
Vil ka viš kio pa štas ne tru kus 
at vers du ris nau jo je vie to je
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Tu rė da mi rei ka lų pa šte, 
nuo lapk ri čio 24 die nos 
jau su kite ki tu ad re su: 
ne į J. Ba sa na vi čiaus aikš-
tę, o į S. Dau kan to g. 31. 
Čia mo der niai įreng to se 
pa tal po se jau bai gia įsi-
kur ti Vil ka viš kio pa što 
sky rius.

Pa gal nau ją kon cep ci ją
Vy res nie ji vil ka viš kie čiai 

dar pui kiai pa me na, kaip iki 
1996-ųjų pa štas bu vo įsi tai sęs 
prie Vy tau to ir Ge di mi no gat vių 
san kry žos. Ta čiau tuo me ti nei 
ra jo no Ta ry bai priė mus spren di-
mą, ku rį pa lai mi no tais lai kais 
eg zis ta vu si Ry šių ir in for ma ti-
kos mi nis te ri ja, prieš ket vir tį 
am žiaus iš se no jo pa sta to nu tar-
ta per si kraus ty ti į pa čią mies to 
šir dį, da bar ti nę J. Ba sa na vi čiaus 
(o tuo me tu – At gi mi mo) aikš tę. 
Šio je vie to je, kur nuo 1953 m. 
iki 1980 m. sto vė jo ki no teat ras 
„Auš ra“, iš ki lo ir 1996 m. spa lį bu vo ati da ry-
tas nau jas, tiems lai kams tik rai la bai mo der-
nus tri jų aukš tų sta ti nys.

Ta čiau lai kas bė ga. Lie tu vos pa štas sa-
vo sky rius vi so je ša ly je per ke lia į pa tal pas, 
įren gia mas pa gal nau ją kon cep ci ją. Lie tu-
vos pa što tink lo va do vo Jo no Sa daus ko tei-
gi mu, tai yra vie nas iš stra te gi nių įmo nės 
prio ri te tų. Šios kon cep ci jos es mė – dar di-
des nis dė me sys tiek klien tų, tiek dar buo to-
jų pa to gu mui.

Vil ka viš kio pa štas per si ke lia į S. Dau-
kan to gat vė je, ša lia UAB „Vil kas ta“, esan-
čias pa tal pas. Čia įreng ta pa to gi lau ki mo 

sa lė, siun tų sa vi tar nos erd vė, ku rio je ga li-
ma pa to giai pa ruoš ti išsiųsti sa vo siun tas 
ir ras ti vi sas pa kuoti rei ka lin gas pre kes. Už-
tik rin ta, kad į pa štą ne sun kiai ga lė tų pa tek-
ti neį ga lie ji, žmo nės su vai kų ve ži mė liais.

Dirbs tuo pa čiu lai ku
Šiuo me tu Vil ka viš kio pa što sky riu je dir-

ba 19 žmo nių.
Paš to ko mu ni ka ci jos at sto vų tei gi mu, 

įren giant nau jas pa tal pas daug dė me sio 
skir ta ir už tik rin ti ge res nėms dar buo-
to jų dar bo są ly goms: sukurtos pa to gios 
dar bo vie tos, spe cia lūs ste la žai, skir ti 

siun toms su dė ti, vir tu vė lė.
Tai bus jau 63-ias pa gal nau ją kon cep ci-

ją įrengtas Lie tu vos pa što sky rius.
Nuo lapk ri čio 24 d. nau jo se pa tal po se 

įsi kū ręs Vil ka viš kio pa što sky rius ant ra die-
niais–penk ta die niais dirbs nuo 9 iki 18 val., 
o šeš ta die niais – nuo 9 iki 13 val.

Lapk ri čio 23 d. se na ja me pa sta te J. Ba-
sa na vi čiaus a. 11 pa što sky rius dirbs iki 12 
val. Gy ven to jai, iki to lai ko ne spė ję at siim ti 
siun tų ir re gist ruo tų laiš kų, juos nuo ki tos 
die nos ga lės at siim ti nau ja ja me Vil ka viš-
kio pa šte.

Nukelta į 5 p.]

Nuo kitos savaitės ketvirtadienio pašto paslaugos bus teikiamos naujoje vietoje, S. Dau-
kanto gatvėje. Autorės nuotr.

S

La bai no rė tų si ti kė ti, kad me tams bai-
gian tis pa štas ne pa teiks to kio „siurp ri-
zo“, ko kio bu vo me su lau kę prieš praei tas 
Ka lė das. Tuo met, kai re dak ci ja jau bu vo 
beuž bai gian ti pre nu me ra tos priė mi mą 
se no mis kai no mis, ne ti kė tai iš sos ti nės at-
skrie jo pra ne ši mas, kad spau dos pri sta ty-
mas mies tuo se gy ve nan tiems pre nu me ra-
to riams bran gi na mas 100 pro c.

Į lei dė jų prie kaiš tus dėl to kio akib rokš-
to do mi nuo jan čias po zi ci jas spau dos pla-
ti ni mo rin ko je uži man tis Lie tu vos pa štas 
tuo met su rea ga vo ir apie pla nuo ja mus 
atei nan čių 2023 me tų kai nų po ky čius re-
dak ci jas in for ma vo ge ro kai iš anks to – dar 
pa va sa rį.

Tik ži nia tren kė tar si per kū nas iš gied-
ro dan gaus: nuo ki tų me tų lei di nių pri sta-

ty mo kai nos mies tų te ri to ri jo se bus bran gi-
na mos dar 200 pro c.!

Nau jie na apie to kį pro tu ne su vo kia mą 
pri sta ty mo pa slau gos bran gi ni mą tie siog 
pri bloš kė vi sos Lie tu vos re dak ci jas – ta po 
aki vaiz du, kad dau ge liui iš ki lo ne tgi iš li-
ki mo klau si mas, nes jei gu pa štas ir to liau 
lai ky sis sa vo po zi ci jos, kai ku rių laik raš čių 
pri sta ty mo kai na bus di des nė už vi so lei di-
nio kai ną.

„San ta kai“ tai reikš tų, kad vie no laik raš-
čio nu ne ši mas pre nu me ra to riui, gy ve nan-
čiam Vil ka viš kio, Ky bar tų ar Vir ba lio mies-
tuo se, kai nuo tų net 0,87 Eur (su PVM), kai 
pa ties laik raš čio kai na – 0,90 Eur.

Nukelta į 2 p.]

Pra si de da „San ta kos“ 2023 me tų 
pre nu me ra ta. Bū ki me drau ge!
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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO  KRAŠTO  LAIKRAŠTIS

AUTISTUS VAIKUS 
AUGINANČIAI 
MAMAI NETRŪKSTA 
OPTIMIZMO.
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PA MI NĖS
Lapk ri čio 22 d., 15 val., Pae že rių dva ro 
so dy bo je kviečiama mi nėti Lie tu vos ka-
riuo me nės die ną. Šia me ren gi ny je taip 
pat bus pa gerb ta kraš to ty ri nin kė, „Vil-
ka viš kio kraš to 1918–1923 me tų Lie tu-
vos ka riuo me nės sa va no rių var dy no“ 
su da ry to ja Da nu tė Ar dzi jaus kai tė jos 
90-me čio pro ga.

Į KA LEN DO RIŲ
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma-
ci jos cent ras (VTVIC) pra šo gy ven to jų 
per žiū rė ti sa vo nuo trau kas: gal tarp jų 
yra Al vi to Šv. Onos baž ny čios ir Vil ka viš-
kio ka ted ros fo tog ra fi jų, ver tų pa puoš ti 
ka len do riaus la pus. Jei tu ri te to kių nuo-
trau kų, pa si da lin ki te jo mis su VTVIC el. 
pa štu infovilkaviskis@gmail.com. Už tai 
ža da ma at si ly gin ti Pa cų ka va.

„MAL TIE ČIŲ SRIU BA“
Vyks ta Mal tos or di no pa gal bos tar ny-
bos or ga ni zuo ta se ne lių pa ra mos ak ci ja 
„Mal tie čių sriu ba“. Se no lių skur das ne si-
trau kia, pen si jos ne pa ve ja kai nų. Nors 
da bar dau ge lis pa ti ria eko no mi nių sun-
ku mų dėl elekt ros, šil dy mo, mais to kai-
nų, vie ni šiems se no liams vi sai nė ra į ką 
at si rem ti, tik pa si ti kė ti žmo nių ge ru mu. 
Mal tie čiai kvie čia au ko ti SMS ir skam bu-
čiais 1413 – 10 Eur, 1485 – 5 Eur. Di des-
nę su mą ir re gu lia rią pa ra mą ga li ma 
skir ti pus la py je www.mal tie cius riu ba.lt. 
Ak ci ja vyks iki sau sio 7 d., o re gu lia riai 
au ko ti ga li ma vi sus me tus.

PRE VEN CI JA
Šią sa vai tę ke liuo se pa tru liuo jan tys po-
li ci ninkai di des nį dė me sį skirs pės čių jų 
in te re sams. Pat ru liai ste bės, ar vai ruo to-
jai su sto ja prieš pės čių jų pe rė jas, kai to 
rei ka lau ja Ke lių eis mo tai syk lės. Sa vait-
ga lį  pa rei gū nai  do mė sis, ar pa tys pės-
tie ji  rū pi na si sa vo sau gu mu – ar tam-
siuo ju pa ros me tu se gi at švai tus, dė vi 
ryš kias pal ves lie me nes su švie są at spin-
din čiais ele men tais. Ne pa mirš ti liks ir 
dvi ra ti nin kai, ku rie pri va lo dė vė ti švie-
są at spin din čią lie me nę, o jų trans por to 
prie mo nė  tu ri bū ti pa ženk lin ta at švai-
tais, prie ky je tu ri deg ti bal tos švie sos, o  
ga le – rau do nos švie sos ži bin tas.
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Ge ro kai vė luo da mi skel bia me 2023 me tų „San ta kos“ laik raš čio 
pre nu me ra tos pra džią. Vė luo ja me, nes lig šio lei iš Lie tu vos pa što 
ne ga vo me ir vis dar ne tu ri me laik raš čio pri sta ty mo skai ty to jams 
kai nų. Ko kios jos bus, vi siš kai neaiš ku. O lai kas spau džia – už si sa-
ky ti laik raš tį ki tiems me tams te li ko vos pu sant ro mė ne sio.
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To ma MI KEL KE VI ČIŪ TĖ 
iš Vir ba lio:
– Esu prieš vi sas gran di nes ir vir ves 

ant gy vū no kak lo, nes pa si tai ko at ve jų, 
kai vir vė įau ga į gy vū no kū ną. To kiais 
at ve jais ge riau sia yra vol je ras, bet vėl gi 
gy vū nas ne gau na lais vės pa bė gio ti.

Man tas JA NU ŠAI TIS 
iš Ša kių:
– Aš pri ta riu, kad rei kė tų už draus ti 

gy vū nus riš ti gran di ne. Šuo yra su tver-
tas laks ty ti, do mė tis ap lin ka, o ne gy ven-
ti vie no je vie to je, kar tais – ne tgi be bū-
dos ar pa sto gės.

Mig lė SU BA ČIŪ TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Tei gia mai. Tik įdo mu, kaip bū tų 

tik ri na ma, ar lai ko ma si su griež tin tos 
tvar kos, kaip būtų bau džia ma už rei-
kalavimų nepaisymą. Juk ga li bū ti, kad 
žmo gus tik rai my li sa vo au gin ti nį, bet 
tie siog ne tu ri są ly gų vol je rui įreng ti.

Sil vi ja UL DINS KAI TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Pri ta riu šim tu pro cen tų. Ma nau 

jog šuns pri ri ši mas prie gran di nės yra 
gy vū no kan ki ni mas, o tie, ku rie ma no, 
kad nie ko to kio vi są šuns gy ve ni mą lai-
kyti jį pri riš tą, iš vis ne tu rė tų tei sės au-
gin ti gy vū ną.

Emi li ja SA KA LAUS KAI TĖ 
iš Vir ba lio:
– Ge ra idė ja, ta čiau ne ma nau, kad 

vi si žmo nės tu rės ga li my bę pa sta ty-
ti šu nims vol je rus, nes tai rei ka lau ja 
lėšų. Gal būt rei kė tų ieš ko ti ir ki tų al ter-
na ty vų.
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– Kaip ver ti na te siū ly mą 
griež tin ti gy vū nų lai ky mo 
tai syk les ir už draus ti gran di-
ne riš ti šu nis?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 7,00 6,50 7,50

2 mėn. 14,00 13,00 15,00

3 mėn. 21,00 19,50 22,50

4 mėn. 28,00 26,00 30,00

5 mėn. 35,00 32,50 37,50

6 mėn. 42,00 39,00 45,00

7 mėn. 49,00 45,50 52,50

8 mėn. 56,00 52,00 60,00

9 mėn. 63,00 58,50 67,50

10 mėn. 70,00 65,00 75,00

11 mėn. 77,00 71,50 82,50

12 mėn. 77,00 71,50 82,50

Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje ir internetu netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

Prenumerata 
priimama:

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

internetu 
www.santaka.info 
skiltyje Prenumerata,
paštuose ir pas 
mobiliuosius laiškininkus 
tel. 8 700 55 400, 

pas privačius 
platintojus (Vilkaviškyje) 
tel.: 8 610 45 539, 8 686 
87 849,

„Vilkastos prekybos“ 
parduotuvėje (II a.), Vištyčio g. 
40, Kybartuose.
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„Santakos“ metų prenumerata – 
už 11 mėnesių kainą!

Pra si de da „San ta kos“ 2023 me tų 
pre nu me ra ta. Bū ki me drau ge!

Atkelta iš 1 p.

Na cio na li nės spau dos lei dė jai, o taip pat 
Na cio na li nės ra jo nų ir mies tų laik raš čių 
lei dė jų aso cia ci ja, ku riai pri klau so ir mū sų 
re dak ci ja, dar bir že lį krei pė si į Vy riau sy-
bę, Sei mo na rius, Su si sie ki mo ir Kul tū ros 
mi nis te ri jas pra šy da mi pro ble mą spręs ti 
iš es mės, kar tu ieš ko ti spren di mų, ku rie 
ga lė tų pa gel bė ti ir taip ne leng vus lai kus iš-
gy ve nan čiai ži niask lai dai.

Jau ke le tą mė ne sių at sa kin gos ins ti tu ci-
jos ta ria si, svars to, ieš ko ga li mų va rian tų, 
kaip iš spręs ti pro ble mą, kad nei vals ty bės 
įmo nė Lie tu vos pa štas per daug ne nu ken-
tė tų, nei re dak ci jos ne bank ru tuo tų. Ta čiau 
me tai jau ei na pa bai gos link, o spren di mų 
kaip nė ra, taip nė ra.

Vis gi vi lia mės, kad anks čiau ar vė liau 
bus su ras ta abiem pu sėms pa lan ki išei tis, ir 
be pro tiš kai išau gu sių laik raš čio pri sta ty mo 
kai nų ne teks kaip šiais me tais kom pen suo-
ti vien iš vi di nių re dak ci jos re sur sų. Tuo 
la biau, kad ne ką ma žes niais tem pais au ga 
ir po pie riaus, spaus di ni mo kai nos, kaip ir 

] vi sam vers lui, re dak ci jai ten ka at lai ky ti ir 
ki tus eko no mi nius iš šū kius.

Ne tu rė da mi tiks lių spau dos pri sta ty mo 
kai nų il gai svars tė me, kaip pa sielg ti. Vis gi 
su pras da mi, kad vien sa vo re sur sais amor-
ti zuo ti di de liais tem pais au gan čių pa slau gų 
kai nų ga li me ir ne be pa jėg ti, nu spren dė me 
bent iš da lies ap si draus ti ir sim bo liš kai – 50 
cen tų per mė ne sį – pa di din ti atei nan čių me-
tų laik raš čio pre nu me ra tos kai ną.

 Mie li skai ty to jai, la bai ti ki mės Jū sų su-
pra ti mo ir ge ra no riš ku mo. Ti ki mės, kad ir 
šiuo ne tik mums, bet ir Jums su dė tin gu me-
tu lik si me drau ge, kad vi si, ku rie „San ta ką“ 
skai tė te iki šiol, skai ty si te ją ir ki tais me tais. 
Už tai esa me iš anks to Jums dė kin gi.

Prie iš ti ki mų mū sų skai ty to jų bū rio 
kvie čia me pri si jung ti ir vi sus ki tus, ku-
riems rū pi Vil ka viš kio ra jo no nau jie nos, 
sa vo jo kraš to gy ve ni mo ak tua li jos.

Pre nu me ra to riams siū lo me „San ta ką“ 
už si sa ky ti il ges niam lai kui – vi siems me-
tams ar pus me čiui, taip ap si drau džiant nuo 
ga li mų pa bran gi mų. Tuo la biau, kad įsi gy ti 
me ti nę pre nu me ra tą šiuo me tu ga li ma už 

11 mė ne sių kai ną.
Pri me na me, kad pi giau ir grei čiau už-

si pre nu me ruo ti „San ta ką“ ga li te pas mus, 
re dak ci jo je, nes už si sa kant pa šte ir pas laiš-
ki nin kus yra tai ko mas pre nu me ra tos par da-
vi mo ant kai nis. Be pa pil do mo mo kes čio laik-
raš tį ga li te už si sa ky ti ir in ter ne to sve tai nė je 
www.san ta ka.in fo, o vil ka viš kie čiai – ir pas 
pri va čius re dak ci jos pla tin to jus Ro lan dą (tel. 
8 610 45 539) bei Egi di jų (tel. 8 686 87 849).

