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KONFLIKTAS DĖL
NETIKSLAUS
TESTO PASIEKĖ
NET MINISTERIJĄ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Mažosios Lietuvos kultūros
sostinės vardą pateisino

Savivaldybės tarybos
narių dėmesiui!
Gruodžio 22 d. (trečiadienį),
10 val., vyks Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos
posėdis. Skelbimų projektai
skelbiami interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.
Atsižvelgiant į dabartinius koronaviruso (COVID-19 ligos) plitimo rodiklius šalyje, Savivaldybėje yra valdomi
gyventojų srautai, todėl Tarybos posėdyje kviečiami dalyvauti tik Tarybos
nariai ir klausimus pristatantys Savivaldybės skyrių vedėjai, o rajono gyventojus kviečiame Tarybos posėdžio
tiesioginę transliaciją stebėti internetu.
Posėdis bus transliuojamas tiesiogiai Vilkaviškio rajono savivaldybės
„YouTube“ paskyroje.

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras
Užsk. 3182
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S Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė ir Klausučių kaimo bendruomenės pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas ypač daug dirbo, kad kaimas pateisintų 2021 metais turėtą mažosios Lietuvos kultūros sostinės statusą.
Ievos ŠLIVINSKIENĖS nuotr.
Renata VITKAUSKIENĖ

„Daug rankų didžią naštą pakėlė!“ – toks apibendrinimas penktadienio vakarą nuskambėjo Klausučiuose, kurie šiemet turėjo mažosios
Lietuvos kultūros sostinės statusą. Jį liudijusi vėliava nuleista per
uždarymo ceremoniją. Kitąmet mažosios Lietuvos kultūros sostinės
iniciatyvą Marijampolės apskrityje tęs Sangrūdos kaimo (Kalvarijos
sav.) bendruomenė. Klausučiuose ir apie juos lieka daug ryškių prisiminimų.
Šiomis dienomis rajone viena po kitos
įžiebiamos kalėdinės eglutės. Kiekviena

savaip graži. Vis dėlto puošianti Klausučių
kaimo centrą – išskirtinė, tituluota, mat ji

S Ši kaimo centrą puošianti kalėdinė
eglutė ypatinga – ji buvo įžiebta
kaip mažosios Lietuvos kultūros
sostinės eglė.
sušvito kaip mažosios Lietuvos kultūros
sostinės eglė. Ją įžiebti padėjęs Kalėdų Senelis prie baltai nušvitusios žaliaskarės ilgai neužsibuvo. Galbūt dėl to, kad tąvakar
Klausučių kaimo žmonės bei svečiai savo
dėmesį dalijo tarp to, kas jau buvo, ir tarp
to, kas dar laukia.
„Lai dangų žvaigždėmis nusėja artėjančių švenčių dvasia, tegul prasmė, darna ir
gėris karaliauja jūsų krašte!“ – įsitaisęs teleskopinio krautuvo kėlimo kauše kaimui
palinkėjo Kalėdų Senelis ir išskubėjo savais keliais.
] Nukelta į 3 p.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Kaip vertinate šiemetinę
Vilkaviškio centro puošybą?

S Ligita MATJOŠAITIENĖ
iš Alvito k.:

– Nesu priekabi. Man viskas atrodo
puiku, aikštė bent kažkiek papuošta.
Kaip pernai buvo, neatsimenu, atrodo,
eglutė buvo žaliai apšviesta. Pati esu iš
Alvito, mūsų miestelis dar nepapuoštas,
kol kas tik bažnyčia žiba.

S Onutė PAUNKSNIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Eglė centre man labai jau graži,
bet trūksta puošybos, apšviestų medžių. Miesto sodas labai toli, ne kiekvienas iki eglučių alėjos nueis. Aš pati dar
nebuvau, nemačiau.

S Dalia MURAUSKIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Smagu, kad Vilkaviškis puošiasi,
nauji takai puikūs. Žinoma, centre šiemet truputį liūdniau, trūksta šviesos.
Pernai miestas buvo puošnesnis, labiau
žibėjo. O iki eglučių parko seniems žmonėms pernelyg toli nukeliauti.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Savanorių dienos paminėjimas:
gera daryti gera
PASIRINKIMAI

Vilkaviškio kultūros
centre paminėta Tarptautinė savanorystės
diena, pasidalyta mintimis apie darbo be jokio
atlygio esmę.
Savanorystė – plačiai pasaulyje paplitęs reiškinys, vis labiau
populiarėjantis ir Lietuvoje.
Mokyklos savanorišką veiklą
įtraukia į ugdymo programas
ir moksleiviams už ją skiria
papildomų balų. Savanorių pastangomis organizuojami renginiai, rinkimų akcijos. Jie lanko senelius, pagalbos linijomis
atsakinėja į skambučius. Savanoriai švarina, puošia mūsų
miestų bei miestelių aplinką ir
atlieka daugybę kitų darbų, neprašydami už tai jokio atlygio,
dažnai likdami „užkulisiuose“
nepastebėti ir nepaminėti.
Renginyje, skirtame Tarptautinei savanorystės dienai S Gerą nuotaiką Savanorių dienos renginyje palaikė grupės „Baltasis kiras“ vokalistas Tautvydas Paulius Augustinas.
Jono JUŠKEVIČIAUS nuotr.
paminėti, savo mintimis dalijosi keletas savanoriška veikla
užsiimančių vilkaviškiečių. Danguolė Gu- dąs lyderystės, iniciatyvos, jis ragino visus jeigu aš kalbu apie šią veiklą, tai tik todėl,
deliauskienė (jaunimo reikalų koordinato- drąsiau, aktyviau dalyvauti šioje veikloje ir jog noriu, kad tą žinutę išgirstų.“
rė rajone), atstovavusi Vilkaviškio „Lions“ užtikrino, kad „daryti gera yra gera“.
Renginio pabaigoje jo dalyviams konklubo projektui „Gera daryti gera“, kalbėMindaugas Keršys – Vilkaviškio mobi- certavo grupės „Baltasis kiras“ vokalistas
jo apie tai, kad savanoriška veikla yra už- liojo COVID-19 patikros punkto savanoris Tautvydas Paulius Augustinas. Jis taip pat
krečiama: pradeda vienas šeimos narys, o – pabrėžė visų savanorių indėlį ir bendrų kalbėjo apie savanorystę, priminė, jog visi
tuoj pat įsitraukia ir kiti. Lietuvos mokslei- pastangų svarbą. Jis pritarė, kad kartais geriausi dalykai yra nemokami, gaunami
vių sąjungos atstovė Rugilė Neverauskaitė tikrai sunku imtis iniciatyvos, kad reikia dovanų iš bičiulių ir net nepažįstamųjų,
prisipažino, jog savanoriška veikla išmo- drąsos žengti pirmąjį žingsnį, bet, anot kad perkami tik daiktai, kurie greitai sukė ją viešojo kalbėjimo įgūdžių.
Mindaugo, nė vienas pabandęs nenusivi- sidėvi ir sulūžta. Paraginęs visus kasdien
Kaimo bendruomenių savanoriams at- lia. „Priešingai – darydami gera kitiems, nuveikti bent po vieną gerą darbą tikrą sastovauja Rimvydas Palubinskas. Jis papa- duodami ką nors tai vietai, kurioje gyvena- vanorį jis apibūdino paprastai: „Jei matai,
sakojo apie savo patirtį: prieš dešimtmetį me, ir patys pasikrauname teigiamos ener- kad reikia kažką padaryti, tai ir padaryk.
veikti kaimo bendruomenėje pradėjęs nuo gijos“, – tvirtino jis.
Gyvenk taip, kad šalia tavęs kitiems būtų
mažų dalykų vėliau ėmėsi ir didelių darEvenika Mekšraitytė – Vilkaviškio kultū- gera“, – sakė jis. Tarsi patvirtindamas savo
bų. Anot Rimvydo, visi 56-ių rajono kaimo ros centro savanorė. Ji pritarė minčiai apie žodžius susirinkusiesiems atlikėjas padobendruomenių aktyvūs nariai yra savano- abipusę savanorystės naudą, prisipažinda- vanojo pluoštą savo dainų, gerą nuotaiką
riai. Pats Rimvydas dabar jau ne tik kaimo ma, kad savanoriaudama užmezga daug ir pažadą sugrįžti į Vilkaviškį su visa „Balbendruomenės, bet ir Lietuvos Raudonojo naujų pažinčių, tobulėja.
tojo kiro“ grupe.
Kryžiaus savanoris. Prasidėjus pandemijai
Pasisakymus vakaro vedėja Rūta MikuRita MITKUTĖ-MADDOCK
jis kartu su kitais gabeno žmonėms į na- lytė apibendrino pacituodama kitos ilgaProjektą „Auginu save – auginu
mus maistą, vaistus, net ir į renginį tądien metės Vilkaviškio savanorės Irmos Maupasaulį“ remia Spaudos, radijo
atskubėjo iš vieno vilkaviškiečio senolio na- rienės žodžius: „Tikroji savanorystė – tai
ir televizijos rėmimo fondas
mų. Savanorystėje Rimvydas sakė pasigen- veikla, apie kurią žinau tik aš ir tas kitas. O

COVID-19 nusinešė dar dvi gyvybes
S Jonas ADOMAITIS
iš Vilkaviškio:

– Dar nespėjau apžiūrėti, ką tik grįžau iš kelionės. Atsimenu, pernai buvo
labai gražu. Mūsų Vilkaviškis – toks išskirtinis, esame pirmose gretose. Ir kur
jie kasmet tokių gražių eglių randa? Manau, kad ir šiemet bus gražu. O jei eglučių parką perkėlė – gerai, erdvės centre
daugiau!

S Jūratė TEŠKEVIČIENĖ
iš Teiberių k.:

– Man atrodo, niekada taip prastai
ir liūdnai dar nebuvo. Pernai buvo labai gražu, švietė medžiai, žvaigždės... O
šiemet tikrai pasigendu šviesos.

