
nuo te kų tvar ky to ja pa sky rė UAB „Vil ka viš-
kio van de nys“.

Šios bend ro vės di rek to rius Ra mū nas 
Ka šins kas paaiš ki no, kad su ju ri di niais 
as me ni mis, ku rie pa vir ši nes nuo te kas iš-
lei džia į UAB „Vil ka viš kio van de nys“ eksp-
loa tuo ja mą pa vir ši nių nuo te kų inf rast ruk-
tū rą, bus su da ro mos su tar tys ir tai ko mas 
mo kes tis, skai čiuo ja mas pa gal te ri to ri jos 
plo tą, nuo ku rio yra su ren ka mos lietaus, 
tirpsmo vandens nuo te kos.

Mo kes čio dy dį nu sta tys Vals ty bi nė kai-
nų ir ener ge ti kos kont ro lės ko mi si ja, o pa-
tvir tins ra jo no Ta ry ba.

Gy ven to jams už šią pa slau gą mo kė ti 
ne rei kės.

Se ni ir ne san da rūs
R. Ka šins kas aiš ki no, kad sis te mos at-

nau ji ni mas ir prie žiū ra rei ka lau ja ne ma žų 
lė šų.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ da bar pri-
žiū ri ko ne 7 km Vil ka viš kio mies to pa vir ši-
nių (lie taus) nuo te kų tink lą (16 iš leis tu vų) 
ir dar be veik 3,5 km tra są eksp loa tuo ja Ky-
bar tų mies te (8 iš leis tu vai).

Anot bend ro vės di rek to riaus, pa vir ši-
nių nuo te kų vamz dy nai yra se ni, ne ko ky-
biš ki, nu si dė vė ję, pa žeis ti ko ro zi jos. Per 
įtrū ki mus, ne san da rias gelž be to ni nių ar ba 
as bo ce men ti nių vamz džių vie tas tink luo-
se kau pia si nuo sė dos, už ne ša mi lie taus su-

rink tu vai, to dėl per liū tis pa tvins ta gat vės, 
ap se mia mi gy ve na mų jų na mų rū siai ir te ri-
to ri jos.

Dau gu ma iš leis tu vų, iš ves tų į grio vių, 
upių šlai tus, yra ap žė lę krū my nais, už neš-
ti są na šo mis, ap tru pė ję.

Tai gi „Vil ka viš kio van de nims“ rei kia 
pa da ry ti ne ma žai dar bų.

„Pir miau sia rei kia vi są sis te mą in ven-
to ri zuo ti. Tu ri me nu sta ty ti, kur tink lai iš ve-
džio ti, kiek tiks liai jų yra, su ras ti ne le ga liai 
pri jung tus vamz dy nus“, – kal bė jo įmo nės 
va do vas.

R. Ka šins ko tei gi mu, bū ti na su tvar-
ky ti esa mus lie taus nuo te kų iš leis tu vus, 
api pjau ti ap link juos ve šan čią žo lę ir krū-
my nus, įreng ti bei pa žy mė ti nuo te kų mė-
gi nių paė mi mo vie tas, pra va ly ti grio vius, 
pra plau ti vamz dy nus, pa klo ti nau jų tink-
lų, įreng ti naf tos gau dyk lių. Teks nu ma-
ty ti lė šų ir kas me ti niams inf rast ruk tū ros 
prie žiū ros dar bams: pra lai dų, vamz dy nų, 
šu li nių va ly mui, inf rast ruk tū ros ap žiū rai 
ir būk lės įver ti ni mui, sis te mos re mon tui 
bei tech ni nei prie žiū rai ir kt.

Tik ri na leis da mi dū mus
Ne pa slap tis, kad dar so vie ti niais lai-

kais da lis gy ven to jų pa vir ši nes nuo te kas 
yra pri jun gę prie bui ti nių nuo te kų tink lų, 
nors tai da ry ti drau džia ma. Jei į nuo te ky ną 

pa ten ka lie taus ar tirps mo van dens, jis per 
stai gų at ly dį ar liū tį ne be ga li grei tai pra te-
kė ti vamz džiais, pri tai ky tais ma žes niam 
bui ti nių nuo te kų kie kiui. Dėl to tvins ta 
nuo te kų per pum pa vi mo siurb li nės, žmo-
nių rū siai ir gat vės.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ spe cia lis-
tai šiuo me tu at lie ka nuo te kų tink lų pa-
tik ri ni mus su va di na muo ju sau sų dū mų 
ge ne ra to riu mi. Taip pat nuo te kų tink lai 
ap žiū ri mi iš vi daus pa si tel kiant TV diag-
nos ti ką ir ki tą įran gą.

R. Ka šins kas per spė jo, kad ap ti kus lie-
taus nuo te kas, pa jung tas į bui ti nių nuo te kų 
tink lus, te ri to ri jos sa vi nin kui bus su ra šo-
mas pa žei di mo ak tas ir ski ria ma ad mi nist-
ra ci nė nuo bau da. Taip pat bus skai čiuo ja-
ma bau da už iš leis tą nuo te kų kie kį.

„Be je, to kius ne le ga liai prie sis te mos pri-
si jun gu sius var to to jus tu ri me tei sę ap mo-
kes tin ti – už pa vir ši nį van de nį jiems tek tų 
mo kė ti tais pa čiais ta ri fais, kaip ir už bui ti-
nes nuo te kas“, – sa kė bend ro vės va do vas.

Kad gy ven to jams ne tek tų mo kė ti bau-
dų už sa va va liš ką pa vir ši nių nuo te kų 
tink lų pri jun gi mą prie bui ti nių nuo te kų 
vamz dy no, „Vil ka viš kio van de nų“ ad mi-
nist ra ci ja iš anks to įspė ja apie ga li mus pa-
tik ri ni mus ir pra šo žmo nių kuo grei čiau 
su si tvar ky ti (at jung ti) ne le ga liai įreng tas 
sis te mas.

Paviršinės vandens nuotekos vien Vilkaviškio mieste surenkamos nuo beveik 
160 ha ploto. Au to rės nuo tr.
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Atkelta iš 1 p.

Miestas ne pri tai ky tas
Nors vai ruo ja ir au to mo-

bi lį, R. Matukaitienė tei gė į jį 
ne sė dan ti net šal tą žie mą ar 
ly jant lie tui. Anot mo ters, Vil-
ka viš ky je au to mo bi liu ve žio ti 
ko res pon den ci ją nė ra pa to gu, 
nes tarp gy ve na mų jų na mų 
per trum pi at stu mai. Tie sa, 
laiš ki nin kė tei gė, kad dvi ra ti-
nin kams mies tas taip pat nė ra 
pri tai ky tas – gat vių va žiuo ja-
mo sios da lys ne pa to gios bei 
ne sau gios, o ša li gat viai dau ge-
ly je vie tų – duo bė ti.

„Vis dėl to aš daž niau siai 
va ži nė ju ša li gat viais. Kai ku-
rio se vie to se ki taip net ne bū-
tų įma no ma. Pa vyz džiui, S. 
Nė ries gat vė je man daž nai 
ten ka pe rei ti iš vie nos gat vės 
pu sės į ki tą. Kar tais tu riu il gai lauk ti, kol 
pra si skirs tys ma ši nos ir ga lė siu kirs ti va-
žiuo ja mą ją da lį. Vil ka viš ky je la bai trūks ta 
dvi ra čių ta kų“, – ap gai les ta vo pa šne ko vė.

]

Pak laus ta, ar per dvy li ka dar bo me tų 
kiek nors pa si kei tė vil ka viš kie čių skai ty-
mo įpro čiai, ji tei gė to be veik nepa ste bė ju-
si. Anot laiš ki nin kės, mies tie čiai ir to liau 

gau siai už si sa ki nė ja laik-
raš čių bei žur na lų suau gu-
siesiems ir vai kams, vie ni 
ki tiems siun čia re gist ruo-
tus bei pa pras tus laiš kus. 
Vie nin te lis skir tu mas, ku rį 
ji pa ste bė ju si, – pa sta ruo ju 
me tu vis dau giau žmo nių 
in ter ne tu už si sa ko siun ti-
nių, ku riuos laiš ki nin kams 
ten ka pri sta ty ti.

„Gal būt tik va sa rą žmo-
nės skai to ma žiau spau dos, 
ta čiau at ša lus orams įvai-
rių lei di nių pre nu me ra ta 
vėl išau ga“, – pa ste bė ji mais 
da li jo si R. Ma tu kai tie nė.

Pra šo su si tvar ky ti
Nors elekt ri niai dvi ra-

čiai šiek tiek pa spar ti no 
laiš ki nin kų dar bą, jei gy-
ven to jai bū tų su pra tin gi ir 

su si tvar ky tų sa vo pa što dė žu tes, jis vyk tų 
dar grei čiau. 

R. Ma tu kai tie nė pri mi nė, kad pri va čių 
na mų pa što dė žu tės tu rė tų bū ti tvar kin-

gos, pa ka bin tos ant var tų ar prie gat vės 
leng vai priei na mo je vie to je, kad laiš ki nin-
kas ga lė tų įdė ti ko res pon den ci ją ne nu lip-
da mas nuo dvi ra čio. Paš ne ko vės tei gi mu, 
Vil ka viš ky je vis dar ne ma žai gy ven to jų, 
ku rie sa vo pa što dė žu tes pa si ka bi nę ant 
na mo sie nos, skly pą ap si tvė rę tvo ra, o kie-
me lai ko pa lai dus šu nis.

„To kiais at ve jais mes tu ri me tei sę ko-
res pon den ci jos ne pris ta ty ti. Aiš ku, vi sa-
da sten gia mės, kad žmo nės gau tų tai, kas 
jiems pri klau so, ta čiau no rė tų si dau giau 
abi pu sės pa gar bos ir su pra tin gu mo. 

Kar tais gy ven to jai ne vi sa da tu ri ga li-
my bę pa što dė žu tę pa si ka bin ti ant var tų 
ar tvo ros. To kiais at ve jais pa ta riu prie na-
mų į že mę įsi kas ti stul pe lį ir pa što dė žu tę 
pa ka bin ti ant jo. Ne ma žai žmo nių taip ir 
da ro“, – sa kė laiš ki nin kė.

Ji džiau gė si, kad pa sta ruo ju me tu sa vo 
pa što dė žu tė mis ėmė rū pin tis dau gia bu-
čių na mų gy ven to jai – se nų dė žu čių vis 
ma žė ja, jas kei čia nau jos, sau gios, ra ki na-
mos. R. Ma tu kai tie nės nuo mo ne, vi sos pa-
što dė žu tės tu rė tų bū ti ra ki na mos, nes tik 
taip ga li ma už tik rin ti, kad laiš kai, spau da 
ir kt. tik rai pa sieks ad re sa tą.

Vil ka viš kio laiš ki nin kai per sė do ant elekt ri nių dvi ra čių

Didžiausią laiškininkų išdalijamos korespondencijos dalį sudaro 
„Santakos“ laikraščiai. Autoriaus nuotr.
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„Į dep re si ją žiū ri me pro pirš tus, kol ji 
neuž su ka į mū sų kie mą“
And rius GRY GE LAI TIS

Iš Vil ka viš kio ra jo no ki lu si In-
ga Juod kū nė (Ga jaus kai tė) ne-
se niai iš lei do de biu ti nį ro ma ną 
„Ry toj vėl pa te kės sau lė“. Tai 
kny ga, skir ta pla čiam žmo nių 
ra tui: ieš kan tie siems išei ties 
iš kan čios, jų ar ti mie siems ir 
ko le goms, gy dy to jams, dva si-
nin kams, ki tų pro fe si jų at sto-
vams.

Pa de da gy ven ti
De biu ti nia me ro ma ne I. Juod kū nė, 

rem da ma si as me ni ne pa tir ti mi, ap ra-
šo vi di nę žmo gaus ko vą su dep re si ja, 
sie kį ir už si spy ri mą gy ven ti kiek vie ną 
aki mir ką ren kan tis bū ti, o ne grimz-
ti į praei tį. Ku ni gas Al gir das To lia tas 
apie šią kny gą yra pa sa kęs, kad tai 
– lyg žvilgs nis į pa sau lį pro dep re si jos 
aki nius. Dva si nin ko tei gi mu, ro ma nas 
pa de da ge riau su pras ti tuos, ku rie ba-
lan suo ja tarp gy ve ni mo ir mir ties.

Ro ma nas „Ry toj vėl pa te kės sau lė“ pa-
nar di na skai ty to ją į to kią bū se ną, ku rio je 
jis gau na pa ty ri mą ir su vo ki mą, kad dep-
re si ja yra li ga.