Kaip įpras ta, pre nu me ra ta prii ma ma 
Vil ka viš kio ir Ky bar tų pa štuo se bei į na mus 
iš si kvie tus mo bi lų jį laiš ki nin ką tel. 8 700 55 
400. Ky bar tų kraš to žmo nės „San ta ką“ ga li 
už si pre nu me ruo ti „Vil kas tos pre ky bos“ par-
duo tu vė je (Viš ty čio g. 40, Ky bar tai).

Nuo šir džiai dė ko ja me vi siems sa vo 
skai ty to jams: ir tiems, ku rie į na mus ar 
dar bo vie tes už si sa ko spaus din tą laik raš tį, 
ir tiems, ku rie pre nu me ruo ja ir skai to elekt-
ro ni nę „San ta kos“ ver si ją, o taip pat ir įsi gy-
jan tiems mū sų lei di nį pre ky bos vie to se.

Ačiū, kad skai to te. Ačiū, kad esa te drau-
ge su mu mis!

Re dak ci ja

Lapk ri čio 25-ąją Pae že rių dva ro 
rū muo se pra si dės de vin ta sis dva-
rų se no vi nės mu zi kos fes ti va lis 
„Vi va la mu si ca“. Šiais me tais 
nu ma to mi du kon cer tai.
Fes ti va lį pra dės Vals ty bi nis Vil niaus kvar-
te tas ir so lis tė Ais tė Pi li ba vi čiū tė. Jie yra pa-
ren gę pro gra mą „Va ka ras su kla si ka“.

Re tas Lie tu vos ka me ri nės mu zi kos an-
samb lis ga li pel ny tai di džiuo tis to kiu tva ru-
mu ir su kaup ta so li džia pa tir ti mi. Beveik 
pen kis de šimt me čius ak ty viai pul suo jan ti 

Vals ty bi nio Vil niaus kvar te to kū ry bi nė 
veik la pa li ko ryš kų pėd sa ką Lie tu vos kul-
tū ri nia me gy ve ni me. Kvar te tas iš plė tė 
raiš kos prie mo nių ska lę, iš to bu li no sa vi tą 
in terp re ta vi mo tra di ci ją, stip rų an samb liš-
ku mo po jū tį ir ge bė ji mą įsi gi lin ti į skir tin gų 
epo chų bei sti lių mu zi ką. Šie ra fi nuo ti Vil-
niaus kvar te to bruo žai lė mė ge riau sius įver-
ti ni mus tiek Lie tu vo je, tiek už sie ny je. Vie na 
pa grin di nių jo mi si jų – ryš kin ti sa vo bend-
ra var dį mies tą pa sau lio že mė la py je.

Su kvar te tu kon cer tuo jan ti Ais tė Pi li ba-
vi čiū tė Lie tu vos mu zi kos pa sau ly je ver ti-
na ma kaip vie na per spek ty viau sių ša lies 

jau nų jų ope ros so lis čių. 2018 m. at li kė ja 
pri pa žin ta ge riau sia Lie tu vos na cio na li nio 
ope ros ir ba le to teat ro so lis te – Me tų ope ros 
vil ti mi. Tais pa čiais me tais A. Pi li ba vi čiū tė 
bu vo no mi nuo ta Auk si niam sce nos kry žiui. 
Dai ni nin kė pa si ro do ne tik ope ros sce no je 
– ji daž nai kon cer tuo ja vi so je Lie tu vo je su 
pia nis tais, inst ru men ti niais an samb liais ir 
or kest rais.

Kvie čia me pa si ner ti į dva rų se no vi nės 
mu zi kos fes ti va lio „Vi va la mu si ca“ gar sus 
lapk ri čio 25 d., 17 val.

Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros 
cent ro-mu zie jaus inf.

Ru dens va ka rai dvare su kla si ka
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Au tis tus vai kus au gi nan čiai ma mai 
ne trūks ta op ti miz mo
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kie tės Gin tau tės Drau-
ge ly tės gy ve ni mas kar tais 
ga li pri min ti fil mo sce na ri jų. 
Iš gy ven tas bu vu sio vy ro 
smur tas, trys ne ga lią tu rin tys 
vai ku čiai bei bū ti ny bė at si sa ky-
ti mėgs ta mo dar bo – aki vaiz-
du, kad iš šū kių šiai mo te riai 
ne trūks ta. Vis gi net ir sun kiau-
siais mo men tais ji sten gia si į 
vis ką žiū rė ti po zi ty viai bei ti ki 
švie ses niu ry to ju mi.

Ne no rė jo pa ti kė ti
Iš pir mo žvilgs nio G. Drau ge ly tės 

dalia – ne pa vy dė ti na. Jai vie nai ten ka rū-
pin tis tri mis ne ga lią tu rin čiais vai kais. 
Dviem yra nu sta ty tas au tiz mas, vie nam 
iš jų – ypač sun kios for mos, o tre čiam 
– miš rus spe ci fi nis rai dos su tri ki mas. 
Berniukas taip pat nuo lat ste bi mas dėl 
au tiz mo ri zi kos. Ver ta pa brėž ti, kad au-
tiz mas nė ra li ga. Tai – neu ro lo gi nis rai-
dos su tri ki mas, ku ris pa pras tai le mia 
vai ko ne pa kan ka mą so cia li nių įgū džių, 
kal bos ir el ge sio vys ty mą si ar jo su lė tė-
ji mą.

Ne pai sydama li ki mo siųs tų iš ban dy-
mų, Gin tau tė nė ra lin ku si sa vęs gai lė tis 
ir ma to daug sunkiau už sa ve gy ve nan čių 
žmo nių. Tie sa, ji pri pa žįs ta, kad pir mą kar-
tą iš gir du si apie tai, kad jos pir ma gi miui 
yra nu sta ty tas au tiz mas, ne no rė jo tuo pa-
ti kė ti.

„Esu bai gu si iki mo kyk li nį ug dy mą. 
Prak ti kos me tu te ko dirb ti su sun kios for-
mos au tis tais. Ne ga lė jau su si tai ky ti su min-
ti mi, kad ir ma no vai kas ga li toks bū ti“, 
– pri si mi nė G. Drau ge ly tė.

Ji tei gė, kad iš anks to nu spė ti apie tai ne-
bu vo įma no ma. Tiek nėš tu mo lai ko tar pis, 
tiek gim dy mas praė jo sklan džiai, vai kas bu-

vo la bai my li mas ir lau kia mas. Tie sa, dar 
nėščia Gin tau tė vis daž niau ėmė pa tir ti psi-
cho lo gi nį bei fi zi nį da bar jau bu vu sio vy ro 
smur tą.

Pir mie ji sū naus au tiz mo po žy miai ėmė 
ryš kė ti ar tė jant ant ra jam jo gim ta die niui. 
Tė vai pa ste bė jo, kad vai kas net ne ban do 
kal bė ti. Bū tent tuo met ir bu vo su skub ta 
kreip tis į me di kus.

Mo ky to jos rū pes tis
Gin tau tės pir ma gi mis kal bė ti pra dė jo 

tik su lau kęs maž daug ke tve rių me tu kų. 
Jis lan kė Vil ka viš kio vaikų lop še lį-dar že-
lį „Eg lu tė“, o vė liau – Vil ka viš kio pra di nę 
mo kyk lą. Iš pra džių pri tap ti šio je įstai go je 

se kė si ga na sun kiai. Ki tų mo ki nių tė vai 
net su rin ko pa ra šus rei ka lau da mi, kad 
ber niu kas bū tų per kel tas į ki tą kla sę.

„Iš tik rų jų ki tiems tė vams net esu dė-
kin ga dėl to. Tai pa dė jo at kreip ti Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros ir 
spor to sky riaus dė me sį į mū sų pro ble mas 
ir sū nui bu vo pa skir ta mo ky to jo pa dė jė ja. 
Ji pri si dė jo prie grei tes nio vai ko to bu lė ji-
mo“, – pri si mi nė pa šne ko vė.

Si tua ci ja dar la biau pa ge rė jo tuo met, 
kai Gin tau tės pir ma gi mis pe rė jo į ant rą 
kla sę. Tuo met pa si kei tė ir mokytoja. Į pen-
si ją išė ju sią pedagogę pa kei tė ko le gė Li na 
Skais gi rie nė. Ji, anot G. Drau ge ly tės, pa da-
rė di džiu lę įta ką visai šei mai, pa dė jo ženg-

ti svar biau sius gy ve ni mo žings nius.
„Aš tur būt vi są gy ve ni mą bū siu dė-

kin ga šiai mo ky to jai. Ji pa ste bė jo, kad 
mū sų namuose vyks ta ne ge ri da ly kai. 
L. Skais gi rie nė su pra to, jog vy ras smur-
tau ja šei mo je ir kad tai tu ri įta kos sū-
naus rai dai. Ši mo ky to ja su ra do man 
psi cho lo gę. Nors daug kar tų ban džiau 
at si sa ky ti, ta čiau ji sa vo tiks lų sie kė 
la bai at kak liai. Da bar ga liu tvir tai pa-
sa ky ti, kad jei ne L. Skais gi rie nė, ne-
ži nau, kur aš ir ma no vai kai bū tume 
šian dien“, – gra žių žo džių pe da go gei 
ne gai lė jo G. Drau ge ly tė.

Sun ki for ma
Po po kal bių su psi cho lo ge Gin tau tė 

ry žo si priim ti vie ną iš svar biau sių gy-
ve ni mo spren di mų – skir tis su vy ru. 
Šis, aiš ku, ne no rė jo, to dėl šei mo je dar 
pa daž nė jo smur to at ve jų, o po li ci jos 
pa rei gū nai, vai ko tei sių ap sau gos spe-
cia lis tai ir ne tgi me di kai na muo se ta po 
itin daž ni sve čiai. 

Vi sa tai tru ko maž daug me tus. Lai-
mei, šian dien si tua ci ja yra su si tvar kiu-
si ir pa ti G. Drau ge ly tė ti ki no pa ma žu 
at ran dan ti ra my bę.

Na muo se mo te ris lai ką lei džia ne 
tik su try lik tus me tus skai čiuo jan čiu 
pir ma gi miu, bet ir su sep tyn me čiais 
dvy niais. Vie nas iš jų vi siš kai ne kal ba, 

to dėl mo ko si Ky bar tų „Ra sos“ mo kyk lo je, 
ku rio je ug do mi spe cia lių jų po rei kių tu rin-
tys vai kai.

Iš pir mo žvilgs nio šis pradinukas nie-
kuo neiš sis ki ria iš bend raam žių, ta čiau 
tam tik ri jo el ge sio su tri ki mai yra ga na aki-
vaiz dūs. Pa vyz džiui, ne re tai ber niu kui ky-
la emo ci jų pro ver žiai, to dėl ap lin ki niams 
ga li pa si ro dy ti, kad tai – tė vų auk lė ji mo 
spra gos. Gin tau tei ne kar tą te ko iš vi siš kai 
ne pa žįs ta mų žmo nių iš girs ti, kad ne mo ka 
su si tvar ky ti su sa vo sūnumi ir jai rei kė tų 
iš kvies ti po li ci jos pa rei gū nus ar vai ko tei-
sių ap sau gos spe cia lis tus.
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Gintautė Draugelytė neabejoja, kad bėgant laikui jos atžalos sugebės adaptuotis 
visuomenėje. Au to riaus nuo tr.
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Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Penk ta die nio va ka rą 
Klau su čių kul tū ros na mai 
vir to dūz gian čiu avi liu. 
Sim bo li nė mis me daus 
sta ti nai tė mis už darbš tu-
mą, uo lu mą bei vi suo me-
ni nę veik lą bu vo įver tin-
tos Vil ka viš kio ra jo no 
ne vy riau sy bi nės or ga ni-
za ci jos (NVO).
Vie na bi tė į avi lį me daus ne pri-
ne ša. Taip ir ne vy riau sy bi nin kai 
tik dirb da mi drau ge ge ba nu veik-
ti daug gra žių dalykų. Mū sų ra-
jo ne yra 226 NVO, ku rios įgy ven-
din to mis idė jo mis, pro jek tais bei 
pa gal ba kraš to žmo nėms ku ria 
gra žes nę atei tį.

Šiais me tais vi suo me ni nin-
kų ran ko se tra di ciš kai nu tū pė 
de vy nios „Gin ta ri nės Bi tės“. Be 
Vil ka viš kio ra jo no me ro Al gir do 
Nei ber kos bei Vil ka viš kio kraš to ir mies to 
veik los gru pių skir tų no mi na ci jų, še šias 
NVO pa gal sa vo veik los sri tį pir mą kar tą 

rin ko ir nominantus ap do va no jo Sa vi val-
dy bės ta ry bos ko mi te tai.

No mi na ci ja „Už ryž tą, ak ty vu mą ir pa-

gal bą Vil ka viš kio kraš to žmo nėms“ bu vo 
įteik ta Vil ka viš kio on ko lo gi nių li go nių aso-
cia ci jai „Vil tis“. Ap do va no ji mo atė jęs at-

siim ti jos va do vas Ka zys Ba gu šis 
dė ko jo „Vil ties“ ko lek ty vui, Sa vi-
val dy bės dar buo to jams, ra jo no 
Ta ry bai, ar ti mie siems bei ki toms 
ne vy riau sy bi nėms or ga ni za ci-
joms ir pa brė žė, jog šis įver ti ni-
mas – tai visų bend ro dar bo re-
zul ta tas.

Taip su si klos tė, kad „Gin ta ri-
nių Bi čių“ ap do va no ji mai su ta-
po su Lie tu vo je mi ni ma Vers lo 
die na. Tai gi ant ruo ju ap do va no-
ji mu bu vo įver tin ta vers lo sri tis. 
No mi na ci ja „Už ini cia ty vą ir pa-
gal bą ku riant nau jus vers lus Vil-
ka viš kio ra jo ne“ skirta Vil ka viš-
kio jau nų jų vers li nin kų klu bui. 
Biu dže to, fi nan sų, eko no mi kos 
ir vers lo ko mi te to na rė Dai va 
Čer niu vie nė ap do va no ji mą įtei-
kė or ga ni za ci jos va do vui Pau liui 
Jab lons kiui.

Plėt ros ir ūkio vys ty mo ko-
mi te to įsteig ta no mi na ci ja už 
pro jek to „Pro fe sio na lių įgū džių 
su tei ki mas dar bo vie to je Vil ka-
viš kio mies to jau ni mui“ įgy ven-
di ni mą „Gin ta ri nių Bi čių“ ap do-

va no ji muo se bu vo pa gerb ta Vil ka viš kio 
mies to vie tos veik los gru pė. 
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„Gin ta ri nės Bi tės 2022“ įteiktos rajono ne vy riau sy bi nin kams

POŽIŪRIS

Iš kil min ga me ren gi ny je ap do va no ti ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų at sto vai di džiuo ja si „Gin ta ri nės 
Bi tės 2022“ no mi na ci jo mis. Au to rės nuo tr.
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Šla py nių ir durp že mių 
ap sau ga
GAAB2 – nau jas stan dar tas, 

pa pil dan tis 2023–2027 m. lai ko-
tar pio pa ra mos są ly gas.

Jo at si ra di mas sie ja mas su pa-
sau ly je ir Lie tu vo je pra stė jan čia 
šla py nių ir durp že mių būk le.

Per pa sta ruo sius 50 me tų 
na tū ra lios šla py nės pa sau ly je 
nyks ta tris kar tus spar čiau nei 
miš kai. To prie žas tis – il gus me-
tus į šla py nes bu vo žiū ri ma kaip 
į ne nau din gus plo tus, dėl to nuo 
1900 m. iš ny ko 64 pro c. pla ne tos 
šla py nių, o jos, kaip nu sta tė moks-
li nin kai, kau pia or ga ni nę ang lį, 
for muo ja mik rok li ma tą, va lo orą 
ir van de nį, yra spe ci fi nių, daž-
niau siai re tų au ga lų ir gy vū nų 
prie globs tis, tei kia ža lia vas pra-
mo nei ir že mės ūkiui.

Lie tu vo je vien per 2014–2018 
m. lai ko tar pį 11,3 pro c. pa di dė jo 
durp že miuo se dek la ruo ti aria-
mo sios že mės plo tai. Dėl durp-
že mių ari mo išau go šilt na mio 
efek tą su ke lian čių du jų (ŠESD) 
emi si jos. Ab sor buo ja mas ŠESD 
kie kis nuo 11,4 mln. t CO2 ekv. 
2014 m. su ma žė jo iki 8,3 mln. t 
CO2 ekv. 2019 m.

GAAB2 stan dar tas nu sta ty to-
se šla py nė se ir durp že miuo se, 
pa ten kan čiuo se į ūki nin kų dek la-
ruo ja mus plo tus, drau džia:

1) sau sin ti šla py nių ir durp že-

mių plo tus, įreng ti nau jas dre na-
žo sis te mas, o se nas re konst ruo ti  
leidžia tik tais at ve jais, kai tai ne-
pa ken kia durp že mių ap lin ko sau-
gi nei būk lei;

2) de gin ti durp že mių plo tus;
3) ar ti durp že mių plo tuo se.
GAAB2 stan dar tas leis iš veng-

ti ir di de lio dir vo že mio or ga ni nės 
me džia gos kie kio mi ne ra li za ci jos 
– taip bus iš sau go tos or ga ni nės 
dir vo že mio sa vy bės, iš veng ta pa-
di dė ju sio mi ne ra li nio azo to iš si-
plo vi mo į van dens tel ki nius.