Nors pastarosiomis savaitėmis
sergamumas COVID-19 mūsų
rajone mažėja, niekaip neišsikapstome iš juodosios zonos.
Statistikos departamento duomenimis,
šiuo metu koronavirusu serga 158 mūsų
rajono gyventojai, nuo pandemijos pradžios registruoti 4 502 viruso atvejai, per
praėjusią savaitę vidutiniškai kasdien susirgo po 11 žmonių.
Per keturias paskutines dienas rajone
registruoti 39 nauji atvejai, iš jų ligoninėje guli 9 pacientai. Jauniausiam ligoninėje
gydomam COVID-19 užsikrėtusiam vilkaviškiečiui –71-eri, vyriausiam – 95-eri metai. Tiesa, ne visi užsikrėtusieji į ligoninę
pateko dėl sunkios būklės – 6 užsikrėtė
jau gulėdami gydymo įstaigose.
Praėjusią savaitę mirčių statistika pasipildė dar dviem mūsų rajono gyventojais,
tad iš viso nuo COVID-19 mirė 82 kraštiečiai. Gruodžio 10 d. užgeso 83-ejų vyro,
gruodžio 11 d. – 63-ejų moters gyvybė.
Darbingo amžiaus rajono gyventoja simptomus pajuto lapkričio 26 d., liga konstatuota lapkričio 30 d. Šių mirčių gal būtų

išvengta, jei žmonės būtų pasiskiepiję.
Pirmadienio duomenimis, rajone šiuo
metu registruoti 9 protrūkiai, tačiau tik 3
iš jų aktyvūs. Plečiasi židinys Vilkaviškio
pradinėje mokykloje. Su juo siejami 26 atvejai, iš kurių 4 antriniai. Kurį laiką prigesęs vėl įsiliepsnojo židinys Vilkaviškio
Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Su juo siejama 12 atvejų, iš kurių 2
antriniai. COVID-19 vėl įsisuko į ligoninės
Vidaus ligų skyrių. Koronavirusas diagnozuotas 4 pacientams.
Artėjančios šventės medikams kelia
nerimo. Sveikatos apsaugos ministerija
įpareigojo, jog savivaldybėse šventinėmis
dienomis dirbtų bent viena šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga 4 val. kontaktiniu būdu ir 4 val. nuotoliniu būdu. Savivaldybės paskirtoje įstaigoje medicinos
paslaugos bus teikiamos visiems prie rajone esančių pirminių sveikatos priežiūros
įstaigų prisirašiusiems gyventojams.
Informaciją apie sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą šventiniu laikotarpiu
nuo gruodžio 20 d. bus galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje, apie tai
skelbsime ir „Santakoje“.
„Santakos“ inf.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Pažeidė taisykles
Policija sulaikė saviizoliacijos taisyklių nesilaikiusį jaunuolį.
Apie tai, kad bendruomeniniuose
vaikų globos namuose gyvenantis aštuoniolikmetis serga COVID-19 ir nesilaiko
saviizoliacijos, policijai pranešė socialinė
darbuotoja. Jaunuoliui koronavirusas buvo konstatuotas gruodžio 6 d. ir jis privalėjo izoliuotis iki gruodžio 20 d. Tačiau
sėdėti namuose vaikinui nusibodo ir jis
gruodžio 10 d. išėjo susitikti su draugais.
Dėl kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
] Nukelta į 9 p.

„Santaką“ galite
skaityti ir internete
www.santaka.info
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Konfliktas dėl netikslaus testo pasiekė
net ministeriją
SITUACIJA

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vilkaviškietė Lina įsitikinusi,
kad netikslus greitojo testo
rezultatas galėjo lemti liūdnas
pasekmes ir šiandien jos tėčio
tarp gyvųjų nebebūtų. Tačiau
medikai tvirtina, kad solidaus
amžiaus tėvą prižiūrinti dukra
piešia pernelyg juodą scenarijų
ir faktus interpretuoja savaip.
Vykti atsisakė

Su dukra Lina gyvenantis 88-erių Juozas praėjusį pirmadienį pasijuto prastai.
Vyrui stentuota širdis, po oda implantuotas
stimuliatorius. Tad bet koks negalavimas solidaus amžiaus vyriškiui ir jo artimiesiems
kelia nerimą. Kaip pasakojo dukra Lina, tąkart tėčiui sutriko širdies ritmas ir jiedu nutarė kviesti greitąją pagalbą.
Atvykę medikai apžiūrėjo ligonį, padarė kardiogramą, tačiau ši jokių pakitimų nerodė. Visgi jie nusprendė solidaus amžiaus
ligonį nuvežti į ligoninę, kad būtų atlikti detalesni tyrimai.
Iš paskos greitajai pagalbai į ligoninę nuskubėjo ir ligonio dukra. Lina nustebo, kai
sunegalavęs tėvas nebuvo įleistas į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, o greitasis
COVID-19 antigenų testas jam buvo paimtas greitosios pagalbos automobilyje.
Tačiau dar labiau dukrą nustebino rezultatas – testas parodė, kad senolis užsikrėtęs koronavirusu. Kadangi Vilkaviškio
ligoninė COVID-19 sergančių pacientų negali gydyti, medikai pradėjo rengti dokumentus ir ketino ligonį gabenti į Marijampolės ligoninę.
– Aš iškart pasipriešinau. Nedaviau tėčio vežti į Marijampolės ligoninę. Nuolat
girdžiu, kad daug šios ligoninės COVID-19
skyriuje gydytų pacientų gyvi nebegrįžta,
– pasakojo Lina. – Iškart pareikalavau, kad
tėčiui ir man padarytų tą tikrąjį – PGR testą.
Mudu kartu gyvename, tai jeigu tėtis serga
koronavirusu, turėčiau sirgti ir aš.

Diagnozė nepasitvirtino

Medikai paėmė PGR testus tiek Juozui,
tiek jo dukrai, tačiau šių testų rezultatų ten-

S Greitieji antigenų testai visuomet imami greitosios medicinos pagalbos automobilyje.
Autorės nuotr.
ka laukti iki kitos dienos, todėl Lina tėvą išsivežė namo. Ji pasirašė visus dokumentus,
jog atsisako gydymo Marijampolės ligoninėje ir prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę. Moteris neslėpė pasipiktinimo, kad
blogai pasijutęs tėvas taip ir liko neapžiūrėtas medikų.
Grįžusi namo Lina netrukus sulaukė visuomenės sveikatos specialistų skambučio.
Jie įspėjo moterį ir jos tėvą, kad sirgdami koronavirusu privalo dvi savaites izoliuotis ir
neiti iš namų.
– Aš puikiai suprantu, kad COVID-19
sergantys žmonės privalo izoliuotis ir nepateisinu tų, kurie nepaiso šio reikalavimo.
Patys labai saugomės, ypač dėl ligoto tėčio,
nes jis neskiepytas nuo koronaviruso, – guodėsi Lina.
Kitą dieną portale e.sveikata patikrinusi PGR testo rezultatus moteris pamatė,
kad tiek jai, tiek tėčiui COVID-19 diagnozė
nepasitvirtino. Visgi įrašas, kad Juozas serga koronavirusu, nebuvo panaikintas.
– Įsivaizduokite, kokia nesąmonė. Dėl
klaidingo testo rezultato tėtis privalo izoliuotis, keturis mėnesius negalės skiepytis
nuo COVID-19, negavo būtinos medicininės

pagalbos, – piktinosi Lina ir klausė, ką dėl
to turėtų kaltinti.
Vilkaviškietė neslepia, kad dėl šios situacijos kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą. Ji svarstė, kas būtų nutikę, jei neskiepytas tėtis būtų nugabentas į Marijampolės
ligoninę ir paguldytas drauge su koronavirusu sergančiais pacientais. Moteris neabejoja, jog ligotas, solidaus amžiaus žmogus
tikrai būtų užsikrėtęs ir iš tokios ligos nebeišsikapstęs.
Todėl Lina niekaip nesupranta, kodėl
medikai pasikliauja greitojo testo rezultatais, nedaro pakartotinio tyrimo, ir siunčia
pacientus į kovidinę ligoninę.

Testus kartoja

Vilkaviškio ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėja Erika
Tamaliūnaitė-Pėčelė sakė, kad greitieji antigenų testai nėra 100 proc. tikslūs, todėl
negalima traktuoti, jog minėtu atveju įvyko klaida. Greitieji testai visuomet imami
automobilyje, kad būtų išvengta kontakto
su kitais pacientais, jei paaiškėtų, kad ligonis serga COVID-19. Greitosios pagalbos

automobilyje pacientas gauna būtinąją
skubiąją pagalbą. Jei būklė kritinė, reikia
gaivinti, medikai tai daro iškart nepaisydami, kad ligonis gali sirgti COVID-19.
Gydytoja patikino, kad visuomet, kai
žmogus guldomas į ligoninę, atliekamas
PGR testas, tad ir Marijampolės ligoninėje
tai būtų padaryta pirmiausia.
– Gavę pirmąjį greitojo testo rezultatą
mes privalome jį įvesti į sistemą, tačiau patvirtinti diagnozę visada būtinas PGR tyrimas ir jo rezultatas yra viršesnis, – kalbėjo
E. Tamaliūnaitė-Pėčelė.
Prisiminusi kilusį konfliktą, Priėmimoskubiosios pagalbos skyriaus vedėja sakė,
jog paciento būklė nebuvo tokia, kad jam
reikėtų stacionaraus gydymo. Kardiograma nerodė jokios išemijos, širdies ritmo
ar kito ūmaus sutrikimo. Todėl tai, kad jis
būtų paguldytas į Marijampolės ligoninės
COVID-19 skyrių – tik artimųjų pamąstymai, bet ne faktai.
– Mes pacientą siuntėme į Marijampolės ligoninę, kad būtų atlikti išsamesni tyrimai, tačiau dukra to atsisakė, – konstatavo
gydytoja. – Tiesiog yra žmonių, kurie įpratę, kad jiems visos durys pačios atsidaro.
O mums visi pacientai vienodai svarbūs,
kad ir kokias pareigas užimtų ar kokiam
socialiniam sluoksniui priklausytų.

Pakeičia statusą

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus vedėja Daiva Miknevičienė
patikino, kad dėl e.sveikatos sistemoje atsiradusio įrašo senolis tikrai nenukentės.
– Kadangi 24 valandų laikotarpyje atliktas PGR testas paneigė COVID-19 diagnozę,
be to, pats pacientas neturėjo ligos simptomų ir didelės rizikos kontakto su sergančiais asmenimis, jis nebus traktuojamas
kaip susirgęs koronavirusu, – aiškino D.
Miknevičienė. – Gavę PGR tyrimo atsakymą visuomenės sveikatos specialistai sistemoje pakeičia ligonio statusą į nesergančio, tad minėtam senoliui tikrai nereikės
izoliuotis, jis galės iškart pasiskiepyti.
D. Miknevičienė pripažino, kad neatlikus antrojo testo netiksli diagnozė galėjo
pridaryti nemalonumų ir netikslumo kaina galėjo būti nemaža. Todėl visiems pacientams po greitojo antigenų testo visada
daromas pakartotinis PGR testas.

Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardą pateisino
] Atkelta iš 1 p.
„Besibaigiantys metai buvo intensyvūs ir
kupini didžiulių darbų. Nešėme mažosios
Lietuvos kultūros sostinės vėliavą. Tai buvo didžiulis įpareigojimas. Susitelkė kaimo
žmonės, bendruomenė, jos pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas puikiai koordinavo
veiklas, ir pasiekėme puikių rezultatų.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisidėjo, dirbo, kūrė, negailėdami nei jėgų, nei
laiko“, – bendromis pastangomis atliktais
darbais džiaugėsi Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė.
Projekto koordinatorius R. Puodžiūnas, už bendradarbiavimą dėkodamas
vietinei kaimo bendruomenei, seniūnijai,
ūkininkams, rėmėjams, Vilkaviškio rajono
savivaldybei, apibendrino: „Manau, kad
Klausučius, 2021-aisiais turėjusius mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulą, visi
girdėjo, žinojo ir matė.“
Renginyje viešėjęs rajono meras Algirdas Neiberka akcentavo, kad projektą
„Klausučiai – mažoji Lietuvos kultūros sos-

tinė 2021“ teko įgyvendinti pandemijos sąlygomis. Taikantis prie aplinkybių reikėjo
koreguoti išankstinius planus. Priminsime,
kad mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymo renginį balandžio mėnesį žiūrovai
stebėjo iš automobilių. „Kai vasarą Klausučių kaimas šventė savo šimtmetį, susirinko
neįtikėtinas skaičius žmonių – apie 15 tūkstančių. Taigi jo žinomumas buvo akivaizdus“, – didžiavosi Savivaldybės vadovas.
Padėkomis už bendruomenės telkimą, iniciatyvumą ir nuoširdų darbą įgyvendinant
projektą „Klausučiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ jis apdovanojo Klausučių kaimo bendruomenės pirmininką R. Puodžiūną bei seniūnę J. Skystimienę.
Už nuveiktą didžiulį darbą organizuojant kultūrinius renginius tokiu metu, kai
žmogui reikia papildomo dėmesio, reikia
galimybių išeiti iš namų ir pabendrauti,
atitrūkti nuo sunkių minčių, abiem vadovams dėkojo ir Seimo narys Algirdas Butkevičius.
Kai R. Puodžiūnas ir J. Skystimienė
nuleido vėliavą, visiems rodžiusią, kad

šiemet Klausučiai turėjo ir ypatingą titulą, ir nelengvą, tačiau prasmingą įsipareigojimą, prie jų prisijungė parlamentarė Guoda Burokienė. „Jūs pakėlėte savo
Klausučių kaimo kultūrą į tikrai neregėtas
aukštumas!“ – sakė mažųjų Lietuvos kultūros sostinių globėja. Seimo narė paskelbė,
kad Marijampolės apskrityje mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulą 2022 metais
perima Sangrūda – kaimas Kalvarijos savivaldybėje. Jo bendruomenės pirmininkei
Vaidai Skuolienei Klausučių kaimo atstovai įteikė mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iniciatyvos vėliavą, o parlamentarė
– diplomą.
„Mes atsakingai žiūrime į ateinančius
metus, ruošiame namų darbus ir tikimės
visų jūsų apsilankymo Sangrūdoje“, – sakė
V. Skuolienė. Suabejoti sangrūdiškių ryžtu
garbingai tęsti mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių iniciatyvą niekaip neleidžia prisiminimas iš Punsko. Amatininkas, paklaustas, iš kur atvyko į mugę Lenkijos mieste,
akivaizdžiai didžiuodamasis atsakė: „Iš
Sangrūdos! Juk žinote: pasaulyje yra San

Fransiskas, San Diegas, Sanremas ir yra
Sangrūda!“
„Taigi nepamirškime – kitais metais visi keliai veda į Sangrūdą!“ – akcentavo renginį vedusi kultūros darbuotoja Rūta Mikulytė. Vienoje iš devynių 2022 metų mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių turėtų įvykti įsimintinų renginių, išaugti profesionaliojo
meno prieinamumas ir sklaida, atsirasti
naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų.
Atvykusieji į renginį Klausučiuose galėjo pasidžiaugti Vilkaviškio kultūros centro
mišraus kamerinio choro „Uosija“ (vad. L.
Venclovienė), iš šio kaimo kilusio atlikėjo
Luko, dainininkės Irūnos, vaikinų muzikos grupės „Projektas“ dainomis, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro merginų šokių
kolektyvo (vad. S. Jankienė) šokiais. Šventės proga Klausučių kaimo bendruomenė
buvo atidariusi arbatinę, o širdis sušildė
puikūs fejerverkai.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Briedžius įamžinti norėjusiam
fotografui teko gerokai pasivažinėti
Eglė MIČIULIENĖ

Vilkaviškietis Gintautas Gudaitis puikiais gyvosios gamtos kadrais nuolat džiugina socialinių tinklų lankytojus.
Neseniai visus nustebino vyro nufilmuoti laukuose
laigantys briedžiai, o žiūrint į kelią kertančio stambaus
žvėries nuotrauką ne vienam nubėgo šiurpuliukas.
Ar didelė laimė sutikti ant kelio briedį
– priklauso nuo situacijos. Kartais net iki
gyvenamųjų vietovių atklystantis didžiulis gyvūnas gali pridaryti bėdos, o tamsoje
netikėtai iššokęs į kelią – sukelti skaudžią
nelaimę.
Tačiau vilkaviškietis G. Gudaitis susitikimu su dar vienu įspūdingu miškų gyventoju labai džiaugiasi ir vadina tai savo
sėkme. Gintautas nėra profesionalus fotografas, tačiau žiūrint jo darytas įspūdingas
gamtos nuotraukas atrodo, kad didžiąją
laiko dalį vyras praleidžia miškuose ir laukuose.
„Tikrai ne, – juokėsi pakalbintas vilkaviškietis. – Tiesiog aš daugiau dairausi ir
matau tai, ko kiti nepastebi. Man taip pasiseka! Visą laiką galvodavau: briedžių pilna, juos vis partrenkia automobiliai, bet
pamatyti šį žvėrį kur nors laukuose per
tiek metų niekada neteko. Kartą mačiau
briedį Vygreliuose, bet jis buvo už ežero,
per daug toli ir, kol pasiėmiau fotoaparatą, žvėris dingo.“

Tiesiog aš daugiau
dairausi ir matau
tai, ko kiti nepastebi.
Man pasiseka!
Vis dėlto šįkart pasisekė labiau: į savo
feisbuko puslapį vilkaviškietis įkėlė po
snieguotus laukus braidžiojančių poros
briedžių nuotraukas ir vaizdo medžiagą.
Stambius miško gyventojus vidury dienos
G. Gudaitis pastebėjo laukuose netoli Uosijos miško.
Azartiškas fotografas, niekada niekur

nevykstantis be savo fotoaparato, pradėjo žvėris
sekti.
„Iš pradžių briedžiai
judėjo link Širvintos upelio, tad mėginau iki jų privažiuoti šunkeliais, bet
žvėrys nutolo dar labiau.
Mačiau, kad jie bėga link
Klampučių, tad siuvau ratais aplink kokias dvi valandas, kol pagaliau briedžiai atėjo prie sankryžos
netoli fermų. Čia jau pavy- S Toks briedžių pasirodymas kelyje ne visada baigiasi laimingai tiek pačiam gyvūnui, tiek vairuoko atsidurti arčiau jų ir patojams bei jų transporto priemonėms.
Gintauto GUDAIČIO nuotr.
daryti per kelią einančio
briedžio nuotrauką“, – pasakojo G. Gudaitis.
Gamtos žinovų teigimu, vilkaviškiečio
nuotraukoje greičiausiai užfiksuota ne porelė, nes briedžių poravimosi metas baigėsi jau rugsėjo gale, o du jaunikliai – patinėlis ir patelė. Šie gyvūnai šaltuoju metu
būriuojasi žiemoti.
Po rajoną daug važinėjantis G. Gudaitis savo fotoaparatu bei naktinėmis kameromis užfiksavęs ir usūrinių šunų, barsukų, būrelius stirnų bei kitų gyvūnų.
Dabar, pasnigus, ypač „fotogeniškai“
atrodo lapės – jų kailis prieš žiemą pastorėjęs, papuręs ir ryškiai šviečia baltame
sniego fone.
O štai briedis – vienas didžiausių žvėrių, kuriuos iš taip arti natūralioje aplinkoje teko įamžinti G. Gudaičiui.
S Lapių G. Gudaitis laukuose mato gana dažnai – ypač gražiais rudauodegės
Tačiau būta ir dar stambesnio gyvūno
atrodo žiemą.
– prieš keletą metų Vištyčio regioninio parko teritorijoje, Tadarinės botaniniamezoologiniame draustinyje, vyrui pavyko
Tąkart G. Gudaičiui taip pat pasisekė:
„Tie dideli padarai turi talentą pradingužfiksuoti į Suvalkijos miškus atklydusį iš nežinia kur atklydusį didžiulį gyvūną ti. Nors, sako, kažkas neseniai matė stumbstambiausią ne tik Lietuvos, bet ir visos skirtingose vietose matė vos pora žmonių, rą Budavonės miške, bet gal tai buvo kitas
Europos laukinį žvėrį – stumbrą.
o vėliau stumbras tarsi išnyko.
stumbras?“ – svarstė vyras.

Apdovanoti miško savininkai
Paskelbti ir apdovanoti tradicinio kasmetinio konkurso
„Pavyzdingai tvarkoma privati
miško valda“ nugalėtojai, tarp
jų – ir du Vilkaviškio rajono
atstovai.
Konkursą, kurio tikslas – skatinti privačių
miškų savininkus darniai ūkininkauti savo miško valdose, organizavo Aplinkos
ministerija bei Lietuvos miško ir žemės
savininkų asociacija (LMSA). Jo rezultatai
apžvelgti Vilniuje vykusioje konferencijoje „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“,
kurioje aptariamos svarbiausios praėjusių metų miškų sektoriaus aktualijos ir
perspektyvos.
Įvairiose kategorijose ir nominacijose
iš viso apdovanota 19 miško savininkų.
Vištytyje gyvenantys bei privačias miškų valdas puikiai prižiūrintys Vytautas ir
Vidutė Mielkaičiai tapo Marijampolės apskrities nugalėtojais.
Vilkaviškiečiui Vytautui Lekešiui skirta speciali padėka už pavyzdingą tvarky-

mąsi rekreacinėje miško valdoje.
Iš viso šių metų konkursui buvo pasiūlyta 50 miško valdų.
Rinkdami pavyzdingiausiai besitvarkančius miško savininkus organizatoriai
dėmesį skyrė valdos riboms ir riboženkliams, pagrindiniams bei ugdomiesiems
miško kirtimams, želdiniams ir žėliniams,
sanitarinei miško būklei, infrastruktūros
įrenginiams, nemedieniniam miško naudojimui. Papildomų balų buvo pridėta už
išskirtinius sprendimus ir rezultatus.
Padėkomis už nuolatinę ugdomąją,
šviečiamąją ir konsultacinę pagalbą miškų savininkams pagerbti ir prie šių metų
konkurso prisidėję Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai, tarp jų – mūsų rajono
vyr. specialistas Liudvikas Puskunigis.
Apdovanojimus ir padėkas konkurso
„Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2021“ nugalėtojams teikė aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Seimo aplinkos
apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis.

„Santakos“ inf.

Vištyčio seniūnijoje sumedžiojo vilką
Praėjusią savaitę Vilkaviškio
rajone, Vartelių kaimo (Vištyčio sen.) laukuose, į medžiotojų taikinį vėl pakliuvo
vilkas.
3–4 metų patinas buvo nušautas „Vištyčio“ klubo medžiotojų bokštelyje tykant
plėšrūnų.
Medžiotojai tvirtina, kad vilkų šiose
vietovėse pasitaiko nemažai: jie migruoja iš kaimyninių valstybių – Lenkijos ir
Rusijos. Vienas vilkas vos prieš gerą savaitę bėgiojo po šios seniūnijos Šilsodžio
kaimą: naktį lojančių šunų prikelti žmonės ryte rado plėšrūno pėdsakų.
„Kur yra stirnų, šernų, – ten yra ir vilkų“, – sakė „Vištyčio“ klubo vadovas Aretas Panitauskas.
Tai – jau antras šį sezoną mūsų rajono teritorijoje sumedžiotas vilkas. Pirmasis Vilkaviškio rajono „Šūklių“ klubo
medžiotojams įkliuvo spalio 24 d., praėjus tik kiek daugiau nei savaitei nuo medžioklės sezono pradžios.
Pastaraisiais metais Aplinkos ministerija vis didina vilkų medžioklės limitą.

