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Šio mis die no mis ra jo ne vie na po ki tos 
įžie bia mos ka lė di nės eg lutės. Kiek vie na 

sa vaip gra ži. Vis dėl to puo šian ti Klau su čių 
kai mo cent rą – iš skir ti nė, ti tu luo ta, mat ji 

su švi to kaip ma žo sios Lie tu vos kul tū ros 
sos ti nės eg lė. Ją įžieb ti pa dė jęs Ka lė dų Se-
ne lis prie bal tai nu švi tu sios ža lias ka rės il-
gai neuž si bu vo. Gal būt dėl to, kad tą va kar 
Klau su čių kai mo žmo nės bei sve čiai sa vo 
dė me sį da li jo tarp to, kas jau bu vo, ir tarp 
to, kas dar lau kia. 

„Lai dan gų žvaigž dė mis nu sė ja ar tė jan-
čių šven čių dva sia, te gul pra smė, dar na ir 
gė ris ka ra liau ja jū sų kraš te!“ – įsi tai sęs te-
les ko pi nio krau tu vo kė li mo kau še kai mui 
pa lin kė jo Ka lė dų Se ne lis ir iš sku bė jo sa-
vais ke liais.
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Klau su čių se niū ni jos se niū nė Ju di ta Skys ti mie nė ir Klau su čių kai mo bend ruo-
me nės pir mi nin kas Ra mū nas Puo džiū nas ypač daug dir bo, kad kai mas pa tei-
sin tų 2021 me tais tu rė tą ma žo sios Lie tu vos kul tū ros sos ti nės sta tu są.

Ie vos ŠLI VINS KIE NĖS nuotr.
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Viena didžiausių ir moderniausių 
medienos perdirbimo įmonių 

UAB „Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

ekskavatoriaus vairuotojus
(1 200–1 500 Eur „į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(1 100–1 600 Eur „į rankas“),
autotkrautuvo vairuotojus 
(800–1 000 Eur „į rankas“),

gamybos darbuotojus 
(700–800 Eur „į rankas“),

operatorius 
(1 000–1 500 Eur „į rankas“).

Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, 
Nendriškių k., Marijampolės sav.,
 Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, 
Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.,
 Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, 
Akmenynų k., Kalvarijos sav.

Tel. 8 600 00 515, el. p. cv@juodeliai.lt.
Užsk. 2710

Viena didžiausių ir moderniausių 
medienos perdirbimo įmonių 

UAB „Juodeliai“ stiprina savo komandą ir 
Akmenynų padalinyje kviečia prisijungti

gamybos darbuotojus 
(atlyginimas nuo 700 Eur 

„į rankas“).
Gera nuotaika ir fizinis aktyvumas!

Slankusis darbo grafikas 
(2 dienos / 2 naktys / 4 laisvos).
Veža autobusu arba kompensuoja 
išlaidas kurui (yra papildomų sąlygų)!
 Visada laiku mokamas darbo 

užmokestis!
Už draugo rekomendaciją – 300 Eur 

(„į rankas“) premija!
Skambink arba rašyk!

Tel. 8 600 00 515, el. p. cv@juodeliai.lt.
Užsk. 2998

Prenumeruokite „Santaką“ 2022 metams!

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

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

internetu www.santaka.info 
skiltyje Prenumerata,

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

Prenumerata priimama:

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

„Santaka“ 
su nuolaida* (Eur)

„Santaka“
(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 6,00 5,50 7,00

3 mėn. 18,00 16,50 21,00

6 mėn. 36,00 33,00 42,00

12 mėn. 66,00 60,00 77,00

Giedrės LINARTAITĖS nuotr.

Ši kai mo cent rą puo šian ti ka lė di nė 
eg lu tė ypa tin ga – ji bu vo įžieb ta 
kaip ma žo sios Lie tu vos kul tū ros 
sos ti nės eg lė.

S

Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

„Daug ran kų di džią naš tą pa kė lė!“ – toks api bend ri ni mas penk ta die-
nio va ka rą nu skam bė jo Klau su čiuo se, ku rie šie met tu rė jo ma žo sios 
Lie tu vos kul tū ros sos ti nės sta tu są. Jį liu di ju si vė lia va nu leis ta per 
už da ry mo ce re mo ni ją. Ki tą met ma žo sios Lie tu vos kul tū ros sos ti nės 
ini cia ty vą Ma ri jam po lės ap skri ty je tęs Sang rū dos kai mo (Kal va ri jos 
sav.) bend ruo me nė. Klau su čiuo se ir apie juos lie ka daug ryš kių pri si-
mi ni mų.

Sa vi val dy bės ta ry bos 
na rių dė me siui!
Gruo džio 22 d. (tre čia die nį), 
10 val., vyks Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos 
po sė dis. Skel bi mų pro jek tai 
skel bia mi in ter ne to sve tai nė-
je www.vil ka vis kis.lt.
At siž vel giant į dabartinius ko ro na vi-
ru so (CO VID-19 li gos) pli ti mo ro dik-
lius ša ly je, Sa vi val dy bė je yra val do mi 
gy ven to jų srau tai, to dėl Ta ry bos po sė-
dy je kvie čia mi da ly vau ti tik Ta ry bos 
na riai ir klau si mus pri sta tan tys Sa vi-
val dy bės sky rių ve dė jai, o ra jo no gy-
ven to jus kvie čia me Ta ry bos po sė džio 
tie sio gi nę trans lia ci ją ste bė ti in ter ne-
tu. 

Po sė dis bus trans liuo ja mas tie sio-
giai Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
„You Tu be“ pa sky ro je.

Al gir das NEI BER KA
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me ras

Užsk. 3182
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Li gi ta MAT JO ŠAI TIE NĖ 
iš Al vi to k.:
– Ne su prie ka bi. Man vis kas at ro do 

pui ku, aikš tė bent kaž kiek pa puoš ta. 
Kaip per nai bu vo, neat si me nu, at ro do, 
eg lu tė bu vo ža liai ap švies ta. Pa ti esu iš 
Al vi to, mū sų mies te lis dar ne pa puoš tas, 
kol kas tik baž ny čia ži ba.

Onu tė PAUNKS NIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Eg lė cent re man la bai jau gra ži, 

bet trūks ta puo šy bos, ap švies tų me-
džių. Mies to so das la bai to li, ne kiek vie-
nas iki eg lu čių alė jos nueis. Aš pa ti dar 
ne bu vau, ne ma čiau.

Da lia MU RAUS KIE NĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Sma gu, kad Vil ka viš kis puo šia si, 

nau ji ta kai pui kūs. Ži no ma, cent re šie-
met tru pu tį liūd niau, trūks ta švie sos. 
Per nai mies tas bu vo puoš nes nis, la biau 
ži bė jo. O iki eg lu čių par ko se niems žmo-
nėms pernelyg to li nu ke liau ti.

Jo nas ADO MAI TIS 
iš Vil ka viš kio:
– Dar ne spė jau ap žiū rė ti, ką tik grį-

žau iš ke lio nės. At si me nu, per nai bu vo 
la bai gra žu. Mū sų Vil ka viš kis – toks iš-
skir ti nis, esa me pir mo se gre to se. Ir kur 
jie kas met to kių gra žių eg lių ran da? Ma-
nau, kad ir šie met bus gra žu. O jei eg lu-
čių par ką per kė lė – ge rai, erd vės centre 
dau giau!

Jū ra tė TEŠ KE VI ČIE NĖ 
iš Tei be rių k.:
– Man at ro do, nie ka da taip pra stai 

ir liūd nai dar ne bu vo. Per nai bu vo la-
bai gra žu, švie tė me džiai, žvaigž dės... O 
šie met tik rai pa si gen du švie sos.
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– Kaip ver ti na te šie me ti nę 
Vil ka viš kio cent ro puo šy bą?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Sa va no rių die nos pa mi nė ji mas: 

ge ra da ry ti ge ra
Vil ka viš kio kul tū ros 
cent re pa mi nė ta Tarp-
tau ti nė sa va no rys tės 
die na, pa si da ly ta min ti-
mis apie dar bo be jo kio 
at ly gio es mę.

Sa va no rys tė – pla čiai pa sau ly-
je pa pli tęs reiš ki nys, vis la biau 
po pu lia rė jan tis ir Lie tu vo je. 
Mo kyk los sa va no riš ką veik lą 
įtrau kia į ug dy mo pro gra mas 
ir moks lei viams už ją ski ria 
pa pil do mų ba lų. Sa va no rių pa-
stan go mis or ga ni zuo ja mi ren-
gi niai, rin ki mų ak ci jos. Jie lan-
ko se ne lius, pa gal bos li ni jo mis 
at sa ki nė ja į skam bu čius. Sa va-
no riai šva ri na, puo šia mū sų 
mies tų bei mies te lių ap lin ką ir 
at lie ka dau gy bę ki tų dar bų, ne-
pra šy da mi už tai jo kio at ly gio, 
daž nai lik da mi „už ku li siuo se“ 
ne pas te bė ti ir ne pa mi nė ti.

Ren gi ny je, skir ta me Tarp-
tau ti nei sa va no rys tės die nai 
pa mi nė ti, sa vo min ti mis da li-
jo si ke le tas sa va no riš ka veik la 
už sii man čių vil ka viš kie čių. Dan guo lė Gu-
de liaus kie nė (jau ni mo rei ka lų koor di na to-
rė ra jo ne), at sto va vu si Vil ka viš kio „Lions“ 
klu bo pro jek tui „Ge ra da ry ti ge ra“, kal bė-
jo apie tai, kad sa va no riš ka veik la yra už-
kre čia ma: pra de da vie nas šei mos na rys, o 
tuoj pat įsi trau kia ir ki ti. Lie tu vos moks lei-
vių są jun gos at sto vė Ru gi lė Ne ve raus kai tė 
pri si pa ži no, jog sa va no riš ka veik la iš mo-
kė ją vie šo jo kal bė ji mo įgū džių.

Kai mo bend ruo me nių sa va no riams at-
sto vau ja Rim vy das Pa lu bins kas. Jis pa pa-
sa ko jo apie sa vo pa tir tį: prieš de šimt me tį 
veik ti kai mo bend ruo me nė je pra dė jęs nuo 
ma žų da ly kų vė liau ėmė si ir di de lių dar-
bų. Anot Rim vy do, vi si 56-ių ra jo no kai mo 
bend ruo me nių ak ty vūs na riai yra sa va no-
riai. Pats Rim vy das da bar jau ne tik kai mo 
bend ruo me nės, bet ir Lie tu vos Rau do no jo 
Kry žiaus sa va no ris. Pra si dė jus pan de mi jai 
jis kar tu su ki tais ga be no žmo nėms į na-
mus mais tą, vais tus, net ir į ren gi nį tą dien 
at sku bė jo iš vie no vil ka viš kiečio se no lio na-
mų. Sa va no rys tė je Rim vy das sa kė pa si gen-

dąs ly de rys tės, ini cia ty vos, jis ra gi no vi sus 
drą siau, ak ty viau da ly vau ti šio je veik lo je ir 
už tik ri no, kad „da ry ti ge ra yra ge ra“.

Min dau gas Ker šys – Vil ka viš kio mo bi-
lio jo CO VID-19 pa tik ros punk to sa va no ris 
– pa brė žė vi sų sa va no rių in dė lį ir bend rų 
pa stan gų svar bą. Jis pri ta rė, kad kar tais 
tik rai sun ku im tis ini cia ty vos, kad rei kia 
drą sos ženg ti pir mą jį žings nį, bet, anot 
Min dau go, nė vie nas pa ban dęs ne nu si vi-
lia. „Prie šin gai – da ry da mi ge ra ki tiems, 
duo da mi ką nors tai vie tai, ku rio je gy ve na-
me, ir pa tys pa si krau na me tei gia mos ener-
gi jos“, – tvir ti no jis.

Eve ni ka Mekš rai ty tė – Vil ka viš kio kul tū-
ros cent ro sa va no rė. Ji pri ta rė min čiai apie 
abi pu sę sa va no rys tės nau dą, pri si pa žin da-
ma, kad sa va no riau da ma už mez ga daug 
nau jų pa žin čių, to bu lė ja.

Pa si sa ky mus va ka ro ve dė ja Rū ta Mi ku-
ly tė api bend ri no pa ci tuo da ma ki tos il ga-
me tės Vil ka viš kio sa va no rės Ir mos Mau-
rie nės žo džius: „Tik ro ji sa va no rys tė – tai 
veik la, apie ku rią ži nau tik aš ir tas ki tas. O 

jei gu aš kal bu apie šią veik lą, tai tik to dėl, 
jog no riu, kad tą ži nu tę iš girs tų.“

Ren gi nio pa bai go je jo da ly viams kon-
cer ta vo gru pės „Bal ta sis ki ras“ vo ka lis tas 
Taut vy das Pau lius Au gus ti nas. Jis taip pat 
kal bė jo apie sa va no rys tę, pri mi nė, jog vi si 
ge riau si da ly kai yra ne mo ka mi, gau na mi 
do va nų iš bi čiu lių ir net ne pa žįs ta mų jų, 
kad per ka mi tik daik tai, ku rie grei tai su-
si dė vi ir su lūž ta. Pa ra gi nęs vi sus kas dien 
nu veik ti bent po vie ną ge rą dar bą tik rą sa-
va no rį jis api bū di no pa pras tai: „Jei ma tai, 
kad rei kia kaž ką pa da ry ti, tai ir pa da ryk. 
Gy venk taip, kad ša lia ta vęs ki tiems bū tų 
ge ra“, – sa kė jis. Tar si pa tvir tin da mas sa vo 
žo džius su si rin ku sie siems at li kė jas pa do-
va no jo pluoš tą sa vo dai nų, ge rą nuo tai ką 
ir pa ža dą su grįž ti į Vil ka viš kį su vi sa „Bal-
to jo ki ro“ gru pe.

Ri ta MIT KU TĖ-MAD DOCK

Gerą nuotaiką Savanorių dienos renginyje palaikė gru pės „Bal ta sis ki ras“ vo ka lis tas Taut-
vy das Pau lius Au gus ti nas. Jo no JUŠ KE VI ČIAUS nuo tr.

S

PASIRINKIMAI

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

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pa žei dė tai syk les
Po li ci ja su lai kė sa vii zo lia ci jos tai syk lių ne-
si lai kiu sį jau nuo lį.

Apie tai, kad bend ruo me ni niuo se 
vai kų glo bos na muo se gy ve nan tis aš tuo-
nio lik me tis ser ga CO VID-19 ir ne si lai ko 
sa vii zo lia ci jos, po li ci jai pra ne šė so cia li nė 
dar buo to ja. Jau nuo liui ko ro na vi ru sas bu-
vo kons ta tuo tas gruo džio 6 d. ir jis pri va-
lė jo izo liuo tis iki gruo džio 20 d. Ta čiau 
sė dė ti na muo se vai ki nui nu si bo do ir jis 
gruo džio 10 d. išė jo su si tik ti su drau gais.

Dėl ko vos su epi de mi jo mis ar už kre čia-
mo sio mis li go mis tai syk lių pa žei di mo pra-
dė tas iki teis mi nis ty ri mas.

Nukelta į 9 p.]

ĮVYKIAI

Nors pa sta ro sio mis sa vai tė mis 
ser ga mu mas CO VID-19 mū sų 
ra jo ne ma žė ja, nie kaip neiš si-
kaps to me iš juo do sios zo nos.
Sta tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, 
šiuo me tu ko ro na vi ru su ser ga 158 mū sų 
ra jo no gy ven to jai, nuo pan de mi jos pra-
džios re gist ruo ti 4 502 vi ru so at ve jai, per 
praė ju sią sa vai tę vi du ti niš kai kas dien su-
si rgo po 11 žmo nių.

Per ke tu rias pa sku ti nes die nas ra jo ne 
re gist ruo ti 39 nau ji at ve jai, iš jų li go ni nė-
je guli 9 pa cien tai. Jau niau siam li go ni nė je 
gy do mam CO VID-19 už si krė tu siam vil ka-
viš kie čiui –71-eri, vy riau siam – 95-eri me-
tai. Tie sa, ne vi si už si krė tu sie ji į li go ni nę 
pa te ko dėl sun kios būk lės – 6 už si krė tė 
jau gu lė da mi gy dy mo įstai go se.