Šis rei ka la vi mas įsi ga lio ja 
nuo 2024 m., nes, kaip pa žy mėjo 
Že mės ūkio mi nis te ri jos  Au ga li nin-
kys tės ir ža lių jų tech no lo gi jų sky-
riaus vy res ny sis pa ta rė jas Ta das 
Švil paus kas, Eu ro pos Ko mi si ja, at-
si žvelg da ma į tai, kad GAAB2 yra 
vi siš kai nau jas rei ka la vi mas, su-
da rė są ly gas vals ty bėms na rėms 
pa si reng ti jo įgy ven di ni mui.

„Iki to lai ko bus pa reng ta 
šla py nių nu sta ty mo me to di ka, 
su kur tas in for ma ci nis ir skait me-
ni nis že mė la pis, at lik ti ki ti pa ren-
gia mie ji dar bai. Vi si iš var dy ti ir 
pla nuo ja mi veiks mai rei ka lau ja 
di de lių lai ko, žmo giš kų jų ir fi-
nan si nių iš tek lių. Bai gus vi sus 
pa ren gia muo sius dar bus bus 
su kur tas de ta lus ir vi sus rei ka la-
vi mus ati tin kan tis geoerd vi nis 
duo me nų rin ki nys, kur pa reiš kė-
jai ga lės su si pa žin ti su jų val do se 

esan čiais nu sta ty tais šla py nių ir 
durp že mių plo tais (in for ma ci ja 
bus pa tei kia ma ir pa raiš kų priė-
mi mo in for ma ci nė je sis te mo je), 
o kont ro liuo jan čios ins ti tu ci jos, 
nau do da mo sis tais pa čiais duo-
me ni mis, ga lės at lik ti kont ro lės 
ir mo ni to rin go dar bus, nu sta ty ti, 
kaip pa reiš kė jai lai ko si GAAB2 
stan dar to“, – tei gė T. Švil paus kas.

Šis rei ka la vi mas ne tai ko mas 
tik tuo at ve ju, jei durp že mių 
plo tai lau ke yra ma žes ni nei 10 
pro c., bet ne di des ni kaip 1 ha.

GAAB2 stan dar to pri va lo lai-
ky tis pa reiš kė jai, ku rių dek la ruo-
ja ma že mė pa ten ka į nu sta ty tus 
durp že mių ir šla py nių plo tus.

Rei ka la vi mas van dens 
iš tek lių būk lės ap sau gai
Sau go ti pa vir ši nius van dens 

tel ki nius nuo že mės ūkio veik los 

tar šos Lie tu vos ūki nin kus įpa rei-
go ja GAAB4 stan dar tas. Nau juo-
ju lai ko tar piu pa vir ši nio van dens 
tel ki nių pa kran čių ap sau gos juos-
tų sluoks ny je bus drau džia ma pa-
skleis ti ne tik mėš lą ir (ar) sru tas, 
bet ir mi ne ra li nes trą šas bei au ga-
lų ap sau gos pro duk tus.

Van dens tel ki nius su da ro 
upės, eže rai, tven ki niai ir re kul-
ti vuo ti į van dens tel ki nius kar je-
rai, na tū ra lios ir su re gu liuo tos 
upės, drė ki ni mo ir nu sau si ni mo 
ka na lai.

GAAB4 pa grin di nės 
są ly gos
Pa reiš kė jams drau džia ma 

dirb ti že mę ir pa skleis ti mi ne-
ra li nes trą šas, au ga lų ap sau gos 
pro duk tus, mėš lą ir (ar) sru tas 
van dens tel ki nių pa kran čių ap-
sau gos juos to se, pa žy mė to se Pa-

vir ši nio van dens tel ki nių ap sau-
gos pa kran čių ap sau gos juos tų 
sluoks ny je. De ta les nės są ly gos 
nu ma ty tos Lie tu vos Res pub li kos 
spe cia lių jų že mės nau do ji mo są-
ly gų įsta ty mo Nr. XIII-2166 spe-
cia lio sio se že mės ir miš ko nau do-
ji mo są ly go se.

Ma žiau sias van dens tel ki nių 
pa kran čių ap sau gos juos tos plo-
tis pri va lo bū ti 3 met rai.

Pa vir ši nio van dens tel ki nių 
ap sau gos pa kran čių ap sau gos 
juos to se lei džia ma ga ny ti ir mul-
čiuo ti.

Nau juo ju lai ko tar piu pri va lu 
lai ky tis ir pa pil do mo rei ka la vi-
mo – prie vi sų pa reiš kė jo lau kuo-
se esan čių me lio ra ci jos grio vių 
bū ti na pa lik ti (ir dek la ruo ti) 3 m 
pa lau kes su žo li ne dan ga (neįs-
kai tant grio vio šlai to).

„Ka dan gi me lio ra ci jos grio vių 
ap sau ga – nau jas rei ka la vi mas, 
su da rant ga li my bes ūki nin kams 
pa si reng ti jis įsi ga lios tik nuo 
2024-ųjų“, – pa brė žė T. Švil paus-
kas.

GAAB4 su ma žins van dens už-
terš tu mą, sau gos bio lo gi nę įvai-
ro vę, nes žo li nė dan ga – pui kios 
są ly gos kur tis flo ros ir fau nos 
bu vei nėms, pa dės iš lai ky ti dau-
gia me čių pie vų re fe ren ci nį ro-
dik lį, ku ris svar bus įgy ven di nant 
GAAB1.

GAAB4 stan dar tas pri va lo-
mas pa reiš kė jams, ku rių dek la-
ruo ja mi plo tai pa ten ka į Pa vir ši-
nio van dens tel ki nių ap sau gos 
pa kran čių ap sau gos juos tas. 
Konk re čios te ri to ri jos yra nu sta-
ty tos ir pa tei kia mos Pa vir ši nio 
van dens tel ki nių ap sau gos pa-
kran čių ap sau gos juos tų skait me-
ni nia me že mė la py je.

Pa lau kes ga li ma nau do ti že-
mės ūkio tech ni kos eis mui, bet žo-
li nė dan ga tu ri iš lik ti vy rau jan ti.

Užsk. 2254

Tie sio gi nėms iš mo koms gau ti 
pri va lo ma lai ky tis GAAB rei ka la vi mų

Vie nas iš nau jų GAAB stan dar tų api ma prie mo nes, ku rio mis 
sie kia ma ap sau go ti durp že mius ir šla py nes.

„San tar vės“ ar chy vo nuo tr.

S

Tę sia me straips nių cik lą apie ge ros ag ra ri nės ir ap lin ko-
sau ginės būk lės (GAAB) rei ka la vi mus. Stra te gi nia me 
pla ne nu ma ty tas nau jas stan dar tas, įpa rei go jan tis sau-
go ti šla py nes ir durp že mius, o van dens tel ki nių ap sau ga 
pa pil dy ta nau ju rei ka la vi mu.

And rius GRY GE LAI TIS

Pra si dė jo 65-osios Vil ka viš kio 
ra jo no krep ši nio pir me ny bės 
„San ta kos“ laik raš čio tau rėms 
lai mė ti. Su žais ti pir mie ji 6 su si-
ti ki mai.

Pas vei ki no. Šieme t ra jo no pir me ny bė se 
ry žo si da ly vau ti 11 ko man dų – tiek pat, 
kiek ir praė ju siais me tais. Dar prieš pir mą-
sias rung ty nes eki pų spor ti nin kus pa svei-
ki no ir sėk mės pa lin kė jo ra jo no me ras Al-
gir das Nei ber ka.

Ti tu lo gy ny ba. Už tik rin tai var žy bas 
pra dė jo stip riau sia praė ju sių me tų eki pa 
– Liud vi na vo „Vy tis“. Šios eki pos spor ti nin-
kai 99:53 įvei kė „Ku dir kos Nau mies čio“ 
at sto vus. Vi sus sportinės garbės rei ka lus 
čem pio nai su tvar kė dar pir ma ja me kė li ny-
je, ku rį lai mė jo 22 taš kų per sva ra.

Pris vi lęs de biu tas. Ra jo no pir me ny-
bė se de biu ta vu si Kaz lų Rū dos „Ata ka-2“ 
ko man da pir mą jį su si ti ki mą grei čiau siai 
no rės kuo grei čiau pa mirš ti. Dvi ko vo je 
su vie nais iš šio se zo no fa vo ri tų – Gi žų 
„Griaus mo“ žai dė jais kai my ni nės savival-
dybės at sto vai ne tu rė jo jo kių prieš nuo džių 

ir rung ty nes pra lai mė jo net 58:119.
Slo gus su grį ži mas. Po ke le rių me tų 

per trau kos į pir me ny bes su grį žę „Viš ty-
čio“ krep ši nin kai taip pat tik riau siai ti kė-

jo si ne to kio var žy bų star to. Iš pra džių 
„Viš ty tis“ 44:106 nu si lei do praė ju sių me tų 
B ly gos čem pio nams „Kark li niams“, o po 
to 53:81 tu rė jo pri pa žin ti „Bruk li no“ ko-

man dos pra na šu mą.
Pen kie se. Ga li ma nea be jo ti, kad vie na 

iš stip riau sių pa sta rų jų me tų pir me ny bių 
eki pų „Dub le riai“ ir šiais me tais bus kie tas 
rie šu tė lis vi siems var žo vams. Pir mo se šie-
metinio se zo no rung ty nė se šios eki pos spor-
ti nin kai 107:76 įvei kė Klam pu čių „Vie ny bę-
As ter hou se“. Įdo mu tai, kad „Dub le riai“ į 
rung ty nes at vy ko pen kie se ir vi są su si ti ki-
mą eki pos krep ši nin kai žai dė be kei ti mų.

Ne ti kė ta. Be ne at kak liau sias pir mo jo 
tu ro su si ti ki mas įvy ko tarp Ša kių „Spar tos“ 
ir Vil ka viš kio „Gru pi nis pir ki mas.lt“ krep ši-
nin kų. Nors prieš dvi ko vą fa vo ri tais bu vo 
lai ko mi vil ka viš kie čiai, ta čiau kiek ne ti kė-
tai nuo pir mų jų mi nu čių į prie kį iš si ver žę 
ša kie čiai var žo vams taip ir ne lei do pa gal-
vo ti apie per ga lę bei trium fa vo 80:72.

Išs kir ti niai. Neį ti kė ti ną pa si ro dy mą 
su ren gė pir me ny bė se de biu ta vęs „Dub le-
rių“ ko man dos at sto vas Ro ber tas Bal čius. 
Į „Vie ny bės-As ter hou se“ krep šį jis įme tė 
net 41 taš ką. Jo ko man dos drau gas Pau-
lius Lie pi nai tis šia me su si ti ki me at li ko 10 
re zul ta ty vių per da vi mų. To kį pa tį ro dik lį 
pir ma me tu re už fik sa vo ir „Bruk li no“ eki-
pos na rys Jo ris Juš kaus kas. Dau giau siai 
ka muo lių pir ma me tu re – 20 – at ko vo jo jo 
ko man dos drau gas Lu kas Ma tu lai tis.
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Pir me ny bių star te – fa vo ri tų per ga lės

Po kelerių metų pertraukos į pirmenybes sugrįžę „Vištyčio“ krepšininkai savait-
galį patyrė dvi nesėkmes. Viena iš jų – prieš „Bruklino“ žaidėjus. Autoriaus nuotr.
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Li go ni nė je pra de da mos la ze ri nės ko jų 
ve nų ope ra ci jos
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Šian dien į Vil ka viš kio li go ni nę 
at ke liau ja mo der nus nau jos 
kar tos apa ra tas – la ze ris švie-
so lai dis, skir tas ve nų va ri ko zei 
gy dy ti, o po ke lių die nų krau-
ja gys lių chi rur gas juo at liks 
pir mą ją ope ra ci ją. Nau ja sis 
ve nų gy dy mo me to das – daug 
pa žan ges nis ir pa lan kes nis pa-
cien tams.

Sva jo jo se niai
Apie tai, kad mū sų ra jo no li go ni nė je ko-

jų ve nos bū tų ope ruo ja mos ne skal pe liu, o 
la ze riu, li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis 
sva jo jo jau se niai – nuo ta da, kai šiuos mo-
der nius apa ra tus įsi gi jo di džio sios ša lies 
li go ni nės. Prieš pus šeš tų me tų li go ni nės 
va do vas į Vil ka viš kį pa kvie tė me di ci nos 
moks lų dak ta rą chi rur gą Zbig ne vą Ula-
tovs kį. Iš Kro ku vos (Len ki ja) at vy kęs me-
di kas at li ko dvi pa ro do mą sias ope ra ci jas, 
ku rias ste bė jo Vil ka viš kio li go ni nės chi rur-
gai. Tuo me tu ko jų ve nų ope ra ci jos la ze riu 
Lie tu vo je bu vo at lie ka mos tik di džių jų 
mies tų li go ni nė se bei ke lio se pri va čio se 
kli ni ko se.

Vil ka viš kio li go ni nės va do vas vy lė si, 
kad vie ti niai chi rur gai su si ža vės nau ja 
ope ra vi mo me to di ka, o pa ruo šus spe cia lis-
tą bus ga li ma įgy ti bran gią apa ra tū rą.

La ze rį įsi gi jus Ma ri jam po lės li go ni nei, 
vis dau giau pa cien tų iš mū sų ra jo no ko jų 
ve nas vyk da vo ope ruo tis pas kai my nus. 
Se na sis me to das, rei ka lau jan tis dau giau 
li go nio pa stan gų ir il go gi ji mo pro ce so, vil-
ka viš kie čių ne be ža vė jo.

Ra do spe cia lis tą
Atė jo lai kas nau ją sias tech no lo gi jas 

įdieg ti ir mū sų ra jo no li go ni nė je, tad už-
siim ta ak ty vio mis krau ja gys lių chi rur go, 
ku ris at vyk tų dirb ti į Vil ka viš kio li go ni nę, 
paieš ko mis. Taip L. Bla žai tis at ra do Lie tu-
vos svei ka tos moks lų uni ver si te to Kau no 
kli ni ko se bei dar ke lio se gy dy mo įstai go se 

dir ban tį krau ja gys lių chi rur gą Mar ty ną 
Lau kai tį.

Jau ki tą sa vai tę Vil ka viš ky je pra dė sian-
tis dirb ti gy dy to jas pri si pa ži no, kad mū sų 
mies tui, kaip ir vi sai Su val ki jai, jau čia sen-
ti men tų, mat pa ts yra ki lęs iš Ša kių.

Šei mos gy dy to ja dir ban čios ma mos pa-
ska tin tas sto ti į me di ci ną, Mar ty nas pri si-
pa žįs ta nie ka da dėl to ne si gai lė jęs, nes gy-
vy bės moks lai jį vi sa da trau kė, o stu di jos 
bu vo įdo mios. Ta čiau krau ja gys lių chi rur-
gi ja jo gy ve ni me at si ra do vi sai at si tik ti nai. 
Pa si rin kęs pra kti ką at lik ti krau ja gys lių 
chi rur gi jos sky riu je taip su si do mė jo šia 
sri ti mi, kad iš pra džių jau tė si tar si pa te kęs 
į kos mo są – nie ka da lig tol ne su si mąs tė, 
kaip ga li ma at ver ti žmo gaus krau ja gys les 
ir jas „su re mon tuo ti“.

– Ši ne pap ras to kruopš tu mo ir kū ry-
biš ku mo rei ka lau jan ti sri tis ma ne la bai 
su ža vė jo, to dėl ne dve jo jau pa si rink da mas 
krau ja gys lių chi rur gi jos re zi den tū ros stu-
di jas, – pa sa ko jo M. Lau kai tis.

Pa si rin ki mas jau no me di ko ne nu vy lė ir 

bai gus stu di jas. Jis džiau gia si įdo miu, kas-
dien nau jų iš šū kių at ne šan čiu dar bu. Mat 
kiek vie no pa cien to at ve jis yra uni ka lus, iš 
gy dy to jo rei ka lau ja daug iš ra din gu mo, kū-
ry biš ku mo, to dėl dirb ti la bai įdo mu.

Daž nos li gos
Me di kas kal bė jo, kad krau ja gys lių li gos 

yra gan daž nos. Jos skirs to mos į ve nų bei 
ar te ri jų li gas. Pas ta ro sios yra re tes nės ir 
sun kes nės. Jo mis ser ga vy res nio am žiaus 
žmo nės, tu rin tys ate rosk le ro zės ri zi kos 
veiks nių: pa di dė ju sį krau jos pū dį, cho les-
te ro lio kie kį, rū kan tys, ser gan tys cuk ri niu 
dia be tu.

Ar te ri jų li goms pro gre suo jant su trin ka 
krau jo ta ka ga lū nė se, pra džio je nuė jus ke-
lių šim tų met rų at stu mą at si ran da su sto ti 
pri ver čian tis blauz dų rau me nų skaus mas, 
vė liau skaus mas ga li pro gre suo ti į nuo la-
ti nį ar ba at si ve ria ne gy jan čios žaiz dos 
pė do se, pra si de da gang re na. Ta da bū ti na 
at lik ti krau jo ta ką į ko ją at ku rian čias pro-
ce dū ras ar ba ope ra ci jas. To kios da ro mos 

tik spe cia li zuo tuo se cent ruo se di džių jų 
mies tų li go ni nė se.