Šiemet jis padidintas dar kartą: visoje Lietuvoje leidžiama sumedžioti 190 vilkų.
Limitas nustatytas atsižvelgus į vilkų
populiacijos būklės stebėsenos duomenis, rūšies apsaugos poreikius, apskaičiuotą vilkų šeimų skaičių ir pastaraisiais metais jų padarytą žalą ūkiniams
gyvūnams.
Į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių dėl vilkų padarytos žalos šiemet kreipėsi 13 ūkininkų. Šiais
metais plėšrūnai papjovė 17 gyvulių:
4 ožkas, 11 veršelių, 2 avis. 4 prašymai
gauti iš Kybartų senūnijos, po 2 – iš Vištyčio, Pajevonio ir Bartninkų, po 1 – iš
Gražiškių, Šeimenos ir Virbalio seniūnijų. Bendra vilkų padaryta žala siekia
3 282,61 Eur. Tiesa, tai anaiptol ne visi
papjauti gyvuliai, tačiau dalis savininkų
kompensacijos nesikreipė.
Vilkai medžiojami nuo spalio 15 d. iki
kovo 31 d. Išnaudojus nustatytą limitą
medžioklės sezonas nutraukiamas anksčiau. Aplinkos ministerijos duomenimis,
iki gruodžio 11 d. Lietuvoje sumedžiota
118 vilkų, dar vienas buvo partrenktas
automobilio.
„Santakos“ inf.
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Nykštukų apsupta Kybartų miesto
parke sutvisko kalėdinė eglė
Simona SIMANAVIČIENĖ

seniūnas. Anksčiau eglė būdavo
dabinama įvairiaspalviais žaisliukais, tačiau dabar stengiamasi
Penktadienį Kybartuose
išlaikyti kelių spalvų akcentus.
sužibo pagrindinė miesto
„Žinote, mes ne dizaineriai, tiesiog žiūrime, kad gražiai atrodyžaliaskarė. Į šventiškai
tų. Stengiamės pasimokyti iš to,
pasipuošusį parkelį sugukas praėjusiais metais atrodė
žėjo gausus būrys raunekaip, atsižvelgiame ir į žmonių pastabas. Juk eglė puošiama
donkepurių kybartiečių.
visuomenei, todėl svarbu, kad paŠių metų kalėdinė tema
tiktų“, – kalbėjo R. Šunokas.
– nykštukai, todėl kūPasiruošimo darbus kybartiečiai pradėjo dar spalio mėnerybingai padarytų barzsį. Kultūros centro direktorė A.
dočių galima pamatyti
Vencienė sukvietė visų Kybartų
visame mieste.
įstaigų atstovus ir pradėjo diskutuoti, kaip šiais metais turėtų būŠventinis spindesys
ti dekoruojamos miesto erdvės.
Vakaras prasidėjo linksmu
Seniūnas pasakojo, kad buvo
Kalėdų Senelio pasirodymu. Roidėjų puošti Kybartų spalvomis
ges į šventiškai aptaisytą krafte– raudona ir mėlyna, arba simborį išmainęs Senelis pasveikino viliu – obuoliais, tačiau galiausiai
sus susirinkusius ir kartu įžiebė
prieita prie vienos nuomonės
kalėdinę miesto eglę. Vaikučiai
– imtis nykštukų temos.
per visą renginį nepaleido SeneA. Vencienė pasakojo, kad
lio ir drąsiai sėdėdami jam ant
visos Kybartų ugdymo įstaigos
kelių deklamavo eilėraštukus.
gamino nykštukus ir jais puošė
Šio būta nešykštaus – Senelis ne- S Ryškiai sutviskusi kalėdinė eglė kybartiečiams pranešė, kad didžiosios žiemos šventės – visai čia
miesto erdves. Nykštuku tapo
pat.
Autorės nuotr. net ir gaisrinės bokštas, nykštugailėjo saldumynų mažiesiems.
Savo šokius renginyje dovakų prisėdo mokyklose ir vaikų
nojo miesto pučiamųjų instrumentų or- „Spindulys“. Renginį vainikavo įspūdingi krikščionybę. Turiu prašymą, skirtą ir tė- darželiuose, ant autobusų stoties stogo.
kestro „Kybartai“ šokėjos, o kalėdines dai- fejerverkai.
vams, ir vaikams. Gal mes galėtume jiems Raudonkepuriai pasitinka atvažiuojannas – vietinio kultūros centro popchoras
Atėjusiuosius į šventę sužavėjo išradin- padaryti po kalėdinį siurprizą? Pavyzdžiui, čiuosius į miestą nuo Vilkaviškio ir Kudirgai papuoštas parkas. Prieš eglės įžiebimą vaikai nupieštų atviruką, o tėvai angliškai kos Naumiesčio, o parke jie ir į medžius
žmonės vaikštinėjo takeliais ir stebėjosi arba prancūziškai užrašytų sveikinimą“, įsiropštė, kiti linksmai įsitaisė ant versliorganizatorių išradingumu. Parko centrą – imtis iniciatyvos pasiūlė klebonas.
ninkų stoginių.
puošia šviečiančių girliandų juostos, meGražių žodžių bei linkėjimų negailėjo ir
„Svarbiausia, kad žmonėms būtų smadžiuose – ryškiaspalviai kamuoliai, o cent- Jolanta Maksimavičienė, europarlamenta- gu, o kai patys prisideda prie puošimo,
re – natų penklinė, prie kurios apšvietimo ro Juozo Oleko padėjėja, ir Kybartų kultūros kitaip ir vertina“, – gyventojų užsidegimu
prisidėjo ir kybartietis Gražvydas Kivylius. centro direktorė Asta Vencienė. Eglutės įžie- puošti miestą džiaugėsi seniūnas.
Seniūnas Romas Šunokas pasidžiaugė, kad bimo šventę vedė Mindaugas Bučinskas.
šiemet Kybartuose švieselių išskirtinai
Atgaivins tradiciją
daug: „Puošyba populiarėja dėl mūsų vaiTarėsi dėl puošmenų
Kalėdų eglės įžiebimas – ne vienintelis
kinuko Gražvydo. Net parduotuvės pradėĮ Kybartų parką žaliaskarė atkeliavo iš šventinis renginys Kybartuose. Gruodžio
jo puošti ne tik vitrinas, bet ir šalia augan- šios seniūnijos Kybeikių kaimo, iš Romo 22 d. bus atgaivinta tradicija Kybartų Eučius medžius.“
Želvio kiemo. Šiemet buvo renkamasi iš charistinio Išganytojo bažnyčioje organiKybartiečius sveikinęs seniūnas vi- trijų eglučių. Seniūnas pasakojo, kad kiek- zuoti pasikalbėjimus, kuriuose su žmosiems linkėjo sveikatos, švenčių, kurios bū- vienais metais stengiamasi į Kalėdų eglės nėmis bendraus seniūnas R. Šunokas ir
tų saugios ir šiltos.
puošybą įnešti ką nors naujo. „Turėjome klebonas J. Cikana. Dėl pandemijos porą
Klebonas Jonas Cikana kalbėjo ne tik planų užsiauginti savo eglutę aikštėje, puoš- metų neorganizuotas renginys yra labai
apie kalėdinio laikotarpio šviesą, bet ir davome ją, tačiau medžių užgožta ši augo laukiamas tikinčiųjų. Seniūnas užsiminė,
apie gerų darbų svarbą. „Šie laikai mums nekaip. Teko aplink eglaitę dėti metalinius kad bus gvildenama šeimos tema, kadangi
atnešė ne tik suvaržymų ar atlaisvinimų karkasus ir puošti išorę, siekiant sukurti popiežius Pranciškus laikotarpį nuo 2021
– jie mūsų bendruomenę papildė šešiais eglės eglėje įspūdį. Žinoma, įvairių nuomo- m. kovo 19 d. iki 2022 m. birželio 26 d. yra
S Raudonkepuriai nykštukai yra šių
šimtais migrantų. Man vis tenka juos ap- nių būdavo, todėl jau treti metai žmonių paskelbęs Šeimos metais. Renginio dalymetų kalėdinio miesto simboliai.
lankyti, nes iš tų vyrų apie šimtas išpažįsta prašymu puošiame gyvą eglę“, – pasakojo vių lauks ir koncertinė programa.

Spindinčiame Žiemos sode – išskirtinės žaliaskarės
Simona SIMANAVIČIENĖ

Vilkaviškio parke sužibęs šventinis Žiemos sodas žmonių akis
džiugina net 43 stilizuotomis eglutėmis. Jas su užsidegimu kūrė
mūsų rajono įstaigos, organizacijos, bendruomenės, verslininkai ir
pavieniai asmenys. Ketvirtus metus vykstantis projektas jau tapo
tradicinis, sulaukia vis didesnio susidomėjimo. „Santakoje“ parodysime kai kurias eglutes, pakalbinsime jų kūrėjus.
Apie savo kaimą ir verslą

Pati pirmoji parke stūkso uogų ūkį
turinčio Audriaus Mesecko eglutė. Nors
eilėje pirmoji, bet į parką ji atkeliavo paskutinė, nes per darbus ūkininkas buvo užmiršęs ją padaryti: „Kai nuvežiau Vilkaviškio kaimo bendruomenių sąjungos eglutę,
prisiminiau, kad pats buvau užsiregistravęs, todėl manosios gamyba vyko paskutinę minutę.“ Pasirodo, kartais reikia visai
nedaug laiko, kad gimtų puiki idėja.

A. Meseckas pasakojo, kad mintis eglutę gaminti iš švendrų kilo neatsitiktinai
– anksčiau Stirniškių kaimo vietoje buvo
ištisi pelkynai.
Ūkininkas stengėsi, kad eglutėje atsispindėtų viskas: tiek kaimo istorija, tiek jo
šeimos vykdoma veikla. O viena iš jų yra
danielių auginimas, todėl pačioje eglutės
viršūnėje puikuojasi ne žvaigždė, kaip yra
įprasta, o danieliaus figūrėlė. Eglutės autorius viršūnės puošmeną sieja ir su gim-

tinės pavadinimu. „Kai kūrėsi Stirniškių
kaimas, daug stirnų palaukėje būdavo, iš
ten ir pavadinimas atsirado“, – dviguba
simbolika džiaugėsi vyras, matyt, turėdamas omenyje, kad ir danielius, ir stirna
– elninių šeimos žinduoliai.