Praė ju sią sa vai tę mir čių sta tis ti ka pa si-
pil dė dar dviem mū sų ra jo no gy ven to jais, 
tad iš vi so nuo CO VID-19 mi rė 82 kraš tie-
čiai. Gruo džio 10 d. už ge so 83-ejų vy ro, 
gruo džio 11 d. – 63-ejų mo ters gy vy bė. 
Dar bin go am žiaus ra jo no gy ven to ja simp-
to mus pa ju to lapk ri čio 26 d., li ga kons ta-
tuo ta lapk ri čio 30 d. Šių mir čių gal bū tų 

iš veng ta, jei žmo nės bū tų pa si skie pi ję.
Pir ma die nio duo me ni mis, ra jo ne šiuo 

me tu re gist ruo ti 9 pro trū kiai, ta čiau tik 3 
iš jų ak ty vūs. Ple čia si ži di nys Vil ka viš kio 
pra di nė je mo kyk lo je. Su juo sie ja mi 26 at-
ve jai, iš ku rių 4 ant ri niai. Ku rį lai ką pri-
ge sęs vėl įsi lieps no jo ži di nys Vilkaviškio 
Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nė je mo kyk-
lo je. Su juo sie ja ma 12 at ve jų, iš ku rių 2 
ant ri niai. CO VID-19 vėl įsi su ko į li go ni nės 
Vi daus li gų sky rių. Ko ro na vi ru sas diag no-
zuo tas 4 pa cien tams.

Ar tė jan čios šven tės me di kams ke lia 
ne ri mo. Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja 
įpa rei go jo, jog sa vi val dy bė se šven ti nė mis 
die no mis dirb tų bent vie na šei mos me di-
ci nos pa slau gas tei kian ti įstai ga 4 val. kon-
tak ti niu bū du ir 4 val. nuo to li niu bū du. Sa-
vi val dy bės pa skir to je įstai go je me di ci nos 
pa slau gos bus tei kia mos vi siems prie ra jo-
ne esan čių pir mi nių svei ka tos prie žiū ros 
įstai gų pri si ra šiu siems gy ven to jams.

In for ma ci ją apie svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gų tei ki mą šven ti niu lai ko tar piu 
nuo gruo džio 20 d. bus ga li ma ras ti Sa-
vi val dy bės in ter ne to sve tai nė je, apie tai 
skelb si me ir „San ta ko je“.

„San ta kos“ inf.

CO VID-19 nu si ne šė dar dvi gy vy bes

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info
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Konf lik tas dėl ne tiks laus tes to pa sie kė 
net mi nis te ri ją
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kie tė Li na įsi ti ki nu si, 
kad ne tiks lus grei to jo tes to 
re zul ta tas ga lė jo lem ti liūd nas 
pa sek mes ir šian dien jos tė čio 
tarp gy vų jų ne be bū tų. Ta čiau 
me di kai tvir ti na, kad so li daus 
am žiaus tė vą pri žiū rin ti duk ra 
pie šia pernelyg juo dą sce na ri jų 
ir fak tus in terp re tuo ja sa vaip.

Vyk ti at si sa kė
Su duk ra Li na gy ve nan tis 88-erių Juo-

zas praė ju sį pir ma die nį pa si ju to pra stai. 
Vy rui sten tuo ta šir dis, po oda imp lan tuo tas 
sti mu lia to rius. Tad bet koks ne ga la vi mas so-
li daus am žiaus vy riškiui ir jo ar ti mie siems 
ke lia ne ri mą. Kaip pa sa ko jo duk ra Li na, tą-
kart tė čiui su tri ko šir dies rit mas ir jie du nu-
ta rė kvies ti grei tą ją pa gal bą.

At vy kę me di kai ap žiū rė jo li go nį, pa da-
rė kar diog ra mą, ta čiau ši jo kių pa ki ti mų ne-
ro dė. Vis gi jie nu spren dė so li daus am žiaus 
li go nį nu vež ti į li go ni nę, kad bū tų at lik ti de-
ta les ni ty ri mai.

Iš pa skos grei ta jai pa gal bai į li go ni nę nu-
sku bė jo ir li go nio duk ra. Li na nu ste bo, kai 
sunegalavęs tė vas ne bu vo įleis tas į Priė mi-
mo-sku bio sios pa gal bos sky rių, o grei ta sis 
CO VID-19 an ti ge nų tes tas jam bu vo paim-
tas grei to sios pa gal bos au to mo bi ly je.

Ta čiau dar la biau duk rą nu ste bi no re-
zul ta tas – tes tas pa ro dė, kad se no lis už si-
krė tęs ko ro na vi ru su. Ka dan gi Vil ka viš kio 
li go ni nė CO VID-19 ser gan čių pa cien tų ne-
ga li gy dy ti, me di kai pra dė jo reng ti do ku-
men tus ir ke ti no li go nį ga ben ti į Ma ri jam-
po lės li go ni nę.

– Aš iš kart pa si prie ši nau. Ne da viau tė-
čio vež ti į Ma ri jam po lės li go ni nę. Nuo lat 
gir džiu, kad daug šios li go ni nės CO VID-19 
sky riu je gy dy tų pa cien tų gy vi ne beg rįž ta, 
– pa sa ko jo Li na. – Iš kart pa rei ka la vau, kad 
tė čiui ir man pa da ry tų tą tik rą jį – PGR tes tą. 
Mu du kar tu gy ve na me, tai jei gu tė tis ser ga 
ko ro na vi ru su, tu rė čiau sirg ti ir aš.

Diag no zė ne pa sit vir ti no
Me di kai paė mė PGR tes tus tiek Juo zui, 

tiek jo duk rai, ta čiau šių tes tų re zul ta tų ten-

ka lauk ti iki ki tos die nos, to dėl Li na tė vą iš-
si ve žė na mo. Ji pa si ra šė vi sus do ku men tus, 
jog at si sa ko gy dy mo Ma ri jam po lės li go ni nė-
je ir pri sii ma vi są su tuo su si ju sią atsako-
mybę. Mo te ris ne slė pė pa si pik ti ni mo, kad 
blo gai pa si ju tęs tė vas taip ir li ko neap žiū rė-
tas me di kų.

Grį žu si na mo Li na ne tru kus su lau kė vi-
suo me nės svei ka tos spe cia lis tų skam bu čio. 
Jie įspė jo mo te rį ir jos tė vą, kad sirg da mi ko-
ro na vi ru su pri va lo dvi sa vai tes izo liuo tis ir 
nei ti iš na mų.

– Aš pui kiai su pran tu, kad CO VID-19 
ser gan tys žmo nės pri va lo izo liuo tis ir ne-
pa tei si nu tų, ku rie ne pai so šio rei ka la vi mo. 
Pa tys la bai sau go mės, ypač dėl li go to tė čio, 
nes jis ne skie py tas nuo ko ro na vi ru so, – guo-
dė si Li na.

Ki tą die ną po rta le e.svei ka ta pa tik ri-
nusi PGR tes to re zul ta tus mo te ris pa ma tė, 
kad tiek jai, tiek tė čiui CO VID-19 diag no zė 
ne pa sit vir ti no. Vis gi įra šas, kad Juo zas ser-
ga ko ro na vi ru su, ne bu vo pa nai kin tas.

– Įsi vaiz duo ki te, ko kia ne są mo nė. Dėl 
klai din go tes to re zul ta to tė tis pri va lo izo-
liuo tis, ke tu ris mė ne sius ne ga lės skie py tis 
nuo CO VID-19, ne ga vo bū ti nos me di ci ni nės 

pa gal bos, – pik ti no si Li na ir klau sė, ką dėl 
to tu rė tų kal tin ti.

Vilkaviškietė ne sle pia, kad dėl šios si-
tua ci jos krei pė si į Svei ka tos ap sau gos mi-
nis te ri ją, Na cio na li nį vi suo me nės svei ka tos 
cent rą. Ji svars tė, kas bū tų nu ti kę, jei ne skie-
py tas tė tis bū tų nu ga ben tas į Ma ri jam po lės 
li go ni nę ir pa gul dy tas drau ge su ko ro na vi-
ru su ser gan čiais pa cien tais. Mo te ris nea be-
jo ja, jog li go tas, so li daus am žiaus žmo gus 
tik rai bū tų už si krė tęs ir iš to kios li gos ne-
beiš si kaps tęs.

To dėl Li na nie kaip ne sup ran ta, ko dėl 
me di kai pa si kliau ja grei to jo tes to re zul ta-
tais, ne da ro pa kar to ti nio ty ri mo, ir siun čia 
pa cien tus į ko vi di nę li go ni nę.

Tes tus kar to ja
Vil ka viš kio li go ni nės Priė mi mo-sku-

bio sios pa gal bos sky riaus ve dė ja Eri ka 
Ta ma liū nai tė-Pė če lė sa kė, kad grei tie ji an-
ti ge nų tes tai nė ra 100 pro c. tiks lūs, to dėl 
ne ga li ma trak tuo ti, jog mi nė tu at ve ju įvy-
ko klai da. Grei tie ji tes tai vi suo met ima mi 
au to mo bi ly je, kad bū tų iš veng ta kon tak to 
su ki tais pa cien tais, jei paaiš kė tų, kad li go-
nis ser ga CO VID-19. Grei to sios pa gal bos 

au to mo bi ly je pa cien tas gau na bū ti ną ją 
sku bią ją pa gal bą. Jei būk lė kri ti nė, rei kia 
gai vin ti, me di kai tai da ro iš kart ne pai sy da-
mi, kad li go nis ga li sirg ti CO VID-19.

Gy dy to ja pa ti ki no, kad vi suo met, kai 
žmo gus gul do mas į li go ni nę, at lie ka mas 
PGR tes tas, tad ir Ma ri jam po lės li go ni nė je 
tai bū tų pa da ry ta pir miau sia.

– Ga vę pir mą jį grei to jo tes to re zul ta tą 
mes pri va lo me jį įves ti į sis te mą, ta čiau pa-
tvir ti nti diag no zę vi sa da bū ti nas PGR ty ri-
mas ir jo re zul ta tas yra vir šes nis, – kal bė jo 
E. Ta ma liū nai tė-Pė če lė.

Pri si mi nu si ki lu sį konf lik tą, Priė mi mo-
sku bio sios pa gal bos sky riaus ve dė ja sa kė, 
jog pa cien to būk lė ne bu vo to kia, kad jam 
rei kė tų sta cio na raus gy dy mo. Kar diog ra-
ma ne ro dė jo kios iše mi jos, šir dies rit mo 
ar ki to ūmaus su tri ki mo. To dėl tai, kad jis 
bū tų pa gul dy tas į Ma ri jam po lės li go ni nės 
CO VID-19 sky rių – tik ar ti mų jų pa mąs ty-
mai, bet ne fak tai.

– Mes pa cien tą siun tė me į Ma ri jam po-
lės li go ni nę, kad bū tų at lik ti iš sa mes ni ty ri-
mai, ta čiau duk ra to at si sa kė, – kons ta ta vo 
gy dy to ja. – Tie siog yra žmo nių, ku rie įpra-
tę, kad jiems vi sos du rys pa čios at si da ro. 
O mums vi si pa cien tai vie no dai svar būs, 
kad ir ko kias pa rei gas u žim tų ar ko kiam 
so cia li niam sluoks niui pri klau sy tų.

Pa kei čia sta tu są
Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos 

cent ro Ma ri jam po lės de par ta men to Vil ka-
viš kio sky riaus ve dė ja Dai va Mik ne vi čie nė 
pa ti ki no, kad dėl e.svei ka tos sis te mo je at si-
ra du sio įra šo se no lis tik rai ne nu ken tės.

– Ka dan gi 24 va lan dų lai ko tar py je at lik-
tas PGR tes tas pa nei gė CO VID-19 diag no zę, 
be to, pa ts pa cien tas ne tu rė jo li gos simp to-
mų ir di de lės ri zi kos kon tak to su ser gan-
čiais as me ni mis, jis ne bus trak tuo ja mas 
kaip su si rgęs ko ro na vi ru su, – aiš ki no D. 
Mik ne vi čie nė. – Ga vę PGR ty ri mo at sa ky-
mą vi suo me nės svei ka tos spe cia lis tai sis-
te mo je pa kei čia li go nio sta tu są į ne ser gan-
čio, tad mi nė tam se no liui tik rai ne rei kės 
izo liuo tis, jis ga lės iš kart pa si skie py ti.

D. Mik ne vi čie nė pri pa ži no, kad neat li-
kus ant ro jo tes to ne tiks li diag no zė ga lė jo 
pri da ry ti ne ma lo nu mų ir ne tiks lu mo kai-
na ga lė jo bū ti ne ma ža. To dėl vi siems pa-
cien tams po grei to jo an ti ge nų tes to vi sa da 
da ro mas pa kar to ti nis PGR tes tas.

SITUACIJA

Greitieji antigenų testai visuomet imami greitosios medicinos pagalbos auto-
mobilyje. Autorės nuotr.

S

Atkelta iš 1 p.

„Be si bai gian tys me tai bu vo in ten sy vūs ir 
ku pi ni di džiu lių dar bų. Ne šė me ma žo sios 
Lie tu vos kul tū ros sos ti nės vė lia vą. Tai bu-
vo di džiu lis įpa rei go ji mas. Su si tel kė kai mo 
žmo nės, bend ruo me nė, jos pir mi nin kas 
Ra mū nas Puo džiū nas pui kiai koor di na vo 
veik las, ir pa sie kė me pui kių re zul ta tų. 
Nuo šir džiai dė ko ju vi siems, ku rie pri si dė-
jo, dir bo, kū rė, ne gai lė da mi nei jė gų, nei 
lai ko“, – bend ro mis pa stan go mis at lik tais 
dar bais džiau gė si Klau su čių se niū ni jos se-
niū nė Ju di ta Skys ti mie nė.

Pro jek to koor di na to rius R. Puo džiū-
nas, už bend ra dar bia vi mą dė ko da mas 
vie ti nei kai mo bend ruo me nei, se niū ni jai, 
ūki nin kams, rė mė jams, Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bei, api bend ri no: „Ma nau, kad 
Klau su čius, 2021-ai siais tu rė ju sius ma žo-
sios Lie tu vos kul tū ros sos ti nės ti tu lą, vi si 
gir dė jo, ži no jo ir ma tė.“

Ren gi ny je vie šė jęs ra jo no me ras Al-
gir das Nei ber ka ak cen ta vo, kad pro jek tą 
„Klau su čiai – ma žo ji Lie tu vos kul tū ros sos-

] ti nė 2021“ te ko įgy ven din ti pan de mi jos są-
ly go mis. Tai kan tis prie ap lin ky bių rei kė jo 
ko re guo ti išanks ti nius pla nus. Pri min si me, 
kad ma žo sios Lie tu vos kul tū ros sos ti nės ati-
da ry mo ren gi nį balandžio mėnesį žiū ro vai 
ste bė jo iš au to mo bi lių. „Kai va sa rą Klau su-
čių kai mas šven tė sa vo šimt me tį, su si rin ko 
neį ti kė ti nas skai čius žmo nių – apie 15 tūks-
tan čių. Tai gi jo ži no mu mas bu vo aki vaiz-
dus“, – di džia vo si Sa vi val dy bės va do vas. 
Pa dė ko mis už bend ruo me nės tel ki mą, ini-
cia ty vu mą ir nuo šir dų dar bą įgy ven di nant 
pro jek tą „Klau su čiai – ma žo ji Lie tu vos kul-
tū ros sos ti nė“ jis ap do va no jo Klau su čių kai-
mo bend ruo me nės pir mi nin ką R. Puo džiū-
ną bei se niū nę J. Skys ti mie nę.

Už nu veik tą di džiu lį dar bą or ga ni zuo-
jant kul tū ri nius ren gi nius to kiu me tu, kai 
žmo gui rei kia pa pil do mo dė me sio, rei kia 
ga li my bių išei ti iš na mų ir pa bend rau ti, 
ati trūk ti nuo sun kių min čių, abiem va do-
vams dė ko jo ir Sei mo na rys Al gir das But-
ke vi čius.