Kur kas daž nes nės yra ve nų li gos – jų 
po žy mių tu ri apie 30–40 pro c. žmo nių. Gy-
dant ve nų li gas – prie šin gai – rei kia su nai-
kin ti pro ble miš kas krau ja gys les. Ve nų li ga 
daž niau siai iš si vys to dėl vož tu vų ne pa kan-
ka mu mo, to dėl jo se di dė ja krau jo spau di-
mas, ve nos ple čia si. Pa cien tas jau čia ko jų 
skaus mą, sun ku mą, nuo var gį, pa ti ni mą 
ant ro je die nos pu sė je. Tai pa grin di niai ve-
nų li gų po žy miai, ku riuos pa ju tę pa cien tai 
tu ri kreip tis į gy dy to jus.

Pir miau sia at lie ka mas ve nų echos ko-
pi nis iš ty ri mas. Tuo met gy dy to jas spren-
džia, koks gy dy mas rei ka lin gas. Krau-
ja gys lių chi rur gas M. Lau kai tis mū sų 
ra jo no li go ni nė je kon sul tuos pa cien tus 
dėl vi sų krau ja gys lių pa to lo gi jų ir at liks 
ko jų ve nų ope ra ci jas. Anot me di ko, šiuo-
lai ki nės krau ja gys lių gy dy mo tech no lo gi-
jos taip pa žen gu sios, kad ope ra ci jos už-
trun ka trum pai ir ke lia ma žai ri zi kų.

Ope ra ci ja be nar ko zės
La ze ri nė ve nų ope ra ci ja at lie ka ma nau-

do jant ult ra gar so apa ra tą, per odos dū rį į 
ve ną įve da mas spe cia lus ka te te ris, pro jį 
– la ze ri nis švie so lai dis. Ap link švie so lai dį 
ir ve ną su lei džia mas tir pa las su vaistais 
nuo skausmo, pa žeis ta ve nos da lis su de gi-
na ma. Ji su si trau kia, užan ka ir per ke le tą 
mė ne sių iš nyks ta.

To kia ope ra ci ja at lie ka ma be nar ko zės, 
jai ne rei kia spe cia liai pa si ruoš ti, ba dau ti, 
leng ves nis poo pe ra ci nis lai ko tar pis, pa-
cien tai grei čiau at si sta to. Po ope ra ci jos la-
ze riu pa cien tas ga li iš kar to vyk ti na mo, po 
sa vai tės – ei ti į dar bą. Vie nin te lis da ly kas, 
ko rei kė tų veng ti, kol su gy ja žaiz de lės, – di-
de lis fi zi nis krū vis.

Lė ti nė ve nų li ga nė ra mir ti na, ne gy-
dant ga li kar to tis ve nų už de gi mai, o pa-
grin di nė komp li ka ci ja yra tro fi nės opos 
blauz do se. Tuo met gy dy mas bū na il ges nis 
ir su dė tin ges nis, ne vi sa da ga li ma at lik ti 
ope ra ci jas, ypač sun kiai ser gan tiems ki-
tomis li gomis pacientams.

Tai gi tie, kas jau čia ve nų va ri ko zei bū-
din gų simp to mų, tu rė tų kreip tis į šei mos 
gy dy to ją, ku ris įver ti nęs si tua ci ją nu siųs 
kon sul tuo tis pas krau ja gys lių chi rur gą.

Gydytojas Martynas Laukaitis pacientus  konsultuos dėl visų kraujagyslių 
patologijų. Asmeninio albumo nuotr.  
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Lau kia spren di mo
Se na sis pa što pa sta tas J. Ba sa na vi čiaus 

aikš tė je šiuo me tu tu ri du sa vi nin kus: AB 
Lie tu vos pa štas pri klau so pir mas aukš tas 
ir rū sys, o Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jai – ant ras ir tre čias aukš tai. 
Pas ta ruo siuo se veikia Vil ka viš kio že mėt-
var kos sky rius, Ar chi tek tū ros biu ras, Ma-
ri jam po lės ap skri ties at lie kų tvar ky mo 
cent ro Klien tų ap tar na vi mo sky rius ir ki-
tos įstai gos bei or ga ni za ci jos.

Kaip tei gė ko mu ni ka ci jos pro jek tų va-
do vas Lu kas Za da rac kas, Lie tu vos pa štas 
sie kia at si sa ky ti per tek li nio ir sa vo veik lo-
je ne be nau do ja mo ne kil no ja mo jo tur to. 
To dėl iš kė lusi pa što sky rių į nau jas pa tal-
pas bend ro vė pa pras tai skel bia auk cio ną 
ar ba tur tą par duo da ki ta tei sės ak tuo se 
nu sta ty ta tvar ka. Gal būt šį tur tą iš pirks 
Sa vi val dy bė, kaip tai jau pa da rė su bu vu-
siais pa što ga ra žais, ku riuo se da bar įreng-
tas vie ša sis tua le tas.

] „Ži no da mi, kad pa štas ruo šia si iš si-
kraus ty ti, krei pė mės raš tu dėl jiems pri-
klau san čios pa sta to da lies to les nio li ki mo 
ir ga li my bės ją įsi gy ti ar pe rim ti. Vie ta 
tik rai ge ra, pa ts mies to cent ras. Su lau kę at-
sa ky mo svars ty si me, ką da ry ti to liau. Yra 
ke le tas ga li mų va rian tų, bet pir miau siai 
tu ri me gau ti ofi cia lų at sa ky mą“, – kal bė jo 
Vil ka viš kio ra jo no me ras Al gir das Nei ber-
ka.

Me ro per daug ne nus te bi no pa što no-
ras iš si kel ti: iš šiems lai kams per di de lių 
erd vių Vil ka viš ky je kraus to si jau ne pir-
ma įmo nė, tiek pri va ti, tiek vals ty bi nė.

Erd vias mies te tu rė tas pa tal pas pa li-
ko „Swed bank“, pro ku ra tū ra, Vil ka viš kio 
mais to ir ve te ri na ri jos tar ny ba, kt. Ta čiau 
Tur to ban kui par duo dant pa sta tus ra jo nų 
sa vi val da pa si gen da ko mu ni ka ci jos – apie 
tai sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jos kar tais su-
ži no tik iš spau dos ar ki tų šal ti nių.

Trau kos ob jek tų bus dau giau
J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je sto vin tį Lie tu-

vo je tais lai kais iš skir ti nio di zai no pa što 
pa sta tą sta tė UAB „Vil kas ta“. Įdo mu, jog pa-
štas da bar per si ke lia kaip tik į šios bend ro-
vės te ri to ri ją. Įmo nės ad mi nist ra ci ja šie met 
įsi kė lė į nau ją ofi są, nu tar ta su tvar ky ti bei 
įveik lin ti ir ap link esan čią te ri to ri ją.

Paš tas – ne vie nin te lė įmo nė, ku ri įsi kė-
lė į nau juo sius pa vil jo nus. Ša lia pa što sky-
riaus jau įsi kū rė G. Ka za ke vi čiaus įmo nė 
„Vir tu com“. 

UAB „VIP nuoma“ di rek to riaus An ta no 
Gu re vi čiaus tei gi mu, mo du li nio ti po pa vil-
jo nų šio je te ri to ri jo je ke ti na ma pa sta ty ti 
dau giau, jau yra ir pa gei dau jan čių juo se 
įsi kur ti vil ka viš kie čių pa mėg tų įmo nių. 
Taip vie no je vie to je no ri ma su kur ti pa-
trauk lią dau gia funk cę erd vę mies to gy ven-
to jams.

Pa čio se UAB „Vil kas tos pre ky ba“ par-
duo tu vės pa tal po se jau vi sai ne tru kus 
at si da rys „Gin ta ri nė vais ti nė“, o mi nė to 
ad mi nist ra ci nio pa sta to pir ma me aukš te 
ma ri jam po lie čių įmo nė šiuo me tu ruošia 
pa tal pas nau jai ka vi nei.

Vil ka viš kio pa štas ne tru kus at vers du ris 
nau jo je vie to je

NAUJOVĖ

ĮKURTUVĖS Vil ka viš ky je
Lapk ri čio 16 d., 18 val., kul tū ros 
cent ro ma žo jo je sa lė je cho ras „Uo-
si ja“ su rengs ka me ri nės mu zi kos 
va ka rą. Ja me vie šės Ma ri jam po lės 
ka me ri nis an samb lis „Can ta re“, Vil-
ka viš kio mu zi kos mo kyk los mo ki-
niai.
Lapk ri čio 18 d., 18 val., kul tū ros 
cent re bus ro do ma dvie jų da lių ko-
me di ja „Prin ci pas“ (rež. Kris ti na 
Kaz laus kai tė). Bi lie tus ga li ma įsi gy-
ti kul tū ros cent ro ka so je, taip pat 
in ter ne tu ka ka va.lt.

Gi rė nuo se
Lapk ri čio 18 d., 15 val., bib lio te ko je 
ren gia ma poe zi jos po pie tė „Il gė jan-
čių va ka rų jau ku mas“. Sa vo ei les 
skai tys mū sų kraš to kū rė jai.

Ky bar tuo se
Lapk ri čio 20 d., 15 val., kul tū ros 
cent re Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
mė gė jų teat ras „Gluos nė“ pa ro dys 
spek tak lį „Ba so mis per lūž tan tį le-
dą“. Bi lie tais pre kiau ja ma kul tū ros 
cent re.

s

s
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KAS? KUR? KA DA?
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Grei čiau, aukš čiau, tvir čiau – vi si kar tu
Lie tu vos tau ti nis olim pi nis 
ko mi te tas (LTOK) įgy ven di na 
olim pi nio švie ti mo pro gra mas ir 
pro jek tus, skir tus olim pi nių idė jų 
bei ver ty bių sklai dai Lie tu vo je. 
Vil ka viš kio vai kų lop še lis-dar že-
lis „Bu ra ti nas“ jau nuo 2013 m. 
yra LTOK koor di nuo ja mo pro jek-
to „Olim pi nė kar ta“ na rys ir sėk-
min gai ja me da ly vau ja iki šiol.
2017 m. ug dy mo įstai ga star ta vo LTOK ir 
Res pub li ki nės iki mo kyk li nio ug dy mo kū no 
kul tū ros pe da go gų aso cia ci jos ini ci juo ta me 
kas me ti nia me pro jek te „Lie tu vos ma žų jų 
žai dy nės“. Pro jek tus fi nan suo ja Spor to rė-
mi mo fon das, ku rį ad mi nist ruo ja Švie ti mo 
mai nų pa ra mos fon das ir LTOK.

Nuo ug dy to jų ži nių, ge bė ji mų, nuo sta-
tų, as me ni nių sa vy bių ir ug dy mo pro ce so 
ko ky bės pri klau so vai kų ga lių stip rė ji mas 
bei to bu lė ji mas, to dėl įstai gos pe da go gės 
da ly vau ja LTOK mo ky muo se, kong re suo se, 
kon fe ren ci jo se. Tarp tau ti nio olim pi nio ko-
mi te to su kur tą Olim pi nių ver ty bių ug dy mo 
pro gra mą (OVUP) Lie tu va vie na pir mų jų 
iš ver tė į ša lies kal bą. OVUP in teg ruo da mi 
į ug dy mo pro ce są ska ti na me svei ką ir ak ty-
vų bend ruo me nės gy ve ni mo bū dą. Kar tu 
su fi zi nio ug dy mo mo ky to ju per spor tą ug-
do me drau gys tės, to bu lė ji mo ir pa gar bos 
ver ty bes.

Vyk dy da mas ,,Olim pi nės kar tos“ pro-
jek to veik las vai kų lop še lis-dar že lis „Bu-
ra ti nas“ bend ra dar biau ti įtrau kė ra jo no, 
ša lies, už sie nio iki mo kyk li nio, prieš mo-
kyk li nio ir pra di nio ug dy mo įstai gas. At-
si vė rė di des nės ga li my bės vai kams spor-
tuo ti ir žais ti olim pi nio spor to žai di mus, 
da ly vau ti žai dy nė se res pub li ki niuo se ir 
tarp tau ti niuo se spor to ren gi niuo se. Kar tu 
su vil ka viš kie čiais spor ta vo bend raam žiai 
iš Lat vi jos, Grai ki jos, Ita li jos, Is pa ni jos.

Šiais me tais įsi lie da mas į Eu ro pos spor-
to die nas lop še lis-dar že lis „Bu ra ti nas“ 
nuo pat ru dens pra džios gy ve no spor ti niu 
rit mu: prieš mo kyk li nių gru pių vaikai da ly-
va vo ma si nia me bė gi me, ku rį or ga ni za vo 
Vil ka viš kio spor to mo kyk la, o vi sa įstai gos 

bend ruo me nė – olim pi nės my lios bė gi me 
,,Auš ros“ gim na zi jos sta dio ne. Vy res nie ji 
ug dy ti niai da ly va vo ,,BeAc ti ve“ ren gi nių 
vie na me iš eta pų, or ga ni zuo tų Vil ka viš-
kio vai kų lop še lio-dar že lio ,,Eg lu tė“. Per 
ju du mo sa vai tes vai kai daug lai ko pra lei-
do žais da mi įvai rius spor ti nius žai di mus 
įstai gos spor to aikš te lė se bei ki to se lau ko 
ar vi daus erd vė se.

Į ,,Bu ra ti no“ or ga ni zuo tą spor to ren gi-
nį ,,Grei čiau, aukš čiau, tvir čiau – vi si kar-
tu“, vy ku sį Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų 
cent re, bu vo pa kvies ta vi sa įstai gos bend-
ruo me nė: vai kai, dar buo to jai, tė vai, ki ti 
šei mos na riai.

Spor to šven tė pra si dė jo iš kil min ga ei-
se na, vė lia vų pa kė li mu, Lie tu vos him no 
gie do ji mu. Su si rin ku siuo sius pa svei ki no 
įstai gos di rek to rė Vio le ta Šaukš čiu vie nė, 
Spor to ir pra mo gų cent ro di rek to rius Mar-
ty nas Kas pe rai tis. Ren gi nio ve dan čio sios 
mo ky to jos Ir ma Nor ke vi čie nė ir Ag nė Vo-
sy lie nė pa kvie tė vai kus skan duo ti olim pi-
nį šū kį ,,Grei čiau, aukš čiau, tvir čiau – kar-
tu“.

Vil ka viš kio Ka zi mie ro Bar šaus ko mo-
kyk los-dau gia funk cio cent ro mer gai čių 

gru pės ,,Ka ro liu kas“ ener gin gi spor ti niai 
šo kiai, mo ky to ja Ed vi na Su ba čiū tė-Balt ru-
šai tie nė ir Ąžuo lo mankš ta vi sus nu tei kė 
ak ty viai ju dė ti. At lik da mi es ta fe čių už duo-
tis da ly viai mė ga vo si ju dė ji mo džiaugs-
mu, iš ban dė sa vo kū no ge bė ji mus, la vi-
no si mo to ri kos įgū džius, ug dė si fi zi nes 
sa vy bes, pa si ti kė ji mą sa vi mi, sa vit var dą, 
mo kė si bend rau ti ir dirb ti ko man do je, ver-
tin ti ir priim ti kiek ki to kius nei jie pa tys. 
Da ly vius ati džiai ste bė jo ir kar tu var žė si 
sve čias – iš olim pi nės miš ko mo kyk los at-
vy kęs Vil kas.

Da ly vių svei ka ta bei sau gu mu rū pi no-
si Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vi suo-
me nės svei ka tos biu ro dar buo to jai. Po var-
žy bų biu ro spe cia lis tė Lo re ta Vi li mai tie nė 
pa kvie tė spor ti nin kus at lik ti at si pa lai da vi-
mo ir kvė pa vi mo pra ti mus.

Ren gi nio už da ry mo ce re mo ni jo je 
or ga ni za to riai ska ti no olim pi nė mis ver-
ty bė mis, to kio mis, kaip drau giš ku mas, 
pa gar ba, gar bin gas per ga lės sie ki mas, va-
do vau tis ne tik spor te, bet ir gy ve ni me. Jie 
taip pat dė ko jo da ly viams už nuo šir dų ir 
są ži nin gą rung ty nia vi mą ko vo jant už sa-
ve ir ko man dą, už kil nų el ge sį žai dy nių 

me tu. Or ga ni za to riai ko man doms įtei kė 
pa dė kos raš tus, ma žuo sius spor ti nin kus 
pra džiu gi no me da liais.

Džiau gia mės, kad nu si tei ku sių jų spor-
tuo ti bu vo gau sus bū rys: 150 vai kų, 42 
dar buo to jai, 80 tė vų, šei mos na rių. Tė vų 
spor ta vi mas kar tu su tei kė vai kams daug 
džiaugs mo, mo ty va vo dar la biau steng-
tis. Tė ve liai tu rė jo ga li my bę sa vo ak ty viu 
pa vyz džiu drą sin ti ir už deg ti ma žuo sius 
spor ti nin kus: vai ko fi zi nis ak ty vu mas tie-
sio giai pri klau so nuo tė vų są sa jos su spor-
tu.

Part ne rys tė su ki to mis ug dy mo bei 
vi suo me ni nė mis ins ti tu ci jo mis, įgy tos 
ži nios bei pra kti niai įgū džiai pra vers ko-
ky biš kam olim pi nės ug dy mo pro gra mos 
2023-ie siems rea li za vi mui, olim pi nių idė-
jų sklai dai ra jo no švie ti mo įstai go se. Kvie-
čia me pri si jung ti prie pro jek to „Olim pi nė 
kar ta“, bend ra dar bia vi mu per spor tą ug dy-
ti lai min gus, svei kus ir ak ty vius Lie tu vos 
vai kus.