Žaisliukai iš liofilizuotų uogų

Šilauoges, avietes ir braškes gimtinėje
auginantis A. Meseckas sezono metu uogas parduoda šviežias arba iš jų gamina
vyną, sultis, uogienes. O kad uogos kiek
įmanoma ilgiau išliktų maistingos, ūkininkas ėmėsi jas liofilizuoti. Tokiu būdu
sudžiovintos uogos ne tik nepraranda naudingųjų savybių, bet ir, pasirodo, gali būti
puiki šventinė puošmena.
„Artimieji gąsdino, kad praeiviai nuvalgys uogas, bet aš galvoju, kad jeigu taip ir
nutiks, vadinasi, skanu, o jei skanu, tai aš
dėl to tik džiaugsiuosi. Visgi neseniai buvau nuvažiavęs pažiūrėti ir mačiau, kad

visi žaisliukai vietoje, kaip ir buvo“, – juokėsi ūkininkas.
Ar pastebėjote, kad „Stirniškių uogų“
eglutės žaisliukai pagaminti iš uogų?
Jeigu ne, tai kitą kartą lankydami Žiemos sodą apžiūrėkite, tačiau nepamirškite, kad žaisliukai – tai eglutės puošmena ir
džiugesys akiai, o ne smaguriavimui.

Senolis Buratinas

Nuo pat projekto pradžios eglučių parkui eglutes dovanojanti Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenė išradinga buvo ir šiemet.
„Anksčiau vaikučiai patys gamindavo
žaisliukus eglutei, tačiau šiųmečiam puošimui nusprendėme sugalvoti kažką naujo.
Visgi pagrindinę idėją, kad eglutėje turi būti Buratinas, sugalvojo vaikai“, – pasakojo
įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui
Lilija Navikienė.
] Nukelta į 12 p.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Jaunieji „Perliukai“ laiką leidžia aktyviai
Auganti jaunoji Vilkaviškio
krepšinio klubo „Perlas“
pamaina ne tik noriai lanko
treniruotes, bet ir dalyvauja
įvairiose stovyklose bei turnyruose.
Šiais metais į trenerių Justo Bagurskio ir Šarūno Ajausko vedamas treniruotes eina maždaug 150 mažųjų „Perliukų“. Šis skaičius – beveik
pusšimčiu didesnis, nei buvo praėjusiais metais. Krepšinio paslapčių
mokosi ne tik mokyklinio amžiaus
vaikai, bet ir darželinukai.
Įdomios pratybos, komandinės
bei individualios treniruotės – tik
maža dalis to, ką iš tikrųjų veikia
jaunieji „Perliukai“. Jie taip pat sėkmingai kovoja regioninėse bei respublikinėse varžybose, dalyvauja
įvairiuose kituose turnyruose.
Šiais metais Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“ įgyvendino Sporto rėmimo fondo inicijuotą projektą „Krepšinis fiziniam aktyvumui,
sportui ir bendrystei“. Jo metu birželio pradžioje į Vilkaviškį sugužė- S Į stovyklą Varėnoje vyko daugiau nei 70 „Perliukuose“ sportuojančių vaikų.
jo šešios 2008 m. gimusių berniukų
komandos, kurios rungėsi dėl „Perlo“ tau- pasirengti sezonui skirtų intensyvių praty- vais, broliais bei seserimis varžėsi beveik
rės. Iš viso į Vilkaviškį susirinko per 100 bų vyko įvairūs turnyrai, kurių nugalėtojų visi „Perlo“ organizacijai priklausantys
jaunųjų sportininkų. Po įnirtingų kovų laukė puikūs prizai.
vaikai bei kai kurie kiti Vilkaviškio rajopaaiškėjo, kad taurė niekur nekeliaus – ją
Po šios stovyklos vaikai, grįžę į Vilka- no gyventojai. Ši krepšinio šventė sutrauiškovojo aikštės šeimininkai „Perliukai“. viškį, kurį laiką sportavo salėje, o po to kė per 200 dalyvių. Buvo išaiškinta ne tik
Nenuskriausti liko ir kiti dalyviai – visi jie išvyko į dar vieną stovyklą Bartninkuose turnyrą laimėjusi šeima, bet ir taikliausias
apdovanoti gausiais rėmėjų prizais.
esančioje kaimo turizmo sodyboje „Ba- vaikas, tėtis bei mama. Turnyrą padėjo
Bene didžiausias renginys, kuris buvo beckynė“. Ši dešimties dienų stovykla jau vykdyti penki savanoriai.
suorganizuotas įgyvendinant šį projektą, buvo kitokio pobūdžio. Per dieną vyko tik
„Svarbu, kad tokių ir pa– vasarą Varėnoje vykusi fizinio pasiren- viena treniruotė, o daugiau dėmesio buvo našių veiklų vyktų kuo daugimo stovykla „Būk pasiruošęs 2021“. Iš skirta pramogoms: žvejybai, maudynėms, giau. Jos skatina fizinį vaikų
pradžių planuota į ją sukviesti bent 30 vai- batutams, orientaciniams žygiams, žaidi- aktyvumą, ugdo bendravimo
kų, tačiau galiausiai į Dzūkiją keliavo per mams kompiuteriu. Iš viso stovykloje daly- įgūdžius, stiprina darbą ko70 jaunųjų sportininkų. Dešimt dienų su vavo beveik 40 vaikų.
mandoje“, – apibendrindamas
mažaisiais „Perliukais“ dirbo penki treneMinėto projekto veiklas užbaigė šeimų teigė jaunųjų „Perliukų“ treneriai, kasdien vyko po 3 treniruotes. Tarp krepšinio turnyras, kuriame su savo tė- ris J. Bagurskis.

Projektas „Krepšinis fiziniam aktyvumui, sportui ir bendrystei“ (Nr. SRF-SRO2021-1-0303), kurio vykdytojas – Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“, yra bendrai
finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį
administruoja Švietimo mainų paramos
fondas, lėšomis.
Užsk. 3181

Stojimo į aukštąsias mokyklas
tvarka beveik nesikeičia

Serialo „Kalmaro žaidimas“ įtaka
juntama ir rajono mokyklose

Kitąmet stosiantiesiems į universitetus ir kolegijas konkursinio
balo skaičiavimo principai išlieka
panašūs kaip 2021 metais. Vienintelė naujovė – stojant į teologijos programas privalomas
stojamasis egzaminas.

Šį rudenį žiūrimiausiu kino platformos „Netflix“ serialu tapęs
„Squid game“ (liet. „Kalmaro
žaidimas“) prie ekranų sutraukė daugiau negu milijoną pasaulio žiūrovų. Seriale rodomos
smurtinės scenos skirtos ne
jaunesnei nei 17 metų žiūrovų
auditorijai, tačiau šiuolaikinių
technologijų amžiuje apeiti šią
cenzūrą nėra sudėtinga ir jaunesnio amžiaus vaikams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė patvirtino konkursinę eilę stosiantiesiems į aukštąsias mokyklas
2022 metais. Kaip ir anksčiau, stojančiųjų
į aukštąsias mokyklas konkursinis balas
skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus, išskyrus menų, teologijos
ir sporto studijas. Mokomųjų dalykų sąrašas skiriasi priklausomai nuo studijų programos, į kurią pretenduojama. Skirtingų
dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį.
Stojant į teologijos studijų krypties
studijų programas vietoje pagrindinio dalyko bus imamas stojamasis egzaminas,
kurio svoris – 0,4 konkursinio balo. 2021
m. stojantiesiems į teologijos studijų programas vietoje stojamojo egzamino buvo
imamas istorijos valstybinio brandos egzamino įvertinimas.
Kaip ir ankstesniais metais, stojantiesiems į menus konkursinis balas skai-

www.santaka.info

čiuojamas tik iš stojamojo egzamino, o
stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.
Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių
olimpiadų laureatams, profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su
pagyrimu arba turintiems vienų metų darbo stažą, turintiems brandos darbo ne žemesnį negu 9 balų įvertinimą, atlikusiems
ilgalaikę savanorystę, taip pat baigusiesiems karinius mokymus arba atlikusiesiems privalomąją karo tarnybą pridedama papildomų balų.
Primename, kad 2022 m. pretenduojantieji gauti valstybės finansavimą studijoms
turės būti išlaikę bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą, jų minimali išlaikymo riba – 16 balų.
Išimtis – menų studijos, stojantiesiems į jas
matematikos egzamino laikyti nereikia.
Kaip ir anksčiau, 2022 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama
į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami
stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne
mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis
negu 6.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos inf.

Visame pasaulyje išpopuliarėjęs smurtinis serialas, kaip mano psichologai, gali
neigiamai paveikti vaikų psichiką ir elgesį.
Nerimo keliantis „Squid game“ fenomenas privertė sukrusti ir Vilkaviškio rajono mokytojus bei psichologus.
Kai kurių mokyklų pedagogai pastebėjo, kad vaikai per pertraukas imituoja
serialo žaidimus, niūniuoja melodijas,
telefonuose žaidžia internetinius žaidimus.
Smurto atvejų mokyklose nepasitaikė, tačiau įstaigų atstovai teigia, jog būti-

na pastabumo neprarasti ne tik mokytojams, bet ir tėvams.
Būtina pabrėžti, kad vaikams daug
lengviau prieinami serialo tematika
sukurti internetiniai žaidimai bei socialiniuose tinkluose platinama susijusi informacija, negu pats serialas.
Kadangi nei socialiniuose tinkluose,
nei internetiniuose žaidimuose nėra amžiaus cenzo, informaciją ar žaidimą nesudėtinga rasti bet kuriam telefonu naudotis mokančiam pradinukui.
Portalo manodaktaras.lt kalbinta
„SOS vaikų kaimų“ Kompetencijų centro vadovė, vaikų ir paauglių psichologė
Rūta Vyšniauskė sakė, jog tėvai turi būti
kaip galingas filtras, padedantis vaikui
atskirti esmę nuo nereikšmingų detalių,
realybę nuo išgalvotos tikrovės.
Plačiau šia rema galima pasidomėti
portale www.manodaktaras.lt arba lrt.lt
videotekoje.
„Squid Game“ – Pietų Korėjos išgyvenimo dramos serialas. Jame pasakojama
apie į skolas įklimpusius žmones, kurie
griebdamiesi paskutinio šiaudo sutinka
žaisti vaikiškus žaidimus. Laimėjimas viliojantis – milijonai vonų (Pietų Korėjos
pinigų), tačiau pralaimėjimo atveju žmonės nužudomi.
„Santakos“ inf.

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefone

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

švietimas / 7

2021 m. gruodžio 14 d.

Įstaigoje penktokų adaptacija rūpinasi
vyresnieji mokiniai

GEROJI PATIRTIS

Andrius GRYGELAITIS

bėjimais dalijosi A. Bučinskienė.
Ji pasakojo, kad pirmaisiais projekto
metais vyresniųjų klasių mokiniai galėjo patys rinktis vaikus, kuriuos norėtų
prižiūrėti. Vis dėlto šis sumanymas pasiteisino tik iš dalies. Įsibėgėjus mokslo
metams paaiškėjo, kad dalis vaikų sunkiai randa bendrą kalbą, tad kai kuriuos
brolius ir seseris teko apkeisti vietomis.
Dabar jau suaugusieji parenka mokinių
poras, atsižvelgdami į charakterius, žinias, gabumus ir t. t.
„Iš pradžių visa tai buvo lyg žaidimas, kurį įgyvendinome, kad vaikams
būtų smagu ir gera. Vyresniuosius
mokinius iš anksto supažindiname su
laukiančiomis pareigomis, stengiamės
perspėti dėl galimų sunkumų. Turime
ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų,
su kuriais dirbti būna dar sunkiau. Nepaisant to, vyresnieji noriai prisiima ir
laukia naujų atsakomybių“, – tikino G.
Ožalienė.