Kai R. Puo džiū nas ir J. Skys ti mie nė 
nu lei do vė lia vą, vi siems ro džiu sią, kad 

šie met Klau su čiai tu rė jo ir ypa tin gą ti tu-
lą, ir ne leng vą, ta čiau pra smin gą įsi pa-
rei go ji mą, prie jų pri si jun gė par la men ta-
rė Guo da Bu ro kie nė. „Jūs pa kė lė te sa vo 
Klau su čių kai mo kul tū rą į tik rai ne re gė tas 
aukš tu mas!“ – sa kė ma žų jų Lie tu vos kul tū-
ros sos ti nių glo bė ja. Sei mo na rė pa skel bė, 
kad Ma ri jam po lės ap skri ty je ma žo sios Lie-
tu vos kul tū ros sos ti nės ti tu lą 2022 me tais 
pe ri ma Sang rū da – kai mas Kal va ri jos sa vi-
val dy bė je. Jo bend ruo me nės pir mi nin kei 
Vai dai Skuo lie nei Klausučių kaimo atsto-
vai įtei kė ma žų jų Lie tu vos kul tū ros sos ti-
nių ini cia ty vos vė lia vą, o par la men ta rė 
– dip lo mą.

„Mes at sa kin gai žiū ri me į atei nan čius 
me tus, ruo šia me na mų dar bus ir ti ki mės 
vi sų jū sų ap si lan ky mo Sang rū do je“, – sa kė 
V. Skuo lie nė. Sua be jo ti san grū diš kių ryž tu 
gar bin gai tęs ti ma žų jų Lie tu vos kul tū ros 
sos ti nių ini cia ty vą nie kaip ne lei džia pri si-
mi ni mas iš Puns ko.  Ama ti nin kas, pa klaus-
tas, iš kur at vy ko į mu gę Len ki jos mies te, 
aki vaiz džiai di džiuo da ma sis at sa kė: „Iš 
Sang rū dos! Juk ži no te: pa sau ly je yra San 

Fran sis kas, San Die gas, San re mas ir yra 
Sang rū da!“

„Tai gi ne pa mirš ki me – ki tais me tais vi-
si ke liai ve da į Sang rū dą!“ – ak cen ta vo ren-
gi nį ve du si kul tū ros dar buo to ja Rū ta Mi ku-
ly tė. Vie no je iš de vy nių 2022 me tų ma žų jų 
Lie tu vos kul tū ros sos ti nių tu rė tų įvyk ti įsi-
min ti nų ren gi nių, išaug ti pro fe sio na lio jo 
me no priei na mu mas ir sklai da, at si ras ti 
nau jų kul tū ri nio tu riz mo ini cia ty vų.

At vy ku sie ji į ren gi nį Klau su čiuo se ga lė-
jo pa si džiaug ti Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
miš raus ka me ri nio cho ro „Uo si ja“ (vad. L. 
Venc lo vie nė), iš šio kai mo ki lu sio at li kė jo 
Lu ko, dai ni nin kės Irū nos, vai ki nų mu zi-
kos gru pės „Pro jek tas“ dai no mis, Vil ka viš-
kio vai kų ir jau ni mo cent ro mer gi nų šo kių 
ko lek ty vo (vad. S. Jan kie nė) šo kiais. Šven-
tės pro ga Klau su čių kai mo bend ruo me nė 
bu vo ati da riu si ar ba ti nę, o šir dis su šil dė 
pui kūs fe jer ver kai.

Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardą pateisino

Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Brie džius įam žin ti no rėjusiam 
fo tog ra fui te ko ge ro kai pa si va ži nė ti

Ar di de lė lai mė su tik ti ant ke lio brie dį 
– pri klau so nuo si tua ci jos. Kar tais net iki 
gy ve na mų jų vie to vių at klys tan tis di džiu-
lis gy vū nas ga li pri da ry ti bė dos, o tam so je 
ne ti kė tai iš šo kęs į ke lią – su kel ti skau džią 
ne lai mę.

Ta čiau vil ka viš kie tis G. Gu dai tis su si-
ti ki mu su dar vie nu įspū din gu miš kų gy-
ven to ju la bai džiau gia si ir va di na tai sa vo 
sėk me. Gin tau tas nė ra pro fe sio na lus fo tog-
ra fas, ta čiau žiū rint jo da ry tas įspū din gas 
gam tos nuotraukas at ro do, kad di džią ją 
lai ko da lį vy ras pra lei džia miš kuo se ir lau-
kuo se.

„Tik rai ne, – juo kė si pa kal bin tas vil ka-
viš kie tis. – Tie siog aš dau giau dai rau si ir 
ma tau tai, ko ki ti ne pas te bi. Man taip pa-
si se ka! Vi są lai ką gal vo da vau: brie džių pil-
na, juos vis par tren kia au to mo bi liai, bet 
pa ma ty ti šį žvė rį kur nors lau kuo se per 
tiek me tų nie ka da ne te ko. Kar tą ma čiau 
brie dį Vyg re liuo se, bet jis bu vo už eže ro, 
per daug to li ir, kol pa siė miau fo toa pa ra-
tą, žvė ris din go.“

Vis dėl to šį kart pa si se kė la biau: į sa vo 
feis bu ko pus la pį vil ka viš kie tis įkė lė po 
snie guo tus lau kus brai džio jan čių po ros 
brie džių nuo trau kas ir vaiz do me džia gą. 
Stam bius miš ko gy ven to jus vi du ry die nos 
G. Gu dai tis pa ste bė jo lau kuo se ne to li Uo si-
jos miš ko.

Azar tiš kas fo tog ra fas, nie ka da nie kur 

ne vyks tan tis be sa vo fo-
toa pa ra to, pra dė jo žvė ris 
sek ti.

„Iš pra džių brie džiai 
ju dė jo link Šir vin tos upe-
lio, tad mė gi nau iki jų pri-
va žiuo ti šun ke liais, bet 
žvė rys nu to lo dar la biau. 
Ma čiau, kad jie bė ga link 
Klam pu čių, tad siu vau ra-
tais ap link ko kias dvi va-
lan das, kol pa ga liau brie-
džiai atė jo prie san kry žos 
ne to li fer mų. Čia jau pa vy-
ko at si dur ti ar čiau jų ir pa-
da ry ti per ke lią ei nan čio 
brie džio nuo trau ką“, – pa sa ko jo G. Gu dai-
tis.

Gam tos ži no vų tei gi mu, vil ka viš kie čio 
nuo trau ko je grei čiau siai už fik suo ta ne po-
re lė, nes brie džių po ra vi mo si me tas bai gė-
si jau rug sė jo ga le, o du jau nik liai – pa ti-
nė lis ir pa te lė. Šie gy vū nai šal tuo ju me tu 
bū riuo ja si žie mo ti.

Po ra jo ną daug va ži nė jan tis G. Gu dai-
tis sa vo fo toa pa ra tu bei nak ti nė mis ka me-
ro mis už fik sa vęs ir usū ri nių šu nų, bar su-
kų, bū re lius stir nų bei ki tų gy vū nų. 

Da bar, pa sni gus, ypač „fo to ge niš kai“ 
at ro do la pės – jų kai lis prieš žie mą pa sto-
rė jęs, pa pu ręs ir ryš kiai švie čia bal ta me 
snie go fo ne.

O štai brie dis – vie nas di džiau sių žvė-
rių, ku riuos iš taip ar ti na tū ra lio je ap lin ko-
je te ko įam žin ti G. Gu dai čiui.

Ta čiau bū ta ir dar stam bes nio gy vū no 
– prieš ke le tą me tų Viš ty čio re gio ni nio par-
ko te ri to ri jo je, Ta da ri nės bo ta ni nia me-
zoo lo gi nia me draus ti ny je, vy rui pavyko 
už fik suo ti į Su val ki jos miš kus at kly du sį 
stam biau sią ne tik Lie tu vos, bet ir vi sos 
Eu ro pos lau ki nį žvė rį – stumb rą.

Tą kart G. Gu dai čiui taip pat pa si se kė: 
iš ne ži nia kur at kly du sį di džiu lį gy vū ną 
skir tin go se vie to se ma tė vos po ra žmo nių, 
o vė liau stumb ras tar si iš ny ko.

„Tie di de li pa da rai tu ri ta len tą pra ding-
ti. Nors, sa ko, kaž kas ne se niai ma tė stumb-
rą Bu da vo nės miš ke, bet gal tai bu vo ki tas 
stumb ras?“ – svars tė vy ras.

Toks brie džių pa si ro dy mas ke ly je ne vi sa da bai gia si lai min gai tiek pa čiam gy vū nui, tiek vai ruo-
to jams bei jų trans por to prie mo nėms. Gin tau to GU DAI ČIO nuo tr.

S

4  /  Žemė – visų namai

Lapių G. Gudaitis laukuose mato gana dažnai – ypač gražiais rudauodegės 
atrodo žiemą.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Vil ka viš kie tis Gin tau tas Gu dai tis pui kiais gy vo sios gam-
tos kad rais nuo lat džiu gi na so cia li nių tink lų lan ky to jus. 
Ne se niai vi sus nu ste bi no vy ro nu fil muo ti lau kuo se 
lai gan tys brie džiai, o žiū rint į ke lią kertančio stambaus 
žvė ries nuo trau ką ne vie nam nu bė go šiur pu liu kas.

Tiesiog aš daugiau 
dairausi ir matau 
tai, ko kiti nepastebi. 
Man pasiseka!

Pas kelb ti ir ap do va no ti tra-
di ci nio kas me ti nio kon kur so 
„Pa vyz din gai tvar ko ma pri va ti 
miš ko val da“ nu ga lė to jai, tarp 
jų – ir du Vil ka viš kio ra jo no 
at sto vai.

Kon kur są, ku rio tiks las – ska tin ti pri va čių 
miš kų sa vi nin kus dar niai ūki nin kau ti sa-
vo miš ko val do se, or ga ni za vo Ap lin kos 
mi nis te ri ja bei Lie tu vos miš ko ir že mės 
sa vi nin kų aso cia ci ja (LMSA). Jo re zul ta tai 
ap žvelg ti Vil niu je vy ku sio je kon fe ren ci jo-
je „Miš kas – žmo gui, žmo gus – miš kui“, 
ku rio je ap ta ria mos svar biau sios praė ju-
sių me tų miš kų sek to riaus ak tua li jos ir 
per spek ty vos.

Įvai rio se ka te go ri jo se ir no mi na ci jo se 
iš vi so ap do va no ta 19 miš ko sa vi nin kų.

Viš ty ty je gy ve nan tys bei pri va čias miš-
kų val das pui kiai pri žiū rin tys Vy tau tas ir 
Vi du tė Miel kai čiai ta po Ma ri jam po lės ap-
skri ties nu ga lė to jais.

Vil ka viš kie čiui Vy tau tui Le ke šiui skir-
ta spe cia li pa dė ka už pa vyz din gą tvar ky-

mą si rek rea ci nė je miš ko val do je.
Iš vi so šių me tų kon kur sui bu vo pa siū-

ly ta 50 miš ko val dų.
Rink da mi pa vyz din giau siai be si tvar-

kan čius miš ko sa vi nin kus or ga ni za to riai 
dė me sį sky rė val dos ri boms ir ri bo ženk-
liams, pa grin di niams bei ug do mie siems 
miš ko kir ti mams, žel di niams ir žė li niams, 
sa ni ta ri nei miš ko būk lei, inf rast ruk tū ros 
įren gi niams, ne me die ni niam miš ko nau-
do ji mui. Pa pil do mų ba lų bu vo pri dė ta už 
iš skir ti nius spren di mus ir re zul ta tus.

Pa dė ko mis už nuo la ti nę ug do mą ją, 
švie čia mą ją ir kon sul ta ci nę pa gal bą miš-
kų sa vi nin kams pa gerb ti ir prie šių me tų 
kon kur so pri si dė ję Vals ty bi nės miš kų tar-
ny bos pa rei gū nai, tarp jų – mū sų ra jo no 
vyr. spe cia lis tas Liud vi kas Pus ku ni gis.

Ap do va no ji mus ir pa dė kas kon kur so 
„Pa vyz din gai tvar ko ma pri va ti miš ko val-
da 2021“ nu ga lė to jams tei kė ap lin kos mi-
nist ras Si mo nas Gent vi las, Sei mo ap lin kos 
ap sau gos ko mi te to pir mi nin kė Ais tė Ged-
vi lie nė, Ap lin kos mi nis te ri jos Miš kų po li ti-
kos gru pės va do vas Ne ri jus Kups tai tis.

„San ta kos“ inf.

Ap do va no ti miš ko sa vi nin kai
Praė ju sią sa vai tę Vil ka viš kio 
ra jo ne, Var te lių kai mo (Viš-
ty čio sen.) lau kuo se, į me-
džio to jų tai ki nį vėl pa kliu vo 
vil kas.
3–4 me tų pa ti nas bu vo nu šau tas „Viš ty-
čio“ klu bo me džio to jų bokš te ly je ty kant 
plėš rū nų.

Me džio to jai tvir ti na, kad vil kų šio se 
vie to vė se pa si tai ko ne ma žai: jie mig ruo-
ja iš kai my ni nių vals ty bių – Len ki jos ir 
Ru si jos. Vie nas vil kas vos prieš ge rą sa-
vai tę bė gio jo po šios se niū ni jos Šil so džio 
kai mą: nak tį lo jan čių šu nų pri kel ti žmo-
nės ry te ra do plėš rū no pėd sa kų.

„Kur yra stir nų, šer nų, – ten yra ir vil-
kų“, – sa kė „Viš ty čio“ klu bo va do vas Are-
tas Pa ni taus kas.

Tai – jau ant ras šį se zo ną mū sų ra jo-
no te ri to ri jo je su me džio tas vil kas. Pir-
ma sis Vil ka viš kio ra jo no „Šūk lių“ klu bo 
me džio to jams įkliu vo spa lio 24 d., praė-
jus tik kiek dau giau nei sa vai tei nuo me-
džiok lės se zo no pra džios.

Pas ta rai siais me tais Ap lin kos mi nis-
te ri ja vis di di na vil kų me džiok lės li mi tą. 

Šie met jis pa di din tas dar kar tą: vi so je Lie-
tu vo je lei džia ma su me džio ti 190 vil kų.

Li mi tas nu sta ty tas at si žvel gus į vil kų 
po pu lia ci jos būk lės ste bė se nos duo me-
nis, rū šies ap sau gos po rei kius, ap skai-
čiuo tą vil kų šei mų skai čių ir pa sta rai-
siais me tais jų pa da ry tą ža lą ūki niams 
gy vū nams.

Į Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Že-
mės ūkio sky rių dėl vil kų pa da ry tos ža-
los šie met krei pė si 13 ūki nin kų. Šiais 
metais plėš rū nai pa pjo vė 17 gy vu lių: 
4 ož kas, 11 ver še lių, 2 avis. 4 pra šy mai 
gau ti iš Ky bar tų se nū ni jos, po 2 – iš Viš-
ty čio, Pa je vo nio ir Bart nin kų, po 1 – iš 
Gra žiš kių, Šei me nos ir Vir ba lio se niū-
ni jų. Bend ra vil kų pa da ry ta ža la sie kia 
3 282,61 Eur. Tie sa, tai anaip tol ne vi si 
pa pjau ti gy vu liai, ta čiau da lis sa vi nin kų 
kom pen sa ci jos ne si krei pė.

Vil kai me džio ja mi nuo spa lio 15 d. iki 
ko vo 31 d. Iš nau do jus nu sta ty tą li mi tą 
me džiok lės se zo nas nu trau kia mas anks-
čiau. Ap lin kos mi nis te ri jos duo me ni mis, 
iki gruo džio 11 d. Lie tu vo je su me džio ta 
118 vil kų, dar vie nas bu vo par trenk tas 
au to mo bi lio.

„San ta kos“ inf.

Vištyčio seniūnijoje su me džio jo vil ką
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Nykš tu kų ap sup ta Ky bar tų miesto 
parke su tvis ko ka lė di nė eg lė
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Penk ta die nį Ky bar tuo se 
su ži bo pa grin di nė mies to 
ža lias ka rė. Į šven tiš kai 
pa si puo šu sį par ke lį su gu-
žė jo gau sus bū rys rau-
don ke pu rių ky bar tie čių. 
Šių me tų ka lė di nė te ma 
– nykš tu kai, to dėl kū-
ry bin gai pa da ry tų barz-
do čių ga li ma pa ma ty ti 
vi sa me mies te.