An ge lė NAU SĖ DIE NĖ
Pro jek to „Olim pi nė kar ta“ koor di na to rė, 

vai kų lop še lio-dar že lio „Bu ra ti nas“ 
mo ky to ja me to di nin kė

Nu si tei ku sių jų spor tuo ti bu vo gau sus bū rys. Vil mos BRA ZAUS KIE NĖS nuo tr.S

Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo 
cent ro pro gra mos „Jau nie ji 
gam tos ty ri nė to jai“ 6–10 kla-
sių ug dy ti niai pri si jun gė prie 
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cent ro Gam ti nio ir 
eko lo gi nio sky riaus koor di nuo-
ja mo pro jek to „Plas tic pi ra te 
– go Eu ro pe“ ir at li ko ty ri mą.

Šis eu ro pi nis pro jek tas yra ak ty vių, 
gam tą my lin čių pi lie čių moks li nė veik-
la, ka da jau ni mo gru pės ren ka plas ti-
ko mė gi nius iš upe lių bei upių ir do ku-
men tuo ja re zul ta tus. Šio dar bo tiks las 
– stip rin ti moks li nį bend ra dar bia vi mą 
Eu ro po je, ska tin ti pi lie čių įsi trau ki mą 
į moks li nę veik lą ir vi suo me nės da ly-
va vi mą Eu ro pos moks li nių ty ri mų erd-
vė je bei ug dy ti ap lin ko sau gi nį są mo-
nin gu mą ir ma žin ti nei gia mą po vei kį 
ap lin kai.

Ty ri mo ob jek tas – mik ro ir mak ro 
plas ti ki nės da lys. At lik da mi įvai rias 
veik las mo ki niai gaus žinių, kaip tai syk-
lin gai at lik ti moks li nius ty ri mus, su ži nos 
apie Eu ro pos upių būk lę. Taip pat jie su si-
pa žins su plas ti ko tar šos jū ro se bei van de-
ny nuo se pro ble ma.

Ty ri mui pa si rin ko me Šei me nos upę. 
Pa sis kirs tę į ke tu rias gru pes mo ki niai vi są 
va lan dą rin ko šiukš les upės pa kran tė je, o 
vė liau įsi ren gę rū šia vi mo sto tį jas vi si kar-
tu rū šia vo me, fo tog ra fa vo me, su ve dė me 

duo me nis į len te les. Pus va lan dį ste bė jo me 
upe ly je plau kian čias šiukš les. Vė liau vi sai 
va lan dai į upės van de nį nu lei dę spe cia lų 
mė gi nių ėmi mo tink le lį lau kė me, kol jis 
pri si pil dys. Išt rau kę tink le lį iš van dens su-

gau tą tu ri nį džio vi no me, su bi no ku lia ru 
ieš ko jo me mik rop las ti ko da le lių. Su dė ję 
tu ri nį iš siun tė me į Lie tu vos mo ki nių ne-
for ma lio jo švie ti mo cent rą, kur bus pa tvir-
tin ti mū sų ty ri mo re zul ta tai.

Ty ri mo me tu taip pat ma ta vo me upės 
plo tį, van dens tėk mės grei tį, ieš ko jo me ir 
fo tog ra fa vo me ga li mus tar šos šal ti nius.

Ty ri mų duo me nys la bai nu ste bi no. 
Nors vie na iš upės at kar pų, ku rio je rei kė-
jo su rink ti šiukš les, sie kė vos 650 met rų, 
su rin ko me 5,1 kg šiukš lių. Rū šiuodami jas 
ty ri nė to jai pa tys ga lė jo aki vaiz džiai įsi ti-
kin ti, kaip il gai iš lie ka ne sui ręs plas ti kas, 
stik las. Pa da rė me iš va das, kad la bai svar-
bu yra to kių daik tų ne mė ty ti ir taip ma žin-
ti jų nei gia mą po vei kį gam tai.

At lie kų rū šia vi mo su vo ki mas, įgū džiai 
su si for muo ja mo kyk li nia me am žiu je ži-
nių pa grin du. Ti kiuo si, kad da ly va vi mas 
šia me pra kti nia me moks lo pro jek te mo ki-
nius pa ska tins dar la biau su si mąs ty ti apie 
at sa kin gą var to ji mą, rū šia vi mą, tar šą ir 
jie taps dar aktyviau gamtą sau gan čiais 
pi lie čiais, ku rie pri si dės prie šva rios ap-
lin kos tau so ji mo bei vien kar ti nio plas ti ko 
var to ji mo ma ži ni mo.

Ai ra LA ŽAU NIN KIE NĖ
Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent ro 

ne for ma lio jo švie ti mo mo ky to ja 
me to di nin kė

Ty ri mai vai kams pa ro dė, kaip svar bu tau so ti gam tą

Surinktas šiukšles tyrimo dalyviai rūšiavo, fotografavo, apibendrinę rezultatus 
duomenis suvedė į lenteles. Luknės GALINAITYTĖS nuotr.
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Atkelta iš 3 p.

Sun kią au tiz mo for mą turintis dvy nu kas 
be veik ne jau čia skaus mo.

„Pa me nu, vie ną ry tą jis at si kė lė su smar-
kiai iš ti nu siu žan du. Vė liau paaiš kė jo, kad 
bu vo su pū lia vęs dan tis. Jam tai bu vo ei li nis 
ry tas. Kar tais sū nus ga li pra bus ti tre čią va-
lan dą nak ties ir dau giau neuž mig ti. Jam tie-
siog at ro do, kad bū tent ta da tu ri pra si dė ti 
die na. Iš šū kių tu ri me ir dau giau. Vai kas sa-
ve ra mi na kan džio da mas rie šus. Ant jų jau 
se niai su si for ma vę ap sau gi niai odos sluoks-
niai“, – pa sa ko jo Gin tau tė Draugelytė.

Ki tas dvy nu kas taip pat tu ri rai dos su-
tri ki mų, ta čiau jam ne nus ta ty tas au tiz mas. 
Vis gi tam tik rų au tiz mo po žy mių jo el ge sy je 
taip pat yra, to dėl vai kas yra ste bi mas, jam 
nuo lat at lie ka mi rai dos tes tai.

Te ko at si sa ky ti
Po sky ry bų vie na su vai kais li ku si ma-

ma bu vo pri vers ta at si sa ky ti mėgs ta mo laiš-
ki nin kės dar bo. Vil ka viš kio pa šte mo te ris 
dir bo de šimt me tį.

„Kar tais dar bas man bū da vo ko ne vie-
nin te lė ga li my bė pra si blaš ky ti. La bai jį my-
lė jau. Išei da ma ver kiau. Vis gi il giau dirb ti 
ne ga lė jau. Nusp ren džiau vi siš kai at si duo ti 
vai kams. Ko kiam darb da viui ga lė čiau bū-
ti įdo mi? Kol sūnūs mo kyk lo je, nuo lat bu-
džiu prie te le fo no. Daž nai skam bi na iš vie-
nos ar ki tos ug dy mo įstai gos dėl tam tik rų 
pro ble mų, į ku rias pri va lau rea guo ti ope-
ra ty viai. Iš gir du si te le fo ną min ty se imu 
mels tis, kad tik ne skam bin tų kas nors iš 
mo kyk los. Kar tais ap skri tai pri va lau lik ti 
su vai kais na muo se. Ne taip re tai juos pa-

] žadina ner vi nis dre bu lys. To kiais at ve jais 
jų ne ga liu leis ti į mo kyk lą, nes ma tau, kad 
patiems tvar ky tis su sa vo emo ci jo mis bus 
per ne lyg sun ku“, – pa sa ko jo pa šne ko vė.

Šian dien ji gy ve na iš vai kams ski ria-
mų neį ga lu mo iš mo kų, ver čia si pa vie niais 
dar bais. Mo te ris džiau gia si, jei kas nors pa-
pra šo pa dė ti nu skin ti so de vai sių ar uo gų, 
iš va ly ti na mus. Ji tei gia ne si bo din ti jo kio 
dar bo.

Ne ti kė tas glo bė jas
Pak laus ta, ar ra jo ne pa kan ka pa gal bos 

į to kią si tua ci ją pa te ku sioms šei moms, 
G. Drau ge ly tė ne dve jo da ma at sa kė tei gia-
mai. Anot jos, mū sų kraš te dir ba daug 
kom pe ten tin gų spe cia lis tų, gy ve na ne ma-
žai pa dė ti pa si ry žu sių žmo nių.

Gin tau tė su vai ku čiais pri klau so Vilka-
viškio ra jo no neį ga lių jų drau gi jai. Su šia 
or ga ni za ci ja šie met jie bu vo iš vy kę prie 
jū ros. Iki šiol vil ka viš kie tės at ža los ke lio-
nę pajūrin ly gi na su di džiau siu gy ve ni mo 
ste buk lu.

Šią šei mą ge ri žmo nės ly di nuo lat. Gin-
tau tei la bai pa de da šei mos na riai bei ar ti-
mie ji, taip pat so cia li nė dar buo to ja Re gi na 

Kaz laus kie nė, vai kų ir paaug lių psi chiat rė 
Eg lė Ste po nė, psi chiat ras Ge di mi nas Abe-
ciū nas ir kt. O štai pre la tas Vy tau tas Gus-
tai tis vi sai ne ti kė tai ne tgi ta po sa vo tiš ku 
šei mos glo bė ju.

„Kar tą kunigas pas mus ka lė do jo. Jau 
po ke le to die nų su lau kiau kvie ti mo at vyk-
ti pa si kal bė ti. Tą kart pre la tas pa siū lė pa-
si rū pin ti na mų re mon tu. Ne ga lė jau tuo 
pa ti kė ti, aša ros iš lai mės pa čios rie dė jo. 
Net ru kus į duris pa si bel dė UAB „Vil kas tos 
pre ky ba“ ko mer ci jos di rek to rius Va le ri jus 
Gliau bi cas bei ke le tas meist rų. Jie su re-
mon ta vo vo nios, tua le to pa tal pas bei vie-
ną kam ba rį. Apsk ri tai, kar tkar tėmis iš šio 
dvasininko vai kai su lau kia įvai rių staig-
me nų. Šis žmo gus mums – tik ra Die vo do-
va na“, – džiau gė si G. Drau ge ly tė.

Nep ra ran da vil ties
Nors au tis tai tu ri tam tik rų rai dos su-

tri ki mų, ta čiau daž niau siai jie pa si žy mi 
iš skir ti niais ga bu mais konk re čio se sri ty-
se. Ne išim tis ir G. Drau ge ly tės at ža los. 
Vie nas iš dvy nių it rie šu tus gliau do kry-
žia žo džius, su ge ba at lik ti sa vo am žiaus 
vai kams ga na su dė tin gus ma te ma ti nius 
veiks mus, pui kiai skai to. Itin sun kią au tiz-
mo for mą tu rin tis ki tas dvy nu kas mėgs ta 
su ktis vir tu vė je, nuo lat pa de da ma mai ga-
min ti mais tą, tvar ky tis na muo se.

„Ma no vy riau sia jam sū nui gal būt vis 
dar sun ku už si riš ti ba tą ar už si seg ti sa gą, 
ta čiau net pri ža din tas vi du ry nak ties jis ga-
lė tų iš var din ti žvaigž dy nus, at stu mus tarp 
pla ne tų ir pa na šius da ly kus. Jį itin do mi na 
vis kas, kas su si ję su kos mo su, taip pat geog-
ra fi ja, is to ri ja“, – pa sa ko jo pa šne ko vė.

Moteris tei gė nea be jo jan ti, kad bė gant 
lai kui jos at ža los ga lu ti nai adap tuo sis vi-
suo me nė je. Jau da bar vy riau sia sis sū nus 
pui kiai jau čia si Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė-
ries pa grin di nė je mo kyk lo je, no riai ei na 
į ją, lau kia su si ti ki mų su bend rak la siais. 
Prieš penk me tį tai įsi vaiz duo ti bū tų bu vę 
ga na sun ku.

Vil ka viš kio pra di nė je mo kyk lo je be si-
mo kan tis dvy nys taip pat ge rai jau čia si 
tarp bend rak la sių, yra ga na ak ty vus vai kas. 
Kiek ki to kia si tua ci ja su „Ra sos“ mo kyk lo je 
be si mo kan čiu dvy nu ku, ta čiau Gin tau tė ir 
jo el ge sy je pa ste bi tei gia mų po ky čių.

„Vis dar ne pra ran du vil ties, kad vie ną 
die ną jis iš moks kal bė ti. Jei ne, yra ir ki tų 
bend ra vi mo for mų. Mo ky si mės ges tų kal-
bos. Pa me nu, kaip su il gai ne praš ne ku siu 
vy riau siuo ju sū nu mi kas dien pės čio mis 
nuei da vo me bent 10 ki lo met rų. Taip bu vo 
pa ta rę dak ta rai. Su dvy nu ku si tua ci ja yra 
ki to kia – berniukas ir taip daug ju da, tad jo 
pro ble mų spren di mo bū dai tu rė tų bū ti ki-
ti“, – svars tė vil ka viš kie tė.

Mo te ris sa vo vai kus sten gia si įvai riais 
bū dais įtrauk ti į vi suo me nės gy ve ni mą. 
Kar tu su at ža lo mis Gin tau tė pri si de da prie 
įvai rių Uk rai nai pa lai ky ti skir tų ak ci jų, ki tų 
ge rus dar bus da ry ti ra gi nan čių pro jek tų.

„Sten gia mės pri tap ti. Kad ir ma žais 
žings ne liais, ta čiau ei na me į prie kį. Ne no-
riu skųs tis. Tik rai ne pra žū si me. Tu ri me įvai-
rių min čių. Iki šiol nė ra nu sta ty tas au tiz mą 
su ke lian tis ge nas. Ža du su si siek ti su vie na 
moks li nin ke, ku riai gal būt pa vyks at ras ti 
tam tik rų są sa jų tarp ma no vai kų ge nų. Bū-
tų sma gu, jei tai pa dė tų atei ties kar toms“, 
– kal bė jo G. Drau ge ly tė.

Au tis tus vai kus au gi nan čiai ma mai ne trūks ta op ti miz mo

Pra no Ma šio to gimtosios sodybos 
vie tą pa gy vi no su bti li de ta lė
Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Pa čia me Vil ka viš kio ra jo no pa-
ri by je, Pūs tel nin kų kai me, šį ru-
de nį ge ra no riš kai kai my niš kai 
pa dir bė ta dėl Pra no Ma šio to 
– lie tu viš kos mo kyk los kū rė jo, 
„Auš ros“ ir „Var po“ bend ra dar-
bio, vai kų li te ra tū ros pra di nin-
ko – at mi ni mo.

Pra no Ma šio to tė viš kės vie ta Pūs tel nin kų 
kai me – pa čia me Klau su čių se niū ni jos, o 
sy kiu ir Vil ka viš kio ra jo no pa kraš ty je, prie 
ke lio Pu ti nai – Barz dai. Gy ven to jų Pūs tel-
nin kuo se jau se no kai ne li kę, tad Ma šio ty nė 
da bar sau go ne tik Lie tu vos švie ti mui, kul-
tū rai, kal bai daug nu si pel niu sio mū sų kraš-
tie čio, bet ir iš ny ku sio kai mo at mi ni mą.

Be ki tų pa gar bos ženk lų – me džio ir 
ak mens skulp tū rų, sim bo li nio pa ma tų 
frag men to, P. Ma šio to gim to sios so dy bos 
vie tą nuo 1995 m. rug sė jo žy mi pa mink li-
nis ak muo. Ku rį lai ką ši tą ne ma žą rie du lį 
puo šė me ta li nė mis rai dė mis įam žin tas P. 
Ma šio to kū ry bos rink ti nės vai kams „Ir aš 
ma žas bu vau“ pa va di ni mas. De ja, iš ver-
tin go me ta lo nu kal din tas už ra šas su gun dė 
jo kios pa gar bos nei is to ri jai, nei sve ti mam 
tur tui ne ju tu sius il ga pirš čius.

Vil niu je gy ve nan tis Ro mas Trei de ris, 
di džiu lis gim to jo Ku dir kos Nau mies čio ir 
jo kraš to is to ri jos iš sau go ji mo en tu zias tas, 
rū pi nę sis, jog ant pa mink li nio ak mens Ma-

šio ty nė je at si ras tų mi nė tas už ra šas, ir po 
va gys tės ne nu lei do ran kų. Jis sky rė as me-
ni nių lė šų, kad fra zė „Ir aš ma žas bu vau“ 
bei pa ties P. Ma šio to pa ra šas vėl bū tų iš vin-
giuo ti me ta lo rai dė mis. Tokį sim bo li nį už ra-
šą gar baus am žiaus vy riš kis jau prieš ku rį 
lai ką bu vo at ve žęs į Vin co Ku dir kos mu zie-
jų Ku dir kos Nau mies ty je (Ša kių r. sav.), mat 
šios kul tū ros įstai gos žmo nės anks čiau pri-
žiū rė jo Ma šio ty nę. Da bar jau keleri metai 

tai da ro Klau su čių se niū ni ja.
Dėl to mi nė tą už ra šą kai my ni nio mies-

to mu zie jaus va do vė Vi da End riu kai ty tė 
per da vė Klau su čių se niū nei Ju di tai Skys ti-
mie nei, pa kvies da ma pa dė ti įgy ven din ti R. 
Trei de rio ini cia ty vą.

Ieš ko da ma pa gal bi nin kų se niū nė krei-
pė si į UAB „Kvar ci tas ir ko“ va do vą Vi ta-
li jų Kru žin tai tį. Vers li nin kas ge ra no riš kai 
su ti ko pa tal kin ti se niū ni jai ne pra šy da mas 

at ly gio už dar bą. Jo bend ro vės meist rai 
pri tvir ti no me ta li nį už ra šą ant pa mink li-
nio ak mens, ku ris prieš tai dar bu vo nu va-
ly tas. Ir di dį jį rie du lį, ir ki tus so dyb vie tė je 
sto vin čius pa mink lus at nau ji no Klau su čių 
se niū ni jos dar bi nin kai.