Nemaža dalis Virbalio pagrindinėje mokykloje besimokančių vaikų vienas kitą vadina
ne vardais ar pavardėmis, o
broliais bei seserimis. Ne, čia
nesimoko būrys tos pačios
šeimos atstovų. Paprasčiausiai šioje ugdymo įstaigoje jau
ketvirtus metus vykdomas
projektas, kurio metu vyresnieji mokiniai padeda jaunesniesiems greičiau apsiprasti
naujoje aplinkoje.
Visiškai pasiteisino

Virbalio pagrindinėje mokykloje
vaikai mokosi dviejuose pastatuose.
Viename iš jų ugdomi darželinukai ir
pradinukai, o kitame – vyresnių klasių
atstovai. Kai penktokai pereina mokytis į pagrindinį mokyklos korpusą, staiga daug kas pasikeičia: vaikai patenka S
į naują aplinką, jiems reikia mokytis
pagal dalykinę sistemą, žinios vertinamos pažymiais, o tai kelia baimę, nerimą,
įtampą, nepasitikėjimą, nesaugumo jausmą. Pasak Virbalio pagrindinės mokyklos
socialinės pedagogės Giedrės Ožalienės,
būtent penktų klasių mokiniai patiria daugiausiai streso.
Siekdamos vaikus nuo to apsaugoti, G.
Ožalienė kartu su mokyklos psichologe Anželika Bučinskiene inicijavo projektą, kurio
metu į pagalbą penktokams pasitelkiami
aštuntų arba devintų klasių mokiniai. Pastarieji suporuojami su jaunesniais vaikais

Dovana – kelionė

Šiais metais į minėtą projektą yra įsitraukę maždaug 40 mokyklos ugdytinių.
Panašūs skaičiai būna kasmet. Pasiekti
Kelionės metu Virbalio pagrindinės mokyklos vaikai turėjo galimybę pabendrauti su
rezultatai džiugina ne tik pedagogus bei
mokslininkais ir apsilankyti naujausiose laboratorijose.
mokinius, bet ir jų tėvus. Įstaigos psichologės A. Bučinskienės teigimu, ši unikali
mokytis, leidžia su jais laiką per pertraukas idėja padeda formuoti vaikų asmenybes, o
ir net po pamokų, o kai reikia, nevengia tai – vienas iš pagrindinių mokyklos tikslų.
Saugiausiai iš visų
sudrausminti. Jie savotiškai tampa atsakinVisų projekto dalyvių kiekvieną rudenį
gais už savo jaunesnius draugus.
arba pavasarį laukia dovana – kelionė „Gymokinių ugdymo
„Pastebėjome, kad toks modelis išėjo venimo tikslų beieškant“. Jos metu siekiaįstaigoje jaučiasi būtent
visiems į naudą. Penktokai jaučiasi drąses- ma vaikams parodyti, kiek daug gyvenime
projekto dalyviai.
ni, turėdami vyresnius brolius ar seseris, priklauso nuo jų pasirinkimų. Iš pradžių
o pastarieji taip pat jaučia pareigą mažes- vykstama į kokį nors priklausomybės ligų
niesiems rodyti deramą pavyzdį. Atlikome centrą, kuriame įvairių nuopuolių turėję
ir turi jiems padėti lengviau apsiprasti nau- emocinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinome, žmonės pasakoja savo istorijas.
joje aplinkoje. Taip jie tarsi tampa broliais kad saugiausiai iš visų mokinių įstaigoje
ir seserimis. Vyresnieji padeda penktokams jaučiasi būtent projekto dalyviai“, – paste] Nukelta į 9 p.

Bibliotekose – „Knygų starto“ dovanos mažyliams
Ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas „Knygų startas“ visiems Lietuvos naujagimiams dovanoja lauknešėlius su knygutėmis. Apdovanoti bus visi šiemet mūsų šalyje gimę mažyliai.
Vilkaviškio viešoji biblioteka organizuoja ankstyvojo skaitymo
skatinimo edukacinį užsiėmimą vaikučiams iki 2 metų ir jų tėveliams.
„Knygų starto“ lauknešėliuose tėveliai ras
Indrės Zalieckienės knygelę „Kapt kapt
kapt“, atitinkančią 0–3 metų vaikų galimybes ir poreikius, Nacionalinės bibliotekos
skaitymo specialistų parengtus patarimus
tėvams, kaip skaityti su vaiku, spalvingų
skirtukų ir pirmąjį skaitytojo pažymėjimą. Visos priemonės pateikiamos specialioje „Knygų starto“ kuprinėlėje, kurią
ateityje vaikas galės panaudoti eidamas į
biblioteką.
Nuo lapkričio 29 d. kiekvienas mūsų
šalies naujagimis lauknešėlį gauna visuose ligoninių gimdymo skyriuose. Jeigu
mažylis gimė Lietuvoje iki lapkričio 28 d.
(imtinai), jam skirtą dovaną perduos bibliotekininkai.
Vilkaviškio viešoji biblioteka kviečia visus tėvelius, kurie 2021 m. susilaukė naujagimių, atvykti ir atsiimti šią dovanėlę. Lauknešėlius bibliotekoje bus galima atsiimti
iki 2022 m. birželio 30 d. Kreipiantis reikia
pateikti vaiko gimimą patvirtinantį dokumentą. Turėdami šį dokumentą atvykti knygučių gali ir mažylio seneliai. Tos šeimos,
kurioms pasiekti Vilkaviškio viešąją biblioteką yra sudėtinga, gali kreiptis į arčiausiai

Būtina išankstinė registracija tel. (8
342) 60 326.
„Knygų startas“ – tarptautine
patirtimi paremtas ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas. Tai būdas
akcentuoti, kad skaityti mažyliams
svarbu nuo pirmųjų dienų: skaitymas lavina kalbos įgūdžius, atmintį,
vaizduotę, o vaikui paaugus padeda
namų esantį jos filialą. Vietinės biblengviau išmokti skaityti savarankišliotekininkės užregistruos tuos, kas
kai ir pasiekti geresnių rezultatų molaukia dovanėlės, ir ji bus atvežta į
kykloje.
kaimo ar miestelio biblioteką.
Neurologiniu požiūriu pirmieji
„Šeimos susidomėjo ankstyvojo
treji vaiko gyvenimo metai yra ypač
skaitymo skatinimo projektu „Knysvarbūs jo raidai. Šiuo laikotarpiu
gų startas“. Smagu matyti dovanėlės
smegenys ima pratintis prie kalbos.
į biblioteką ateinančias mamas ar
Moksliniai tyrimai patvirtina, jog
tėčius. Lauknešėlį gavęs kūdikis yra
tam, kad žmogus galėtų labiau atužregistruojamas kaip Vilkaviškio
skleisti savo potencialą, nuo pirmų
viešosios bibliotekos ar jos filialo skaidienų jis turi augti kuo turtingesnėtytojas“, – pasakojo Vilija Štreimikieje kalbinėje aplinkoje.
nė, l. e. p. kultūros projektų vadovė.
Skaitymas – vienas iš būdų šią apGruodžio 16 d., 10 val., Vilkavišlinką kokybiškai praturtinti. Jis lavina
kio viešosios bibliotekos Vaikų litevaiko gebėjimus aiškiai reikšti minratūros skyrius kviečia tėvelius su
tis, treniruoja mąstymą, atmintį ir
mažyliais dalyvauti ankstyvojo skaivaizduotę, moko sutelkti dėmesį, skatymo edukaciniame užsiėmime. Vaitina kūrybiškumą ir dar begalę kitų
kų literatūros skyriaus darbuotoja
nepaprastai svarbių įgūdžių. Todėl
trumpai papasakos apie ankstyvojo
ypač svarbu vaikus su knyga ir skaiS Pirmoji mažylio pažintis su dovanotomis knyguskaitymo naudą, patars, kur ieškoti
tymu supažindinti jau nuo pirmų gytėmis vyksta jas čiupinėjant.
naudingos informacijos šia tema,
venimo dienų.
Vaidos PAŠIŪNIENĖS nuotr.
kokias knygutes parinkti patiems
„Knygų starto“ globėja – Diana
mažiausiems skaitytojams. Vėliau
Nausėdienė. Projektą įgyvendina
lauks žaismingas edukacinis užsiėmimas versti įdomiu tiek jiems patiems, tiek vai- Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
su mažyliais. Jis padės tėvams geriau su- kui. Biblioteka lauks tėvų su vaikučiais iki biblioteka.
prasti, kaip galima skaitymo procesą pa- 2 metų. Užsiėmimo trukmė – iki 45 min.
„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Pirmenybėse – netikėta ir svarbi
RUNGTYNĖS
autsaiderių sėkmė
Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškio rajono krepšinio
pirmenybėse „Santakos“
laikraščio taurėms laimėti
sužaisti dar šeši susitikimai.
Didžioji jų dalis baigėsi favoritų pergalėmis, tačiau užfiksuota ir netikėtų rezultatų.
Pirmoji pergalė. Paskutinio šiaudo,
siekdami patekti į atkrintamąsias
varžybas, griebėsi Klampučių „Vienybės“ sportininkai. Jie itin atkaklioje ir lygioje kovoje kiek netikėtai
76:70 palaužė „Karklinių“ pasipriešinimą. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje pastarosios ekipos krepšininkai
dar turėjo iš pirmo žvilgsnio saugų
7 taškų pranašumą, tačiau „Vienybės“ spurtas 9:0 vėl atkūrė intrigą.
Galiausiai taiklūs Adomo Klimašausko, Manto Vaičiūno bei Alvydo Šeštakausko metimai leido Klampučių S „Vienybės“ komandą į svarbią pergalę vedė 25 taškus pelnęs Adomas Klimašauskas (su kamuoliu).
Autoriaus nuotr.
sportininkams iškovoti pirmąją pergalę šiame sezone.
Tris kėlinius. Turnyro lentelės kaimy- Arnas Tilindė, kuris buvo rezultatyviau- yra sužaidusios po 5–7 rungtynes. Varžynų dvikovoje tarp Šakių „Spartos“ ir Vilka- sias ne tik savo ekipos gretose, bet apskri- bose pirmauja po 7 pergales iškovojusios
viškio „Bruklino“ krepšininkų intriga vy- tai tarp visų savaitgalį rungtyniavusių žai- ir pralaimėjimo kartėlio dar nepajutusios
ravo tris kėlinius. Visgi lemiamą ketvirtį dėjų. Arno sąskaitoje – 33 pelnyti taškai, „Griausmo“ ir „Dublerių“ ekipos. Greta jų
šakiečiai sužaidė užtikrinčiau ir iškovojo 14 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvūs per- su 5 pergalėmis ir pralaimėjimu rikiuojasi
svarbią pergalę 85:73. „Bruklinui“ nepadė- davimai bei net 12 išprovokuotų varžovų „Vytis“. 4–6 pozicijas dalijasi po 3 pergales
jo ir tai, kad kovą dėl atšokusių kamuolių pražangų.
ir tiek pat pralaimėjimų turintys „Grupiši ekipa laimėjo net 44:29.
Išskirtiniai pasirodymai. Daugiausiai nispirkimas.lt“, „Karkliniai“ bei „Sparta“.
Du pralaimėjimai. Du skaudžius pra- kamuolių (15) tarp visų pirmenybių žaidė- Po dvi pergales šiuo metu yra iškovojusios
laimėjimus patyrė „Kudirkos Naumiesčio“ jų praėjusį savaitgalį atkovojo „Dublerių“ „Bruklino“ ir „Autoklubo“ komandos, po
žaidėjai. Iš pradžių jie 54:72 nusileido „Gru- aukštaūgis Karolis Bradūnas. Jo komandos vieną – „Vienybės“ bei „Kudirkos Naumiespinispirkimas.lt“ komandai, o kitą dieną draugas Gintaras Vaitkus iš varžovų perė- čio“ sportininkai. „Simedva“ kol kas pralai76:97 buvo priversti pripažinti „Dublerių“ mė net 9 kamuolius. Tai – geriausias šio se- mėjo visus penkis žaistus susitikimus.
pranašumą.
zono rezultatas. Daugiausiai rezultatyvių
Detali statistika. Visų rungtynių detaNepaliko vilčių. Triuškinamu rezulta- perdavimų (po 9) šįkart atliko „Vyčio“ įžai- lią statistiką galima rasti feisbuko paskyrotu baigėsi rungtynės tarp „Griausmo“ ir dėjas Mantas Varnagiris bei „Bruklino“ gy- je „Krepšinio pirmenybės „Santakos“ tau„Autoklubo“ komandų. Jose pergalę 104:70 nėjas Joris Juškauskas.
rėms laimėti.
šventė „Griausmas“.
Dvigubi dubliai. Be jau minėtų A. TilinTvarkaraštis. Šiais metais pirmenybėNedaug trūko. Pirmosios pergalės vis dės ir K. Bradūno, šioje statistikos kategori- se liko sužaisti vos dvejas rungtynes. Ateidar niekaip negali iškovoti „Simedva“. Šį- joje pasižymėjo dar 6 žaidėjai. Tai padarė nantį šeštadienį rungtyniaujama nebus.
kart šios ekipos sportininkai prastai pra- „Karklinių“ komandos aukštaūgiai Tomas Sekmadienį Vilkaviškio sporto ir pramogų
dėjo rungtynes su Liudvinavo „Vyčio“ Miškelis ir Aidas Sabukonis, „Vienybės“ vi- centre 11 val. susitiks „Vienybė“ ir „Kudiržaidėjais, tačiau jų pabaigoje dar bandė durio puolėjas Alvydas Šeštakauskas, „Ku- kos Naumiestis“, o 12.45 val. tarpusavyje
atkurti intrigą. Deja, galiausiai „Simedvai“ dirkos Naumiesčio“ žaidėjas Balys Brazaus- kovos „Autoklubas“ bei „Grupinispirkipristigo jėgų ir varžovams buvo nusileista kas bei „Bruklino“ duetas Lukas Matulaitis mas.lt“.
98:105.
ir Tadas Kriugžda.
Po šių rungtynių varžybose bus skelRezultatyviausias. „Simedvai“ nepaTurnyrinė lentelė. Šiuo metu visos biama pertrauka, o vėl į aikštelę ekipos
dėjo ir šios komandos gretose debiutavęs pirmenybėse dalyvaujančios ekipos jau sugrįš jau tik sausį.