Šven ti nis spin de sys
Va ka ras pra si dė jo links mu 

Ka lė dų Se ne lio pa si ro dy mu. Ro-
ges į šven tiš kai ap tai sy tą kraf te-
rį iš mai nęs Se ne lis pa svei ki no vi-
sus su si rin ku sius ir kar tu įžie bė 
ka lė di nę mies to eg lę. Vai ku čiai 
per vi są ren gi nį ne pa lei do Se ne-
lio ir drą siai sė dė da mi jam ant 
ke lių dek la ma vo ei lė raš tu kus. 
Šio bū ta ne šykš taus – Se ne lis ne-
gai lė jo sal du my nų ma žie siems.

Sa vo šo kius ren gi ny je do va-
no jo mies to pu čia mų jų inst ru men tų or-
kest ro „Ky bar tai“ šo kė jos, o ka lė di nes dai-
nas – vie ti nio kul tū ros cent ro po pcho ras 

„Spin du lys“. Renginį vainikavo įspūdingi 
fejerverkai.

Atė ju siuo sius į šven tę su ža vė jo iš ra din-
gai pa puoš tas par kas. Prieš eg lės įžie bi mą 
žmo nės vaikš ti nė jo ta ke liais ir ste bė jo si 
or ga ni za to rių iš ra din gu mu. Par ko cent rą 
puo šia švie čian čių gir lian dų juos tos, me-
džiuo se – ryš kias pal viai ka muo liai, o cent-
re – na tų penk li nė, prie ku rios ap švie ti mo 
pri si dė jo ir ky bar tie tis Graž vy das Ki vy lius. 
Se niū nas Ro mas Šu no kas pa si džiau gė, kad 
šie met Ky bar tuo se švie se lių iš skir ti nai 
daug: „Puo šy ba po pu lia rė ja dėl mū sų vai-
ki nu ko Graž vy do. Net par duo tu vės pra dė-
jo puoš ti ne tik vit ri nas, bet ir ša lia au gan-
čius me džius.“

Ky bar tie čius svei ki nęs se niū nas vi-
siems lin kė jo svei ka tos, šven čių, ku rios bū-
tų sau gios ir šil tos.

Kle bo nas Jo nas Ci ka na kal bė jo ne tik 
apie ka lė di nio lai ko tar pio švie są, bet ir 
apie ge rų dar bų svar bą. „Šie lai kai mums 
at ne šė ne tik su var žy mų ar at lais vi ni mų 
– jie mū sų bend ruo me nę pa pil dė še šiais 
šim tais mig ran tų. Man vis ten ka juos ap-
lan ky ti, nes iš tų vy rų apie šim tas iš pa žįs ta 

krikš čio ny bę. Tu riu pra šy mą, skir tą ir tė-
vams, ir vai kams. Gal mes ga lė tu me jiems 
pa da ry ti po ka lė di nį siurp ri zą? Pa vyz džiui, 
vai kai nu pieš tų at vi ru ką, o tė vai ang liš kai 
ar ba pran cū ziš kai už ra šy tų svei ki ni mą“, 
– im tis ini cia ty vos pa siū lė kle bo nas.

Gra žių žo džių bei lin kė ji mų ne gai lė jo ir 
Jo lan ta Mak si ma vi čie nė, eu ro par la men ta-
ro Juo zo Ole ko pa dė jė ja, ir Ky bar tų kul tū ros 
cent ro di rek to rė As ta Ven cie nė. Eg lu tės įžie-
bi mo šven tę ve dė Min dau gas Bu čins kas.

Ta rė si dėl puoš me nų
Į Ky bar tų par ką ža lias ka rė at ke lia vo iš 

šios se niū ni jos Ky bei kių kai mo, iš Ro mo 
Žel vio kie mo. Šie met bu vo ren ka ma si iš 
tri jų eg lu čių. Se niū nas pa sa ko jo, kad kiek-
vie nais me tais sten gia ma si į Ka lė dų eg lės 
puo šy bą įneš ti ką nors nau jo. „Tu rė jo me 
pla nų už siau gin ti sa vo eg lu tę aikš tė je, puoš-
da vo me ją, ta čiau me džių už gož ta ši au go 
ne kaip. Te ko ap link eg lai tę dė ti me ta li nius 
kar ka sus ir puoš ti išo rę, sie kiant su kur ti 
eg lės eg lė je įspū dį. Ži no ma, įvai rių nuo mo-
nių bū da vo, to dėl jau tre ti me tai žmo nių 
pra šy mu puo šia me gy vą eg lę“, – pa sa ko jo 

se niū nas. Anks čiau eg lė bū da vo 
dabinama įvai rias pal viais žais-
liu kais, ta čiau da bar sten gia ma si 
iš lai ky ti ke lių spal vų ak cen tus. 
„Ži no te, mes ne di zai ne riai, tie-
siog žiū ri me, kad gra žiai at ro dy-
tų. Sten gia mės pa si mo ky ti iš to, 
kas praė ju siais me tais at ro dė 
nekaip, at si žvel gia me ir į žmo-
nių pa sta bas. Juk eg lė puo šia ma 
vi suo me nei, to dėl svar bu, kad pa-
tik tų“, – kal bė jo R. Šu no kas.

Pa si ruo ši mo dar bus ky bar-
tie čiai pra dė jo dar spa lio mė ne-
sį. Kul tū ros cent ro di rek to rė A. 
Ven cie nė su kvie tė vi sų Ky bar tų 
įstai gų at sto vus ir pra dė jo dis ku-
tuo ti, kaip šiais me tais tu rė tų bū-
ti de ko ruo ja mos mies to erd vės. 
Se niū nas pa sa ko jo, kad bu vo 
idė jų puoš ti Ky bar tų spal vo mis 
– rau do na ir mė ly na, ar ba sim bo-
liu – obuo liais, ta čiau ga liau siai 
priei ta prie vie nos nuo mo nės 
– im tis nykš tu kų te mos.

A. Ven cie nė pa sa ko jo, kad 
vi sos Ky bar tų ug dy mo įstai gos 
ga mi no nykš tu kus ir jais puo šė 
mies to erd ves. Nykš tu ku ta po 
net ir gais ri nės bokš tas, nykš tu-
kų pri sė do mo kyk lo se ir vai kų 

dar že liuo se, ant au to bu sų sto ties sto go. 
Rau don ke pu riai pa si tin ka at va žiuo jan-
čiuo sius į mies tą nuo Vil ka viš kio ir Ku dir-
kos Nau mies čio, o par ke jie ir į me džius 
įsi ropš tė, ki ti links mai įsi tai sė ant vers li-
nin kų sto gi nių.

„Svar biau sia, kad žmo nėms bū tų sma-
gu, o kai pa tys pri si de da prie puo ši mo, 
ki taip ir ver ti na“, – gy ven to jų už si de gi mu 
puoš ti mies tą džiau gė si se niū nas.

Atgaivins tradiciją
Ka lė dų eg lės įžie bi mas – ne vie nin te lis 

šven ti nis ren gi nys Ky bar tuo se. Gruo džio 
22 d. bus at gai vin ta tra di ci ja Ky bar tų Eu-
cha ris ti nio Iš ga ny to jo baž ny čio je or ga ni-
zuo ti pa si kal bė ji mus, ku riuo se su žmo-
nė mis bend raus se niū nas R. Šu no kas ir 
kle bo nas J. Ci ka na. Dėl pan de mi jos po rą 
me tų neor ga ni zuo tas ren gi nys yra la bai 
lau kia mas ti kin čių jų. Se niū nas už si mi nė, 
kad bus gvil de na ma šei mos te ma, ka dan gi 
po pie žius Pran ciš kus lai ko tar pį nuo 2021 
m. ko vo 19 d. iki 2022 m. bir že lio 26 d. yra 
pa skel bęs Šei mos me tais. Ren gi nio da ly-
vių lauks ir kon cer ti nė pro gra ma.

Ryškiai sutviskusi kalėdinė eglė kybartiečiams pranešė, kad didžiosios žiemos šventės – visai čia 
pat. Au to rės nuo tr.

S

Raudonkepuriai nykštukai yra šių 
metų kalėdinio miesto simboliai.

S

Apie sa vo kai mą ir vers lą
Pa ti pir mo ji par ke stūk so uo gų ūkį 

tu rin čio Aud riaus Me sec ko eg lu tė. Nors 
ei lė je pir mo ji, bet į par ką ji at ke lia vo pa-
sku ti nė, nes per dar bus ūki nin kas bu vo už-
mir šęs ją pa da ry ti: „Kai nu ve žiau Vil ka viš-
kio kai mo bend ruo me nių są jun gos eg lu tę, 
pri si mi niau, kad pa ts bu vau už si re gist ra-
vęs, to dėl ma no sios ga my ba vy ko pa sku ti-
nę mi nu tę.“ Pa si ro do, kar tais rei kia vi sai 
ne daug lai ko, kad gim tų pui ki idė ja.

A. Me sec kas pa sa ko jo, kad min tis eg-
lu tę ga min ti iš švend rų ki lo neat si tik ti nai 
– anks čiau Stir niš kių kai mo vie to je bu vo 
iš ti si pel ky nai. 

Ūki nin kas sten gė si, kad eg lu tė je at si-
spin dė tų vis kas: tiek kai mo is to ri ja, tiek jo 
šei mos vyk do ma veik la. O vie na iš jų yra 
da nie lių au gi ni mas, to dėl pa čio je eg lu tės 
vir šū nė je pui kuo ja si ne žvaigž dė, kaip yra 
įpras ta, o da nie liaus fi gū rė lė. Eg lu tės au-
to rius vir šū nės puošmeną sie ja ir su gim-

ti nės pa va di ni mu. „Kai kū rė si Stir niš kių 
kai mas, daug stir nų pa lau kė je bū da vo, iš 
ten ir pa va di ni mas at si ra do“, – dvi gu ba 
sim bo li ka džiau gė si vy ras, ma tyt, tu rė da-
mas ome ny je, kad ir da nie lius, ir stir na 
– el ni nių šei mos žin duo liai.

Žais liu kai iš lio fi li zuo tų uo gų
Ši lauo ges, avie tes ir braš kes gim ti nė je 

au gi nan tis A. Me sec kas se zo no me tu uo-
gas par duo da švie žias ar ba iš jų ga mi na 
vy ną, sul tis, uo gie nes. O kad uo gos kiek 
įma no ma il giau iš lik tų mais tin gos, ūki-
nin kas ėmė si jas lio fi li zuo ti. To kiu bū du 
su džio vin tos uo gos ne tik ne pra ran da nau-
din gų jų sa vy bių, bet ir, pa si ro do, ga li bū ti 
pui ki šven ti nė puoš me na. 

„Ar ti mie ji gąs di no, kad praei viai nu val-
gys uo gas, bet aš gal vo ju, kad jei gu taip ir 
nu tiks, va di na si, ska nu, o jei ska nu, tai aš 
dėl to tik džiaug siuo si. Vis gi ne se niai bu-
vau nu va žia vęs pa žiū rė ti ir ma čiau, kad 

vi si žais liu kai vie to je, kaip ir bu vo“, – juo-
kė si ūki nin kas.

Ar pa ste bė jo te, kad „Stir niš kių uo gų“ 
eg lu tės žais liu kai pa ga min ti iš uo gų? 

Jei gu ne, tai ki tą kar tą lan ky da mi Žie-
mos so dą ap žiū rė ki te, ta čiau ne pa mirš ki-
te, kad žais liu kai – tai eg lu tės puoš me na ir 
džiu ge sys akiai, o ne sma gu ria vi mui.

Se no lis Bu ra ti nas
Nuo pat pro jek to pra džios eg lu čių par-

kui eg lu tes do va no jan ti Vil ka viš kio vai kų 
lop še lio-dar že lio „Bu ra ti nas“ bend ruo me-
nė iš ra din ga bu vo ir šie met. 

„Anks čiau vai ku čiai pa tys ga min da vo 
žais liu kus eg lu tei, ta čiau šių me čiam puo ši-
mui nu spren dė me su gal vo ti kaž ką nau jo. 
Vis gi pa grin di nę idė ją, kad eg lu tė je tu ri bū-
ti Bu ra ti nas, su gal vo jo vai kai“, – pa sa ko jo 
įstaigos di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui 
Li li ja Na vi kie nė.

Nukelta į 12 p.]

Spin din čia me Žie mos so de – iš skir ti nės ža lias ka rės
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Vil ka viš kio par ke su ži bęs šven ti nis Žie mos so das žmo nių akis 
džiu gi na net 43 sti li zuo to mis eg lu tė mis. Jas su už si de gi mu kū rė 
mū sų ra jo no įstai gos, or ga ni za ci jos, bend ruo me nės, vers li nin kai ir 
pa vie niai as me nys. Ket vir tus me tus vyks tan tis pro jek tas jau ta po 
tra di ci nis, su lau kia vis di des nio su si do mė ji mo. „San ta ko je“ pa ro dy-
si me kai ku rias eg lu tes, pa kal bin si me jų kū rė jus.
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Ki tąme t sto sian tie siems į uni ver-
si te tus ir ko le gi jas kon kur si nio 
ba lo skai čia vi mo prin ci pai iš lie ka 
pa na šūs kaip 2021 me tais. Vie-
nin te lė nau jo vė – sto jant į teo-
lo gi jos pro gra mas pri va lo mas 
sto ja ma sis eg za mi nas.

Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nist rė Jur gi-
ta Šiugž di nie nė pa tvir ti no kon kur si nę ei-
lę sto sian tie siems į aukš tą sias mo kyk las 
2022 me tais. Kaip ir anks čiau, sto jan čių jų 
į aukš tą sias mo kyk las kon kur si nis ba las 
skai čiuo ja mas pa gal ke tu rių mo ko mų jų da-
ly kų re zul ta tus, iš sky rus me nų, teo lo gi jos 
ir spor to stu di jas. Mo ko mų jų da ly kų są ra-
šas ski ria si pri klau so mai nuo stu di jų pro-
gra mos, į ku rią pre ten duo ja ma. Skir tin gų 
da ly kų įver ti ni mai tu ri skir tin gą svo rį.

Sto jant į teo lo gi jos stu di jų kryp ties 
stu di jų pro gra mas vie to je pa grin di nio da-
ly ko bus ima mas sto ja ma sis eg za mi nas, 
ku rio svo ris – 0,4 kon kur si nio ba lo. 2021 
m. sto jan tiesiems į teo lo gi jos stu di jų pro-
gra mas vie to je sto ja mo jo eg za mi no bu vo 
ima mas is to ri jos vals ty bi nio bran dos eg za-
mi no įver ti ni mas.

Kaip ir anks tes niais me tais, sto jan-
tie siems į me nus kon kur si nis ba las skai-

čiuo ja mas tik iš sto ja mo jo eg za mi no, o 
sto jan tie siems į pe da go gi nes stu di jas pri-
va lo mas mo ty va ci jos ver ti ni mas.

Kai ku rių na cio na li nių ir tarp tau ti nių 
olim pia dų lau rea tams, pro fe si nių mo kyk-
lų ab sol ven tams, bai gu siems mo kyk lą su 
pa gy ri mu ar ba tu rin tiems vie nų me tų dar-
bo sta žą, tu rin tiems bran dos dar bo ne že-
mes nį ne gu 9 balų įver ti ni mą, at li ku siems 
il ga lai kę sa va no rys tę, taip pat bai gu sie-
siems ka ri nius mo ky mus ar ba at li ku sie-
siems pri va lo mą ją ka ro tar ny bą pri de da-
ma pa pil do mų ba lų.

Pri me na me, kad 2022 m. pre ten duo jan-
tie ji gau ti vals ty bės fi nan sa vi mą stu di joms 
tu rės bū ti iš lai kę bent tris vals ty bi nius bran-
dos eg za mi nus: lie tu vių kal bos ir li te ra tū-
ros, ma te ma ti kos ir vie ną lais vai pa si ren ka-
mą, jų mi ni ma li iš lai ky mo ri ba – 16 ba lų. 
Išim tis – me nų stu di jos, sto jan tiesiems į jas 
ma te ma ti kos eg za mi no lai ky ti ne rei kia.

Kaip ir anks čiau, 2022 m. sto jant į aukš-
tą sias mo kyk las taip pat bus at si žvel gia ma 
į mo ko mų jų da ly kų me ti nių įver ti ni mų vi-
dur kį. Į uni ver si te tus ga lės bū ti prii ma mi 
sto jan tie ji, ku rių pen kių pri va lo mų mo-
ky tis da ly kų įver ti ni mų vi dur kis bus ne 
ma žes nis ne gu 7, į ko le gi jas – ne ma žes nis 
ne gu 6.

Švie ti mo, moks lo ir spor to 
mi nis te ri jos inf.