Vi si prie šios ini cia ty vos pri si dė ję žmo-
nės vi lia si, jog da bar vi suo me nė jau kur 
kas są mo nin ges nė, pi lie tiš kes nė, tad ant ro-
jo už ra šo neiš tiks jo pirm ta ko li ki mas.

Kai ži nia apie ši tą pra smin gą dar bą 
bu vo pa si da ly ta so cia li niuo se tink luo se, is-
to ri ja be si do min tys skai ty to jai su ju do dis-
ku tuo ti: „Tai Pra nas Ma šio tas Vil ka viš kio 
kraš to sū nus ar vis tik Ša kių?“, „Kap su ar 
za na vy ku sa ve lai kė pa ts Pra nu kas?“

Vi si at sa ky mai yra kny go je „Pra no 
Ma šio to švie sa: straips niai, laiš kai, at si mi-
ni mai“. „Gi miau 1863 m. gruo džio 19 d. 
Za na vy kuo se, Nau mies čio pa ra pi joj, Pūs-
tel nin kų kai me. Toj vie toj, kur Še šu pė pro 
Liest nict vos (Pu ti nų – aut. pa st.) dva rą sa vo 
van de nį Nau mies čio lin kui va ro“, – biog-
ra fi jo je, at si mi ni muo se yra pa ra šęs pa ts P. 
Ma šio tas. Kai jis gi mė, Pūs tel nin kų kai mas 
bu vo Ša kių ap skri ties Būb le lių vals čiu je. Pa-
gal da bar ti nį Lie tu vos ad mi nist ra ci nį te ri-
to ri nį su skirs ty mą kai mas pri klau so mū sų 
ra jo nui. Ki tą met P. Ma šio to tėviškės vie ta, ti-
kė ti na, bus ak ty viau lan ko ma, nes 2023 m. 
Lie tu vo je bus mi ni mos šio pe da go go, ra šy to-
jo, ver tė jo, vi suo me nės ir kul tū ros vei kė jo 
160-osios gi mi mo me ti nės.

La ko niš kas už ra šas su bti liai su šil do Pra no Ma šio to gim to sios so dy bos erd vę.
Au to rės nuo tr.

S

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

Nors autistai turi 
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– kal bė jo G. Drau ge ly tė.
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Keliavome Pa cų gi mi nės ta kais

Ob jek tai Len ki jo je
Lie tu vo je ir Len ki jo je yra daug vie tų, 

su si ju sių su šia ka dai se iš gar sė ju sia di di-
kų gi mi ne. De ja, iki mū sų lai kų ne vi sur 
iš li ko ma te ria laus pa vel do ob jek tai, kai 
ku rio se vie to se vie nin te liai šios gar sios gi-
mi nės pėd sa kai yra tik is to ri jos pus la piuo-
se. Nau jas bend ras tu ris ti nis marš ru tas 
su Pa cų gi mi ne su si ju sio mis vie to mis yra 
ban dy mas in teg ruo ti iš sklai dy tą ir gal būt 
kiek už mirš tą pa vel dą.

Pir mo sios ke lio nės die nos ry tą su si rin-
ko 60 ke liau to jų iš Lie tu vos ir Len ki jos. 
Di džio ji jų da lis bu vo gi dai, ke lio nių or-

ga ni za to riai, ki ti tu riz mo sri ties at sto vai, 
žur na lis tai. Ke lio nę jie pra dė jo Daus pu do-
je (Len ki ja), prie Liud vi ko My ko lo Pa co rū-
mų sar gy bi nės (kor de gar dos), ku ri bu vo 
pa sta ty ta XIX a. tre čia ja me de šimt me ty je.

Tai ge riau siai iš si lai kiu si par ko an-
samb lio da lis. Ma no ma, kad pir mi nė jos 
pa skir tis bu vo gra fo įstai gos ir val dų ad mi-
nist ra ci jos bu vei nė, vė liau – že mės ūkio 
mo kyk la. 2015 m. pa sta tas bu vo re no vuo-
tas ir pri tai ky tas tu riz mo pa slau goms. Di-
din ga lie pų alė ja, 1980 m. Len ki jo je pri pa-
žin ta gam tos pa mink lu, nuo sar gy bi nės 
ve da prie pa čių rū mų lie ka nų.

Rū mų ir par ko an samb lis bu vo įkur tas 
1820–1823 m. tuo me ti nio gra fo, len kų ir 
Na po leo no ka riuo me nių ge ne ro lo L. M. Pa-
co įsa ky mu. Ang liš ko neo go ti ki nio sti liaus 
rū mus su pro jek ta vo ita lų ar chi tek tas Hen-
ri kas Mar ko nis. Iš di din gų rū mų, tu rė ju sių 
bū ti Pa cų gi mi nės mau zo lie ju mi, iš li ko 
tik po rti kas, rū siai ir va di na ma sis gand ro 
bokš tas.

To liau ke liau to jai vy ko ap žiū rė ti Rač-
ko se (Racz ki) esan čios Švč. Tre jy bės baž ny-
čios, ku rios sta ty bą ini ci ja vo L. M. Pa cas, o 
pro jek tuo to jai bu vo C. P. Aig ne ris ir H. Mar-
ko nis.

Su si pa ži nę su Pa cų gi mi nės pa li ki mu 
Len ki jo je, ke lio nę jos da ly viai tę sė lan ky da-
mi Vyg rių ka mal du lių vie nuo ly ną, Je le ne-
vą, Šiur pi lį, Su val kų kraš to vaiz džio par ką 
ir jau su te mus grį žo į Vil ka viš kio ra jo ną.

Po kal vo tą ją Su val ki jos da lį
Ant ro ji die na bu vo skir ta pa žin ti Vil ka-

viš kio ra jo ną. Ry tą ke liau to jai pra dė jo žy-
giuo da mi Ši le lio pa žin ti niu ta ku, kar tu su 
Dzū ki jos-Su val ki jos sau go mų te ri to ri jų di-
rek ci jos Viš ty čio re gio ni nio par ko gru pės 
lan ky to jų cent ro ad mi nist ra to re Ži vi le Gri-

mai lai te. Žmo nės gė rė jo si įspū din ga Viš ty-
čio eže ro pa kran te, klau sė si pa sa ko ji mų 
apie eže ro kil mę, įvai rias gam tos iš dai gas, 
o žy gio pa bai go je pa si sė mė stip ry bės iš 
Šven to jo šal ti nė lio van dens. Ži no ma, vi si 
ap si lan kė ir Viš ty čio vė jo ma lū ne bei Viš-
ty čio re gio ni nio par ko gru pės lan ky to jų 
cent re.

Su si pa ži nę su Su val ki jos ly gu mų kraš-
tui ne bū din go mis kal vo mis, ke liau to jai 
stab te lė jo prie Kau piš kių pi lia kal nio, ku-
ris yra nu ban guo jan čių aukš tu mų šiau ri-
nia me šo ne. Jo nas Ba sa na vi čius ra šė, kad 
XIII–XIV a., o gal ir dar se niau ant šio pi-
lia kal nio bu vo įreng ta pi lis, skir ta ap si gin-
ti nuo ne ti kė tų prie šų. At lie kant ar cheo lo-
gi nius ty ri mus bu vo ras ta grub lė to sios ir 
ly gio sios ke ra mi kos dir bi nių lie ka nų. Dėl 
šių prie žas čių įgy ven di nat pro jek tą bu vo 
nu spręs ta pa sta ty ti iš skir ti nį sten dą, prie 
ku rio at si sto jus tin ka mu kam pu ga li ma 
pa ma ty ti, kaip ga lė jo at ro dy ti gal būt čia 
sto vė ju si pi lis (pa vaiz duo tas pi lies vaiz das 
yra tik in terp re ta ci ja, su kur ta re mian tis ki-
to mis to lai ko pi lių vi zua li za ci jo mis).
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keliautojai prie Pacų rūmų liekanų Dauspudoje (Len ki ja). Agnieszkos PROTASIEWICZ nuotr.S

Kaupiškių piliakalnis.  
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro nuotr.  

S

VšĮ Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ras drau ge su Prie-
nų ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja ir Su val kų pa vie tu (Sta rost-
wo Po wia to we w Su wał kach) įgy ven di na pro jek tą „Pa cų gi mi nės 
pa vel das kaip bend ros tu riz mo plėt ros abi pus sie nų pa grin das“ Nr. 
LT-PL-4R-312 pa gal IN TER REG V-A Lie tu va – Len ki ja bend ra dar bia vi-
mo pro gra mą, fi nan suo ja mą Eu ro pos re gio ni nės plėt ros fon do. Įgy-
ven di nant šį pro jek tą spa lio 25–27 d. vy ko bend ro tu ris ti nio marš ru-
to apie Pa cų gi mi nės pa vel dą Su val kų pa vie te (Len ki ja), Vil ka viš kio 
ir Prie nų ra jo nuo se pri sta ty mas.

Atkelta iš 4 p.

Dvi gu bi dub liai. Šio je sta tis ti kos ka te go-
ri jo je pa si žy mė jo 6 žai dė jai. Tai pa da rė 
„Vie ny bės-As ter hou se“ at sto vai Taut vy-
das Kat ke vi čius ir Al vy das Šeš ta kaus kas, 
Ar nas Ryc kis iš „Viš ty čio“, Jo kū bas Sta nai-
tis iš „Spar tos“ bei jau mi nė ti Lukas Ma tu-
lai tis ir Paulius Lie pi nai tis.

Sta tis ti ka. De ta lią vi sų rung ty nių sta-

] tis ti ką ga li ma ras ti feis bu ko pa sky ro je 
„Krep ši nio pir me ny bės „San ta kos“ tau-
rėms lai mė ti“.

Tvar ka raš tis
Bū ti na at kreip ti dė me sį, kad atei nan tį 

sa vait ga lį pir me ny bių ko vos vyks ne tik 
Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų cent re, bet 
ir Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di-
nė je mo kyk lo je.

Šeš ta die nį, lapk ri čio 19 d., 11 val., 
Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
spor to sa lė je su si tiks „Ata ka-2“ ir „Kark li-
niai“, 13 val. – „Vy tis“ bei „Bruk li nas“, o 
15 val. – „Spar ta“ ir „Griaus mas“.

Sek ma die nį, 13.15 val., Vilkaviškio 
Spor to ir pra mo gų cent re tar pu sa vy je 
žais „Ku dir kos Nau mies tis“ ir „Vie ny bė-
As ter hou se“, 15 val. – „Ata ka-2“ bei „Viš-
ty tis“.

Pir me ny bių star te – fa vo ri tų per ga lės

Vil ka viš kio krep ši nio klu bas 
„Per las“ pa ty rė dvi skau džias 
ne sėk mes Na cio na li nė je krep-
ši nio ly go je (NKL).

Iš pra džių mū siš kiai na muo se 64:84 nu si-
lei do Ša kių „Vy čio-VDU“ žai dė jams. Šias 
rung ty nes Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų 
cent re ste bė jo 203 žiū ro vai. Ge riau siai 
„Per lo“ eki pos gre to se rung ty nia vo 20 

taš kų įme tęs ir 26 nau din gu mo ba lus su-
rin kęs Er nes tas Na ru še vi čius.

Ki ta me su si ti ki me iš vy ko je žai dę vil-
ka viš kie čiai 79:99 tu rė jo pri pa žin ti Jo-
niš kio „De li ka te so“ pra na šu mą. Į prie kį 
mū sų eki pą ban dė temp ti Ai das Ka va-
liaus kas, pel nęs 16 taš kų bei su rin kęs 22 
nau din gu mo ba lus. 16 taš kų taip pat pel-
nė ir Aman das Ur kis.

Po šios dvi ko vos „Per lo“ at sto vai pra-
ne šė, kad pa si ra šė su tar tį su aukš taū giu iš 

Pran cū zi jos Mous sa Maya ki. Jis ko man dos 
gre to se tu rė tų de biu tuo ti jau ar ti miau sio-
se rung ty nė se.

Šią sa vai tę mū sų krep ši nin kų lau kia 
dvejos rung ty nės su „Ši lu tės“ krep ši nin-
kais. Ket vir ta die nį, 18 val., vil ka viš kie čiai 
žais iš vy ko je, o šeš ta die nį, 16 val., – na mų 
are no je. Abe jas rung ty nes bus ga li ma tie-
sio giai ste bė ti in ter ne ti niuo se „You Tu be“ 
ir „Del fi“ po rta luo se.

„San ta kos“ inf.

Dvi „Per lo“ krepšininkų ne sėk mės

Ko vas aukš čiau sio je Lie tu vos 
sa lės fut bo lo ly go je tę sia Vil-
ka viš kio „Bruk li no“ žai dė jai.

De ja, praė ju si sa vai tė mū siš kiams ne bu vo 
itin sėk min ga. Be pa grin di nių spor ti nin-
kų rung ty nia vę vil ka viš kie čiai iš vy ko je 
0:5 nu si lei do „Rad vi liš kio“ ko man dai.

Šį šeš ta die nį, lapk ri čio 19 d., 17 val., 
„Bruk li nas“ žais taip pat sve čių are no je 
su Šir vin tų „VGTU-Vil kų“ ko man da. Rung-
ty nes tie sio giai bus ga li ma ste bė ti in ter ne-
ti nė je „You Tu be“ plat for mo je, „Lie tu vos 
fut bo lo“ ka na le.

„San ta kos“ inf.

„Bruk li no“ 
pra lai mė ji mas

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas lapkričio 8 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – KOMIZMAS. 
Atsakymai. Vertikaliai: Ariel. Įnamis. Ozonatorius. Molis. Atas. Kopija. Las. Inesa. Bis. Karan. Alas. 
Šok. Parakas. Ana. Anapolis. Chalva. Arija. Asilėnas. 
Horizontaliai: Pica. Anomalija. Azotas. Riau. Molas. Inis. Kakava. SAS. Alanas. Kirasa. Apolonas. PAL. 
Pen. Orė. Iridis. Šalin. Japonija. Ląsta. Kasas.
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Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) – 
 (8 342) 20 800, 8 699 46 962. 

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

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  8 685 69 150.
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ (verslas, kultūra)  8 694 56 657.
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  8 681 70 680.
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)  8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)                     (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

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

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.

Tiražas – 3707 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

52 21 1 11 72 27 34 75 43 66 65 69 61 23 28 68 20 
70 57 13 45 14 53 29 42 25 63 30 74 41 60 2 22 64 
47 54 36 17 46 9 („Teleloto+“ pirmieji 12 kamuoliukų, 
keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 37 10 71 12 58 35 62 
48 24 3 33 38 56 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 024*577, 001*095, 012*000  – 
pakvietimas į TV studiją; 005*567 – 500 Eur; 0057081 
– automobilis „Jeep Compass“.

Laimėjimai: visa lentelė – 2 x 12 350 Eur, įstrižainės – 
19 Eur, eilutė – 4 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1388. 
Data: 2022-11-13.

„Gin ta ri nės Bi tės 2022“ įteiktos rajono 
ne vy riau sy bi nin kams

Atkelta iš 3 p.

Iš ko mi te to pir mi nin ko pa va duo to jo Sau-
liaus Va ba lo ran kų ap do va no ji mą at siė mė 
gru pės pir mi nin kė Dai va Rik lie nė. „Tur-
būt daž nai gal vo ja ma, jog esant vals ty bės 
tar nau to ju ne ga li bū ti ne vy riau sy bi nin ku. 
Sep ty ne rius me tus dir bu or ga ni za ci jos pir-
mi nin ke, esu dau giau ne vy riau sy bi nin kė 
nei tar nau to ja. Ma lo nu, kad mū sų gru pės 
dar bas yra pa ste bi mas. Be pui kios ko man-
dos to ne bū tu me pa sie kę“, – kal bė jo D. Rik-
lie nė.

Reikš min gus pro jek tus įgy ven di nan-
ti Vil ka viš kio mies to vie tos veik los gru pė 
pa ste bi ir ki tų vi suo me ni nin kų veik lą. No-
mi na ci jos „Už pi lie tiš ku mo puo se lė ji mą 
sa va no riš ko je veik lo je“ žy muo įteik tas Vil-
ka viš kio „Lions“ klu bui. Ap do va no ji mą at-
siė mė jo prezidentė Dia na My ko lai ty tė.

Svei ka tos ap sau gos ir so cia li nių rei ka-
lų ko mi te tas įteik ti no mi na ci ją de le ga vo 

] ko mi te to pir mi nin ko pa va duo to ją Jū ra tę 
Dru nie nę. No mi na ci ją „Už at sa kin gu mą 
ir su teik tą sau gią su si sie ki mo pa gal bą 
pa sie kiant me di ci nos įstai gą bet ku riuo 
pa ros me tu se ny vo am žiaus žmo nėms ir 
as me nims, ser gan tiems CO VID-19“ ski rta 
aso cia ci jai „Pa gal ba ir par tne rys tė“. Jos pir-
mi nin kas Ma rius Ast raus kas pa dė ko jo už 
pa ro dy tą pa si ti kė ji mą šiais dar buo to jais.

Kai mo rei ka lų ir ap lin kos ko mi te tas 
pa siū lė ap do va no ti ra jo nui svar bią ne vy-
riau sy bi nę or ga ni za ci ją, ku ri neei li niu 
mo men tu iš tie sė pa gal bos ran ką. Ap do va-
no ji mą „Už kai mo ir mies to žmo nių vie ni ji-
mą, pa gal bą Uk rai nos ir ra jo no žmo nėms“ 
ko mi te to pir mi nin ko pa va duo to jas Rim-
vy das Pa lu bins kas įtei kė Rau do no jo Kry-
žiaus Vil ka viš kio sky riui. 