Kviečia registruoti komandas į
XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes
Įvairios mūsų rajono ir visos šalies sporto organizacijos bei klubai kviečiami registruotis į kitais
metais vyksiančias XI Pasaulio
lietuvių sporto žaidynes.
Žaidynes numatoma rengti ateinančių metų liepos 14–17 d. Druskininkuose. Registruoti savo komandas į šį renginį gali tik
organizacijos. Individualios paraiškos nepriimamos.
Pirmines elektronines paraiškas dalyvauti žaidynėse organizacijų prašoma pateikti iki kitų metų sausio 31 d. Galutinių
vardinių elektroninių paraiškų bus laukiama iki gegužės 1 d.

Paraiškos formas galima rasti internete
www.sportozaidynes.lt, o jas užpildžius reikia išsiųsti el. paštu zaidynes@lscentras.lt.
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra
mėgėjų sporto renginys, kuriame varžytis
gali tik neprofesionaliojo sporto atstovai.
Artėjančiose žaidynėse numatoma surengti 27 sporto šakų, tarp kurių neabejotinai bus badmintonas, futbolas 7x7, golfas,
jėgos trikovė, krepšinis, lengvoji atletika,
orientavimosi sportas, plaukimas, sportinė žūklė, tenisas, paplūdimio tinklinis,
irklenčių sportas, petankė, ristynės ir kt.,
varžybas.
XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės turėjo įvykti šiemet, bet dėl pandemijos buvo nukeltos.

Praėjusios žaidynės 2017 m. vyko Kaune. Jos sutraukė daugiau nei 3,8 tūkst. dalyvių. Iš jų – 1,2 tūkst. užsienyje gyvenančių
tautiečių iš 25 valstybių.
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės tarpukariu vadintos Lietuvos tautine olimpiada ir pirmą kartą buvo surengtos 1938
m. Kaune.
Vėliau net 40 metų jos nevyko. 1978 m.
žaidynės atgaivintos Toronte, vėliau vyko
Čikagoje, Adelaidėje, o nuo 1991 m. rengiamos Lietuvoje.
Būsimų XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių globėjas – šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos inf.

Dramatiška
„Perlo“ pergalė
Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“ tęsia savo
pasirodymą Nacionalinėje
krepšinio lygoje.
Mūsiškiai sužaidė dar dvejas rungtynes. Iš pradžių Vilkaviškio sporto ir
pramogų centre vilkaviškiečiai 63:78
neprilygo Kauno „Žalgirio-2“ ekipai.
Pagal oficialią statistiką, šias rungtynes salėje stebėjo 103 žiūrovai. Tai
– kol kas mažiausias sirgalių skaičius
šiame sezone.
Dvikovoje prieš kauniečius „Perlo“
gretose geriausiai žaidė 19 taškų pelnęs
ir tiek pat naudingumo balų surinkęs
Mantas Šerkšnas.
Kitame susitikime mūsų ekipos
sportininkai išvykoje po dramatiškos
kovos 79:76 palaužė Klaipėdos „Neptūno-Akvaserviso“ krepšininkų pasipriešinimą. Pergalingą tritaškį metimą iki rungtynių pabaigos likus žaisti
vos dviem sekundėms pataikė „Perlo“
gynėjas Augustinas Venckus. Jis šiose
rungtynėse pelnė 14 taškų ir surinko
17 naudingumo balų.
Rezultatyviausiai šioje dvikovoje
iš vilkaviškiečių žaidė 16 taškų pelnęs
Rokas Stankevičius, o geriausiai – 23
naudingumo balus surinkęs Taurantas Tamošiūnas.
Kitas rungtynes mūsų sportininkai
jau šį ketvirtadienį, 18 val., žais išvykoje prieš Kauno rajono „Atleto“ komandą.
Siekdama prieš šventes pradžiuginti savo sirgalius „Perlo“ komandos
vadovybė jiems į šią dvikovą dovanoja
nemokamą kelionę.
Norintieji su savo palaikoma ekipa
vykti į išvykos rungtynes turi nueiti į
„Perlo“ komandos feisbuko puslapį ir
komentarų skiltyje rezervuoti vietą
autobuse. Planuojama, kad jis išvyks
gruodžio 16 d., 16 val., iš Vilkaviškio
sporto ir pramogų centro aikštelės.
Šią dvikovą taipogi bus galima tiesiogiai stebėti per „Delfi TV“.

Tarp nugalėtojų –
du rajono atstovai
Vilniuje vykusiame Lietuvos
atvirajame grappling NoGi
čempionate sėkmė lydėjo du
mūsų krašto sportininkus.
Žaliosios kaime, Klausučių seniūnijoje, gyvenanti Estela Stankaitytė šiose
varžybose 2007 m. gimusių ir vyresnių
merginų grupėje neturėjo sau lygių ir
iškovojo pirmąją vietą.
Bendroje įskaitoje kovodama dėl
absoliutaus nugalėtojo diržo tarp merginų Estela nusileido tik dviem vyresnėms sportininkėms ir liko trečioje
vietoje.
Mergina nuo šio rudens treniruojasi Šakių „Ošimo“ sporto klube pas trenerį Vytautą Smirnovą.
Dar geriau nei Estelai sekėsi pilviškiečiui Rolandui Janavičiui.
Jis ne tik veteranų grupėje tapo
savo svorio kategorijos čempionu, tačiau iškovojo ir absoliutaus nugalėtojo diržą.
Šakių sporto klube „Audra“ besitreniruojančiam pilviškiečiui varžyboms
ruoštis padeda treneris Kęstutis Smirnovas.
„Santakos“ inf.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Įstaigoje penktokų adaptacija rūpinasi
vyresnieji mokiniai

GEROJI PATIRTIS

] Atkelta iš 7 p.
„Tikrai ne vienas jaunuolis susigraudina,
kai 40–50 metų vyras jam pasakoja apie
tai, kad kažkada vos nemirė perdozavęs
narkotikų, o dabar didžiausia svajone laiko norą baigti mokyklą. Per tokius susitikimus stengiamės ištransliuoti paprastą
žinutę, kad net neverta pradėti bandyti
uždraustų preparatų. Galbūt kai kam pasirodys, kad tokie pašnekovai gali psichologiškai traumuoti vaikus, tačiau iš tikrųjų
mes labai atsakingai ruošiamės šiems susitikimams ir siekiame vaikus apsaugoti
nuo bet kokios įmanomos žalos“, – pabrėžė G. Ožalienė.
Patyrę savotišką emocinį sukrėtimą
jaunuoliai po to visada vyksta į Fizinių ir
technologijos mokslų centro Nanoinžinerijos skyrių, kuriam vadovauja kybartietis dr. Ramūnas Valiokas. Čia jauni mokslininkai papasakoja vaikams apie save,
asmeninį kelią link mokslo aukštumų,

KRYŽIAŽODIS

demonstruoja laboratorijas, naujausius,
pasaulinės reikšmės išradimus.
„Būdamas ten jautiesi tarsi patekęs į
kitą pasaulį. Vaikai po tokių dviejų kontrastingų vizitų turi puikią galimybę palyginti,
kaip jų gyvenimas gali susiklostyti priėmus
vienus ar kitus sprendimus“, – teigė G. Ožalienė.
Įprastai kelionė užbaigiama pramogomis. Pavyzdžiui, apsilankymu baseine. Pedagogės teigė pastebėjusios, kad dažniausiai
po tokių išvykų padidėja susidomėjimas
fizika ir kai kuriais kitais mokslais. Pašnekovės juokavo, kad šios kelionės vaikus lydintiems suaugusiems asmenims būna vienos
lengviausių, mat rūpesčių dėl drausmės beveik nekyla. Tuo pasirūpina penktokus prižiūrintys vyresniųjų klasių atstovai.