„Daž nai tik per skai tę ma no kny gą žmo-
nės tei gia su pra tę, kad dep re si ja iš tie sų 
yra li ga. Ir dar sun ki. Kny ga tu ri te ra pi nę 

ga lią, nes kiek vie nas skai tan ty sis at ran da 
sau ar ti mų da ly kų“, – sa kė I. Juod kū nė.

Vys tė si na tū ra liai
Kraš tie tės tei gi mu, kur ti ro ma ną pa-

ska ti no pa ts gy ve ni mas. Sa vo po lin kį ma-
ty ti pa sau lį ra šy to jo aki mis In ga pa ste bė jo 
dar bū da ma stu den tė. Tuo met mer gi na 

kur da vo ei les. Vė liau ji ėmė ra šy ti straips-
nius psi cho lo gi nė mis te mo mis, po to – te-
ra pi nius teks tus. Taip žings nis po žings nio 
gi mė tink la raš tis „Ats pir ties taš kas“. Jo 
at si ra di mo is to ri ją pa ti I. Juod kū nė taip 
pat įvar di ja kaip na tū ra lų po rei kį. In ga į 
di džiau sius Lie tu vos po rta lus nuo lat ra šo 
straips nius as me ny bės au gi mo ir psi cho-

lo gi nė mis te mo mis, tad no rė jo si vi sus 
teks tus su dė ti į vie ną vie tą.

Bė gant lai kui I. Juod kū nės gal vo je 
ėmė kir bė ti min tis apie kny gą. Įdo mu 
tai, kad pa grin di nė ro ma no „Ry toj vėl 
pa te kės sau lė“ he ro jė Pau la su kur ta ir 
ap ra šy ta dar ta da, kai apie kny gos at si ra-
di mą ne bu vo net min ties.

„Iš tie sų ne tu rė jau sva jo nės ar tiks-
lo pa ra šy ti kny gą, ta čiau su pra tau, kad 
ma no gy ve ni me vyks ta is to ri ja, ku ri tu-
ri di des nę ži nią ir pra smę. Iš ša lia esan-
čių jų vis gir dė da vau, kad tu riu ra šy mo 
do va ną. Ne li ko nie ko ki to, kaip tik ją 
priim ti. Ap sisp ren džiau gy ve ni mo is to-
ri ją per teik ti per kū ry bos pri zmę, už ra-
šy ti ją taip, kad skai ty ti bū tų įdo mu ir 
kad iš lik tų tin ka mas rea ly bės san ty kis 
su fik ci ja“, – tei gė pa šne ko vė.

Pa si nė ru si į kū ry bos pro ce są au to-
rė gal vo jo apie ke lias as me nų gru pes. 
Vi sų pir ma – apie žmo gų, ku ris yra 
įstri gęs ar su tri kęs blaš ko si kan čio je. 
To kia as me ny bė per teik ta per Pau los 
per so na žą.

„Taip pat gal vo jau apie ar ti muo-
sius, ko le gas, drau gus, ku riuos taip pat 
pa lie čia gre ta esan čio jo kan čia. Ra šy-

da ma mąs čiau ir apie gy dy to jus bei dva si-
nin kus. Ro ma nas pa de da la biau su pras ti 
ir priim ti, kas vyks ta ser gan čio jo pa sau ly-
je, bei ska ti na bend ra dar bia vi mą. Jis tar si 
tie sia til tus tarp kan čios ir ra my bės, tarp 
įvai riau sių pa gal bos tei kė jų“, – pa sa ko jo 
ra šy to ja.

Nukelta į 7 p.]

PATIRTYS

Kraštietės Ingos Juodkūnės (viduryje) knygos pristatymuose kartais dalyvauja ir 
kunigas Algirdas Toliatas. Manto REIMERIO nuotr.
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Su sip rie ši nu si ir nea py kan tos ku pi na 
vi suo me nė atei ties ne su kurs nie ka da

„Man ne vo sil kos aso ci juo ja si su trė mi-
mais, o aguo nos, skais čiai rau do nus žie dus 
į sau lę tie sian čios, vė jo siū buo ja mos, glež-
nos, au gan čios pa čio se ne ti kė čiau sio se ir, 
ro dos, ne tin ka miau sio se vie to se, to kio se, 
kaip ge le žin ke lio bė giai ar pa ke lės, ne jau-
kiai pri me nan čios švie žio krau jo la šus ir 
gy vą sias at min ties žaiz das. Aguo nų ne pas-
te bė ti neį ma no ma: jos taip trau kia žvilgs-
nius sa vo skais čiu rau do niu – už ten ka vos 
ke le to aguo nų, kad iš ti sas ru gia gė lių ar 
ra mu nių lau kas įgau tų nau ją pra smę...“  
Bir že lį, o ypač Ge du lo ir vil ties die ną vi sa-
da pri si me nu vie nos trem ti nės ap ra šy tus 
vaiz dus, jos ma ty tus pro va go no sky les....

Pri si me nu sa vo tė vus ir se ne lius, iš-
trem tus į Ir kuts ko sri tį, kur gi miau ir aš. 

Pri si me nu ne tiek jų pa sa ko ji mus (be je, 
jais da li jo si la bai ne no riai), o jų žvilgs nius 
ir žo džius – juo se nie ka da ne bu vo nea py-
kan tos. 

Žmo nės, ku rie pe rė jo pra ga rą, iš li ko ir 
grį žę į Lie tu vą kū rė sau ir sa vo vai kams 
gy ve ni mą nuo vie no kar to ni nio la ga mi no, 
su ge bė jo pa kil ti aukš čiau to blo gio, ku rį 
jie iš gy ve no, nie ka da ne de gė nea py kan ta 
ir ne rei ka la vo kerš to. At lei di mas jiems 
ne bu vo su si tai ky mas, o vil tis, kad gy ven-
da mi su ma žiau nea py kan tos ge bė si me 
su kur ti ki to kį gy ve ni mą sa vo vai kams ir 
anū kams. Iš šių žmo nių pa ga liau tu ri me 
iš mok ti vie ną es mi nę pa mo ką – pri va lo-
me vi so se si tua ci jo se ne ieš ko ti kal tų jų ir 
kerš to ar rei ka lau ti at pil do jiems, o tie siog 
gerb ti sa vo tau tos praei tį ir pa ga liau iš-
mok ti su tar ti ir at leis ti.

Pri si min ki me, ko kią bend ruo me niš ką 
ir stip rė jan čią vi suo me nę tu rė jo me tar pu-
ka riu. Ta čiau vals ty bės kū ry bą nu trau kė 
oku pa ci ja, o so vie tai vi sų pir ma pa si kė si-
no į mū sų ša lies ly de rius.

Pir miau sia, kas bu vo pa da ry ta, – su nai-
kin tos mū sų bend ruo me nės, t. y. vals ty bės 
stu bu ras – ini cia ty vūs ir mąs tan tys žmo-
nės. Mes 50 me tų ne tu rė jo me pa ma to, ant 
ku rio sto vi Va ka rų de mok ra ti jų bend ruo-
me nės: pri va ti nuo sa vy bė ir eko no miš kai 
nau din ga veik la, lais vė veik ti ir kur ti, par-
la men ta riz mas, li be ra li de mok ra ti ja. Mes 
jau be veik tris de šimt me čius gy ve na me 
ne prik lau so mo je Lie tu vo je, bet nie kaip 
ne ga li me at si kra ty ti nea py kan tos vie ni 
ki tiems. Iki šiol Lie tu vo je kaž kas jau čia si 
la biau nu skriaus tas už ki tus, ir šių žmo-
nių jaus mais ma ni pu liuo ja ma. Iki šiol vis 
neat sik ra to me ins tink to al kū nė mis ir tis 
per mi nią ir lip ti per gal vas. Kiek vie ną 

kar tą nu stem bu, kai baž ny čio je pa lin kė ję 
vie ni ki tiems ra my bės, jau po ke lių mi nu-
čių rūs čiais vei dais stum do mės prie du rų 
ir iria mės al kū nė mis, lyg ei da mi į žūt bū ti-
nę ko vą...

Po kiek vie no vai kų ar paaug lių nea py-
kan tos pro trū kio po li ti kai, psi cho lo gai ir 
vi si su si rū pi nę pi lie čiai ke lia tą pa tį klau-
si mą: iš kur toks žiau ru mas? At sa ky mas 
pa pras tas, bet mums ne mie las – iš mū sų 
pa čių. Juk nė vie nas vai kas ne gims ta sa dis-
tu, ra sis tu, ho mo fo bu ar su dar ko kio mis 
ki to mis vi suo me nei ne priim ti no mis ydo-
mis. Jie vi sa tai gau na šei mo je, bend ruo-
me nė je, so cia li niuo se tink luo se ir t. t.

Mei lė, bai mė ir nea py kan ta – ti pi niai 
žmo gaus iš gy ve na mi jaus mai. Kiek vie nas 
iš mū sų tuos jaus mus tu ri me, bet kiek vie-
nas skir tin go mis do zė mis. Ma žas vai kas 
šių jaus mų pro por ci jas pir miau sia dė lio ja-
si šei mo je, vė liau mo kyk lo je ir jį su pan čio-
je ap lin ko je.

Da bar ti nia me tech no lo gi nių per mai-
nų am žiu je mes vis daž niau gir di me, kad 
vie na iš svar biau sių atei ties kom pe ten ci jų 
bus emo ci nis in te lek tas, for muo jan tis ne 
tik sa vęs su vo ki mą, bet ir bend ra vi mą su 
ki tais. Emo ci nis in te lek tas le mia mū sų su-
pra ti mą, kaip mes mąs to me ir el gia mės. 
Vai ko emo ci nis in te lek tas pir miau sia taip 
pat ug do mas šei mo je.

Pri si min ki me Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
pa ly gi ni mą apie tė vų ir mo ky to jų vaid me-
nį: „Mo kyk la – tar si duo nos ke pyk la. Teš lą 
už min ko tė vai, nuo jų pri klau so, juo da ar 
bal ta bus duo na, ska ni ar ne. To dėl, ma no 
ma ny mu, jei tė vai lau kia iš mū sų ra gai šių, 
te gul ne pa mirš ta į teš lą įber ti rei kia mų 
ing re dien tų... Na, o mo kyk los mi si ja – ge-
rai tą teš lą iš kep ti, ne su de gin ti.“

Jei gu bend raž mo giš kų ver ty bių sam-
pra tos šei mo je, mo kyk lo je ir vai ką su pan-
čia me so ciu me ski ria si, tai augančiam 
žmogui na tū ra liai ky la klau si mų, kaip iš 
tie sų jis tu rė tų elg tis. Aki vaiz du, kad kal-
bė ti apie har mo nin gą ir at sa kin gą atei ties 
kar tą mes ga lė si me tik ta da, kai pa tys sa vo 
mąs ty mu ir veiks mais pra dė si me kur ti to-
kią bend ruo me nę.

Da bar daug ke liau ja me, daug skai to-
me, in ter ne tas mums at vė rė be ga li nius 
srau tus in for ma ci jos, bet ar ra do me ten 
su vo ki mą, kad vi sos di džio sios re li gi jos 
– krikš čio ny bė, bu diz mas, in duiz mas ar 
is la mas kal ba apie tą pa tį: at lai du mas yra 
vie na svar biau sių ver ty bių, ku ri tu ri bū ti 
es mi nė kas die ni nia me žmo gus gy ve ni me. 
To le ran ci ja ir pa kan tu mas ki taip gal vo jan-
čiam ar ki taip mąs tan čiam, ele men ta rus 
žmo giš ka sis dė me sys mū sų vi suo me nė je 
dar yra di dis de fi ci tas ir, ma tyt, iki šiol 
pats di džiau sias nuo so vie tų lai kų... Ir, de-
ja, joks po li ti kas ir įsta ty mas šių nuo sta tų 
ne pa keis, jei gu ne si jau si me at sa kin gi už 
kiek vie ną sa vo veiks mą ar iš tar tą žo dį, jei-
gu neiš mok si me klau sy ti ir iš girs ti.

Mes nuo lat kal ba me apie ge ro vės vals-
ty bę, bet ar su si mąs tė me, kad su si prie ši-
nu si ir nea py kan tos pil na vi suo me nė nie-
ka da ne su kurs atei ties, nes jo je trūks ta 
pa pras čiau sios vie ny bės ir su vo ki mo, jog 
per mai nas, kad ir ma žais žings ne liais, 
kiek vie nas tu ri pra dė ti nuo sa vęs.

ATO MAZGOS

Ro ber tas DAR GIS
Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos 
pre zi den tas

Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Užsk. 1913

Vil ka viš kie tė Al ma Men čins kie nė ne se niai 
ini ci ja vo mies to te ri to ri jos prie Mei lės til to su-
tvar ky mą. Po mo ters su reng tos ak ci jos šį Vil ka-
viš kio se na mies čio kam pe lį ge ro kai pa gra ži no 
ko mu na li nin kai – jie iš pjo vė se nus krū mus, 
su tvar kė ap lin ką, o se niū ni jos at siųs ti žmo nės 
nu da žė til to tu rėk lus.