Jo pir mi nin kė Li na Kru ži naus kie nė, pa-
dė ko ju si už šį įver ti ni mą, ne tru kus vėl žen-
gė į sce ną. Šį kar tą ji drau ge su ko le ge As ta 
Ju re vi čie ne įtei kė no mi na ci ją „Už sėk min-

gą nau jų pro jek ti nių idė jų įgy ven di ni mą. 
Už išs kir ti nę edu ka ci ją – api te ra pi ją – dūz-
gian čių bi čių na me ly je ir ki tų edu ka ci nių 
pro gra mų vyk dy mą“. Ap do va no ji mą at-
siim ti at vy ko Di džių jų Šel vių kai mo bend-
ruo me nės pir mi nin kė Li na Ba kai tie nė.

„Man šis va ka ras ypa tin gas, ka dan gi 
itin ver ti nu ne vy riau sy bi nį sek to rių. Su 
dau ge liu no mi nan tų ten ka dirb ti, ki tiems 
pa dė ti. Mū sų ko mi te to iš rink ta or ga ni za ci-
ja ska ti na dvie jų sek to rių bend ra dar bia vi-
mą – NVO ir vie tos val džios“, – dar vie ną 
no mi nan tą pri sta tė Kont ro lės ko mi te to 
pir mi nin kas Žil vi nas Gel go ta. Ap do va no-
ji mas „Už ge res nės ap lin kos ne vy riau sy bi-
nių or ga ni za ci jų veik lai kū ri mą“ įteik tas 
Vil ka viš kio ra jo no ne vy riau sy bi nių or ga-
ni za ci jų ta ry bai (pir mi nin kė D. Rik lie nė).

Ž. Gel go ta ak cen ta vo, jog bū tent mi-
nė tos or ga ni za ci jos dė ka prieš ket ve rius 
me tus bu vo skir ta lė šų „Gin ta ri nių Bi čių“ 
pro jek tui.

No mi na ci ją taip pat įstei gė Sa vi val dy-
bės ta ry bos Švie ti mo, kul tū ros, spor to ir 
jau ni mo ko mi te tas. 

Jo pir mi nin kas, va ka ro ve dė jas bei šių 
ap do va no ji mų idė jos au to rius Ra mū nas 
Puo džiū nas at siim ti no mi na ci jos pa kvie tė 
šo kio stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ va do vę 
Vi li ją Ja ku baus kę. 

„Tai pir mo ji aso cia ci ja, Ma ri jam po lės 
ap skri ty je ga vu si ne for ma lio jo ug dy mo ir 
for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo 
mo kyk los sta tu są“, – susirinkusiesiems ak-
cen ta vo R. Puo džiū nas.

Per vi są ren gi nį skam bė jo daug pa dė-
kos žo džių bei ne ti lo ova ci jos tiek no mi-
nan tams, tiek sa vo dai nas do va no ju siems 
at li kė jams Vai dai Ge ny tei bei Rus la nui Ki-
ril ki nui.

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

ĮVERTINIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap vo gė ban ko ma tą
Iš ban ko ma to Kaz lų Rū do je pa-
vog ti pi ni gai ga li pa siek ti ir mū sų 
ra jo ną.

Pir ma die nį, apie 3.40 val., 
Kaz lų Rū do je ap vog tas SEB ban-
ko ma tas, įreng tas „Ma xi ma“ pre-
ky bos cent re. Įren gi nys su sprog-
din tas pri lei dus du jų mi ši nio. 
Stip rus spro gi mas su nio ko jo pa-
sta to konst ruk ci jas, su du žę stik-
lai pa ži ro di de liu spin du liu nuo 
par duo tu vės pa tal pų, tad pre ky-
bos cent ras ku rį lai ką ne veiks.

Susp rog di nę ban ko ma tą va-
gys iš ne šė ka se tes, ku rio se lai-
ko mos ku piū ros, ir pa spru ko 
anks čiau, nei at vy ko po li ci jos pa-
rei gū nai bei sau gos tar ny ba. 

Pir mi niais duo me ni mis, va-
gių gro bis ga li siek ti ke lias de-

šim tis tūks tan čių eu rų.
SEB at sto vai pra ne šė, jog nu si-

kal tė liams ban dant api plėš ti ban-
ko ma tą gry nų jų pi ni gų sau gu mą 
už tik ri na mo der nios ap sau gos 
prie mo nės, vie na iš jų – da žo mo-
sios ka se tės. Rea guo da mos į ne nu-
ma ty tą fi zi nį po vei kį (smū gį, du-
jas, tem pe ra tū rą) jos ban ko ma te 
esan čius pi ni gus api purš kia spe-
cia liu ra ša lu, ku ris ne nu sip lau na 
nuo gry nų jų pi ni gų, taip pat apie 
dvi sa vai tes lie ka ant ran kų.

Tad va gys pi ni gais pa si nau-
do ti ne ga lės, nes spe cia liu ra ša lu 
su tep tų ku piū rų ne priims gry nų-
jų pi ni gų ban ko ma tai, to kio mis 
ku piū ro mis ne bus ga li ma at si-
skai ty ti pre ky bos vie to se.

Po li ci ja įspė ja, kad iš ban ko-
ma to pa vog to mis ku piū ro mis 
ga li bū ti mė gi na ma at si skai ty ti 
pri va čiuo se san do riuo se, tad 
rei kė tų bū ti ati des niems ir apie 
to kius mė gi ni mus pra neš ti pa rei-
gū nams.

Nukelta į 12 p.]

ĮVYKIAI

Dovanoja šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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„M. Bren ne ris bu vo ži no mas ir 
la bai ver ti na mas ki tų me ni nin kų 
ir lit va kų, bet vis gi – ne bu vo gar-
sus. Jis ne no rė jo pri klau sy ti nuo 
už sa ko vų no rų ar atei nan čios ir 
praei nan čios ma dos, tad ne ren-
gė per so na li nių bei ne da ly va vo 
bend ro se pa ro do se ir, ap skri tai, 
re tai įsi leis da vo sve čius į sa vo stu-
di ją“, – pa sa ko jo šios pa ro dos ir 
mu zie jaus „Din gęs štet las“ eks po-
zi ci jos ku ra to rė Mil da Ja ku ly tė.

Ji pa brė žė, kad pa ro da su reng-
ta Švei ca ri jo je gy ve nan čio skulp-
to riaus sū naus Jos he po Bren ne rio, 
nu spren du sio tė vo skulp tū ras pa-
do va no ti „Din gu sio štet lo“ mu-

zie jui, dė ka. „Tai, kad ma no tė vo 
dar bai bus eks po nuo ja mi bū tent 
Lie tu vo je, man reiš kia la bai daug. 
Tai – pro ga man iš nau jo pa žin ti 
sa vo tė vą“, – pri si pa žino J. Bren-
ne ris.

Ati da ro mo je pa ro do je lan ky to-
jai iš vys vi są gy ve ni mą kur tas M. 
Bren ne rio skulp tū ras ir da lį es ki-
zų. Sub ti lias, ta py biš kas, eksp re-
sy vu mu iš si ski rian čias skulp tū ras 
pa pil dys sū naus Jos he po poe zi ja, 
ku rio je at si skleis me ni nin ko as-
me ni niai iš gy ve ni mai ir kū ry bos 
is to ri ja.

M. Bren ne ris gi mė Šiau liuo se, 
au go kū ry bin go je žy dų šei mo je, 

tė vas ir tur būt se ne lis ga mi no ant-
spau dus, ju ve ly ri ką bei ant ka pi-
nius pa mink lus. Su lau kęs de šim-
ties jis su šei ma iš vy ko į Jung ti nes 
Ame ri kos Vals ti jas (JAV), pas ten 
jau įsi kū ru sį bro lį Vik to rą Bren ne-
rį, žy mų me da lis tą bei 1 JAV cen-
to monetos kū rė ją. Gy ven da mas 
JAV, M. Bren ne ris pa su ko jam nuo 
vai kys tės ar ti mu me no ke liu – pra-

dė jo stu di juo ti žy mio se Niu jor ko, 
vė liau ir Pa ry žiaus dai lės aka de-
mi jo se. Jis vi są gy ve ni mą kū rė Pa-
ry žiu je ir Niu jor ke, kur bu vo įstei-
gęs sa vo stu di jas.

Gy ven da mas Pa ry žiu je me ni-
nin kas su ti ko įdo mių as me ny bių, 
ku rias įam ži no skulp tū ro se. Vie na 
pir mų jų bu vo Alis te ris Krou lis – al-
pi nis tas, poe tas, sek sua li nis re vo-

liu cio nie rius ar, kaip bri tų spau da 
pra mi nė, „The Wic ke dest Man in 
the World“. A. Krou lį ga li ma iš vys ti 
ir ant gru pės „The Beat les“ al bu mo 
„Sgt Pepper’s Lo ne ly Hearts Club 
Band“ vir še lio. M. Bren ne riui ke le-
tą kar tų po za vo ra šy to ja Gert rū da 
Stein, kiek vė liau – žy mus gi ne ko-
lo gas, No be lio pre mi jos no mi nan-
tas ir il ga me tis menininko drau gas 
Izi do rius Ru bi nas. Skulp to rius sa-
vo gy ve ni me tu rė jo pui kią, ta čiau 
są mo nin gai neiš nau do tą pro gą su-
kur ti Al ber to Einš tei no po rtre tą.

„Din gęs štet las“ yra Še du vos 
žy dų is to ri jos mu zie jus, du ris at-
ver sian tis 2023 m. „Štet las“ ji diš 
kal ba reiš kia mies te lį. Din gu siu 
va di na mas to dėl, kad štet luo se žy-
dų bend ruo me nių jau ne bė ra. Lie-
tu vo je ir vi so je Ry tų Eu ro po je jos 
su nai kin tos Ho lo kaus to me tu per 
Ant rą jį pa sau li nį ka rą

Pa ro da veiks iki sausio 1 d.
Or ga ni za to rius – Šiau lių „Auš-

ros“ mu zie jus, rė mė ja – Lie tu vos 
kul tū ros ta ry ba, par tne riai – Še du-
vos žy dų is to ri jos mu zie jus „Din-
gęs štet las“, Že mai čių mu zie jus 
„Al ka“, Vil ka viš kio kul tū ros cent-
ras.

Pla tes nę in for ma ci ją tei kia 
mu zie jaus „Din gęs štet las“ eks po-
zi ci jos vy riau sio ji ku ra to rė Mil da 
Ja ku ly tė tel. +370 612 37 573, el. p. 
mil da.jakulyte@lostshtetl.com.

Užsk. 2294
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VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

„NETEKTIS“
  Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros). 

• Karstai • Rūbai • Gėlės, vainikai 
• Pigiai kremuoja (Lenkija, Kėdainiai) 
• Yra morgo šaldytuvas 
• Pargabena mirusįjį iš ES šalių, Rusijos.

Užsk. 137

 Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.
Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

Užsk. 2030

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis 

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

Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Išsijota 
anglis!

Anglys,
durpių
briketai

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

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

Užsk. 2029

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 

Užsk. 7

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti.

 Tel. 8 640 27 022. 
Užsk. 3311

Užsk. 2145

 
 UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų 

laužą.
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

Vil ka viš ky je ati da ro ma lit va kų skulp to riaus 
Mi chae lio Bren ne rio pa ro da
Lapk ri čio 22 d., 17 val., Vil ka viš kio kul tū ros cent-
re (Vy tau to g. 28) ati da ro ma Mi chae lio Bren ne rio 
(1885–1969) pa ro da „Mi chae lis Bren ne ris. Lais vas 
kri ti mas. Šiauliai–Niujorkas–Paryžius–Šiauliai“. Nors 
me ni nin kas yra įam ži nęs ne vie ną gar sią as me ny bę, 
o jo kū ry bą pri pa ži no Pa ry žiaus kul tū ros eli tas, M. 
Bren ne ris me no pa sau ly je yra ma žai ži no mas. Pir mą 
kar tą ši pa ro da bu vo pri sta ty ta Šiau liuo se, Chai mo 
Fren ke lio vi lo je-mu zie ju je, Tarp tau ti nę Ho lo kaus to 
au kų at mi ni mo die ną. Da bar ją ga lės iš vys ti ir Vil ka-
viš kio gy ven to jai bei sve čiai. Ati da ry mo ren gi ny je bus 
pri sta ty tas pa ro dos ka ta lo gas „Mi chae lis Bre nne ris: 
lais vas kri ti mas“. Lei di ny je su dė ti iš li ku sių M. Bren ne-
rio skulp tū rų vaiz dai.

● Gyd. or to pe das trau ma to lo-
gas med. m. dr. J. Be lic kas (Kau-
nas) lei s vais tus, hia lu ro ną į są-
na rius lapkričio 25 d.
● Gyd. aku še ris-gi ne ko logas 
med. m. dr. A. Gau ril či kas (Kau -
no kli ni kos) konsultuos lapkričio  
25 d.
● Gyd. akušerė-ginekologė B. 
Valiukienė konsultuos lapkričio 
21, 30 d. ir gruodžio 5, 12, 19, 27 
d.
● Lė ti nio skaus mo gy dy to jas 
E. Gau čas (Kau no kli ni kos) lei s 
vais tus į skaus mo ži di nius, są-
na rius, stu bu rą lapkričio 24 d.
● Urologo paslaugas teiks prof. 
D. Skaudickas (Kauno klinikos) 
lapkričio 22 d.
● Stemplės, skrandžio, dvylika-
pirštės žarnos ENDOSKOPIJA 
(galima bendrinė nejautra). 
ECHOSKOPIJA (krūtų,
kaklo kraujagyslių, kojų venų, 
skydliaukės, prostatos, kepenų, 
tulžies pūslės, kasos, blužnies, 
inkstų, šlapimo pūslės; su TLK 
siuntimu – NEMOKAMAI). 
OZONO TERAPIJA kraujotakai, 
nervų, virškinimo sistemų 
veiklai ir kt. gerinti. Gyd. G. 
Kireilis.
● Atliekami laboratoriniai kraujo 
ir šlapimo tyrimai.  Užsk. 2292

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

„Santakos“ laikraščio redakcijoje 
priimami skelbimai į šiuos laikraščius:

Marijampolės apskrities laikraštis

Informacija tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Užsk. 2293

KULTŪRA
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VIŠTOS. Parduoda 6 mėn. įvairių 
spalvų vištas. Atveža. 
Tel. 8 685 78 204. 2162

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,45 Eur 
už kg). Puselės sveria 50–60 
kg. Pateikia kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška. Atveža 
nemokamai. Taip pat parduoda 
broilerių skerdieną (5,85 Eur už 
kg). 
Tel. 8 607 12 690. 1813

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

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630. 341

Statybinę medieną, 3 m ilgio 
sausas lentas (gali obliuoti), 
pušines atraižas, sandėliukus, 
voljerus ir būdas dideliems 
šunims, pavėsines ir lauko 
tualetus. 
Tel. 8 648 61 061. 232

Kokybiškas skaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, stambias 
supjautas juodalksnio atraižas, 
pjuvenas didmaišiuose. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 610 45 504, 
         8 645 34 667. 2133

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

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, alksnines malkas, stambias 
alksnines, beržines supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 643 71 094,
        8 681 21 353. 3

Sausas sukapotas malkas 
(laikomos po stogu), atraižas 
pakais, pjuvenas,
Tel. 8 648 61 061. 1949

Pigiai – sausas skaldytas beržines 
malkas, stambias visiškai 
sausas alksnines supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais), 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 612 63 938, 
        8 637 76 992. 490

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

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

Sukapotas ir rąsteliais malkas: 
eglines – 62 Eur už erdm, 
juodalksnines – 65 Eur už erdm, 
beržines – 68 Eur už erdm, 
uosines – 80 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789. 1607

Kokybiškus baltarusiškus durpių 
briketus. Pristato.
Tel. 8 659 45 419. 2225

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

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

SODO DARBAI. Pjauna žolę,  
medžius, kerpa gyvatvores, geni 
šakas, iškasa kelmus, išveža 
šakas ir kitas sodo atliekas. Aria 
žemę motobloku.
Tel. 8 634 90 539. 1405

Vairavai išgėręs? Susigrąžink 
vairuotojo pažymėjimą anksčiau. 
Alkoblokų montavimas, nuoma, 
pardavimas. Tel. 8 659 92 202. 2196

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

Pjauna pavojingus medžius 
kapinėse ir sodybose. Turi 
reikiamus pažymėjimus. 
Parduoda lapuočių įvairią pjautą 
medieną. Tel. 8 688 70 707. 2081

Mobilivalykla.lt – minkštų baldų, 
čiužinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Taip pat atlieka ir cheminį 
valymą. Valymo paslaugas teikia 
kliento namuose arba bet kurioje 
kitoje klientui patogioje vietoje. 
Tel. 8 631 56 395. 1381

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

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

Į draugišką kolektyvą priimtų 
pakaitinį vairuotoją dirbti Lietuvoje 
sunkvežimiu su savivartėmis 
puspriekabėmis. Reikalinga patir-
tis, C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimas. Suderina grafiką 
pagal poreikį – galima dirbti kaip 
papildomą darbą ar atostogų 
metu. Tel. 8 686 80 556. 1162

Reikalinga moteris ar mergina 
iki 40 metų dirbti Vilkaviškyje. 
Visos socialinės garantijos, laiku 
mokamas atlyginimas, palankus 
darbo grafikas.
Tel. 8 645 88 020. 2299