Sto ji mo į aukš tą sias mo kyk las 
tvar ka be veik ne si kei čia

Šį ru de nį žiū ri miau siu ki no plat-
for mos „Netf lix“ se ria lu ta pęs 
„Squid ga me“ (liet. „Kal ma ro 
žai di mas“) prie ek ra nų su trau-
kė dau giau ne gu mi li jo ną pa sau-
lio žiū ro vų. Se ria le ro do mos 
smur ti nės sce nos skir tos ne 
jau nes nei nei 17 me tų žiū ro vų 
au di to ri jai, ta čiau šiuo lai ki nių 
tech no lo gi jų am žiu je apei ti šią 
cen zū rą nė ra su dė tin ga ir jau-
nes nio am žiaus vai kams.

Vi sa me pa sau ly je iš po pu lia rė jęs smur ti-
nis se ria las, kaip mano psi cho lo gai, ga li 
nei gia mai pa veik ti vai kų psi chi ką ir el-
ge sį.

Ne ri mo ke lian tis „Squid ga me“ fe no-
me nas pri ver tė su krus ti ir Vil ka viš kio ra-
jo no mo ky to jus bei psi cho lo gus.

Kai ku rių mo kyk lų pe da go gai pa ste-
bė jo, kad vai kai per per trau kas imi tuo ja 
se ria lo žai di mus, niū niuo ja me lo di jas, 
te le fo nuo se žai džia in ter ne ti nius žai di-
mus. 

Smur to at ve jų mo kyk lo se ne pa si tai-
kė, ta čiau įstaigų at sto vai tei gia, jog bū ti-

na pa sta bu mo ne pra ras ti ne tik mo ky to-
jams, bet ir tė vams.

Bū ti na pa brėž ti, kad vai kams daug 
leng viau priei na mi se ria lo te ma ti ka 
su kur ti in ter ne ti niai žai di mai bei so cia-
li niuo se tink luo se pla ti na ma su si ju si in-
for ma ci ja, ne gu pa ts se ria las. 

Ka dan gi nei so cia li niuo se tink luo se, 
nei in ter ne ti niuo se žai di muo se nė ra am-
žiaus cen zo, in for ma ci ją ar žai di mą ne su-
dė tin ga ras ti bet ku riam te le fo nu nau do-
tis mo kan čiam pra di nu kui.

Por ta lo ma no dak ta ras.lt kal bin ta 
„SOS vai kų kai mų“ Kom pe ten ci jų cent-
ro va do vė, vai kų ir paaug lių psi cho lo gė 
Rū ta Vyš niaus kė sa kė, jog tė vai tu ri bū ti 
kaip ga lin gas filt ras, pa de dan tis vai kui 
at skir ti es mę nuo ne reikš min gų de ta lių, 
rea ly bę nuo iš gal vo tos tik ro vės.

Pla čiau šia re ma ga li ma pa si do mė ti 
po rta le www.ma no dak ta ras.lt ar ba lrt.lt 
vi deo te ko je.

„Squid Ga me“ – Pie tų Ko rė jos iš gy ve-
ni mo dra mos se ria las. Jame pa sa ko ja ma 
apie į sko las įklim pu sius žmo nes, ku rie 
grieb da mie si pa sku ti nio šiau do su tin ka 
žais ti vai kiš kus žai di mus. Lai mė ji mas vi-
lio jan tis – mi li jo nai vo nų (Pie tų Ko rė jos 
pi ni gų), ta čiau pra lai mė ji mo at ve ju žmo-
nės nu žu do mi.

„San ta kos“ inf.

Se ria lo „Kal ma ro žai di mas“ įta ka 
jun ta ma ir rajono mo kyk lo se

Jau nie ji „Per liu kai“ lai ką lei džia ak ty viai
Au gan ti jau no ji Vil ka viš kio 
krep ši nio klu bo „Per las“ 
pa mai na ne tik no riai lan ko 
tre ni ruo tes, bet ir da ly vau ja 
įvai rio se sto vyk lo se bei tur-
ny ruo se.

Šiais me tais į tre ne rių Jus to Ba gurs-
kio ir Ša rū no Ajaus ko ve da mas tre-
ni ruo tes ei na maž daug 150 ma žų-
jų „Per liu kų“. Šis skai čius – be veik 
pus šim čiu di des nis, nei bu vo praė-
ju siais me tais. Krep ši nio pa slap čių 
mo ko si ne tik mo kyk li nio am žiaus 
vai kai, bet ir dar že li nu kai.

Įdo mios pra ty bos, ko man di nės 
bei in di vi dua lios tre ni ruo tės – tik 
ma ža da lis to, ką iš tik rų jų vei kia 
jau nie ji „Per liu kai“. Jie taip pat sėk-
min gai ko vo ja re gio ni nė se bei res-
pub li ki nė se var žy bo se, da ly vau ja 
įvai riuo se ki tuo se tur ny ruo se.

Šiais me tais Vil ka viš kio krep ši-
nio klu bas „Per las“ įgy ven di no Spor-
to rė mi mo fon do ini ci juo tą pro jek-
tą „Krep ši nis fi zi niam ak ty vu mui, 
spor tui ir bend rys tei“. Jo me tu bir-
že lio pra džio je į Vil ka viš kį su gu žė-
jo še šios 2008 m. gi mu sių ber niu kų 
ko man dos, ku rios run gė si dėl „Per lo“ tau-
rės. Iš vi so į Vil ka viš kį su si rin ko per 100 
jau nų jų spor ti nin kų. Po įnir tin gų ko vų 
paaiš kė jo, kad tau rė nie kur ne ke liaus – ją 
iš ko vo jo aikš tės šei mi nin kai „Per liu kai“. 
Ne nusk riaus ti li ko ir ki ti da ly viai – vi si jie 
ap do va no ti gau siais rė mė jų pri zais.

Be ne di džiau sias ren gi nys, ku ris bu vo 
suor ga ni zuo tas įgy ven di nant šį pro jek tą, 
– va sa rą Va rė no je vy ku si fi zi nio pa si ren-
gi mo sto vyk la „Būk pa si ruo šęs 2021“. Iš 
pra džių pla nuo ta į ją su kvies ti bent 30 vai-
kų, ta čiau ga liau siai į Dzū ki ją ke lia vo per 
70 jau nų jų spor ti nin kų. De šimt die nų su 
ma žai siais „Per liu kais“ dir bo pen ki tre ne-
riai, kas dien vy ko po 3 tre ni ruo tes. Tarp 

pa si ren gti sezonui skir tų in ten sy vių pra ty-
bų vy ko įvai rūs tur ny rai, ku rių nu ga lė to jų 
lau kė pui kūs pri zai.

Po šios sto vyk los vai kai, grį žę į Vil ka-
viš kį, ku rį lai ką spor ta vo sa lė je, o po to 
iš vy ko į dar vie ną sto vyk lą Bart nin kuo se 
esan čio je kai mo tu riz mo so dy bo je „Ba-
bec ky nė“. Ši dešimties die nų sto vyk la jau 
bu vo ki to kio po bū džio. Per die ną vy ko tik 
vie na tre ni ruo tė, o dau giau dė me sio buvo 
skir ta pra mo goms: žve jy bai, mau dy nėms, 
ba tu tams, orien ta ci niams žy giams, žai di-
mams kom piu te riu. Iš vi so sto vyk lo je da ly-
va vo be veik 40 vai kų.

Mi nė to pro jek to veik las už bai gė šei mų 
krep ši nio tur ny ras, ku ria me su sa vo tė-

vais, bro liais bei se se ri mis var žė si be veik 
vi si „Per lo“ or ga ni za ci jai pri klau san tys 
vai kai bei kai ku rie ki ti Vil ka viš kio ra jo-
no gy ven to jai. Ši krep ši nio šven tė su trau-
kė per 200 da ly vių. Bu vo išaiš kin ta ne tik 
tur ny rą lai mė ju si šei ma, bet ir taik liau sias 
vai kas, tė tis bei ma ma. Tur ny rą pa dė jo 
vyk dy ti pen ki sa va no riai.

„Svar bu, kad to kių ir pa-
na šių veik lų vyk tų kuo dau-
giau. Jos ska ti na fi zi nį vai kų 
ak ty vu mą, ug do bend ra vi mo 
įgū džius, stip ri na dar bą ko-
man do je“, – apibendrindamas 
tei gė jau nų jų „Per liu kų“ tre ne-
ris J. Ba gurs kis.

Pro jek tas „Krep ši nis fi zi niam ak ty vu-
mui, spor tui ir bend rys tei“ (Nr. SRF-SRO-
2021-1-0303), ku rio vyk dy to jas – Vil ka viš-
kio krep ši nio klu bas „Per las“, yra bend rai 
fi nan suo ja mas Spor to rė mi mo fon do, ku rį 
ad mi nist ruo ja Švie ti mo mai nų pa ra mos 
fon das, lė šo mis.

Užsk. 3181

Į sto vyk lą Va rė no je vy ko dau giau nei 70 „Per liu kuose“ sportuojančių vaikų.S

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefonewww.santaka.info
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Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Įs tai go je penk to kų adap ta ci ja rū pi na si 
vy res nieji mo ki niai
And rius GRY GE LAI TIS

Ne ma ža da lis Vir ba lio pa grin-
di nė je mo kyk lo je be si mo kan-
čių vai kų vie nas ki tą va di na 
ne var dais ar pa var dė mis, o 
bro liais bei se se ri mis. Ne, čia 
ne si mo ko bū rys tos pa čios 
šei mos at sto vų. Pap ras čiau-
siai šio je ug dy mo įstai go je jau 
ket vir tus me tus vyk do mas 
pro jek tas, ku rio me tu vy res-
nie ji mo ki niai pa de da jau nes-
nie siems grei čiau ap si pras ti 
nau jo je ap lin ko je.

Vi siš kai pa si tei si no
Vir ba lio pa grin di nė je mo kyk lo je 

vai kai mo ko si dvie juo se pa sta tuo se. 
Vie na me iš jų ug do mi dar že li nu kai ir 
pra di nu kai, o ki ta me – vy res nių kla sių 
at sto vai. Kai penk to kai pe rei na mo ky-
tis į pa grin di nį mo kyk los kor pu są, stai-
ga daug kas pa si kei čia: vai kai pa ten ka 
į nau ją ap lin ką, jiems rei kia mo ky tis 
pa gal da ly ki nę sis te mą, ži nios ver ti na-
mos pa žy miais, o tai ke lia bai mę, ne ri mą, 
įtam pą, ne pa si ti kė ji mą, ne sau gu mo jaus-
mą. Pa sak Vir ba lio pa grin di nės mo kyk los 
so cia li nės pe da go gės Gied rės Oža lie nės, 
bū tent penk tų kla sių mo ki niai pa ti ria dau-
giau siai stre so.

Siek da mos vai kus nuo to ap sau go ti, G. 
Oža lie nė kar tu su mo kyk los psi cho lo ge An-
že li ka Bu čins kie ne ini ci ja vo pro jek tą, ku rio 
me tu į pa gal bą penk to kams pa si tel kia mi 
aš tun tų ar ba de vin tų kla sių mo ki niai. Pas-
ta rie ji su po ruo ja mi su jau nes niais vai kais 

ir tu ri jiems pa dė ti leng viau ap si pras ti nau-
jo je ap lin ko je. Taip jie tar si tam pa bro liais 
ir se se ri mis. Vy res nie ji pa de da penk to kams 

mo ky tis, lei džia su jais lai ką per per trau kas 
ir net po pa mo kų, o kai rei kia, ne ven gia 
su draus min ti. Jie sa vo tiš kai tam pa at sa kin-
gais už sa vo jau nes nius drau gus.

„Pas te bė jo me, kad toks mo de lis išė jo 
vi siems į nau dą. Penk to kai jau čia si drą ses-
ni, tu rė da mi vy res nius bro lius ar se se ris, 
o pa sta rie ji taip pat jaučia pareigą ma žes-
nie siems ro dy ti de ra mą pa vyz dį. At li ko me 
emo ci nį ty ri mą, ku rio me tu iš siaiš ki no me, 
kad sau giau siai iš vi sų mo ki nių įstai go je 
jau čia si bū tent pro jek to da ly viai“, – pa ste-

bė ji mais da li jo si A. Bu čins kie nė.
Ji pa sa ko jo, kad pir mai siais pro jek to 

me tais vy res niųjų kla sių mo ki niai ga lė-
jo pa tys rink tis vai kus, ku riuos no rė tų 
pri žiū rė ti. Vis dėl to šis su ma ny mas pa-
si tei si no tik iš da lies. Įsi bė gė jus moks lo 
me tams paaiš kė jo, kad da lis vai kų sun-
kiai ran da bend rą kal bą, tad kai ku riuos 
bro lius ir se se ris te ko ap keis ti vie to mis. 
Da bar jau suau gu sie ji pa ren ka mo ki nių 
po ras, at si žvelg da mi į cha rak te rius, ži-
nias, ga bu mus ir t. t.

„Iš pra džių vi sa tai bu vo lyg žai di-
mas, ku rį įgy ven di no me, kad vai kams 
bū tų sma gu ir ge ra. Vy res niuo sius 
mo ki nius iš anks to su pa žin di na me su 
lau kian čio mis pa rei go mis, sten gia mės 
per spė ti dėl ga li mų sun ku mų. Tu ri me 
ir spe cia lių jų ugdymosi po rei kių vai kų, 
su ku riais dirb ti bū na dar sun kiau. Ne-
pai sant to, vy res nie ji no riai pri sii ma ir 
lau kia nau jų at sa ko my bių“, – ti ki no G. 
Oža lie nė.

Do va na – ke lio nė
Šiais me tais į mi nė tą pro jek tą yra įsi-

trau kę maž daug 40 mo kyk los ug dy ti nių. 
Pa na šūs skai čiai bū na kas met. Pa siek ti 
re zul ta tai džiu gi na ne tik pe da go gus bei 
mo ki nius, bet ir jų tė vus. Įs tai gos psi cho-
lo gės A. Bu čins kie nės tei gi mu, ši uni ka li 

idė ja pa de da for muo ti vai kų as me ny bes, o 
tai – vie nas iš pa grin di nių mo kyk los tiks lų.

Vi sų pro jek to da ly vių kiek vie ną ru de nį 
ar ba pa va sa rį lau kia do va na – ke lio nė „Gy-
ve ni mo tiks lų beieš kant“. Jos me tu sie kia-
ma vai kams pa ro dy ti, kiek daug gy ve ni me 
pri klau so nuo jų pa si rin ki mų. Iš pra džių 
vyks ta ma į ko kį nors pri klau so my bės ligų 
cent rą, ku ria me įvai rių nuo puo lių tu rė ję 
žmo nės pa sa ko ja sa vo is to ri jas.

Nukelta į 9 p.]

Kelionės metu Virbalio pagrindinės mokyklos vaikai turėjo galimybę pabendrauti su 
mokslininkais ir apsilankyti naujausiose laboratorijose.

S

„Kny gų star to“ lauk ne šė liuo se tė ve liai ras 
Ind rės Za liec kie nės kny ge lę „Kapt kapt 
kapt“, ati tin kan čią 0–3 me tų vai kų ga li my-
bes ir po rei kius, Na cio na li nės bib lio te kos 
skai ty mo spe cia lis tų pa reng tus pa ta ri mus 
tė vams, kaip skai ty ti su vai ku, spal vin gų 
skir tu kų ir pir mą jį skai ty to jo pa žy mė ji-
mą. Vi sos prie mo nės pa tei kia mos spe cia-
lio je „Kny gų star to“ kup ri nė lė je, ku rią 
atei ty je vai kas ga lės pa nau do ti ei da mas į 
bib lio te ką.

Nuo lapk ri čio 29 d. kiek vie nas mū sų 
ša lies nau ja gi mis lauk ne šė lį gau na vi suo-
se li go ni nių gim dy mo sky riuo se. Jei gu 
ma žy lis gi mė Lie tu vo je iki lapk ri čio 28 d. 
(im ti nai), jam skir tą do va ną per duos bib-
lio te ki nin kai.

Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka kvie čia vi-
sus tė ve lius, ku rie 2021 m. su si lau kė nau ja-
gi mių, at vyk ti ir at siim ti šią do va nė lę. Lauk-
ne šė lius bib lio te ko je bus ga li ma at siim ti 
iki 2022 m. bir že lio 30 d. Krei pian tis rei kia 
pa teik ti vai ko gi mi mą pa tvir ti nan tį do ku-
men tą. Tu rė da mi šį do ku men tą at vyk ti kny-
gu čių ga li ir ma žy lio se ne liai. Tos šei mos, 
ku rioms pa siek ti Vil ka viš kio vie šą ją bib lio-
te ką yra su dė tin ga, ga li kreip tis į ar čiau siai 

na mų esan tį jos fi lia lą. Vie ti nės bib-
lio te ki nin kės už re gist ruos tuos, kas 
lau kia do va nė lės, ir ji bus at vež ta į 
kai mo ar mies te lio bib lio te ką.

„Šei mos su si do mė jo anks ty vo jo 
skai ty mo ska ti ni mo pro jek tu „Kny-
gų star tas“. Sma gu ma ty ti do va nė lės 
į bib lio te ką atei nan čias ma mas ar 
tė čius. Lauk ne šė lį ga vęs kū di kis yra 
už re gist ruo ja mas kaip Vil ka viš kio 
vie šo sios bib lio te kos ar jos fi lia lo skai-
ty to jas“, – pa sa ko jo Vi li ja Štrei mi kie-
nė, l. e. p. kultūros projektų vadovė.

Gruo džio 16 d., 10 val., Vil ka viš-
kio vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te-
ra tū ros sky rius kvie čia tė ve lius su 
ma žy liais da ly vau ti anks ty vo jo skai-
ty mo edu ka ci nia me už siė mi me. Vai-
kų li te ra tū ros sky riaus dar buo to ja 
trum pai pa pa sa kos apie anks ty vo jo 
skai ty mo nau dą, pa tars, kur ieš ko ti 
nau din gos in for ma ci jos šia te ma, 
ko kias kny gu tes pa rink ti pa tiems 
ma žiau siems skai ty to jams. Vė liau 
lauks žais min gas edu ka ci nis už siė mi mas 
su ma žy liais. Jis pa dės tė vams ge riau su-
pras ti, kaip ga li ma skai ty mo pro ce są pa-

vers ti įdo miu tiek jiems pa tiems, tiek vai-
kui. Bib lio te ka lau ks tė vų su vai ku čiais iki 
2 me tų. Už siė mi mo truk mė – iki 45 min. 

Bū ti na išanks ti nė re gist ra ci ja tel. (8 
342) 60 326.

„Kny gų star tas“ – tarp tau ti ne 
pa tir ti mi pa rem tas anks ty vo jo skai ty-
mo ska ti ni mo pro jek tas. Tai bū das 
ak cen tuo ti, kad skai ty ti ma žy liams 
svar bu nuo pir mų jų die nų: skai ty-
mas la vi na kal bos įgū džius, at min tį, 
vaiz duo tę, o vai kui paau gus pa de da 
leng viau iš mok ti skai ty ti sa va ran kiš-
kai ir pa siek ti ge res nių re zul ta tų mo-
kyk lo je.

Neu ro lo gi niu po žiū riu pir mieji 
tre ji vai ko gy ve ni mo me tai yra ypač 
svar būs jo rai dai. Šiuo lai ko tar piu 
sme ge nys ima pra tin tis prie kal bos. 
Moks li niai ty ri mai pa tvir ti na, jog 
tam, kad žmo gus ga lė tų la biau at-
skleis ti sa vo po ten cia lą, nuo pir mų 
die nų jis tu ri aug ti kuo tur tin ges nė-
je kal bi nė je ap lin ko je.

Skai ty mas – vie nas iš bū dų šią ap-
lin ką ko ky biš kai pra tur tin ti. Jis la vi na 
vai ko ge bė ji mus aiš kiai reikš ti min-
tis, tre ni ruo ja mąs ty mą, at min tį ir 
vaiz duo tę, mo ko su telk ti dė me sį, ska-
ti na kū ry biš ku mą ir dar be ga lę ki tų 
ne pap ras tai svar bių įgū džių. To dėl 
ypač svar bu vai kus su kny ga ir skai-
ty mu su pa žin din ti jau nuo pir mų gy-
ve ni mo die nų.

„Kny gų star to“ glo bė ja – Dia na 
Nau sė die nė. Pro jek tą įgy ven di na 

Lie tu vos na cio na li nė Mar ty no Maž vy do 
bib lio te ka.

„San ta kos“ inf.

Bib lio te ko se – „Kny gų star to“ do va nos ma žy liams

Pir mo ji ma žy lio pa žin tis su do va no to mis kny gu-
tė mis vyks ta jas čiu pi nė jant.

Vai dos PA ŠIŪ NIE NĖS nuo tr.

S

Anks ty vo jo skai ty mo ska ti ni mo pro jek tas „Kny gų star tas“ vi-
siems Lietuvos nau ja gi miams do va no ja lauk ne šė lius su kny gu-
tė mis. Ap do va no ti bus vi si šie met mū sų ša ly je gi mę ma žy liai. 
Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka or ga ni zuo ja anks ty vo jo skai ty mo 
ska ti ni mo edu ka ci nį už siė mi mą vai ku čiams iki 2 me tų ir jų tė ve-
liams.

Saugiausiai iš visų 
mokinių ugdymo 
įstaigoje jaučiasi būtent 
projekto dalyviai.

GEROJI PATIRTIS
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Pir me ny bė se – ne ti kė ta ir svar bi 
aut sai de rių sėkmė
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio ra jo no krep ši nio 
pir me ny bė se „San ta kos“ 
laik raš čio tau rėms lai mė ti 
su žais ti dar še ši su si ti ki mai. 
Di džio ji jų da lis bai gė si fa vo-
ri tų per ga lė mis, ta čiau už fik-
suo ta ir ne ti kė tų re zul ta tų.
Pir mo ji per ga lė. Pas ku ti nio šiau do, 
siek da mi pa tek ti į at krin ta mą sias 
var žy bas, grie bė si Klam pu čių „Vie-
ny bės“ spor ti nin kai. Jie itin at kak-
lio je ir ly gio je ko vo je kiek ne ti kė tai 
76:70 pa lau žė „Kark li nių“ pasiprie-
šinimą. Ket vir to jo kė li nio pa bai go-
je pa sta ro sios eki pos krep ši nin kai 
dar tu rė jo iš pir mo žvilgs nio sau gų 
7 taš kų pra na šu mą, ta čiau „Vie ny-
bės“ spur tas 9:0 vėl at kū rė int ri gą. 
Ga liau siai taik lūs Ado mo Kli ma šaus-
ko, Man to Vai čiū no bei Al vy do Šeš-
ta kaus ko me ti mai lei do Klam pu čių 
spor ti nin kams iš ko vo ti pir mą ją per-
ga lę šia me se zo ne.

Tris kė li nius. Tur ny ro len te lės kai my-
nų dvi ko vo je tarp Ša kių „Spar tos“ ir Vil ka-
viš kio „Bruk li no“ krep ši nin kų int ri ga vy-
ra vo tris kė li nius. Vis gi le mia mą ket vir tį 
ša kie čiai su žai dė už tik rin čiau ir iš ko vo jo 
svar bią per ga lę 85:73. „Bruk li nui“ ne pa dė-
jo ir tai, kad ko vą dėl at šo ku sių ka muo lių 
ši eki pa lai mė jo net 44:29.

Du pra lai mė ji mai. Du skau džius pra-
lai mė ji mus pa ty rė „Ku dir kos Nau mies čio“ 
žai dė jai. Iš pra džių jie 54:72 nu si lei do „Gru-
pi nis pir ki mas.lt“ ko man dai, o ki tą die ną 
76:97 bu vo pri vers ti pri pa žin ti „Dub le rių“ 
pra na šu mą.

Ne pa li ko vil čių. Triuš ki na mu re zul ta-
tu bai gė si rung ty nės tarp „Griaus mo“ ir 
„Au tok lu bo“ ko man dų. Jo se per ga lę 104:70 
šven tė „Griaus mas“.

Ne daug trū ko. Pir mo sios per ga lės vis 
dar nie kaip ne ga li iš ko vo ti „Si med va“. Šį-
kart šios eki pos spor ti nin kai pra stai pra-
dė jo rung ty nes su Liud vi na vo „Vy čio“ 
žai dė jais, ta čiau jų pa bai go je dar ban dė 
at kur ti int ri gą. De ja, ga liau siai „Si med vai“ 
pri sti go jė gų ir var žo vams bu vo nu si leis ta 
98:105.

Re zul ta ty viau sias. „Si med vai“ ne pa-
dė jo ir šios ko man dos gre to se de biu ta vęs 

Ar nas Ti lin dė, ku ris bu vo re zul ta ty viau-
sias ne tik sa vo eki pos gre to se, bet ap skri-
tai tarp vi sų sa vait ga lį rung ty nia vu sių žai-
dė jų. Ar no są skai to je – 33 pel ny ti taš kai, 
14 at ko vo tų ka muo lių, 6 re zul ta ty vūs per-
da vi mai bei net 12 iš pro vo kuo tų var žo vų 
pražangų.

Išs kir ti niai pa si ro dy mai. Dau giau siai 
ka muo lių (15) tarp vi sų pir me ny bių žai dė-
jų praė ju sį sa vait ga lį at ko vo jo „Dub le rių“ 
aukš taū gis Ka ro lis Bra dū nas. Jo ko man dos 
drau gas Gin ta ras Vait kus iš var žo vų pe rė-
mė net 9 ka muo lius. Tai – ge riau sias šio se-
zo no re zul ta tas. Dau giau siai re zul ta ty vių 
per da vi mų (po 9) šį kart at li ko „Vy čio“ įžai-
dė jas Man tas Var na gi ris bei „Bruk li no“ gy-
nė jas Jo ris Juš kaus kas.

Dvi gu bi dub liai. Be jau mi nė tų A. Ti lin-
dės ir K. Bra dū no, šio je sta tis ti kos ka te go ri-
jo je pa si žy mė jo dar 6 žai dė jai. Tai pa da rė 
„Kark li nių“ ko man dos aukš taū giai To mas 
Miš ke lis ir Ai das Sa bu ko nis, „Vie ny bės“ vi-
du rio puo lė jas Al vy das Šeš ta kaus kas, „Ku-
dir kos Nau mies čio“ žai dė jas Ba lys Bra zaus-
kas bei „Bruk li no“ due tas Lu kas Ma tu lai tis 
ir Ta das Kriugž da.

Tur ny ri nė len te lė. Šiuo me tu vi sos 
pir me ny bė se da ly vau jan čios eki pos jau 

yra su žai du sios po 5–7 rung ty nes. Var žy-
bo se pir mau ja po 7 per ga les iš ko vo ju sios 
ir pra lai mė ji mo kar tė lio dar ne pa ju tu sios 
„Griaus mo“ ir „Dub le rių“ eki pos. Gre ta jų 
su 5 per ga lė mis ir pra lai mė ji mu ri kiuo ja si 
„Vy tis“. 4–6 po zi ci jas da li ja si po 3 per ga les 
ir tiek pat pra lai mė ji mų tu rin tys „Gru pi-
nis pir ki mas.lt“, „Kark li niai“ bei „Spar ta“. 
Po dvi per ga les šiuo me tu yra iš ko vo ju sios 
„Bruk li no“ ir „Au tok lu bo“ ko man dos, po 
vie ną – „Vie ny bės“ bei „Ku dir kos Nau mies-
čio“ spor ti nin kai. „Si med va“ kol kas pra lai-
mė jo vi sus pen kis žais tus su si ti ki mus.

De ta li sta tis ti ka. Vi sų rung ty nių de ta-
lią 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. Šiais me tais pir me ny bė-
se li ko su žais ti vos dve jas rung ty nes. Atei-
nan tį šeš ta die nį rung ty niau ja ma ne bus. 
Sek ma die nį Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų 
cent re 11 val. su si tiks „Vie ny bė“ ir „Ku dir-
kos Nau mies tis“, o 12.45 val. tar pu sa vy je 
ko vos „Au tok lu bas“ bei „Gru pi nis pir ki-
mas.lt“. 

Po šių rung ty nių var žy bo se bus skel-
bia ma per trau ka, o vėl į aikš te lę eki pos 
su grįš jau tik sau sį.

RUNGTYNĖS

„Vienybės“ komandą į svarbią pergalę vedė 25 taškus pelnęs Adomas Klimašaus-
kas (su kamuoliu). Autoriaus nuotr.

S

Vil ka viš kio krep ši nio klu-
bas „Per las“ tę sia sa vo 
pa si ro dy mą Na cio na li nė je 
krep ši nio ly go je.

Mū siš kiai su žai dė dar dve jas rung ty-
nes. Iš pra džių Vil ka viš kio spor to ir 
pra mo gų cent re vil ka viš kie čiai 63:78 
ne pri ly go Kau no „Žal gi rio-2“ eki pai. 
Pa gal ofi cia lią sta tis ti ką, šias rung ty-
nes sa lė je ste bė jo 103 žiū ro vai. Tai 
– kol kas ma žiau sias sir ga lių skai čius 
šia me se zo ne.

Dvi ko vo je prieš kau nie čius „Per lo“ 
gre to se ge riau siai žai dė 19 taš kų pel nęs 
ir tiek pat nau din gu mo ba lų su rin kęs 
Man tas Šerkš nas.

Ki ta me su si ti ki me mū sų eki pos 
spor ti nin kai iš vy ko je po dra ma tiš kos 
ko vos 79:76 pa lau žė Klai pė dos „Nep-
tū no-Ak va ser viso“ krep ši nin kų pa si-
prie ši ni mą. Per ga lin gą tri taš kį me ti-
mą iki rung ty nių pa bai gos li kus žais ti 
vos dviem se kun dėms pa tai kė „Per lo“ 
gy nė jas Au gus ti nas Venc kus. Jis šiose 
rungtynėse pelnė 14 taškų ir surinko 
17 naudingumo balų.

Re zul ta ty viau siai šio je dvi ko vo je 
iš vil ka viš kie čių žai dė 16 taš kų pel nęs 
Ro kas Stan ke vi čius, o ge riau siai – 23 
nau din gu mo ba lus su rin kęs Tau ran-
tas Ta mo šiū nas.

Ki tas rung ty nes mū sų spor ti nin kai 
jau šį ket vir ta die nį, 18 val., žais iš vy ko-
je prieš Kau no ra jo no „At le to“ ko man-
dą. 

Siek da ma prieš šven tes pra džiu-
gin ti sa vo sir ga lius „Per lo“ ko man dos 
va do vy bė jiems į šią dvi ko vą do va no ja 
ne mo ka mą ke lio nę. 

No rin tie ji su sa vo pa lai ko ma eki pa 
vyk ti į iš vy kos rung ty nes tu ri nuei ti į 
„Per lo“ ko man dos feis bu ko pus la pį ir 
ko men ta rų skil ty je re zer vuo ti vie tą 
au to bu se. Planuojama, kad jis išvyks 
gruodžio 16 d., 16 val., iš Vilkaviškio 
sporto ir pramogų centro aikštelės.

Šią dvi ko vą tai po gi bus ga li ma tie-
sio giai ste bė ti per „Del fi TV“.

Dra ma tiš ka 
„Per lo“ per ga lė

Įvai rios mū sų ra jo no ir vi sos ša-
lies spor to or ga ni za ci jos bei klu-
bai kvie čia mi re gist ruo tis į ki tais 
me tais vyk sian čias XI Pa sau lio 
lie tu vių spor to žai dy nes.
Žai dy nes nu ma to ma reng ti atei nan čių me-
tų lie pos 14–17 d. Drus ki nin kuo se. Re gist-
ruo ti sa vo ko man das į šį ren gi nį ga li tik 
or ga ni za ci jos. In di vi dua lios pa raiš kos ne-
prii ma mos.

Pir mi nes elekt ro ni nes pa raiš kas da ly-
vau ti žai dy nė se or ga ni za ci jų pra šo ma pa-
teik ti iki ki tų me tų sau sio 31 d. Ga lu ti nių 
var di nių elekt ro ni nių pa raiš kų bus lau kia-
ma iki ge gu žės 1 d.

Pa raiš kos for mas ga li ma ras ti internete 
www.spor to zai dy nes.lt, o jas už pil džius rei-
kia iš siųs ti el. pa štu zaidynes@lscentras.lt.

Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nės yra 
mė gė jų spor to ren gi nys, ku ria me var žy tis 
ga li tik ne pro fe sio na lio jo spor to at sto vai. 