Penk ta die nį ta pa ti ak ty vi gy ven to ja į Vil-

kau jos upe lio pa kran tę pa kvie tė Vil ka viš kio 
so cia li nės pa gal bos cent ro Neį ga laus jau ni mo 
die nos užim tu mo pa da li nio lan ky to jus. 

Be lauk da mi ar tė jan čių Jo ni nių bei Vil ka viš-
kio mies to šven tės vi si drau ge sa vo mis iš ga lė-
mis jie pa puo šė Mei lės til tą šir de lė mis ir ber žo 
ša ke lė mis.

„San ta kos“ inf.

Su jau ni mu pa puo šė Mei lės til tą

Eg lės MI ČIU LIE NĖS nuo tr.

Dovanoja 
šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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Sek to riu mi ta pę pa tai sos na mai 
po sū niu ne si jaus
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors šio mis die no mis dėl 
ne tei sė tai į lais vę pa leis-
to ka li nio ša lies ži niask-
lai da nuo lat links niuo ja 
Ky bar tų pa tai sos na mų 
var dą, įstai gos to kiu 
pa va di ni mu jau se no kai 
ne bė ra. Pri jung ta prie 
Ma ri jam po lės pa tai sos 
na mų ji ta po Ky bar tų 
sek to riu mi, kiek su ma-
žė jo, ta čiau tu ri ir nau jų 
funk ci jų.

Ki tas sta tu sas
Nau ją sta tu są Ky bar tuo se 

esan ti įka li ni mo įstai ga įga vo 
be veik prieš tris mė ne sius, o 
jos li ki mas bu vo nu spręs tas dar 
praė ju sių me tų pa bai go je, kai 
tei sin gu mo mi nist ro įsa ky mu 
reor ga ni zuo tos dvi ša lies įka li ni-
mo įstai gos – Lu kiš kių tar dy mo 
izo lia to rius-ka lė ji mas ir Ky bar tų 
pa tai sos na mai.

Nors ofi cia liai bu vo skelb ta, 
kad reor ga ni za ci jos tiks las – 
op ti mi zuo ti įstai gų bend rą sias 
funk ci jas, val dy mą, ra cio na liau 
nau do ti ma te ria li nius ir fi nan si-
nius iš tek lius, Ky bar tų įstai ga į per mai nų 
mės ma lę pa te ko neat si tik ti nai. Jau be veik 
tre jus me tus ji ne tu rė jo nuo la ti nio va do vo, 
įstai gą krė tė skan da lai, tad Tei sin gu mo mi-
nis te ri ja pro ble mą iš spren dė Ky bar tų pa tai-
sos na mus pri jung da ma prie di des nių – Ma-

ri jam po lės pa tai sos na mų. Taip ky bar tie čiai 
ta po ma ri jam po lie čių įstai gos sek to riu mi.

Nuo ba lan džio 1 d. Ky bar tų sek to riui 
va do vau jan tis Ma ri jam po lės pa tai sos na-
mų di rek to rius Re gi man tas Ka va liaus kas 
bent po rą kart per sa vai tę at vyks ta į nau-

ją sias val das, nuo pa grin di nės 
būs ti nės nu to lu sias ko ne per 
pus šim tį ki lo met rų. Jis įsi ti ki nęs, 
kad Ky bar tuo se įsi kū ru sios įstai-
gos dar buo to jus reor ga ni za ci ja 
pa lie tė mi ni ma liai, mat at leis ti 
tik 5 pa rei gū nai bei tar nau to jai. 
Vi siems jiems bu vo pa siū ly tas 
ki tas dar bas ar pa rei gos, ta čiau 
dau ge lis pa si rin ko išei ti nę kom-
pen sa ci ją ir at si svei ki no su bu vu-
sia dar bo vie te.

Nė vie nas ky bar tie tis ne pa no-
ro va ži nė ti į dar bą Ma ri jam po lė-
je, nors ma ri jam po lie čių, ku rie 
nuo se no va ži nė ja į Ky bar tus, ne 
tiek ir ma žai.

Di džiau sia įstai ga
Reor ga ni zuo tos įstai gos Ky-

bar tų sek to riu je li ko du sa va ran-
kiš ki sky riai – Re so cia li za ci jos ir 
Sau gu mo val dy mo. Nors įstai gai 
va do vau ja Ma ri jam po lės pa tai-
sos na mų di rek to rius R. Ka va-
liaus kas, Ky bar tuo se li ko di rek-
to riaus pa va duo to jo eta tas. Šias 
pa rei gas, kol įvyks at ran ka, lai ki-
nai ei na Ro lan das Čiur laus kas, 
kar tu va do vau jan tis ir Sau gu mo 
val dy mo sky riui. Ki tam sa va ran-
kiš kam sky riui va do vau ja ir iki 
šiol jo vir ši nin ku bu vęs Arū nas 
Ku čins kas.

Ki ti mū sų ra jo ne esan čio sek-
to riaus dar buo to jai, nors ir įsi kū-
rę ten pat, pri skir ti Ma ri jam po-

lės pa tai sos na mų sky riams: Ky bar tuo se 
dir ban čios me di kės – Svei ka tos prie žiū ros, 
bu hal te rės – Tur to val dy mo, tei si nin kės 
ir rašt ve dės – Veik los or ga ni za vi mo sky-
riams ir t. t.

R. Ka va liaus kas juo kau ja, kad da bar 

jam ten ka va do vau ti vi so je Ma ri jam po lės 
ap skri ty je ko ne di džiau siai įstai gai, iš si dės-
čiu siai net per dvi sa vi val dy bes. Mat vien 
nu teis tų jų per abu sek to rius yra apie 1400 
(Ky bar tų sek to rius tal pi na iki 400 nu teis tų-
jų, Ma ri jam po lės – iki 1000). Juos pri žiū ri 
500 pa rei gū nų ir ki tų dar buo to jų.

R. Ka va liaus kas jau su si pa ži no su mū-
sų ra jo no Sa vi val dy bės va do vais ir pa kvie-
tė bend ra dar biau ti.

– Tei ra vo mės, ar Sa vi val dy bė ne tu ri 
ini cia ty vų, ku rios ga lė tų Ky bar tuo se ka-
lin čius nu teis tuo sius įtrauk ti į nau din gą 
veik lą ra jo no la bui. Gal būt ga lė tu me da ly-
vau ti bend ruo se pro jek tuo se, kad nu teis-
tie siems bū tų leng viau in teg ruo tis į gy ve-
ni mą lais vė je, – sa kė R. Ka va liaus kas.

Nau ji iš šū kiai
Ver tin da mas mū sų ra jo ne esan čio sek-

to riaus pro ble mas nau ja sis va do vas kal bė-
jo, kad jos bend ros vi siems ša lies pa tai sos 
na mams: nu teis tų jų lai ky mas bend ra bu-
čio ti po pa tal po se, į te ri to ri ją pa ten kan tys 
drau džia mi daik tai, apie ku riuos nuo lat 
ten ka ra šy ti ir „San ta kos“ pus la piuo se, nu-
teis tų jų jau „zo no je“ da ro mi nu si kal ti mai.

Nors, at ro do, ima ma si vi sų sau gos prie-
mo nių, nu teis tie ji to kie iš ra din gi, kad su-
gal vo ja vis nau jų bū dų, kaip lais vės atė mi-
mo įstai go je gau ti no ri mų daik tų.

Pa vyz džiui, te le fo nai, anot R. Ka va liaus-
ko, iš es mės nė ra blo gis, mat jais nau do ja-
mės vi si. Bet pa te kę į nu teis tų jų ran kas 
jie tam pa nu si kal ti mo įran kiu. Ar ti mų jų 
vi zi tų į pa tai sos na mus taip pat bū tų ga li-
ma ne ri bo ti, bet nu teis tie ji ir iš to su ge ba 
pra si ma ny ti nu si kals ta mos veik los. Per ar-
ti muo sius į lais vės atė mi mo įstai gą pa ten-
ka drau džia mi daik tai, nar ko ti kai, ku riuos 
at vyks tan tie ji sle pia neį ti ki na miau sio se 
vie to se.

Nukelta į 9 p.]

Kybartų įkalinimo įstaigą prijungus prie Marijampolės 
pataisos namų abiem vadovauja direktorius Regiman-
tas Kavaliauskas. Renato SIAURUSAIČIO nuotr.
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„Pa va sa ris, va sa ra, ru duo ir žie ma vis 
ra tu ir ra tu, kaip že mė ap link sau lę, 
kaip me tų mė ne siai. O, kad taip ir žmo-
gaus me tai su ktų si ra tu. <....> ... ir ne ži-
nai, ku ria me lai ke tu gy ven si sa vo gy-
ve ni mą. Mes bu vo me trem ties vai kai, 
pas dau ge lį at ke liau da vo gil ti nė, bet 
bu vo me vie nin gi, my lė jo me sa vo ša lį. 
Da bar ti nis jau ni mas, nors ir krem ta 
moks lus už sie ny je, bet my li sa vo gim-
ti nę. Kaip sma gu žiū rė ti per te le vi zo-
rių, kiek jau nų žmo nių vyks ta į Si bi rą 
su tvar ky ti ten gu lin čių lie tu vių ka pų. 
Kiek su si ren ka lie pos 6 die nos va ka re 
gie do ti Lie tu vos him no. Vi sais lai kais 
bu vo pri si tai kė lių ir pa trio tų, – mąs to 
sau Si gi ta. – Kiek vie nas žmo gus, kiek-
vie na gy vas tis gy ve na sa vam lai ke, jis 
tu ri pra džią ir pa bai gą. Mo tu lė vis pra-
šo Aukš čiau sio jo, kad leis tų ke liau ti pas 
sa vo my li mą jį, kad ga na, jau pri gy ve no 
šio je že mė je. Skau da kau lus ir su pran-
ta, kad jai jau rei kia ar ti mų jų pa gal bos. 
Bet Die vu lis vi siems tu ri pa ruo šęs gy ve-
ni mo kny gą ir jos vi sos skir tin gos, kaip 
ir žmo nės.“

Taip sa vo pir mo je no ve lių kny go je 
„Gi miau sa vo lai ku“ ra šo Kal va ri jos sa vi-
val dy bės li te ra tų klu bo „Ra sa“ na rė Vi li-
ja Vil ke lie nė.

Ši poe tė ir ra šy to ja vie šė jo Vil ka viš kio 
ra jo no neį ga lių jų drau gi jos Ky bar tų gru pė-
je, kur pri sta tė sa vo no ve lių kny gą. Kaip 
jo je ra šo ma, „tai pir mo ji Vi li jos Vil ke lie nės 
pro zos kny ga, ku rio je pa sa ko ja ma se nos gi-
mi nės is to ri ja. Au to rė, ki lu si iš Kal va ri jos, 

ban do per teik ti sa vo gim to jo kraš to au ten-
ti ką, is to ri ją, se nų žmo nių kal bą, ne ven gia 
tar miš kų žo džių, to dėl jos pa sa ko ji mo sti-
lius leng vas, ar ti mas šne ka ma jai kal bai.“

Ren gi ny je ra šy to ja įdo miai pa pa sa ko jo 
kny gos at si ra di mo is to ri ją. Pri si mi nė, kaip 
ji rin ko me džia gą sa vo tekstams, kaip klau-

si nė jo bei klau sė si sa vo ar ti mų jų, gi mi nių, 
pa žįs ta mų ir vi sai sve ti mų žmo nių įvai rių 
skau džių, tra giš kų, sun kių, o kar tais ir 
links mų bei juo kin gų is to ri jų apie se nos gi-
mi nės, o kar tu ir vi sos tau tos is to ri ją, sun-
kų gy ve ni mą kai me po ka rio me tais, apie 
trem tį... La bai jaus min gai ir įtai giai skai tė 

no ve lių iš trau kas, skir tas ar ti mie siems 
bei pa žįs ta miems.

Vi li ja nuo anks ty vos jau nys tės ra šo 
ir ei les. Ei lė raš čiuo se ji iš lie ja sa vo jaus-
mus ir iš gy ve ni mus, ku riais pa si da li jo 
su vi sais su si rin ku siais jos pa si klau sy-
ti. Ga lė jo me iš girs ti ne vie ną au to rei 
bran gų, jaus min gą ei lė raš tį, skir tą 
sa vo ša liai, įvai rioms gy ve ni mo pro-
goms ir šven tėms, o taip pat ir pa tiems 
ar ti miau siems bei bran giau siems 
žmo nėms – sa vo šei mos na riams, gi mi-
nėms, drau gams.