Sūdavos kaime reikalinga karvių 
melžėja. Suteikiamos visos 
socialinės garantijos.
Tel. 8 684 31 186. 2290

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

Galvijų supirkėja Valerija 
Astrauskienė brangiai superka 
karves, bulius, telyčias. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus.
Tel. 8 685 86 131. 2208

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. Tel. 8 616 43 646. 2295

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

Šeima išsinuomotų 1,5–2 
kambarių butą ar namą arba pusę 
namo Vilkaviškyje ar netoli jo.
Tel. 8 636 30 813. 2279

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

Baldų gamyba ir projektavimas. 
Spintos stumdomosiomis 
durimis, virtuvės, miegamojo, 
svetainės ir kiti nestandartiniai 
korpusiniai baldai. Nebrangiai, 
kokybiškai, greitai! Konsultuoja, 
suprojektuoja ir sumontuoja 
NEMOKAMAI. 
Tel. 8 692 55 941. 90

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

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

Atlieka įvairius darbus 
(įtempiamos lubos, glaistymas 
ir dažymas, GKP montavimas, 
grindų klojimas, kiti apdailos 
darbai). El. p. mbsapdaila@gmail.
com. Tel. 8 627 06 050. 2291

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

Skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias ir smulkias 
atraižas pakais, pjuvenas kūrenti, 
įvairią statybinę medieną. Pristato 
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,        
8 646 61 001. 684

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

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, alksnines malkas, stambias 
alksnines, beržines supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 642 55 133,        
8 681 21 353. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Butą Trilaukio k., Pajevonio sen. 
(98 m², per du aukštus, yra ūkinis 
pastatas, rūsys).
Tel. 8 615 55 201. 2264

2 ha žemės Vartelių k., netoli 
Vištyčio ežero, du greta esančius 
sodus Vilkaviškyje, bendrijoje 
„Ratas“. 
Tel.: 8 618 04 935, 
        8 618 04 933. 2284

Pajevonio seniūnijoje – 3 ha 
žemės sklypą Karklupėnų k. ir 1,5 
ha žemės sklypą Vaišvilų k.
Tel. 8 636 93 702. 2286

Tris žemės ūkio paskirties sklypus 
Karalkrėslio k., Vilkaviškio r. (iš 
viso 3 ha, našumas 60 balų).
Tel. 8 655 74 015. 2287

Įvairius naudotus ir naujus 
žemės ūkio padargus: rotacines 
šienapjoves, bulviasodes, 
kauptukus, bulviakases ir 
jų transporterius, trąšų 
barstytuvus, įvairios talpos 
purkštuvus, smulkintuvus 
(„mulčerius“), įvairaus pločio 
lėkštines akėčias, frezas, grėblius-
vartytuvus, plūgus, kultivatorius 
ir jų volus, žnyples, šakes 
ritiniams krauti, rankines daržovių 
sėjamąsias ir ravėtuvus, bulvių 
šutintuvus, elektrinius gyvulių 
aptvarus (kuoliukus, laidus, 
izoliatorius), lenkiškų padargų 
atsargines dalis, noragus, 
žemės dirbimo techniką mini 
traktoriams. 
Tel. 8 687 57 187. 1657

Dvi naujas ir dvi naudotas 
žiemines padangas (R 16, 
205/60).
Tel. 8 652 22 804. 2279

Nebrangiai – vokišką elektrinę 
slaugos lovą su čiužiniu nuo 
pragulų, mobilųjį biotualetą 
ENDERS DELUXE.
Tel. 8 656 58 213. 2288

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų grū-
dus. Tel.: 8 652 73 696, 8 686 
39 419. 2236

Bulves. Atveža nemokamai.
Tel. 8 663 44 523. 2207

'Vineta' veislės bulves. Pristato.
Tel. 8 630 38 205. 2268

Mėsinių galvijų bandą (3 karvės 
ir 2 telyčaitės). Pirmenybė 
perkantiesiems visas kartu.
Tel.: 8 614 54 408, 
        8 605 53 884. 2298

Atjunkytus paršelius, avis, ėrieną. 
Tel. 8 699 98 212. 2296

SIŪLO DARBĄ
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PERKA

ĮVAIRŪS

PARDUODA

Ir šią, ir kiekvieną dieną mažais žingsneliais bėga mūsų 
laikas link nužymėtos tam tikros ribos... Peržengę šią ribą 
negrįžtamai išeina artimieji...
Nuoširdžiai užjaučiame bendruomenės pirmininkę Ireną 
Balanevičienę dėl mamos mirties.
Bendruomenės „Dailučių švyturiai“ nariai 2289

UŽJAUČIAME» Ekologiški bešviniai vokiško 
   profilio  BRUGMANN langai. 
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
   garažo vartai bei jų automatika. 
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys. 
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis. 
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027, 
el. p. stiklena.langai@gmail.com.

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI
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Spar čiai vės ta

Lapkričio 15-oji – 
Aušros vartų Marija, gailestingumo 
motina

Lapkričio 16-oji – 
Tarptautinė tolerancijos diena
Lietuvos pašto diena
Tarptautinė geografinių informacinių 
sistemų diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos diena

Lapkričio 17-oji – 
Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių 
diena
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena

DIENOS

Lapkričio 15 d. 
Alberta, Albertas, Leopoldas, Lygedas, 
Lygirdas, Žadvilas, Žadvydas, Žadvydė

Lapkričio 16 d. 
Edmundas, Gertrūda, Margarita

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

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien – šil čiau sia sa vai tės die na. Dvelks 
vos jun ta mas vė jas, bus ap niu kę, vie to mis 
dulks nos. Tem pe ra tū ra sieks 4–8 laips nius 
ši lu mos.

Nuo ry to jaus orai smar kiai vės. Tre čia-
die nį bus ap niu kę, kai kur ne di de li kri tu-
liai. Sus tip rės šiau ri nių kryp čių vė jas. Tem-
pe ra tū ra tiek nak tį, tiek die ną sieks nuo 
1 laips nio šal čio iki 3 laips nių ši lu mos.

Ket vir ta die nį dan gų taip pat dengs de-
be sys, nak tį ir ry tą kai kur ga li mas plik le-
dis. Šiau rės ry tų, ry tų, vė jas pūs 6–11 m/s 
grei čiu. Tem pe ra tū ra nak tį kris iki 3 laips-
nių šal čio, die ną svy ruos tarp 1 laips nio šal-
čio ir 3 laips nių ši lu mos.

Skaisčiu raudoniu žavi europinis 
ožekšnis – dekoratyvus, bet nuodin-
gas augalas. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 23–11 22)

Pilnatis iki lapkričio 15 d.

07:47
16:19
08:32

Atkelta iš 8 p.

Baž ny čios ir re lik vi jos
Šiek tiek il giau vi si stab te lė jo Vir ba ly-

je, ka dan gi čia to liau tę sia si Pa cų gi mi nės 
pa vel do marš ru tas. XVII a. pa de dant Kris-
tu pui Zig man tui Pa cui Vir ba ly je įsi kū rė 
do mi ni ko nai, ku rie 1643 m. pa sta tė vie-
nuo ly ną ir baž ny čią. 1944 m. baž ny čia 
su sprog din ta, o 1958 m. bu vu si špi to lė 
pri tai ky ta bei pra dė ta nau do ti kaip baž-
ny čia ir pa va din ta Šv. Ar kan ge lo My ko lo 
var du. Bend ruo me nės „Vir ba lio var tai“ 
pir mi nin kas Sta nis lo vas Lo pe ta pa pa sa-
ko jo ne ma žai įdo mių fak tų apie vie ti nių 
žmo nių gy ve ni mo pe ri pe ti jas XIX–XX a.

Pa žin tį su Pa cų gi mi ne ke liau to jai to-
liau tę sė Al vi te, kur vi sus pa si ti ko gi dė Ri-
ta Mar ce lio ny tė. Pir mo ji me di nė baž ny čia 
Al vi te bu vo pa sta ty ta 1615 m. Onos Rad-
vi lie nės rū pes čiu. Vėliau ji ne kar tą bu vo 
per sta ty ta. 1944 m., su sprog di nus mal dos 
na mus, tik 2020 m. du ris at vė rė nau ja Šv. 
Onos baž ny čia, ti kin čiuo sius trau kian ti 
praei ty je vi so je Eu ro po je gar siu Lo re to 
Švč. Mer ge lės Ma ri jos pa veiks lu su ap tai-
sais.

Lie tu vos di džio sios ku ni gaikš tys tės 
(LDK) di dy sis kanc le ris Kris tu pas Zig-
man tas Pa cas tes ta men te ža dė jo Al vi tui, 
pa veiks lui Švč. Mer ge lės, ku rios ma lo nes 
pa ty rė, nau ją al to rių įtai sy ti ir po sa vo 
mir ties, kol jo žmo na Vil ka viš kio val dą 
lai kys, duo ti kas met po 200 auk si-
nų.

Pa žin tis su Vil ka viš kio ra jo nu 
ir Pa cų pėd sa kais ja me bai gė si kar-
tu su gi de Ele na Sa vic kie ne vaikš ti-

] nė jant po Vil ka viš kio mies tą. Kiek il giau 
tu ris ti nio marš ru to pri sta ty mo da ly viai 
stab te lė jo prie mies to dva ro, au to bu sų sto-
ties ir Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės Ma ri jos ap-
si lan ky mo ka ted ros, ka dan gi 1620 m. LDK 
di dy sis raš ti nin kas, Vil ka viš kio se niū nas 
Ste po nas Pa cas pa sta tė pir mą me di nę baž-
ny čią Vil ka viš ky je.

Prienų kraš te
Pas ku ti nė marš ru to pri sta ty mo die-

na bu vo skir ta Prie nų ra jo nui. Nuo 1616 
m. tur tin ga Prie nų ap skri tis pri klau sė di-
džia jam Lie tu vos vi ce kanc le riui Ste po nui 
Pa cui. Prie nai bu vo pa grin di nis vi ce kanc-
le rio ad mi nist ra ci nis ir rep re zen ta ci nis 
cent ras, ku ria me bu vo įkur tas erd vus 
me di nis dva ras su kop ly čia ir bib lio te ka. 
Jame gi mė ir au go šio di di ko vai kai. S. Pa-
cas sky rė pa ra mą jau anks čiau čia bu vu-
siai me di nei baž ny čiai.

Vaikš ti nė jant Re vuo nos par ku pri si-
min ti kaž ka da šioje vietoje bu vę Go tar do 
Vil hel mo But le rio rū mai, ap žiū rė tas Prie-
nų van dens ma lū nas. Ke liau to jai tu rė jo 
ga li my bę vie na ko ja pa bū ti Su val ki jo je, o 
ki ta – Dzū ki jo je, ka dan gi ap žval gos aikš te-
lė je yra pa žy mė ta ri ba tarp šių dvie jų et-
nog ra fi nių Lie tu vos re gio nų, ku riuos per 
Ne mu ną su jun gia 227 met rų il gio Grei-
mų til tas. Lais vės aikš tė je vi si su ži no jo 
mies to kū ri mo si is to ri ją. Pir mo ji Prie nuo-
se pasta ty ta me di nė baž ny čia su de gė. Iki 

mū sų die nų iš li ko vie nas se niau sių ir gra-
žiau sių me di nės ar chi tek tū ros sak ra li nių 
pa sta tų Vil ka viš kio vys ku pi jo je – Prie nų 
Kris taus Ap si reiš ki mo baž ny čia.

To liau Pa cų gi mi nės pa vel do ke lias nu-
ve dė iki Jiez no. 1633 m. di dy sis Lie tu vos 
vi ce kanc le ris S. Pa cas čia įren gė lai ki nus 
rū mus, ku rie ne tru kus su de gė per ka rus 
su Mask va. S. Pa co sū nus Kris tu pas Zig-
man tas XVII a. per sta tė rū mus ir pa ver-
tė juos di de le re zi den ci ja. Pers ta ty mo ir 
puo šy bos dar bus at li ko ta pa ti ita lų me ni-
nin kų gru pė, ku ri dir bo sta tant Pa žais lio 
ka mal du lių vie nuo ly no an samb lį. XVIII 
a. dar kar tą rū mus per sta tė An ta nas My-
ko las Pa cas. Po 1835 m. rū mai pa ma žu 
ny ko, iki šių die nų iš li ko tik jų de ta lės ir 
par kas prie Jiez no eže ro.

Įam ži nant di di kų Pa cų at mi ni mą Jiez-
no Nep rik lau so my bės aikš tė je pa sta ty ta 
bron zi nė skulp tū ra – kom po zi ci ja „Pa cų 
suo liu kai ir ba tai“.

Tri jų die nų iš vy ką Pa cų gi mi nės ta kais 
ke liau to jai už bai gė gro žė da mie si vaiz-
dais, at si ve rian čiais nuo Le pe lio nių pi lia-
kal nio.

Pro jek to veik las Vil ka viš kio ra jo ne fi-
nan suo ja Eu ro pos re gio ni nės plėt ros fon-
das ir Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė.

Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent ro inf.

Užsk. 2285

Keliautojai prie Vištyčio ežero po žygio Šilelio pažintiniu taku. Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro nuotr.  S
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Nak vo jo ka me ro se
Klam pu čių kai me (Šei me nos sen.) su si mu-
šu siai šei mai te ko nak vo ti ne na muo se, o 
skir tin go se ka me ro se.

Vi du ti niš kai gir tas (1,65 pro m.) 56-erių 
vy ras ir leng vai ap gir tu si (0,93 pro m.) 
de vy ne riais me tais jau nes nė jo mo te ris 
su si py ko ir su si mu šė, tad apie 22.30 val. 
po li ci ją kvie tė si abu. Ka dan gi vie to je iš-
siaiš kin ti, ku ris smur tau to jas kal tes nis, o 
ku ris la biau nu ken tė jęs, po li ci jai ne pa vy-
ko, abu su lai ky ti ir lai ki nai už da ry ti il ga-
lai kio su lai ky mo ka me ro se.

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

Šeš ta die nį, apie 21.30 val., Vil ka viš ky-
je pa tru lia vę pa rei gū nai Vie ny bės gat vė-
je su stab dė au to mo bi lį „Au di A4“, ku rį 
vai ra vo Ar vy das Kar čiaus kas. 

]

Po pa tik ri ni mo al ko tes te riu paaiš kė-
jo, kad vai ruo to jas ne blai vus. Jam nu-
sta ty tas vi du ti nis (2,03 pro m.) gir tu mas. 
Vil ka viš kie čio au to mo bi lis nu ga ben tas į 
sau go ji mo aikš te lę.

Ky bar tie tis Arū nas Bri žins kas ne blai-
vus vai ra vo mo pe dą „Peu geot Vi va ci ty“. 
J. Ba sa na vi čiaus gat vė je jį su lai kę pa rei gū-
nai kons tat vo, jog vai ruo to jas vi du ti niš kai 
gir tas (2,14 pro m.). Jo trans por to prie mo-
nę pa tru liai taip pat iš ga be no į sau go ji mo 
aikš te lę, tad ne blai viam vy rui na mo te ko 
kul niuo ti pės čio mis.

Paė mė iš na mų
Į po li ci ją krei pė si pa sta to mos kros ne lės 
pa si ge du si mo te ris.

Vil ka viš kie tė kros nies ne be ra do ūki-
nia me pa sta te ir ža lą įver ti no 200 eu rų. 
Kaip paaiš kė jo, be si ski rian ti šei ma tur tą 
bu vo at si da li nu si teis mo ke liu, ta čiau vy-
ras to ne pai sė ir pa siė mė jam rei ka lin gą 
daik tą.

Iki teis mi nis ty ri mas pra dė tas dėl va-
gys tės, ta čiau paaiš kė jus ki to kioms ap lin-
ky bėms vei ka ga li bū ti per kva li fi kuo ta į 
ne su si ju sią su bau džia mą ja at sa ko my be.

Do ku men to klas to tė
Pa sie ny je su Len ki ja pa sie nie čiai su lai kė 
su klas to tą do ku men tą pa tei ku sį Va nua tu 
pi lie tį.

Iš eg zo tiš kos, Okea ni jos re gio nui pri-
klau san čių sa lų vals ty bės at vy kęs 37-erių 
vy ras tu ri lei di mą gy ven ti Lie tu vo je, ta-
čiau tei sės vai ruo ti, ko ge ro, ne.

Ko ket vir ta die nį už sie nie tis vy ko į 
Len ki ją, pa rei gū nai ne siaiš ki no. Ta čiau 
prie sie nos su stab dę va nua tie čio vai ruo-
ja mą „Mer ce des Benz GLC“ lie tu viš kais 
re gist ra ci jos nu me riais pa pra šė pa teik ti 
sa vo ir au to mo bi lio do ku men tus bei vai-
ruo to jo pa žy mė ji mą.

Už sie nie tis pa rei gū nams pa tei kė tvar-
kin gus trans por to prie mo nės do ku men-
tus, ta čiau jo tu rė tas Len ki jo je iš duo tas 
vai ruo to jo pa žy mė ji mas su kė lė įta ri mų, 
mat pa si ro dė be san tis vi siš ka klas to tė.

Pa sie nie čiai Va nua tu pi lie tį su lai kė ir 
už da rė į areš ti nę. 

Dėl do ku men to klas to ji mo ar dis po-
na vi mo su klas to tu do ku men tu pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas. Už sie nie čiui gre sia 
areš tas ar ba lais vės atė mi mas iki 4 me-
tų.

ĮVYKIAI
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