Ar tė jan čio se žai dy nė se nu ma to ma su-
reng ti 27 spor to ša kų, tarp ku rių nea be jo ti-
nai bus bad min to nas, fut bo las 7x7, gol fas, 
jė gos tri ko vė, krep ši nis, leng vo ji at le ti ka, 
orien ta vi mo si spor tas, plau ki mas, spor-
ti nė žūk lė, te ni sas, pa plū di mio tink li nis, 
irk len čių spor tas, pe tan kė, ris ty nės ir kt., 
var žy bas.

XI Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nės tu-
rė jo įvyk ti šie met, bet dėl pan de mi jos bu-
vo nu kel tos.

Praė ju sios žai dy nės 2017 m. vy ko Kau-
ne. Jos su trau kė dau giau nei 3,8 tūkst. da ly-
vių. Iš jų – 1,2 tūkst. už sie ny je gy ve nan čių 
tau tie čių iš 25 vals ty bių.

Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nės tar-
pu ka riu va din tos Lie tu vos tau ti ne olim-
pia da ir pir mą kar tą bu vo su reng tos 1938 
m. Kau ne. 

Vė liau net 40 me tų jos ne vy ko. 1978 m. 
žai dy nės at gai vin tos To ron te, vė liau vy ko 
Či ka go je, Ade lai dė je, o nuo 1991 m. ren gia-
mos Lie tu vo je.

Bū si mų XI Pa sau lio lie tu vių spor to žai-
dy nių glo bė jas – ša lies pre zi den tas Gi ta-
nas Nau sė da.

Švie ti mo, moks lo ir spor to 
mi nis te ri jos inf.

Kvie čia re gist ruo ti komandas į 
XI Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nes

Vil niu je vy ku sia me Lie tu vos 
at vi ra ja me grapp ling No Gi 
čem pio na te sėk mė ly dė jo du 
mū sų kraš to spor ti nin kus.

Ža lio sios kai me, Klau su čių se niū ni jo-
je, gy ve nan ti Es te la Stan kai ty tė šio se 
var žy bo se 2007 m. gi mu sių ir vy res nių 
mer gi nų gru pė je ne tu rė jo sau ly gių ir 
iš ko vo jo pir mą ją vie tą. 

Bend ro je įskai to je ko vo da ma dėl 
ab so liu taus nu ga lė to jo dir žo tarp mer-
gi nų Es te la nu si lei do tik dviem vy res-
nėms spor ti nin kėms ir li ko tre čio je 
vie to je.

Mer gi na nuo šio ru dens tre ni ruo ja-
si Ša kių „Oši mo“ spor to klu be pas tre-
ne rį Vy tau tą Smir no vą.

Dar ge riau nei Es te lai se kė si pil viš-
kie čiui Ro lan dui Ja na vi čiui. 

Jis ne tik ve te ra nų gru pė je ta po 
sa vo svo rio ka te go ri jos čem pio nu, ta-
čiau iš ko vo jo ir ab so liu taus nu ga lė to-
jo dir žą. 

Ša kių spor to klu be „Aud ra“ be si tre-
ni ruo jan čiam pil viš kie čiui var žy boms 
ruoš tis pa de da tre ne ris Kęs tu tis Smir-
no vas.

„San ta kos“ inf.

Tarp nu ga lė to jų – 
du ra jo no at sto vai

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ paskyroje www.facebook.com/santaka.infowww.facebook.com/santaka.info
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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 12 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 12 000 Eur.

Tiražas – 4165 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Atkelta iš 7 p.

„Tik rai ne vie nas jau nuo lis su si grau di na, 
kai 40–50 me tų vy ras jam pa sa ko ja apie 
tai, kad kaž ka da vos ne mi rė per do za vęs 
nar ko ti kų, o da bar di džiau sia sva jo ne lai-
ko no rą baig ti mo kyk lą. Per to kius su si ti-
ki mus sten gia mės iš trans liuo ti pa pras tą 
ži nu tę, kad net ne ver ta pra dė ti ban dy ti 
už draus tų pre pa ra tų. Gal būt kai kam pa si-
ro dys, kad to kie pa šne ko vai ga li psi cho lo-
giš kai trau muo ti vai kus, ta čiau iš tik rų jų 
mes la bai at sa kin gai ruo šia mės šiems su-
si ti ki mams ir sie kia me vai kus ap sau go ti 
nuo bet ko kios įma no mos ža los“, – pa brė-
žė G. Oža lie nė.

Pa ty rę sa vo tiš ką emo ci nį su krė ti mą 
jau nuo liai po to vi sa da vyks ta į Fi zi nių ir 
tech no lo gi jos moks lų cent ro Na noin ži ne-
ri jos sky rių, ku riam va do vau ja ky bar tie-
tis dr. Ra mū nas Va lio kas. Čia jau ni moks-
li nin kai pa pa sa ko ja vai kams apie sa ve, 
asmeninį ke lią link moks lo aukš tu mų, 

] de monst ruo ja la bo ra to ri jas, nau jau sius, 
pa sau li nės reikš mės iš ra di mus.

„Bū da mas ten jau tie si tar si pa te kęs į 
ki tą pa sau lį. Vai kai po to kių dvie jų kont ras-
tin gų vi zi tų tu ri pui kią ga li my bę pa ly gin ti, 
kaip jų gy ve ni mas ga li su si klos ty ti priė mus 
vie nus ar ki tus spren di mus“, – tei gė G. Oža-
lie nė.

Įp ras tai ke lio nė už bai gia ma pra mo go-
mis. Pa vyz džiui, ap si lan ky mu ba sei ne. Pe da-
go gės tei gė pa ste bė ju sios, kad dažniausiai 
po to kių iš vy kų pa di dė ja su si do mė ji mas 
fi zi ka ir kai ku riais ki tais moks lais. Paš ne ko-
vės juo ka vo, kad šios ke lio nės vai kus ly din-
tiems suau gu siems as me nims bū na vie nos 
leng viau sių, mat rū pes čių dėl draus mės be-
veik ne ky la. Tuo pa si rū pi na penk to kus pri-
žiū rin tys vy res niųjų kla sių at sto vai.

Džiau gia si ga li my be
De vin to kės Klau di ja Dim šai tė ir Aus tė ja 

Amb ra ze vi čiū tė praei tais moks lo me tais po 
sa vo spar nu pri glau dė du penk to kus ber-

niu kus. Abi mer gi nos ir pa čios prieš ke le-
rius me tus bu vo glo bo ti nės. Tuo met jo mis 
rū pi no si vy res nieji mo ki niai. Taigi mer gi-
nos jau ži no jo, ko ga li ma ti kė tis.

„Iš tik rų jų bu vo sma giau, kai mus glo-
bo jo ki ti. Da bar jau mums ten ka di des nė at-
sa ko my bė, tu ri me su kti gal vą, kaip pa dė ti 
iš spręs ti ma žų jų pro ble mas, kaip pa ge rin ti 
jų mo ky mo si re zul ta tus. Ne pai sant to, la bai 
džiau giuo si, kad tu riu ga li my bę ir pa ti pa si-
da ly ti sa vo pa tir ti mi su jau nes niu mo ki niu. 
Kai bu vau penk to kė, vy res nė se sė man tik-
rai pa dė jo leng viau adap tuo tis nau jo je ap-
lin ko je“, – sa kė K. Dim šai tė.

Mer gi nos bro liu ta po spe cia lių jų ugdy-
mosi po rei kių tu rin tis ber niu kas. Įdo mu 
tai, kad pa ti Klau di ja pa pra šė leis ti jį glo bo-
ti. Pak laus ta, ko dėl ne si rin ko leng ves nio 
ke lio, de vin to kė at sa kė, jog juo ga li ei ti vi-
si, o ji no rė jo iš ban dy ti sa ve ir bu vo tik ra, 
kad ga lės pa dė ti nau ja jam sa vo drau gui. Ji 
ti ki no su glo bo ja mu ber niu ku už mez gu si 
pa kan ka mai tvir tą ry šį.

„Be si mo ky da ma pra di nė se kla sė se jau-
čiau si pa kan ka mai drą siai ir tvir tai. Vis dėl-
to atė jus į pa grin di nę mo kyk lą vi si ap link 
stai ga ta po di de li, o ma no drą sa kaž kur iš-
ga ra vo. La bai džiau giuo si, kad tu rė jau se sę, 
ku ri man pa dė jo grei čiau ap si pras ti. Mes 
ta po me ga na ar ti mos. Į daug ką ėmiau ki-
taip žiū rė ti, su ra dau daug nau jų pa žin čių. 
Net ir šian dien su ta mer gi na ar ti mai bend-
rau ja me. Nors ji gy ve na už sie ny je, mes vis 
tiek su si ra šo me, pa svei ki na me vie na ki tą 
įvai rių šven čių pro ga“, – pa sa ko jo A. Amb-
ra ze vi čiū tė.

Ji pri si pa ži no, jog la bai lau kė, kol pa ti 
ga lės tap ti penk to ko glo bė ja mo kyk lo je. Ir 
nors nau ja sis bro lis iš pra džių jos ne klau sė, 
ta čiau la bai grei tai vis kas pa si kei tė. Da bar 
Aus tė ja sa vo glo bo ti niui – tik ras au to ri te-
tas.

Abi kal bin tos mer gi nos džiau gė si, jog tu-
ri ga li my bę bū ti uni ka laus pro jek to da li mi. 
Jų tei gi mu, pa na šios ini cia ty vos tu rė tų bū ti 
įgy ven di na mos kiek vie no je mo kyk lo je.

Įs tai go je penk to kų adap ta ci ja rū pi na si 
vy res nieji mo ki niai GEROJI PATIRTIS

2 50 67 53 57 58 52 26 49 72 47 6 46 9 17 73 69 54 
34 14 13 33 55 70 4 20 1 56 12 60 61 25 5 65 35 19 48 
27 66 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 31 21 39 
59 42 68 10 8 32 24 15 43 30 28 41 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 029*413, 025*203, 039*691  
– pakvietimas į TV studiją; 042*720, 041*832 – 50 
Eur „Viada“ čekis; 0215247, 0030883 – automobilis 
„VW T-cross“; 0125933 – automobilis „VW Touareg“; 
02**809 – belaidė kolonėlė „JBL Go 2“; 01**736 
– belaidės ausinės „Edifier Head“; 014*990, 036*548 – 
„Maximos“ čekis; 00**056 – išmanioji apyrankė „Xiaomi 
5“; 027*396 – išmanusis televizorius „Xiaomi Mi“; 
002*778, 011*776 – kavos aparatas „Master Coffee“; 
0140123, 0105205, 0302415, 0444129, 0410106, 
0241617, 0064338, 0279349 – pretendentas į butą; 
026*797 – robotas-siurblys „Xiaomi Mi“; 025*928 
– „Senukų“ čekis; 037*542 – „Topo centro“ čekis buitinei 
technikai; 02**140 – užklotas ir pagalvė „Dormeo Hug“.

Laimėjimai: visa lentelė – 5 x 8 355 Eur, įstrižainės – 
17 Eur, eilutė – 6 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1340. 
Data: 2021-12-12.

Atkelta iš 2 p.

Vai ra vo gir tas
Nak tį į sek ma die nį Pil viš kiuo se 
su lai ky tas ne blai vus vai ruo to jas.

Pil viš kiuo se pa tru lia vę pa rei-
gū nai apie 0.30 val. su stab dė pa-
tik rin ti au to mo bi lį „Vol vo“, ku rį 
vai ra vo 24-erių Pet ras Mok rec-
kas. Paaiš kė jo, kad vai ruo to jas ne-
blai vus. Jam nu sta ty tas vi du ti nis 
(1,95 pro m.) gir tu mas.

Siau čia su kčiai
Po li ci ja įspė ja, kad prieš šven-

] tes itin pa dau gė jo su kčia vi mų vie-
šo jo je erd vė je.

Suk čiai taip suį žū lė jo, kad ne 
tik skel bia apie par duo da mus pa-
klau sius daik tus, ku rių ne tu ri, bet 
ir se ka ieš kan čiųjų ką nors pirk ti 
skel bi mus. Ne se niai pa skel bęs, 
kad ieš ko au to mo bi lio de ta lės, vil-
ka viš kie tis li ko ap gau tas. Per ve-
dęs į su kčiaus są skai tą pi ni gus, vė-
liau su juo su si siek ti ne be ga lė jo.

Nors po li ci ja to kius su kčia vi-
mo at ve jus at sklei džia, daž niau-
siai pi ni gų nu ken tė ju sie ji neat-
gau na, nes su kčiai jo kių pa ja mų 
ar tur to ne tu ri, o jų sko los sie kia 
de šim tis tūks tan čių eu rų.

ĮVYKIAI
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Kiaules skersti.
Tel. 8 614 11 665. 2989

Paršelius, kiaules skersti.
Tel. 8 616 03 005. 3156

Skaldytas uosines, alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas (ir pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams, 
alksnines pjuvenas. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Įvairi 
statybinė mediena. Pristato 
patogiu laiku. 
Tel.: 8 641 78 208,                                                                      
        8 646 61 001. 1890

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, alksnines malkas, 
stambias alksnines, beržines 
supjautas ir nesupjautas 
(pakais) atraižas, smulkias 
atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai.
Tel. 8 642 55 133. 5

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

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

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

Malkas, sukrautas kontei-
neriuose po 1 m³, uosines, 
beržines ir alksnines skaldytas, 
supjautas stambias atraižas bei 
smulkias atraižas prakurams, 
atraižas pakais, alksnines 
pjuvenas, statybinę medieną. 
Greitai ir nemokamai pristato.  
Tel.: 8 652 14 613, 
        8 671 98 262. 1889

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

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, 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 

Sukapotas malkas: drebulines, 
pušines – 32 Eur už erdm, 
juodalksnines – 35 Eur už erdm, 
beržines, ąžuolines – 37 Eur už 
erdm, uosines – 45 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789. 2446

FORD GALAXY TDI (2005 m., 1,9 
l, 85 kW, tvarkingas, TA iki 2022 
m. spalio mėn., žalios spalvos).
Tel. 8 656 10 316. 3154

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kaupikus, 
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, 
kaupikus, bulvių varinėtuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
piemenis gyvuliams ganyti, 
kuoliukus, laidą, izoliatorius, 
įvairias atsargines dalis 
lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187. 3183

Kalėdines eglutes Virbalyje. Jūs 
išsirenkate – mes nupjauname.
Tel. 8 675 08 412. 3026

Kalėdines egles, daniškus kėnius.
Tel.: 8 654 60 179, 
        8 667 44 277. 3158

Vilkaviškio medelyne – gyvas 
kalėdines eglutes (vazonuose, 
žaliosios, sidabrinės, serbinės), 
kėnius, kirstines egles (žalias ir 
sidabrines, 1,5–2,5 m).
Tel.: 8 681 45 094, 
         8 654 45 413. 3082

Valuckų ūkis nuolat – įvairios pas-
kirties bulves, kukurūzų grūdus, 
garstyčias. 
Tel.:  8 652 73 696,
         8 687 29 812. 2613

Bulves 'Laura' (0,40 Eur už 
kg, užaugintos be trąšų ir 
chemikalų, sufasuoja pagal 
pageidavimą).
Tel. 8 685 41 509. 2991

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 2,65 Eur už 
kg, lenkiška – 2,29 Eur už kg). 
Puselės sveria 50–60 kg.
Tel. 8 607 12 690. 2883

Mėsines kiaules (apie 150 kg) 
Bartninkuose.
Tel. 8 652 29 497. 3184
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Už papildomą 1 Eur savo skelbimą 10 dienų matysite „Santakos“ 
interneto svetainės pagrindiniame puslapyje. 

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

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 
 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

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

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Gauta nauja siunta!

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. 470

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti

 Tel. 8 640 27 022. 

Užsk. 3311

» 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

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

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

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

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

Užsk. 2583

Užsk. 3014

Prie Jūrės padalinio (Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.) 

komandos kviečia prisijungti
gamybos darbuotojus (nuo 700 Eur „į rankas“), 
autokrautuvo vairuotojus (900 Eur „į rankas“),

kiemo darbininkus (600 Eur „į rankas“).
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!

Kelionė autobusu į darbą arba kuro išlaidų kompensavimas 
(yra papildomų sąlygų)!

Draudimas nuo traumų! 
Už draugo rekomendaciją – 100 Eur („į rankas“) premija!