Per vi są ren gi nį skam bė jo nuo tai-
kin gos Jur gi tos Are lie nės dai nos. Ji nuo-
sta biai at li ko sa vo ma mos Ine tos Čes-
nie nės ir ki tų au to rių kū ri nius.

Po kny gos pri sta ty mo au to rę svei-
ki no ren gi nio or ga ni za to riai, gi mi nai-
čiai, drau gai, vi si su si rin ku sie ji, lin-
kė da mi ra šy to jai kū ry bi nės sėk mės 
ir dar ne vie no su si ti ki mo, pri sta tant 
ki tus sa vo kū ri nius. Vieš nia li ko su-
jau din ta ir dė kin ga už šil tą priė mi mą. 
Dė ko da ma su si rin ku sie siems V. Vil ke-
lie nė gražių žo džių iš sa kė kny gos su da-
ry to jai, re dak to rei ir ko rek to rei Vi li jai 
Dob ro vols kie nei, sa vo šei mai sakė ačiū 
už vi so ke rio pą pa gal bą, pa lai ky mą, už 

fi nan si nį pa rė mi mą.
Auš ra KO KANS KIE NĖ

Ky bar tų mies to bib lio te kos ve dė ja

Novelės apie tremtį, artimuosius ir pažįstamus

Rašytoja Vilija Vilkelienė (dešinėje) susirinkusioms kybartietėms papasakojo 
daugelio savo kūrinių atsiradimo istorijas. Autorės nuo tr.
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Puslapį vaikams ir jaunimui re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

„Erasmus+“ jau ni mo mai nų 
pro jek tai at ve ria du ris į pa-
sau lį, su pa žin di na su įvai rio-
mis kul tū ro mis, pa sau lė žiū ro-
mis, su da ro ga li my bę su tik ti 
žmo nių iš ki tų ša lių, už megz ti 
pa žin čių, nag ri nė ti bei dirb ti 
prie ak tua lių šių die nų te mų.
Pen kių da ly vių ko man da iš Lie tu vos 
vy ko į Jung ti nę Ka ra lys tę da ly vau ti 
„Start Up Hy pot he sis“ pro jek te. Ne for-
ma lio je ap lin ko je mo kė mės bū ti vers-
li nin kais ir kaip atei ty je tap ti vie nu iš 
jų. Vi si su ta rė me, kad pro jek tas bu vo 
in for ma ty vus ir pro duk ty vus.

Ge riau sia pro jek to pa tir tis bu vo 
gal vo ti ir veik ti taip, lyg mes jau bū tu-
me vers li nin kai. Tu rė jo me ga li my bę 
ne tik su kur ti vi zi ją apie mū sų vers lą, 
bet ir ją iš ban dy ti, to bu lin ti įvai riais 
bū dais, taip pat ir pa tys to bu lė jo me 
per vi są pro jek tą. Su ži no jo me, kad 
vers li nin kas tu ri pri siim ti vi są at sa ko-
my bę už sa vo as me ni nį au gi mą.

Mes taip pat pa ty rė me, kad sa vęs 
ver ti ni mas yra la bai svar bus vers li nin-
kams, kai jie sie kia val dy ti stre są ir 
ki tus jaus mus. Va do vai mums daž nai 
pri mi nė, kad šven čia me net ma žus 
pa sie ki mus, to dėl mo ko mės bū ti mo-
ty vuo ti ir nie ka da ne nus to ti ju dė ti į 
prie kį.

Apsk ri tai, šia me pro jek te mes ga lė-
jo me ne tik kur ti bei da ly tis sa vo pa čių 
idė jo mis apie so cia li nius vers lus, bet 
ir iš ban dy ti tai pra kti ko je, pri sta ty da-
mi juos vie ti niams sa los gy ven to jams. 
Tai da ry da mi mes taip pat su ži no jo me 
daug pa vyz džių ir nau jų idė jų, su si ju-
sių su so cia li ne veik la. Vi sa tai mes ža-
da me ateityje pri tai ky ti sa vo ša ly je.

Lau ry nas MIC KE VI ČIUS
Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos 

IIIa kla sės mo ki nys

Idė jas pri tai ky si me 
sa vo ša ly je

Da ly vius pa svei ki no gim na zi jos di rek-
to rius Sau lius Span ge vi čius, Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus vy riau sio ji spe cia lis-
tė Žyd rė Ži lins kie nė.

Pra džio je vi si kar tu ap lan kė me Ky-
bar tų po že mius, geog ra fi jos mo ky to ja 
Rū ta Šu kai ty tė įtai giai su pa žin di no su 
jų pa slap ti mis. Kiek vie na ko man da, 
pa si nau do da ma in for ma ci nė mis tech-
no lo gi jo mis, in te rak ty viu že mė la piu, 
ku rį su da rė gim na zis tai, at lik da ma 
už duo tis-mink les tu rė jo ap lan ky ti Ky-
bar tų įžymybes: pa mink lus, re li gi nius 
objektus ar ki tas iš skir ti nes vietas. 
Prie ap lan ky tų ob jek tų pro jek to da ly-
viai pri va lė jo įsiam žin ti, o fo tog ra fi jas 
bei už duo čių at sa ky mus, pa si tel kę in-
for ma ci nes tech no lo gi jas, nu siųs ti mo-
ky to jų ko mi si jai.

Dau giau siai is to ri nių mink lių įmi-
nė Ža lio sios Vin co Že mai čio pa grin di-
nės mo kyk los ko man da. Pa čias me niš-

kiau sias fo tog ra fi jas pa da rė Gra žiš kių 
gim na zi jos, Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai-
čio gim na zi jos Vir ba lio sky riaus ir Vil-
ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 
mo kyk los ko man dos.

Nė vie nai ko man dai ne pa vy ko at-
lik ti vi sų už duo čių, ap lan ky ti vi sų is-
to ri nių Ky bar tų „už ka bo rių“. Prit rū ko 
lai ko, te ko kliau tis vie ti nių gy ven to jų 
pa gal ba. Ta čiau da ly viai pa ty rė tei gia-
mų emo ci jų, to bu li no bend ra vi mo ir 
bend ra dar bia vi mo įgū džius, kai ku-
riems net te ko pri si min ti re to ri kos pa-
mo kas.

Šis pro jek tas vy ko pir mą kar tą, ta-
čiau no rė tų si, kad tai ne bū tų vien kar ti-
nis ren gi nys. Ki tą pa va sa rį pa žin ti ra jo-
ną ir tu ri nin gai pra leis ti lai ką pa ža dė jo 
pa kvies ti Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi-
ja, tai gi su ne kant ru mu lauk si me.

Mo ni ka RA ČY LAI TĖ
Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos 

Ib kla sės mo ki nė

Pro jek tas „Pa žink ra jo ną“ ve džio jo po pa sie nio mies tą

Pro jek to da ly viams rei kė jo ap lan ky ti pa mink-
lą Ky bar tų kraš to knyg ne šiams.

Au to rės nuo tr.
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Va sa riš kai kait rią bir že lio die ną į Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai-
čio gim na zi ją rin ko si mo ki niai iš vi so ra jo no. Vy ko Vil ka viš kio 
ra jo no bend ro jo ug dy mo mo kyk lų so cia li nių moks lų pro jek-
tas „Pa žink ra jo ną. Ky bar tai“, ku ris bu vo skir tas Ky bar tų 
mies to sa vi val dos 100-me čiui pa mi nė ti.

Len ki jo je pa li ko me da le lę 
tau tinio pa vel do
Mes, šeši Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
sep tin tokai ir dvi mo ky to-
jos, da ly va vo me tarp tau ti nio 
„Erasmus+“ stra te gi nių par tne-
rys čių pro jek to „Ma no šak nys 
tam pa mū sų spar nais – ke lio nių 
agen tū ra“ pir ma ja me mo ki nių 
gru pių su si ti ki me Olš ty no mies-
te, Len ki jo je. 

Čia su si pa ži no me su pro jek to 
par tne rių iš kitų Eu ro pos ša lių 
kul tū ra, tra di ci jo mis.
Mū sų įgy ven di na mo pro jek to tiks las – at-
skleis ti šian die nio gy ve ni mo įgū džių bei 
kom pe ten ci jų svar bą per so cia li nės įtrauk-
ties ug dy mo įgy ven di ni mą bei skait me ni-
nių prie mo nių nau do ji mą. Šiuo pro jek tu 
sie kia ma pa ro dy ti, kaip tarp tau ti nis bend-
ra dar bia vi mas ga li pa ge rin ti es mi nių kom-
pe ten ci jų ko ky bę, di de lį dė me sį ski riant 
vers lu mui bei ini cia ty vu mui in teg ruo tų 
veik lų sis te mo je, ir kaip mo ki niai bei jų 
mo ky to jai išau ga į sa va ran kiš kus mo ky-
mo si vi są gy ve ni mą pro gra mos da ly vius. 
Še šios Eu ro pos mo kyk los iš Kip ro, Aust ri-
jos, Ita li jos, Len ki jos, Lie tu vos bei Ru mu-
ni jos su si bū rė drau ge, kad įgy ven din tų šį 
tiks lą.

Lie tu vai at sto va vo me mes – Vil ka viš kio 
Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
sep tin to kai Gab rie lė Ne ve raus kai tė, Vil tė 
Ūsai tė, Sau lė Rū te lio ny tė, Ti tas Moc ke vi-
čius, Da rius Ma čys, Do mas Ša la še vi čius ir 
mo ky to jos Ira da Mil ti nie nė bei Da lia La pai-
tie nė.

Su si ti ki mui ruo šė mės nuo sau sio mė-
ne sio. Jo lauk da mi stei gė me sa vo ke lio nių 
agen tū ros biu rą, lan kė mės Vil ka viš kio 
tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re, ke-
lio nių agen tū ro je, bend ra vo me, rin ko me 
me džia gą, pa skui pa tys kū rė me lanks ti nu-
kus apie Lie tu vą ir Ru mu ni ją, do mė jo mės 
ša lių par tne rių is to ri ja bei nū die na, pa-
pro čiais, lan ky ti nais ob jek tais. Su si ti ki me 

Lenkijoje pa ma tė me bei su ži no jo me daug 
įvai riau sių da ly kų. 

Gy ve no me len kų šei mo se, to dėl tu rė jo-
me uni ka lią ga li my bę pa ly gin ti jų ir mū sų 
žmo nių gy ve ni mą, ver ty bes, bui ties ele-
men tus.

Iš pra džių Olš ty ne mums bu vo su reng-
ta priė mi mo ce re mo ni ja, vy ko už siė mi-
mai, ku riuo se su si pa ži no me su ki tų ša lių 
at sto vais, mo kė mės dirb ti su šiuo lai ki nė-
mis tech no lo gi jo mis: re da guo ti nuo trau-
kas, skai čiuo ti at stu mus tarp ša lių. Taip 
pat vaikš čio jo me po se na mies tį, lan kė mės 
pla ne ta riu me, žiū rė jo me fil mą apie Olš ty-
no mies tą ir jo is to ri ją.

Taip pat ke lia vo me į Gdans ką, kur ap-
lan kė me in te rak ty vų jį Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro mu zie jų bei ap žiū rė jo me se na mies tį. 
Grį žę džiau gė mės ga li my be ap si lan ky ti 
Olš ty ne ko et nog ra fi nia me par ke. Ly gi no-
me jį su lie tu viš ko mis Rum šiš kė mis. Sup ra-

to me, kad tarp mū sų tau tų yra la bai daug 
bend rų da ly kų – tra di ci jos, pa pro čiai, bui-
tis, ar chi tek tū ra.

Vie na iš įsi min ti niau sių veik lų – tra di-
ci nių na cio na li nių pa tie ka lų ga mi ni mas. 
Lie tu viai ruo šė šal ti barš čius, aust rai – šni-
ce lį, kip rie čių pasiūlytas pa tie ka las bu vo 
afe lia, ita lai vi rė spa ge čius su car bo na ra 
pa da žu, len kai – sriu bą „Žu rek“, ru mu nai 
– bak la ža nų sa lo tas.

Pas ku ti nę ke lio nės die ną da ly va vo me 
Ko per ni ko žai dy nė se. Po jų į že mę už ka sė-
me lai ko kap su lę, į ku rią kiek vie nos ša lies 
at sto vai įdė jo po da le lę sa vo tau tinio pa-
vel do. Mes pa li ko me krep še lį grū dų, tau ti-
nę juos te lę ir ne di de lį kop lyts tul pį.

Sau lė RŪ TE LIO NY TĖ
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 

pa grin di nės mo kyk los
7 kla sės mo ki nė

Lenkijoje viešėjo keletas vilkaviškiečių: (pirmoje eilėje iš dešinės) Viltė Ūsaitė, 
Gabrielė Neverauskaitė, Titas Mockevičius, Saulė Rūtelionytė, Irada Miltinienė 
bei Domas Šalaševičius.
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Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus mo-
kyk la-dau gia funk cis cent ras su lau kė 
sve čių iš Pa ne vė žio ra jo no Ši la ga lio 
kul tū ros cent ro. Va ri nių pu čia mų jų 
inst ru men tų or kest ro „Skle pu či ni“ vi zi-
tas įvy ko pa gal kul tū ros pa so pro jek tą. 
Sve čiai mums at ve žė pro gra mą „Su va-
rio dū dom per pa sau lį“.

Tai bu vo kul tū ros ir me no ren gi nys, 
pa pil dy tas kul tū ri ne edu ka ci ja. To kios 
veik los tiks las – pa pa sa ko ti vai kams 
apie įvai rių pa sau lio ša lių mu zi ką ir 
su pa žin din ti su va ri niais pu čia mai siais 
inst ru men tais.

Kon cer to pro gra ma bu vo pa teik ta 
žai di mo for ma, kad in for ma ci ja bū tų 
leng vai su pran tama net pa tiems ma-
žiau siems moks lei viams. Va ri nių pu čia-
mų jų inst ru men tų an samb lis at li ko Bra-
zi li jos, Ki ni jos, Egip to, Ita li jos, Ru si jos, 
Pie tų Af ri kos, Mek si kos, Ka ri bų, Nau jo-
sios Ze lan di jos bei Is pa ni jos mu zi ką.

Per kon cer tą mo ki niai ga lė jo že mė-
la py je pa žy mė ti pa čių ap lan ky tas ša lis, 
o ren gi nio pa bai go je jiems bu vo su teik-
ta ga li my bė iš ban dy ti pu čia muo sius 
inst ru men tus.

Įsi ti ki no me, kad kul tū ros pa sas 
yra ino va ty vi ga li my bė, pa de dan ti mo-
ki niams at ras ti, pa žin ti įvai rių ša lių 
kul tū rą, ska ti nan ti moks lei vių do mė ji-
mą si ir smal su mą. Pui ku, kad nuo šių 
me tų kul tū ros pa su ga li nau do tis vi sų 
kla sių mo ki niai.

Da lia SKU ČIE NĖ
Pra di nio ug dy mo mo ky to ja

Prap lė tė pa žin tį 
su mu zi ka
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Klas tin ga li ga
Ro ma no pa grin di nę he ro ję 

Pau lą I. Juod kū nė kū rė rem da-
ma si as me ni ne ir pro fe si ne pa tir-
ti mi. Tie sa, pa sak ra šy to jos, to je 
vei kė jo je kiek vie nas ga li at ras ti 
ir bent da le lę sa vęs ar ar ti mų jų.

„Kny go je skai ty to jas ga li ras ti 
bū dų, kaip išei ti iš tam sos ir kan-
čios. Kū ri nys nė ra apie ti pi nę kli-
ni ki nę dep re si ją. Dep re si ja – klas-
tin ga li ga. Kar tais vie šu mo je mes 
už si de da me sėk min go ir vis ką 
įveik ti ga lin čio žmo gaus kau kę, 
ta čiau kai lie ka me vie ni – pa si ro-
do, kad yra vi sai ki taip“, – kal bė jo 
au to rė.

Jos tei gi mu, dep re si ja vi suo-
me nė je daž nai yra stig ma ti zuo ja-
ma. Nors šia te ma kal ba ma dau giau ir gar-
siau, vis dėl to dau gu ma iš mū sų į šią li gą 
žiū ri me pro pirš tus tol, kol ji neuž su ka į 
mū sų kie mą.

„Kai tai įvyks ta, daž niau siai pir ma reak-
ci ja bū na ste reo ti pi nė, jog tai ne li ga ir vis-
kas praeis. Rei kia su pras ti, kad jei apė mu si 
bū se na nė ra pa pras tas nuo var gis ar liū de-
sys, ku ris iš tie sų praei na, pra stė jan ti sa vi-
jau ta sa vai me ne pa ge rės. Dep re si ją le mia 
daug veiks nių: so cia li niai, ap lin kos, psi cho-
lo gi niai, emo ci niai, fi zio lo gi niai ir bio lo-
gi niai. Kar tais žmo gus net ne pas te bi, kad 
pra de da slys ti į dep re si jos pa sau lį. Žmo gų 

]

api ma apa ti ja vis kam. Jis pra ran da ir ener-
gi ją, ir ma lo nu mo jaus mą. Kas anks čiau 
jam tei kė džiu ge sį, tam pa ne be mie la. No-
ri si at si skir ti, at si ri bo ti, už si da ry ti sa vy je. 
Tai di di na at skir tį tarp rea ly bės ir žmo gaus 
susi kur to pa sau lio. Tik ar ti mie ji, drau gai ir 
ko le gos, bū da mi ša lia, ga li pa dė ti žmo gui 
ne taip stip riai at si ri bo ti ir už si da ry ti“, – pa-
sa ko jo pa šne ko vė.

Ma lo nūs pri si mi ni mai
I. Juod kū nė Al vi te bai gė pen kias kla ses, 

o po to pe rė jo į tuo me tę Vil ka viš kio Sa lo mė-
jos Nė ries vi du ri nę mo kyk lą. Šią ug dy mo 

įstai gą ji bai gė prieš 17 me tų. Paš-
ne ko vė juo ka vo, kad pa sta ruo ju 
me tu ten ka duo ti ne vie ną in ter-
viu, ta čiau pa kal bė ti apie lai ką, 
pra leis tą Vil ka viš kio ra jo ne, ji 
dar ne tu rė jo pro gos.

Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk lo-
je In ga mo kė si skam bin ti for te pi-
jo nu. La biau siai jai įstri go pe da-
go gė Kris ti na Ci buls kie nė, ku ri 
bu vo prii man čios, su pran tan čios 
ir mo ty vuo jan čios mo ky to jos pa-
vyz dys. In ga tei gė, kad bū da vo 
to kių pe rio dų, kai į mu zi kos mo-
kyk lą gro ti ei da vo vien dėl šios 
pe da go gės.

„Vi du ri nė je mo kyk lo je te ko 
at lai ky ti ne vie ną iš ban dy mą, bet 
vi sa da dia lo gą su ras da vau su mo-
kyk los va do vais Bi ru te Ur bu tie ne 
ir Sta siu Fe ren cu. Esu dė kin ga 

šiems žmo nėms. Di de lę tei gia mą įta ką ma-
no as me ny bei, gal net tiks liau – mo te riš ku-
mui pa da rė kla sės va do vė An ge lė Fe ren cie-
nė. Ji bu vo jaut rios, tra pios, ra mios ir sy kiu 
pro tin gos, gi lios bei gra žios mo ters pa vyz-
dys. Ji mums pui kiai ge bė jo įdieg ti pa ma ti-
nes gy ve ni mo ver ty bes“, – ti ki no kraš tie tė.

Jos at min ty je įstri gu si ir mo ky to ja Ri ma 
Šli vins kie nė, ku ri lie tu vių kal bą merginai 
dės tė tik me tus. Bū tent jos dė ka In ga tei gė 
pra dė ju si ki taip gir dė ti ir jaus ti pa čią kal bą, 
o jo je – sa ve. Ne ma žą įta ką I. Juod kū nei pa-
da rė ir ma te ma ti kos mo ky to ja Val ti na Pie-
čiu kai tie nė, iš mo kiu si pa si ti kė ti sa vi mi.

Paš ne ko vė tei gė kar tais pa siilgs tan ti 
mo kyk los, kur jau tė si my li ma, ir bu vu sių 
kla sės drau gų, ku rių tu rė jo daug, o da bar 
no rė tų su si tik ti. In ga la biau siai įsi mi nu si 
kla sės vie ny bę.

Ži no jo jau mo kyk lo je
Bai gu si mo kyk lą In ga įsto jo į psi cho lo gi-

jos stu di jas, jos ba ka lau ro, ma gist ro dip lo-
mai – su pa gy ri mu. Jaus da ma po trau kį tiks-
lie siems moks lams uni ver si te te bai gė dar ir 
fi nan sų stu di jas.

Pot rau kį psi cho lo gi jai kraš tie tė pa ju to 
dar mo kyk lo je. Jai bu vo įdo mu su pras ti 
žmo gaus poel gių ir jaus mų prie žas tis, nuo-
lat kil da vo klau si mų, ko dėl tuos pa čius da ly-
kus ma to me, su pran ta me ir apie juos kal ba-
me skir tin gai. Dar mo kyk lo je kraš tie tė ėmė 
skai ty ti kny gas, su si ju sias su as me ny bės 
psi cho lo gi ja.

„Ta da man bu vo net ne la bai aiš ku, ką 
psi cho lo gai ap skri tai da ro ir kam jie rei ka-
lin gi. Šian dien to kių klau si mų jau ne ky la. 
Psi cho lo gi jo je yra daug ana li ti nio dar bo, 
rei ka lin gas lo gi nis ir sta tis ti nis mąs ty mas. 
Esu dė kin ga tė vams, kad ga lė jau tiek stu di-
juo ti ir su pras ti, ku ri pro fe si ja yra ma no“, 
– kal bė jo I. Juod kū nė.

Ji at sklei dė, kad ro ma nas „Ry toj vėl pa-
te kės sau lė“ grei čiau siai ne bus pa sku ti nis 
jos kū ri nys. Au to rė ir da bar ra šo, o is to ri-
jos ją nuo lat „gau do“. Ru de nį nu ma ty ta 
daug kny gos pri sta ty mų. Pla nuo se yra ir 
su si ti ki mas su kraš tie čiais Vil ka viš ky je.

„Į dep re si ją žiū ri me pro pirš tus, kol ji neuž su ka į mū sų kie mą“

Planuojama, kad romanas „Rytoj vėl patekės saulė“ 
Vilkaviškyje bus pristatytas rudenį.

Aldonos KATILIENĖS nuotr.

S

Mask va į ža lu mą in ves tuo ja mi li jar dus
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

(Tę si nys. Pra džia Nr. 47)

Ža lio sios Mask vos įvaiz dis mi-
li jar dus kai na vo ne be prie žas-
ties. Mil ži niš kas par kas mies to 
cent re ste bi na au ga lais ir šiuo-
lai ki nė mis tech no lo gi jo mis.

Lau ki nės gam tos įkro va
Di džiau sio Eu ro pos mies to sve čius ypač 

ža vi ir ste bi na di džiu lis „Za riad jės“ (liet. 
– „Įk ro vos“) par kas, ati da ry tas be veik prieš 
dve jus me tus. Tai pir ma sis per pa sta rą jį 
pus šim tį me tų Ru si jos sos ti nė je su kur tas 
par kas. Šis apie 15 ha uži man tis au ga lų 
ro jus įsi kū ręs prie Mask vos upės, vos per 
ke lis žings nius nuo Rau do no sios aikš tės ir 
Krem liaus.

Ofi cia liais duo me ni mis, „Za riad jės“ par-
kas ru sams kai na vo apie 200 mln. eu rų. Jį 
su pro jek ta vo tarp tau ti nis ar chi tek tų kon-
sor ciu mas. Pro jek to au to riai ži no mi kaip 
va di na mo jo lau ki nio ur ba niz mo pro jek ta vi-
mo tech ni kos, jun gian čios is to ri nes mies tų 
gat ves su na tū ra lia gam ta, pro fe sio na lai.

Tie sa, ar bo ris tai par ko ap žel di ni mą ver-
ti na kiek skep tiš kai. Jie ste bi si, kad me džiai, 
ap sup ti ply te lių grin di niu, ne tu ri įreng tų 
lais ty mo sis te mų ir šak nų kvė pa vi mo šu-
li nė lių, ku rių to kio mis są ly go mis la bai rei-
kė tų. Be lie ka ti kė tis, kad iš Vo kie ti jos me de-
ly nų at vež ti spe cia liai mies tams užau gin ti 
me džiai ne pra žus, iš tvers to kias są ly gas. Be 
abe jo, jie tu rės bū ti nuo lat trę šia mi ir lais-
to mi, o to kį kie kį nau jai pa so din tų me džių 
pri žiū rė ti ne bus leng va.

Par ke yra ke tu rios skir tin gos da lys, rep-
re zen tuo jan čios pa grin di nes Ru si jos geog-
ra fi nes zo nas: tund rą, ste pę, miš ką ir šla py-
nes. Taip pat įreng tas le do ur vas, ku ria me 
iš ti sus me tus pa lai ko ma mi nu si nė tem pe ra-
tū ra. Ja me eks po nuo ja mi Ark ties le do me ni-

nin ko Alek sand ro Po no ma rio vo kū ri niai.