Skambink arba rašyk! 
Tel. 8 600 00 515; cv@juodeliai.lt.

Užsk. 228

Duonelaičių ir 
Totorkiemio karjerai

* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys
Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.

Užsk. 2339

Gruo džio 23 d., 10 val., Vil niaus g. 4, Vil ka viš ky je, vyks on ko lo-
gi nių li go nių aso cia ci jos „Vil tis“ na rių ata skai ti nis rin ki mų su-
si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. Pir mi nin ko ata skai ta ir jos tvir ti ni mas.
2. Fi nan si nė ata skai ta ir jos tvir ti ni mas.
3. Pir mi nin ko ir val dy bos rin ki mai.
4. Ei na mie ji klau si mai.
Na rių da ly va vi mas bū ti nas.
Kadangi gruodžio 4 d. įvykusio susirinkimo metu nesusidarė 

narių, turinčių balsavimo teisę, kvorumas, kviečiamas pakartotinis 
susirinkimas gruodžio 23 d.

Dėl techninės klaidos gruodžio 10 d. buvo išspausdintas skel-
bimas su klaidinga susirinkimo data. Užsk. 3152

Gruo džio 19 d. (sek ma die nį), 13 val., šau kia mas Dar bo par ti jos 
Vil ka viš kio sky riaus na rių vi suo ti nis ata skai ti nis rin ki mų su si-
rin ki mas ad re su: Vil niaus g. 4, Vil ka viš kis.

Ne sant kvo ru mo, pa kar to ti nai su si rin ki mas bus šau kia mas 2022 
m. sau sio 5 d., 17.30 val., tuo pa čiu ad re su.

Da nu tė ME DEK ŠIE NĖ
Darbo partijos Vil ka viš kio sky riaus pir mi nin kė

Užsk. 3190

LAI MU ČIO PA LIO NIO FIR MA

PER KA 
BU LIUS, KAR VES,

TE LY ČIAS SKERS TI.
Mo ka 6 pro c. ir 21 pro c. 

PVM prie dus. At sis kai to iš kar-
to.

Tel. 8 617 22 283. 
Užsk. 1459



2021 m. gruodžio 14 d.

Reikalingas žmogus dirbti 
daržovių rūšiavimo sandėlyje 
Kybartuose (darbas labiau 
tinkamas moterims). 
Tel. 8 650 96 733 (skambinti 
darbo valandomis). 3112

UAB „Provincijos mėsa“ 
reikalingas (-a) gamybos 
meistro pavaduotojas (-a), 
taip pat mėsos iškaulintojas. 
Nemokančius apmoko. 
Tel. 8 639 59 092. 2967

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
akmenukus, malkas, durpių 
briketus iš Ežerėlio durpyno (gera 
kaina ir kokybė) bei kitus krovinius 
iki 8 t. 
Tel. 8 650 31 062. 2351

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, skaldelę, grūdus ir kt. 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 2314

Greitai ir gerai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879. 2018

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

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

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

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

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

Restauruoja ir remontuoja 
minkštuosius baldų. Gamina pagal 
individualius užsakymus. Gamina 
ir prekiauja čiužiniais. 
Tel.: 8 600 51 591, 
        8 628 95 059. 420

Dovanoja tvarkingus rūbelius ir 
avalynę 4–5 metų berniukui.
Tel. 8 615 96 257. 3186

Dovanoja gražią tvarkingą katytę 
(„nukirminta“).
Tel. 8 698 03 019. 3187

Šeštadienį Vilkaviškyje pamestas 
elektrinis paspirtukas. Radusiajam 
atsilygins.
Tel. 8 674 52 456. 3189

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

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

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, 
supjautas bei pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630. 2667

1 arba 2 kambarių butą Vilkaviš-
kyje (I–III a.).
Tel. 8 600 37 012. 2980

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

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
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

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

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

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

Brangiai – miškus su žeme arba 
išsikirsti. 
Tel. 8 675 24 422. 2514

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

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

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

UAB „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

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

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

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
arba pirktų žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 09 488. 1963

Arboristų paslaugos (pjauna, geni 
medžius). 
Tel. 8 633 58 400. 3136

Atlieka apdailos darbus 
(montuoja gipso kartono 
plokštes, glaisto, dažo, kloja 
laminuotas grindis ir kita).
Tel. 8 678 46 607. 3113

Remontuoja televizorius 
Kybartuose. Montuoja 
skaitmeninius priedėlius ir 
antenas. 
Tel. 8 699 49 025. 3185

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

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 1992

Kasa naujus, valo senus 
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka 
įvairius kasimo, krovimo, žemės 
lyginimo darbus.
Tel. 8 659 45 419. 669

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

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419. 670

SIŪLO DARBĄ
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Tegul išsiskyrimo skausmas kuo greičiau užgęsta – nors 
ir labai sunku. 

Nuoširdžiai užjaučiame Laimą Vabalienę ir jos artimuosius dėl 
brangios mamos mirties. 

Nepriklausomybės g. 60-o namo II laiptinės gyventojai 3176

Mylimas žmogus į Amžinybę neišeina. Sunkią valandą ir 
šviesią minutę jis šalia – mintyse, prisiminimuose.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą ir Stasį Navaičius dėl mylimos 
mamos-uošvės-močiutės mirties.

Černių šeima 3192

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės 
eina ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty 
gyva išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Dalę ir Vidą Miesčionaičius dėl mamos-
uošvės-močiutės mirties.

Kaimynai R. ir A. Kučiauskai, S. Stankevičienė, S. Maslauskienė, 
K. ir A. Kieliai 3193

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, bus vėjeliu ir plaukus 
sušukuos. Bus skarele, kai ašara nurieda, ir tik sapne 
paguodos ranką bepaduos.

Dėl Birutės MAJAUSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės artimuosius.

Virbalio parapijos bažnyčios choristai, vargonininkė ir klebonas 3194

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą. Brangaus žmogaus 
juk niekas negrąžins. Tušti namai švies netektim iš tolo, 
nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Dėl Birutės MAJAUSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės artimuosius. 

Moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“ 3195

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas niekados.

Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Rimantą 
Adomaitį. 

A. ir L. Labanauskai, L. ir R. Šventoraičiai, A. ir M. Žaldokai 3196

Mylimas žmogus į Amžinybę neišeina. Sunkią valandą ir 
šviesią minutę jis šalia – mintyse, prisiminimuose.

Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Rimantą 
Adomaitį. 

J. ir A. Labanauskai, D. ir K. Budrevičiai, L. ir A. Grigalevičiai, 
V. Leščinskienė 3197

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Nors, atrodo, visada žinai išėjimo neišvengiamybę, bet tai užklum-
pa netikėtai ir skaudžiai, o žodis „niekada“ giliai žeidžia širdį.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kas paguodos žodžiu, gėlės 
žiedu, žvakės ugnele, mintimis, malda ir giesme kartu su 
mumis Amžinybės keliu palydėjo mūsų mylimą mamą Vidą 
LEKECKIENĘ.
Vaikai su šeimomis 3198

PERKA
ĮVAIRŪS

Reikalingas vairuotojas-tiekėjas. 
Darbas sandėlyje Virbalyje 
ir produkcijos išvežiojimas 
klientams Lietuvoje. Būtina turėti 
teisę vairuoti didžiausio svorio 
sunkvežimį. Atlyginimas 1 300–
1 500 Eur (prieš mokesčius). 
CV siųsti el. p. info@procolor.lt. 
Tel. 8 699 56 422. 3188 
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Ty kos rū kas ir 
plik le dis
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S Geresnė duonelė sava, 
kad ir juoda, negu pyragas 
ant svetimos lentynos. 

Lietuvių liaudies patarlė

Gruodžio 15-oji – 
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena

DIENOS

Gruodžio 14 d. 
Alfreda, Alfredas, Augedas, Augenė, 
Augenis, Fredas, Kintibutas, Kintrimas, 
Kintrimė, Kintvilas, Kintvilė, Tarvainas, 
Tarvainė

Gruodžio 15 d. 
Celsas, Čiovydas, Gaudencija, Gaudenis, 
Justas, Kristijonas, Lybartas, Lygaudas

Gruodžio 16 d. 
Albinas, Albina, Alina, Audronė, 
Kalmantas, Kalmantė, Kalmina, 
Kalminas, Kalminta, Kalmintas, 
Vygauda, Vygaudas
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VARDINĖS

Šian dien daug kur lis, dulks nos. At sar giai 
– pa ry čiais bus sli du. Aukš čiau sia tem pe ra-
tū ra bus nuo 1 laips nio šal čio iki 4 laips nių 
ši lu mos.

Ant ra die nį taip pat ne gau siai pa lis. Kai 
kur rū kas, nak tį vie to mis li jund ra, plik le-
dis. Pūs vi du ti nio stip ru mo piet va ka rių 
vė jas. Nak tį dar at šals iki 2 laips nių šal čio, 
die ną bus 1–3 laips niai ši lu mos.

Tre čia die nis bus ap niu kęs, bet be gau-
ses nių kri tu lių. Pūs gū siuo tas va ka ri nių 
kryp čių vė jas, tem pe ra tū ra vi są pa rą svy-
ruos apie 2–4 laips nius ši lu mos.

Orai artimiausiomis dienomis bus 
niūroki, bet nešalti.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Šaulys (11 23–12 21)

Priešpilnis iki gruodžio 17 d.

08:33
15:52
07:19

Spin din čia me Žie mos so de – 
iš skir ti nės ža lias ka rės

Atkelta iš 5 p.

Lilija Navikienė pri mi nė, kad Bu ra ti nas 
vai kų dar že ly je gy ve na jau se niai. Jį prieš 
dau giau ne gu du de šimt me čius iš skap ta-
vo vie nos dar že li nu kės se ne lis.

Ke lio nei į mies to so dą me di nu kas ruo-
šė si iš anks to. Bend ruo me nės mo te rys 
nu mez gė šil tes nius rū be lius, o kad liūd na 
ne bū tų, dar ir į sū puok les pa so di no. Vė jo 
lė tai ju di na mos Bu ra ti no sū py nės sim bo li-
zuo ja vai kys tės žais min gu mą.

Pir mi nė eg lu tės idė ja bu vo kiek ki to-
kia. L. Na vi kie nė pa sa ko jo, jog pla na vo 
me de ly je įam žin ti dar že lio gru pių pa va di-
ni mus, ta čiau kai bu vo pa siū ly ta Bu ra ti no 
idė ja, pir mo sios min ties at si sa kė. „Vi suo-
se ren gi niuo se da ly vau ja vai kai, pas mus 
taip ne bū na, kad ke li žmo nės su si gal vo ja 
ir ima si kaž ko kios idė jos. Vi sa da tei rau-
ja mės tiek dar že lio bend ruo me nės, tiek 
vai kų nuo mo nės“, – pa brė žė pe da go gė. Eg-
lu tės for mą su gal vo jo dar že lio įvaiz džio 
for ma vi mo dar bo gru pė, o ją iš pjaus tė, 
žais liu kus ir lem pu tes už ka bi no auk sa ran-
kis meist ras Re mi gi jus Bur žins kas.

Jau kios sen jo ro Ka lė dos
Daž nas praei vis vaikš ti nė da mas Žie-

mos so de il gė liau stab te li prie Vil ka viš kio 

] tre čio jo am žiaus uni ver si te to šven ti nės 
kom po zi ci jos. Jau kus krės las, ran kų dar bo 
žais liu kais pa da bin ta eg lu tė, ži di nys – tai 
iš ra din gos uni ver si te to bend ruo me nės 
dar bo vai sius.

Dai lės tech no lo gi jų fa kul te to dekanė ir 
kom po zi ci jos idė jos au to rė Ma ri ja Ščer bie-
nė pa sa ko jo, kad pa grin di nė min tis bu vo 
at spin dė ti jau kias sen jo ro Ka lė das: „Įsi-
vaiz duo ju sen jo rą sa vo kam ba rė ly je prie 
ži di nio, ant ke lių įsi tai sęs sė di anū kas ir 
lau kia ka lė di nės pa sa kos.“ Mo te ris ne slė-
pė, jog kuo dau giau jaus mo įde di į kū ry bą, 
tuo la biau ji pa tin ka žmo nėms. Svar biau-
sia, kad vis kas bū tų pa da ry ta pa čių ran ko-
mis, to dėl žais liu kus pra dė ta ga min ti su lig 
stu di jų me tų pra džia.

Kiek vie nas eg lu tės žais liu kas iš skir-
ti nis tiek spal vo mis, tiek ga my bos tech-
ni ka. Vie ni bliz gu čiais ir ka ro liu kais 
iš siu vi nė ti, ki ti kar pi niais iš mar gin ti ar 
įmant rio mis juos te lė mis de ko ruo ti. Vi si 
skir tin gi ir gra žūs, originalūs. Mo te ris 
at sklei dė, kad bu vo min čių pa ruoš ti pa sa-
kos gar so įra šą, ta čiau tam bū tų rei kė ję 
dau giau lė šų.

Ant eg li ša kė mis ap tai sy to krės lo pa dė-
tas šil tas ap klo tas, o ša lia – kny gos, to dėl 
ka lė di nės dva sios ku pi nas vaiz de lis lan-
ky to jus kvie čia pri sės ti. Kaip kal bė jo M. 

Ščer bie nė, įsi tai sius krės le ga li ma grįž ti į 
vai kys tę ir pri si min ti se ne lių ar tė vų sek-
tas pa sa kas.

(Bus dau giau)

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas Žiemos sodo lankytojams dova-
nojo išskirtinę kalėdinę kompoziciją jaukių senjorų Kalėdų tema.

Simonos SIMANAVIČIENĖS nuotr. 
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Iš švendrų pagaminta „Stirniškių 
uogų“ eglė simbolizuoja kaimo 
istoriją ir pagrindines Audriaus 
Mesecko ūkio veiklas.

S

Į sūpynes pasodinti medinuką 
buvo Vilkaviškio vaikų lopšelio-
darželio „Buratinas“ ugdytinių 
idėja.
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„Santakos“ 
prenumerata – 

geriausia
kalėdinė 
dovana!

Užsakykite savo artimajam, draugui  
ar kaimynui mūsų laikraštį ir padovanokite 

jam dovanų kuponą! 
Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Vil ka viš ky je
Gruo džio 15 d., 12 val., kul tū ros cent re 
vyks edu ka ci nis už siė mi mas „Pin tos 
Ka lė dos“. Šven ti nę de ko ra ci ją su si kur-
ti pa dės pe da go gė Eglė Rut kaus kie nė.
Gruo džio 19 d., 16 val., or ga ni zuo ja-
mas ka lė di nis šiau rie tiš ko jo ėji mo 
žy gis. Da ly vių lau kia ma Vil ka viš kio 
mies to so de. Or ga ni za to riai ža da 
sma gų pa si vaikš čio ji mą po mies tą ir 
do va nų. Žy gei viai re gist ruo ja mi Vi-
suo me nės svei ka tos biu ro tel. (8 342) 
31 058.

Gi žuo se
Gruo džio 15 d., 18.30 val., vyks eg-
lutės įžie bi mo šven tė. Par ke ly je bus 
ga li ma pa si da ry ti ka lė di nę nuo trau-
ką, iš rink ti pa tį ka lė diš kiau sią nykš-
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tu ką, su si tik ti su Ka lė dų Se ne liu. 19 
val. kul tū ros na muo se pra si dės su si-
ti ki mas te ma „Kaip Grin čas Ka lė das 
vo gė“.

Pil viš kiuo se
Gruo džio 17 d., 18 val., kul tū ros na-
muo se vyks ren gi nys „Ka lė di nės pa-
sa kos be lau kiant“. Da ly vaus vie ti niai 
mė gė jų me no ko lek ty vai, pa si ro dys 
mies te lio iki mo kyk li nu kai.

Bart nin kuo se
Gruo džio 15 d., 15 val., Jo no Ba sa na-
vi čiaus gim ti nė je ren gia mas edu ka ci-
nis už siė mi mas „Ad ven to pa pro čiai 
ir tra di ci jos. Kū čiu kų ke pi mas“.
Gruo džio 19 d., 14 val., bend ruo me-
nės na muo se vyks ka lė di nis ren gi-
nys vai kams „Bal tam žie mos pa ta le“. 
Sve čiuo sis Ka lė dų Se ne lis.
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KAS? KUR? KA DA?
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