Uni ka lus „Ple ve nan tis til tas“
„Za riad jės“ par ke lan ky to jus su ža vi di-

džiu lis ant kal vos pa sta ty tas lau ko am fi teat-
ras, taip pat fil har mo ni ja. Ten nuo lat vyks ta 
ren gi niai jau ni mui. Jau ni ru sai šio je vie to je 
bu ria si mo ky tis de mok ra ti nio vals ty bės val-
dy mo ir sa ko, kad yra nu si vy lę da bar ti ne 
val džia. Tad Ru si jai tap ti tik ra de mok ra ti ne 
vals ty be gal būt dar yra vil ties.

Dar vie na „Za riad jės“ įžy my bė – „Ple ve-
nan tis til tas“, tar si ore su stin gu sia kil pa pa-
ki bęs virš Mask vos upės be jo kios at ra mos. 
Stik li nė mis sie no mis ati tver tas til tas ypač 

įspū din gai at ro do nak tį, plau kiant lai vu.
Apsk ri tai, Mask va tam so je at si ve ria vi-

sai ki to kio mis spal vo mis, to dėl tik rai ver ta 
nu si pirk ti bi lie tą į upe nuo lat kur suo jan čius 
lai vus ir va ka re ap žiū rė ti Ru si jos sos ti nę. 
Juo lab kad vi sos mies to įžy my bės įsi kū ru-
sios abiejuose kran tuose. Ypač įspū din gas 
van de ny je iš ki lęs gi gan tiš kas, be veik 100 
met rų pa mink las Pet rui I.

Prib loš kian tis skry dis
Dar vie nas mo der nu mu pri bloš kian tis 

par ko ak cen tas – in te rak ty vus „Me dia cent-
ras“ su 4D ki no teat ru, tu rin čiu 360 laips nių 
ek ra ną. Ja me ap si lan kę mies to sve čiai be 

jo kių vir tua lų vaiz dą su ku rian čių aki nių 
tar si skrie ja virš Mask vos, sklan dy da mi 
tarp dan go rai žių, pa lįs da mi po til tais, ap-
lan ky da mi mies to įžy my bes ir pa tir da mi 
ne pa kar to ja mą jaus mą. Ki no teat ro ap lin ka 
ta ry tum vi siš kai iš nyks ta, su ku riamas rea ly-
bės efek tas, tad bi jan tie siems aukš čio ši tos 
pra mo gos rink tis ne rei kė tų.

Ku riant par ką bu vo iš ka si nė ta da lis vi-
du ram žiš kos „Ki tai Go rod“ gat vės. Ten ras ti 
ar cheo lo gi niai ra di niai da bar eks po nuo ja-
mi par ko po že mi nia me mu zie ju je. Tai gi, šį 
par ką tik rai ver ta pa ma ty ti tu ris tams ir ja-
me pra leis ti ne ma žiau kaip pu sę die nos.

(Bus dau giau)

Laukinę gamtą primenantis „Zariadjės“ parkas įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Kremliaus. Autorės nuo tr.S

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ paskyroje www.facebook.com/santaka.infowww.facebook.com/santaka.info
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Moks lei vių šach ma tų pir me ny bes 
už bai gė ant ro kai ir tre čio kai

Prieš mo ki nių va sa ros ato sto-
gas įvy ko ant rų ir tre čių kla sių 
Vil ka viš kio ra jo no moks lei vių 
šach ma tų pir me ny bės.

Prieš pra si de dant va sa ros ato sto goms Pa je-
vo nio pa grin di nė je mo kyk lo je įvy ko dar vie-
nas Vil ka viš kio ra jo no moks lei vių šach ma-
tų pir me ny bių eta pas. Šį kart run gė si ant rų 
kla sių mo ki niai. Pa je vo nie čiai priė mė sve-
čius iš Vil ka viš kio, Ža lio sios ir Pil viš kių – iš 
vi so 18 žai dė jų.

Neat vy kus stip riems šach ma ti nin kams 
iš Al vi to šio se var žy bo se tiek ber niu kų, 
tiek mer gai čių gru pė se do mi na vo vil ka viš-
kie čiai. Bend ro je įskai to je ne pra len kia mos 
bu vo drau gės bei var žo vės Lau ra Mau ru ty-
tė ir Au gus tė Ov či ni ko va – jos pa si da li jo pir-
mą ir ant rą vie tas, tre čia vie ta pa lik da mos 
džiaug tis pa je vo nie tę Kot ry ną Tu mo sai tę.

Ber niu kų gru pė je nu ga lė to ju ta po Gy tis 
Sau kai tis, ant rą vie tą užė mė Ta das Moc ke-
vi čius, o tre čia vie ta vėl ati te ko šei mi nin-
kams. Ją pel nė pa je vo nie tis Mar ty nas Sta-
siu kai tis.

Vy res nie ji moks lei viai – tre čio kai – bu-
vo su si rin kę Al vi to mo kyk lo je-dau gia funk-
cia me cent re. Čia dėl vi sų vie tų, iš sky rus 
pir mą, vy ko stip ri kon ku ren ci nė ko va. At-
kak lus ber niu kas, daž nas įvai rių var žy bų 
da ly vis pil viš kie tis Dei man tas Bag dze vi-
čius di des nio pa si prie ši ni mo ne su lau kė ir, 
lai mė jęs vi sas ko vas, pel ny tai iš ko vo jo nu-
ga lė to jo tau rę. Ant rą vie tą užė mė vir ba lie-
tis Man tas Ke se lys, o tre čios vie tos lai mė to-
ju ta po Žy gi man tas Na ru šis iš Vil ka viš kio.

Mer gai čių gru pė je pir ma vie ta taip pat 
ati te ko pil viš kie tei žai dė jai Ur tei Vyš niaus-

kai tei. Ant rą vie tą iš ko vo jo Al vi to mo kyk-
los-dau gia funk cio cent ro auk lė ti nė Ug nė 
Bei na ka rai ty tė, tre čią – Ug nė Al ke vi čiū tė iš 
Pa je vo nio pa grin di nės mo kyk los.

Moks lo me tai bai gia si, ta čiau šach ma tų 
žai di mo gel mė se to bu lė ti pa si ry žu siems žai-
dė jams dar bus pui kių pro gų sa ve iš ban dy ti 
va sa rą ren gia mo se var žy bo se ar sto vyk lo-
se.

Dau giau in for ma ci jos apie šach ma tus 
ga li ma ras ti in ter ne to pus la py je www.sir-
vin ta.pus la piai.lt.

Sta sys KRU ŽI NAUS KAS

Tre čio kų gru pė je tarp ber niu kų nu ga lė to jais ta po (iš kai rės) Man tas Ke se lys, 
Žy gi man tas Na ru šis ir Dei man tas Bag dze vi čius, tarp mer gai čių – Ur tė Vyš-
niaus kai tė, Ug nė Al ke vi čiū tė ir Ug nė Bei na ka rai ty tė. Au to riaus nuo tr.

S Šau niai pir me ny bė se pa si ro dė ant rų kla sių mo ki niai (iš kai rės) Mar ty nas Sta-
siu kai tis, Kot ry na Tu mo sai tė, Gy tis Sai kai tis, Lau ra Mau ru ty tė, Ta das Moc ke vi-
čius ir Au gus tė Ov či ni ko va.

S

Žai dy nė se var žė si Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nės mo kyk los mo ki nė 
Ma ri ja Ast raus kai tė ir Vil ka viš kio „Auš-
ros“ gim na zi jos at sto vas Ro ber tas Pro ta-
se vi čius.

Ma ri ja to kio ly gio var žy bo se da ly va-
vo pir mą kar tą. Jos de biu tas bu vo nuo-
sta bus – iš ko vo tos dvi pir mo sios vie tos 

150 gra mų ir 350 gra mų ka muo liu ko me-
ti mo rung ty se.

Pui kiai pa si ro dė ir Ro ber tas. 100 met-
rų bė gi mo rung ty je jis iš ko vo jo pir mą ją 
vie tą, o įveik da mas per pus trum pes nę 
dis tan ci ją fi ni ša vo tre čias.

Mo des tas SAL DU KAI TIS
Lengvaatlečių tre ne ris

Du spor ti nin kai – ke tu ri me da liai

Če ki jo je, Brno mies te, vy ko žmo nių, tu rin čių fi zi nę ju dė ji mo ne ga-
lią, aš tun to sios va sa ros Eu ro pos jau nių žai dy nės, ku rio se Lie tu-
vos rink ti nės su dė ty je sėk min gai run gė si du mū sų ra jo no spor ti-
nin kai.

Vilkaviškietė Marija Astrauskaitė (viduryje) žaidynėse iškovojo du aukso 
medalius.

S

Pir mą kar tą Vil ka viš kio kraš te bu vo or ga-
ni zuo tas ren gi nys „Šei mų pik ni kas“. To kia 
idė ja ki lo šo kių ko lek ty vų „No ri ja“, „No ri ja 
mm“, šo kių stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ bei 
Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los jau nu čių 
šo kių gru pės va do vei Vi li jai Ja ku baus kei, 
aso cia ci jai „Star tas Vil ka viš kio kraš tui“ bei 
Ky bar tų fut bo lo klu bui „Svei ka ta“.

Cho reog ra fės V. Ja ku baus kės va do vau-
ja mi šo kių ko lek ty vai kas met or ga ni zuo ja 
se zo no už da ry mo šven tes. Nusp ręs ta šie-
met šią šven tę pa da ry ti ki to kią: su kvies ta 
dau gy bė šei mų ste bė ti įvai rių sti lių šo kių 
kon cer tą. Į ren gi nį su gu žė jo dau giau nei 
400 įvai raus am žiaus žmo nių.

Šei mos ga lė jo pa bū ti kar tu, pa bend rau-
ti, iš mė gin ti įvai rias pra mo gas. Vi si bu vo 
pa kvies ti pa ska nau ti UAB „Art Gla cio“ le dų 

bei aso cia ci jos „Star tas Vil ka viš kio kraš tui“ 
kep tų bly nų.

Per ren gi nį žmo nės ga lė jo skir ti pa ra-
mą Vir ba ly je gy ve nan čiai mer gai tei var du 
Skais tė. Jos šei mai li ki mas sky rė ne ma žai iš-
ban dy mų. Vir ba lie tė ir jos ma ma ser ga on-
ko lo gi nė mis li go mis. Už su rink tus pi ni gus 
– dau giau nei tūks tan tį eu rų – bus iš pil dy-
tos Skais tės sva jo nės.

Prie ren gi nio or ga ni za vi mo dau giau-
siai pri si dė jo UAB „Art Gla cio“, Su val ki-
jos (Sū du vos) kul tū ros cent ras-mu zie jus, 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vi suo me-
nės svei ka tos biu ras, me nų mo kyk lė lė ir 
mo ky to ja Jo lan ta Da ni liaus kie nė, Eval das 
Či bir ka, pa kvie tęs į mo bi lų vir tua lios rea-
ly bės kam ba rį, bei SML ba tu tai.

„San ta kos“ inf.

Šei mos pra mo ga vo Pae že rių dva re

Per renginį buvo galima pasižiūrėti įvairių stilių šokių koncertą. 
Kęstučio INKRATOS nuotr.

S
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Užsk. 1898

As me nu kių fo nas – in for ma ci ja va gims
Pap ras čiau sia as me nu kė na mų 
ap lin ko je ga li tap ti pa trauk liu ma-
sa lu va gi šiams. Taip at si tiks, jei il-
ga pirš čiai jo je įžiū rės po ten cia lų 
gro bį: bui ties, vaiz do ir gar so tech-
ni kos, bran gių in ter je ro at ri bu tų 
ar ki tų daik tų, ku riuos įma no ma 
per par duo ti. Bū tent dėl to vi sų pir-
ma ver tė tų kri tiš kai įver tin ti vie ši-
na mų as me ni nių nuo trau kų fo ną.

Fo tog ra fi jų pub li ka vi mas so-
cia li niuo se tink luo se šian dien yra 
ru ti nos da lis. De ja, virtuali erdvė 
jau ta pusi pui kia vieta il ga pirš-
čiams rink ti in for ma ci ją, o vė liau 
iš jos pel ny tis. Sa vo au ką va gi šiai 
pui kiau siai ga li at ras ti nė nei šė ję 
iš na mų, o tie siog pa nar šę feis bu-
ke ar ins tag ra me. Tur būt nė ra 
būs to api plė ši mo ge res nio pla no 
nei ga ta vai pa teik ta vaiz do in for-
ma ci ja. Žmo nės rea liu lai ku trans-
liuo ja sa vo kas die ny bę, ro do gy ve-
na mą ją ap lin ką, skel bia ke lio nių 
pla nus ir da li ja si nuo ty kiais už sie-
ny je. Vis kas pa de da ma ant lėkš tu-
tės, va gi šiams be lie ka veik ti.

Il ga pirš čiai, so cia li niuo se tink-
luo se pa ma tę, kad jų au ka ato sto-

gau ja, įsi ti ki na, ar būs to nie kas 
ne pri žiū ri, o tuo met ima si to, ką 
ge riau siai su ge ba.

Pa si mo ky ti iš sve ti mų klai dų 
tu rė tų pa ska tin ti už sie nio sta tis ti-
ka. Skai čiuo ja ma, kad, pa vyz džiui, 
Di džio jo je Bri ta ni jo je per pa sta-
ruo sius me tus vien dėl as me nu kių 
pub li ka vi mo so cia li niuo se tink luo-
se bu vo api plėš ta net 680 tūkst. gy-
ve na mų jų būs tų.

Kad va gys ne su si gun dy tų, ver-
tė tų at kreip ti dė me sį į nuo trau-
kas, da ro mas na mų ap lin ko je. 
Rei kė tų įsitikinti, kad fo tog ra fi jo se 
ne si ma tys bran gaus tur to, ku ris 
ga lė tų ma sin ti va gi šius. Daž niau-
siai va gia mi leng vai rea li zuo ja mi 
daik tai: kom piu te riai, pi ni gai, pa-
puo ša lai. Įsigijus bran gų pirkinį, 
ne rei kė tų kel ti jo nuo trau kų į vie-
šą ją erd vę.

Net ir būs to sig na li za ci jos ar 
ap sau gos sis te mos frag men tas ga-
li pa suf le ruo ti, ko kio ly gio ap sau-
ga lau kia, jei va gys nu tars pa tek ti 
į vi dų. Nuot rau kų fo ne ne tu rė tų 
bū ti nie ko, kas pa leng vin tų pa te ki-
mą į būs tą.

Bū tų pro tin ga kuo re čiau nau-
do ti vie tos ro dy mo funk ci ją rea liu 
lai ku. Mat so cia li niuo se tink luo se 
ak ty vių žmo nių įpro čiai, die not-
var kė tam pa ne sun kiai nu spė ja-
mi. Va gi šiai ga li iš siaiš kin ti, ka da 
jų au kos spor tuo ja, su kuo bend-
rau ja, kur lan ko si. In for ma ci ja, 
kur as muo dir ba ar kaip lei džia 
lais va lai kį, va gi šiams ga li pa suf le-
ruo ti, jog jo gy ve na mą ją ap lin ką 
ver ta ste bė ti ati džiau.

Svar biau sia – kri tiš kai ver tin ti 
ne tik žmo gaus at vaiz dą nuo trau-
ko se, bet ir ma to mą ap lin ką, ku ri 
ga lė tų at skleis ti dau giau, nei no-
rė tų si. Il ga pirš čiai ana li zuo ja net 
vaiz dą pro lan gą, nes pa gal tai ga li 
su ži no ti gy ve na mą ją vie tą.

Tam tik ras gy ve ni mo bū das il-
ga pirš čiams taip pat lei džia spė ti, 
kad ste bi mo žmo gaus na muo se ga-
li bū ti ver tin gų daik tų. Ir net jei gu 
tai ne tie sa, ne re tai ši to pa kan ka, 
jog va gys su si gun dy tų bent jau 
„pa tik rin ti“ sve ti mą būs tą. O to kie 
vi zi tai šei mi nin kams pri da ro ir 
ma te ria li nės, ir mo ra li nės ža los.

Pa gal pra ne ši mą spau dai

Atkelta iš 5 p.

Di de lė pro ble ma – per pa tai sos 
na mų tvo rą įsvie džia mi pa ke tai, 
ku riuo se bū na vis ko – nuo te le fo-
nų bei jų kro vik lių iki al ko ho lio, 
švirkš tų ir nar ko ti kų.

Lai mei, pa vy ko iš spręs ti pro-
ble mą ir pa ke tai į pa tai sos na mus 
ne be šau do mi oro pa tran ko mis. 
Mat pa kei tus įsta ty mus šis prie-
tai sas pri ly gin tas šau na ma jam 
gink lui, tad už jo tu rė ji mą gre sia 
bau džia mo ji at sa ko my bė. Vis dėl-
to drau džia mi daik tai į įka li ni mo 
įstai gas įsvie džia mi ir be oro pa-
tran kų.

 – Aš tuo nias dar bo va lan das 
dir ba me su nu teis tai siais ir spren-
džia me jų pro ble mas, o jie vi sas 
24 valandas gal vo ja, kaip mus ap-
gau ti, – juo ka vo R. Ka va liaus kas.

Ga vo areš tan tų
Ky bar tų ir Ma ri jam po lės lais-

vės atė mi mo įstai goms reor ga ni-
za ci ja da vė ne tik bend rą va do vą, 
pa si kei tu sį sta tu są, bet ir nau jos 
ka te go ri jos nu teis tų jų. Pa nai ki-

] nus Lu kiš kių tar dy mo izo lia to-
rių-ka lė ji mą, Ma ri jam po lė ga vo 
iki gy vos gal vos nu teis tų ka li nių, 
o Ky bar tai – areš tan tų. Pas ta rie ji, 
nu teis ti už ne sun kias bau džia mą-
sias vei kas, Ky bar tuo se pra lei džia 
nuo 30 iki 90 pa rų.

Kiek vie nos gru pės nu teis tie ji 
tu ri bū ti lai ko mi at ski rai, tad areš-
to baus mę at lie kan tys as me nys 
ne ga li gy ven ti va di na ma ja me 
bend ra bu ty je. Jie baus mę at lie ka 
ka me ro se. Tad jų gy ve ni mo są-
ly gos bei prie žiū ra kiek ki to kia. 
To dėl Ky bar tų sek to riaus dar-
buo to jams te ko per sio rien tuo ti 
ir pri žiū rė ti jau dvie jų ka te go ri jų 
nu teis tuo sius.

Ma ri jam po lės pa tai sos na-
mams bei jų sek to riui Ky bar tuo-
se va do vau jan tis R. Ka va liaus kas 
ma no, kad dar bas įstai go je jau 
nor ma li za vo si, mat jo kių es mi nių 
pa kei ti mų neį vy ko. Nau ja sis va-
do vas sa kė pa ts sie kian tis vie no – 
kad abie juo se sek to riuo se dar bas 
bū tų or ga ni zuo ja mas vie no dai, 
tad Ky bar tų sek to rius Ma ri jam po-
lės po sū niu tik rai ne si jaus.

Sek to riu mi ta pę pa tai sos 
na mai po sū niu ne si jaus

Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 
10 dienų matysite ir „Santakos“ interneto 
svetainės pagrindiniame puslapyje.

www.santaka.info – tūkstančiai lankytojų!
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 1681

Užsk. 962

AB VILNIAUS PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI. 
VIŠ TAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI! 

Birželio 28 d. (penktadienį) pre kiau s AB Vilniaus paukštyno mėsiniais broileri-
niais ROSS-308 ir COBB-500 veislės vienadieniais (0,75 Eur) ir paaugintais 
3–4 sav. viščiukais (reikia užsisakyti), Kaišiadorių r. paukštyno 4–6 mėn. 
dedeklėmis vištaitėmis, vienadienėmis dedeklytėmis, mėsiniais ančiukais, 
žąsiukais, mulardomis, mėsiniais BIG-6 veislės 4–5 sav. kalakučiukais (reikia 
užsisakyti), pašarais. 
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 – 13.10 val., Bartninkuose – 13.20 
val., Piliakalniuose – 13.30 val., Gražiškiuose – 13.45 val., Užbaliuose – 13.55 val., 
Klampučiuose – 14.05 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.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).  Užsk. 1853

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

Anglys, 
durpių ir
medžio briketai

 ♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“, 

kuro bazės teritorijoje). 
Tel. 8 615 25 562. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis (prie buvusio 

techninės apžiūros centro). 
Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 
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Užsk. 1285

Užsk. 1884

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja skel bia mų de ry bų bū du per ka 
Vil ka viš kio ir Ky bar tų mies tuo se 12 bu tų.

Bu tų pir ki mas skai do mas į 12 da lių:
1 da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti 

pa sta to pir ma me aukš te, ne di des nio kaip 40 kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;
2 da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 

pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 40 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

3 da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 40 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

5 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

6 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

7 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

8 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Vil ka viš kio mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te  (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

10 da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 37 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

11 da lis – vie no kam ba rio bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 37 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

12 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

13 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais;

14 da lis – dvie jų kam ba rių bu to pir ki mas Ky bar tų mies te. In for ma ci ja apie būs tą: būs tas tu ri bū ti ne 
pa sku ti nia me pa sta to aukš te (iš sky rus dvie jų / tri jų aukš tų dau gia bu čiuo se na muo se), ne di des nio kaip 55 
kv. m nau din go plo to, su vi sais ko mu na li niais pa to gu mais.

Vi sa de ta li in for ma ci ja pa tei kia ma Sa vi val dy bės in ter ne to tink la la py je www.vil ka vis kis.lt ar ba Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Vie šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo sky riu je, tel. (8 342) 60 192, el. 
p. al gi man tas.simanynas@vilkaviskis.lt, tel. (8 342) 60 193, el. p. val di ma ras.bakutis@vilkaviskis.lt. Užsk. 1583

Užsk. 1904

Užsk. 1905

Vil ka viš kio kraš to vie tos veik los gru pė įgy ven-
di na kai mo vie to vių vie tos plėt ros stra te gi ją „Vil-
ka viš kio kraš to kai mo vie tos plėt ros 2016–2023 m. 
stra te gi ja“ ir kvie čia teik ti pro jek tus prie mo nės 
„Vers lo kū ri mas ir plėt ra pri va čia me sek to riu-
je“ Nr. LEA DER-19.2-6 veik los sri tims „Pa ra ma ne 
že mės ūkio veik lai pra dė ti“ Nr. LEA DER-19.2-6.2 
ir „Pa ra ma ne že mės ūkio veik lai plė to ti“ Nr. LEA-
DER-19.2-6.4.

Kvie ti mas teik ti vie tos pro jek tus ga lio ja nuo 
lie pos 1 d., 9 val., iki rugp jū čio 15 d., 16 val.

Vie tos pro jek tų fi nan sa vi mo są ly gų ap ra šai 
skel bia mi in ter ne to sve tai nė se www.vil ka vis kiovvg.

lt ir www.nma.lt, taip pat Vie tos plėt ros stra te gi jos 
vyk dy to jos būs ti nė je ad re su: J. Ba sa na vi čiaus a. 7, 
33 kab., Vil ka viš kis.

Vie tos pro jek tų pa raiš kos prii ma mos Vil ka-
viš kio kraš to vie tos veik los gru pės būs ti nė je ad-
re su: J. Ba sa na vi čiaus a. 7, Vil ka viš kis, 33 kab.

In for ma ci ja apie kvie ti mus teik ti vie tos pro jek-
tus ir vie tos pro jek tų įgy ven di ni mą tei kia ma Vil ka-
viš kio kraš to vie tos veik los gru pės biu re, ad re su: J. 
Ba sa na vi čiaus a. 7, Vil ka viš kis, te le fo nu 8 615 75 907 
dar bo die no mis (pirmadieniais–ketvirtadieniais – 
nuo 8 iki 17 val., penk ta die niais – nuo 8 iki 15.45 
val., pie tų per trau ka – 12–12.45 val.). Užsk. 1903

Kvie ti mas teik ti vie tos pro jek tus Nr. 9

„Santaką“ galite skaityti ir internete
www.santaka.info
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Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. 
Tel. 8 680 27 027. 4369

Gręžia skyles poliams, formuoja 
sklypus, lygina žemes, perveža 
gruntą, veža žvyrą, smėlį, skaldą 
ir kitus krovinius iki 8 tonų. 
Atlieka įvairius kasimo darbus. 
Nuomoja vibroplokštę. 
Tel.: 8 607 90 171,
8 616 93 166. 1844

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

Restauruoja minkštuosius baldus 
(remontuoja, atnaujina, keičia 
gobeleną, poroloną, spyruokles). 
Darbams suteikia garantiją.
Tel.: 8 628 95 059, 
8 600 51 591. 1369

Teikia krovinių pervežimo 
paslaugas (22–25 t): birių 
produktų, žemės ūkio produktų. 
Tel. 8 687 32 523. 1704

Teikia ekskavatoriaus paslaugas 
Šakių r. sav. ir Vilkaviškio r. sav. Į 
vietą atvyksta patys. 
Tel. 8 687 32 523. 1703

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpus (kaina nuo 1,4 Eur už 
1 m²). Tel. 8 675 77 323. 1855

Plauna, atnaujina, dažo visų 
tipų stogus, fasadus, patalpas. 
Konsultuoja, suteikia garantiją.
Tel. 8 621 99 958. 1874

Vynioja šienainio ritinius.
Tel. 8 615 11 933. 1702

Teikia žolės pjovimo, grėbimo, 
vyniojimo į ritinius paslaugas, 
taip pat pjauna, grėbia ir presuoja 
vienu važiavimu. Gali nusišienauti 
nenaudojamas pievas.
Tel. 8 624 09 738. 1832

Atlieka vidaus ir lauko apdailos 
darbus, dekoruoja. Konsultuoja 
vidaus interjero klausimais. 
Daro takelius iš akmens, kerpa 
augalus.
Tel. 8 692 63 571. 1910

Mergina ieško darbo.
Tel. 8 606 79 567. 3747

Vyras ieško darbo Vilkaviškyje.
Tel. 8 647 22 878. 1797

Moteris ieško darbo Vilkaviškyje.
Tel. 8 637 51 020. 1849

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 2327

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

Brangiai – miškus (brandžius,  
jaunuolynus, malkinius), 
žemę, apaugusią krūmais arba  
medžiais. 
Tel. 8 615 16 617. 1873

Visų markių tvarkingus, su defek-
tais 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

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

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

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

Avis su ėriukais.
Tel. 8 618 66 878. 1894

Kiaulę skersti (1,5 Eur už kg).
Tel. 8 635 30 340. 1908

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
suskaldytas 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

Geromis kainomis kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines skal-
dytas malkas, malkas rąsteliais, 
juodalksnines stambias atraižas 
pakais. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 699 40 234. 1042

Įvairias malkas kaladėmis ir 
sukapotas. Atveža. 
Tel. 8 607 29 041. 1189

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280. 1043

Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504. 1044

Pigiai – sausas suskaldytas 
beržines, alksnines 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

Kvietrugius ir žirnius.
Tel. 8 631 00 196. 1914

Braškes. Pasiskinti reikia patiems.
Tel. 8 656 58 276. 1906

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. 7763

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

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 612 34 503. 220

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

Gero, lieso įmitimo galvijus bei 
arklius – mėsos perdirbimo 
įmonių kainomis. 
Tel. 8 616 43 646. 1331

Šventinių pavėsinių nuoma. Stalų, 
kėdžių nuoma. Atveža, surenka.
Tel.: 8 628 95 059, 
8 600 51 591. 1773

Parduoda dalimis 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. 6299

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. 1749

7,90 ha žemės prie kelio Vilka-
viškis–Kybartai, Uosių k., Šeime-
nos sen. (atlikti geodeziniai mata-
vimai). 
Tel. 8 670 49 964. 2010

Gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, 
Vilkaviškyje (pastatytas 2000 m., 
yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 
garažai).
Tel. 8 662 02 402. 1909

Skubiai – namą Tiesos g. 14, 
Kybartuose (15 a žemės, ūkiniai 
pastatai, daliniai patogumai, 
tvarkingas, galima gyventi iš 
karto).
Tel. 8 650 64 887. 1847

2 kambarių tvarkingą butą pato-
gioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 
50 m², šalia yra mokykla vaikų 
darželis).
Tel. 8 685 69 145. 3533

Dalimis AUDI A4 TDI (2003 
m., 1,9 l, 96 kW), AUDI A6 TDI 
(1996 m., 2,5 l, 85 kW), AUDI 
A4 (1995 m., 1,8 l, 95 kW), 
CITROEN BERLINGO (2002 m., 1,9 
l, dyzelis, 55 kW), VW SHARAN 
TDI (1998 m., 1,9 l, 66 kW), VW 
PASSAT B5+ TDI (2002 m., 1,9 l, 
96 kW).
Tel. 8 699 28 707. 1694

Melasą, rankinę žolės sėjamąją, 
maišų siuvimo mašinas, siūlus, 
pakabinamas svarstykles, 
sveriančias iki 3 t, grūdų 
malūnus, traiškytuvus, burokų 
trintuves, pieno separatorius, 
sviestmušes, melžimo aparatus, 
bulviasodes, vagotuvus, 
šienapjoves, benzininius šakų 
smulkintuvus, didmaišius, 
hidraulinius vežimėlius padėklams 
vežti, vienfazius suvirinimo 
elektra aparatus, suvirinimo 
aparatus KEMP, ventiliatorius, 
plastikines 200–1000 l talpyklas, 
daugiamečių žolių sėklas. 
Pristato. 
Tel. 8 658 97 372. 183
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IEŠKO DARBO

ĮVAIRŪS

PERKAPARDUODA

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis, 
nors maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos 
žodžiai... 

Nuoširdžiai užjaučiame Rasą Padolskienę ir jos šeimą dėl 
mamos mirties.
Lakštučių pieno punkto „Melbras“ statytojai ir vedėja 1911

UŽJAUČIAME

Užsk. 1680

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 
tie sio giai 

per ka 

Tel. 8 635 07 197, 
Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     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. 

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

Užsk. 1808

Sa vi val dy bė je tei kia ma ne mo ka ma 
tei si nė pa gal ba
In for muo ja me, kad Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė s administraci-
joje yra tei kia ma ne mo ka ma, iš vals ty bės biu dže to fi nan suo ja ma, 
pir mi nė tei si nė pa gal ba.

Sa vi val dy bės gy ven to jams ne mo ka mą pir mi nę tei si nę pa gal-
bą tei kia Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio sky riaus vy riau-
sioji spe cia lis tė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nė ries g. 1, Vil-
ka viš kis). Tel. pa si tei rau ti (8 342) 60 039 (kon sul ta ci jos te le fo nu 
ne tei kia mos).

Pir mi nė tei si nė pa gal ba tei kia ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo 
pir ma die nio iki ket vir ta die nio, 8–17 val., penk ta die nį – 8–15.45 
val. (vi so mis die no mis pie tų per trau ka – 12–12.45 val.).

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
Užsk. 446

Lie pos 3 d., 13.30 val., bus 
at lie ka mi že mės skly po (pro-
jek ti nis Nr. 706-1), esan čio 
Vil ka viš kio r. sav., Šei me nos 
sen., Ka ra lių k., nau do ja-
mo Vir gi ni jaus Dur nei kos, 
ka dast ri niai ma ta vi mai. 
Kvie čia gre ti mo skly po (Nr. 
3925/0002:5503) sa vi nin kę Vi-
li ją Vaiš nie nę da ly vau ti ma-
ta vi muo se.

Apie sa vo neat vy ki mą pra-
šo in for muo ti pa štu ar ba te le fo-
nu li kus ne ma žiau kaip dviem 
die noms iki nu ro dy tos ma ta-
vi mo da tos UAB Vil ka viš kio 
ar chi tek tū ros biu ro ma ti nin-
ką Vir gi ni jų Šev čen ką ad re su: 
J. Ba sa na vi čiaus a. 11-205, Vil-
ka viš kio m., tel.: (8 342) 51 197, 
8 612 09 123, el. p. v.sevcenka@
gmail.com. Užsk. 1912



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Že mę džio vins 
saus ra

IŠ
M

IN
TI

S Saugokis vyro, 
kuris nekalba, ir šuns, 
kuris neloja. 

Japonų liaudies išmintis
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Birželio 25-oji – 
Tarptautinė jūrininkų diena

Birželio 26-oji – 
Tarptautinė kovos su narkomanija 
diena
Tarptautinė diena prievartos aukoms 
paremti

Birželio 27-oji – 
Tarptautinė žvejų diena
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo diena

DIENOS

Birželio 25 d. 
Geismantas, Geistautas, Prosperas, 
Vilhelmas, Vilhelmina, Vilius

Birželio 26 d. 
Jaunė, Jaunius, Jaunutė, Mingaudas, 
Ramunė, Viltautas, Viltautė, Virgilijus

Birželio 27 d. 
Ema, Gediminas, Vladas, Vladislovas

s

s

s

VARDINĖS

Vil ka viš ky je
Bir že lio 27 d., 11 val., mies to bib lio te-
ko je ren gia mas Vil ka viš kio so cia li nės 
pa gal bos cent ro Neį ga laus jau ni mo 
die nos užim tu mo pa da li nio kū ry bi nių 
dar bų pa ro dos „Vil ka viš kio kraš tui“ 
pri sta ty mas. Paroda veiks visą vasarą.
Lie pos 1 d., 13 val., vi suo me nės svei-
ka tos biu ras kvie čia švęs ti įstai gos 5 
me tų gim ta die nį. Biu ro pa tal po se (S. 
Nė ries g. 40, Vil ka viš kis) nuo 13 iki 14 
val. vyks įstai gos veik los pri sta ty mas, 
13.30 val. bus pa skelb ti ei lė raš čių kon-
kur so nu ga lė to jai. 14 val. pra si dės pra-
kti nis už siė mi mas „Gar so te ra pi ja“, 
jo ga vai kams. Vi suo me nės svei ka tos 
spe cia lis tai ma lo niai kvie čia ra jo no 
gy ven to jus į šven ti nį ren gi nį, jo da ly-

s

s

viams ga ran tuo ja ge rą nuo tai ką.
 Iki lie pos 5 d. bib lio te ko je, Vai kų li te-
ra tū ros sky riu je, vei kia pa ro da „Trem-
ties vai kų žais lai“. Kū ry bi nių dar bų au-
to riai – Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nės mo kyk los 5–6 kla sių mo-
ki niai, pilietinę iniciatyvą organizavo 
mokytoja Vaida Kriščiūnienė.
Vil ka viš kio ra jo no neį ga lių jų žmo nių 
są jun ga lie pos 8–12 d. or ga ni zuo ja poil-
si nę ke lio nę į Pa lan gą. No rin tie ji vyk ti 
tu rė tų kreip tis ad re su: Mai ro nio g. 25, 
Vil ka viš kis, tel.: (8 342) 20 482, 8 652 
18 033.
„In su los“ bend ri jos na riams lie pos 
15–19 d. ir rugp jū čio 11–15 d. or ga ni-
zuo ja mos poil si nės ke lio nės į Pa lan gą. 
Re gist ruo ja ma tel.: 8 699 47 895, 8 620 
21 841.

s

s

s

Ky bar tuo se
Lie pos 7 d. bus pa ger bia mas bro lių 
Juo zo ir Jo no Vai lo kai čių at mi ni mas. 
12 val. Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga ny to-
jo pa ra pi jos baž ny čio je bus au ko ja mos 
mi šios už ku ni gą Juo zą, už jo bro lį Jo-
ną, 1918 m. Va sa rio 16-osios ak to sig na-
ta rą, už gy vus ir mi ru sius Vai lo kai čių 
ar ti muo sius. Po pa mal dų baž ny čio je 
vyks ren gi nys „Ky bar tai – pa sku ti nė 
sto te lė Tė vy nė je“. Ja me da ly vaus is to-
ri kas Ben ja mi nas Ma ša lai tis, Va sa rio 
16-osios klu bo pir mi nin kas Re mi gi jus 
Gul bi nas, Ša kių kul tū ros cent ro vy rų 
vo ka li nis an samb lis „Akor das“ (va do-
vė As ta Gri gai tie nė). Ren gi nį or ga ni-
zuo ja pa ra pi jos, Ky bar tų mies to bend-
ruo me nės, Va sa rio 16-osios klu bas ir 
mies to bib lio te ka.

s

KAS? KUR? KA DA?

Lie tu vo je įsi tvir ti nęs an ti cik lo nas trauk tis 
ne sku ba.

Vė jo dvelks mo šian dien be veik ne ju si-
me, sau lės ne dangs tys de be sys, tad oras 
įšils iki 25–27 laips nių.

Tre čia die nį oras ims šiek tiek vės ti. Lie-
taus dar ne su lauk si me, leng vu tis vė je lis 
su ka lio sis skir tin go mis kryp ti mis. Tem pe-
ra tū ra nak tį kris iki 14–17 laips nių, die ną 
sieks 21–23 laips nius ši lu mos.

Ket vir ta die nį vė jas šiek tiek su stip rės, 
ims pūs ti iš va ka rų, bet lie taus vis dar 
neat neš. Nak tį var gins 15–20 laips nių ši lu-
ma, įdie no jus tem pe ra tū ra kils iki 22–25 
laips nių.

Tingi vasaros popietė. 
Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Vėžys (06 22–07 22)

Delčia iki liepos 1 d.

04:42
22:00
17:18

Užsk. 1781


	santaka_nr049_1p.pdf
	santaka_nr049_2p.pdf
	santaka_nr049_3p.pdf
	santaka_nr049_4p.pdf
	santaka_nr049_5p.pdf
	santaka_nr049_6p.pdf
	santaka_nr049_7p.pdf
	santaka_nr049_8p.pdf
	santaka_nr049_9p.pdf
	santaka_nr049_10psl.pdf
	santaka_nr049_11psl.pdf
	santaka_nr049_12p.pdf