Džiaugiasi galimybe

Devintokės Klaudija Dimšaitė ir Austėja
Ambrazevičiūtė praeitais mokslo metais po
savo sparnu priglaudė du penktokus ber-

niukus. Abi merginos ir pačios prieš kelerius metus buvo globotinės. Tuomet jomis
rūpinosi vyresnieji mokiniai. Taigi merginos jau žinojo, ko galima tikėtis.
„Iš tikrųjų buvo smagiau, kai mus globojo kiti. Dabar jau mums tenka didesnė atsakomybė, turime sukti galvą, kaip padėti
išspręsti mažųjų problemas, kaip pagerinti
jų mokymosi rezultatus. Nepaisant to, labai
džiaugiuosi, kad turiu galimybę ir pati pasidalyti savo patirtimi su jaunesniu mokiniu.
Kai buvau penktokė, vyresnė sesė man tikrai padėjo lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje“, – sakė K. Dimšaitė.
Merginos broliu tapo specialiųjų ugdymosi poreikių turintis berniukas. Įdomu
tai, kad pati Klaudija paprašė leisti jį globoti. Paklausta, kodėl nesirinko lengvesnio
kelio, devintokė atsakė, jog juo gali eiti visi, o ji norėjo išbandyti save ir buvo tikra,
kad galės padėti naujajam savo draugui. Ji
tikino su globojamu berniuku užmezgusi
pakankamai tvirtą ryšį.

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

„Besimokydama pradinėse klasėse jaučiausi pakankamai drąsiai ir tvirtai. Vis dėlto atėjus į pagrindinę mokyklą visi aplink
staiga tapo dideli, o mano drąsa kažkur išgaravo. Labai džiaugiuosi, kad turėjau sesę,
kuri man padėjo greičiau apsiprasti. Mes
tapome gana artimos. Į daug ką ėmiau kitaip žiūrėti, suradau daug naujų pažinčių.
Net ir šiandien su ta mergina artimai bendraujame. Nors ji gyvena užsienyje, mes vis
tiek susirašome, pasveikiname viena kitą
įvairių švenčių proga“, – pasakojo A. Ambrazevičiūtė.
Ji prisipažino, jog labai laukė, kol pati
galės tapti penktoko globėja mokykloje. Ir
nors naujasis brolis iš pradžių jos neklausė,
tačiau labai greitai viskas pasikeitė. Dabar
Austėja savo globotiniui – tikras autoritetas.
Abi kalbintos merginos džiaugėsi, jog turi galimybę būti unikalaus projekto dalimi.
Jų teigimu, panašios iniciatyvos turėtų būti
įgyvendinamos kiekvienoje mokykloje.

ĮVYKIAI
] Atkelta iš 2 p.

Vairavo girtas
Naktį į sekmadienį Pilviškiuose
sulaikytas neblaivus vairuotojas.
Pilviškiuose patruliavę pareigūnai apie 0.30 val. sustabdė patikrinti automobilį „Volvo“, kurį
vairavo 24-erių Petras Mokreckas. Paaiškėjo, kad vairuotojas neblaivus. Jam nustatytas vidutinis
(1,95 prom.) girtumas.

Siaučia sukčiai
Policija įspėja, kad prieš šven-

tes itin padaugėjo sukčiavimų viešojoje erdvėje.
Sukčiai taip suįžūlėjo, kad ne
tik skelbia apie parduodamus paklausius daiktus, kurių neturi, bet
ir seka ieškančiųjų ką nors pirkti
skelbimus. Neseniai paskelbęs,
kad ieško automobilio detalės, vilkaviškietis liko apgautas. Pervedęs į sukčiaus sąskaitą pinigus, vėliau su juo susisiekti nebegalėjo.
Nors policija tokius sukčiavimo atvejus atskleidžia, dažniausiai pinigų nukentėjusieji neatgauna, nes sukčiai jokių pajamų
ar turto neturi, o jų skolos siekia
dešimtis tūkstančių eurų.

Lošimas Nr. 1340.

TELELOTO

Data: 2021-12-12.

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).
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Rutina. Dėkui. Saris. LSP.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

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

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:

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

Papildomi prizai: 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“.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

8 685 69 150.

Simona SIMANAVIČIENĖ (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.

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

Tiražas – 4165 egz.

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

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)!

Savivaldybėje teikiama nemokama
teisinė pagalba
Informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje
yra teikiama nemokama, iš valstybės biudžeto finansuojama, pirminė
teisinė pagalba.
Savivaldybės gyventojams nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškis). Tel. pasiteirauti (8 342) 60 039.
Pirminė teisinė pagalba teikiama kiekvieną darbo dieną, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 8–17 val., penktadienį – 8–15.45 val. (visomis dienomis pietų pertrauka – 12–12.45 val.).

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

Skambink arba rašyk!

Tel. 8 600 00 515; cv@juodeliai.lt.

Savivaldybės administracija

Užsk. 3014

Užsk. 446

Gruodžio 19 d. (sekmadienį), 13 val., šaukiamas Darbo partijos
Vilkaviškio skyriaus narių visuotinis ataskaitinis rinkimų susirinkimas adresu: Vilniaus g. 4, Vilkaviškis.
Nesant kvorumo, pakartotinai susirinkimas bus šaukiamas 2022
m. sausio 5 d., 17.30 val., tuo pačiu adresu.
Danutė MEDEKŠIENĖ
Darbo partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkė

Gruodžio 23 d., 10 val., Vilniaus g. 4, Vilkaviškyje, vyks onkologinių ligonių asociacijos „Viltis“ narių ataskaitinis rinkimų susirinkimas.
Darbotvarkė
1. Pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.
2. Finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Pirmininko ir valdybos rinkimai.
4. Einamieji klausimai.
Narių dalyvavimas būtinas.
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 skelUžsk. 3152
bimas su klaidinga susirinkimo data.

Užsk. 3190

PARDUODA
GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.

Užsk. 3311

Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.

LAIMUČIO PALIONIO FIRMA

Užsk. 26

PERKA
BULIUS, KARVES,
TELYČIAS SKERSTI.
Moka 6 proc. ir 21 proc.
PVM priedus. Atsiskaito iš karto.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

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

Tel. 8 617 22 283.

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

Užsk. 1459

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

Užsk. 137

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

Užsk. 2583

Duonelaičių ir
Totorkiemio karjerai

Užsk. 228
Užsk. 470

Plastikiniai LANGAI

GAMINTOJO KAINOMIS!

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IŠS

Prekyba išsimokėtinai

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.

A

» Ekologiški bešviniai vokiško

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis.
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027,
el. p. stiklena.langai@gmail.com.
Užsk. 4879
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Gauta nauja siunta!

♦ 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).

* Smėlis
* Sijotas žvyras
* Žvirgždas
* Skalda (f. 0/45)
* Akmenys
Tel. 8 602 36 068.
www.suduvoskalva.lt.
Užsk. 2339

UAB „Sūduvos galvijai“
brangiai perka galvijus,
moka pagal skerdeną arba
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.
Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000

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

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“).

Užsk. 1285

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

Užsk. 7

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 paskirties 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

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 konteineriuose 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
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

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

PERKA
1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje (I–III a.).
Tel. 8 600 37 012.
2980
Visų markių tvarkingus, su defektais 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.

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.

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

36

Ovidijaus Balčiūno individuali
įmonė brangiai – veršelius.
Pasiima patys. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 686 46 230.
219
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis.
Tel. 8 616 43 646.

14

ĮVAIRŪS
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.

1613

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

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

3113

3185

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

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

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

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

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

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

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

33

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

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

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.

UŽJAUČIAME
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 mamosuošvės-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

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

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

DĖKOJAME
Nors, atrodo, visada žinai išėjimo neišvengiamybę, bet tai užklumpa 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

SIŪLO DARBĄ
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

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

Spindinčiame Žiemos sode –
išskirtinės žaliaskarės

S Orai artimiausiomis dienomis bus
niūroki, bet nešalti.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

4 / -2

ORAI

Simonos SIMANAVIČIENĖS nuotr.
] Atkelta iš 5 p.
Lilija Navikienė priminė, kad Buratinas
vaikų darželyje gyvena jau seniai. Jį prieš
daugiau negu du dešimtmečius išskaptavo vienos darželinukės senelis.
Kelionei į miesto sodą medinukas ruošėsi iš anksto. Bendruomenės moterys
numezgė šiltesnius rūbelius, o kad liūdna
nebūtų, dar ir į sūpuokles pasodino. Vėjo
lėtai judinamos Buratino sūpynės simbolizuoja vaikystės žaismingumą.
Pirminė eglutės idėja buvo kiek kitokia. L. Navikienė pasakojo, jog planavo
medelyje įamžinti darželio grupių pavadinimus, tačiau kai buvo pasiūlyta Buratino
idėja, pirmosios minties atsisakė. „Visuose renginiuose dalyvauja vaikai, pas mus
taip nebūna, kad keli žmonės susigalvoja
ir imasi kažkokios idėjos. Visada teiraujamės tiek darželio bendruomenės, tiek
vaikų nuomonės“, – pabrėžė pedagogė. Eglutės formą sugalvojo darželio įvaizdžio
formavimo darbo grupė, o ją išpjaustė,
žaisliukus ir lemputes užkabino auksarankis meistras Remigijus Buržinskas.

Jaukios senjoro Kalėdos

Dažnas praeivis vaikštinėdamas Žiemos sode ilgėliau stabteli prie Vilkaviškio

trečiojo amžiaus universiteto šventinės
kompozicijos. Jaukus krėslas, rankų darbo
žaisliukais padabinta eglutė, židinys – tai
išradingos universiteto bendruomenės
darbo vaisius.
Dailės technologijų fakulteto dekanė ir
kompozicijos idėjos autorė Marija Ščerbienė pasakojo, kad pagrindinė mintis buvo
atspindėti jaukias senjoro Kalėdas: „Įsivaizduoju senjorą savo kambarėlyje prie
židinio, ant kelių įsitaisęs sėdi anūkas ir
laukia kalėdinės pasakos.“ Moteris neslėpė, jog kuo daugiau jausmo įdedi į kūrybą,
tuo labiau ji patinka žmonėms. Svarbiausia, kad viskas būtų padaryta pačių rankomis, todėl žaisliukus pradėta gaminti sulig
studijų metų pradžia.
Kiekvienas eglutės žaisliukas išskirtinis tiek spalvomis, tiek gamybos technika. Vieni blizgučiais ir karoliukais
išsiuvinėti, kiti karpiniais išmarginti ar
įmantriomis juostelėmis dekoruoti. Visi
skirtingi ir gražūs, originalūs. Moteris
atskleidė, kad buvo minčių paruošti pasakos garso įrašą, tačiau tam būtų reikėję
daugiau lėšų.
Ant eglišakėmis aptaisyto krėslo padėtas šiltas apklotas, o šalia – knygos, todėl
kalėdinės dvasios kupinas vaizdelis lankytojus kviečia prisėsti. Kaip kalbėjo M.

ŠIANDIEN

„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.

s Gruodžio 15 d., 12 val., kultūros centre

vyks edukacinis užsiėmimas „Pintos
Kalėdos“. Šventinę dekoraciją susikurti padės pedagogė Eglė Rutkauskienė.

s Gruodžio 19 d., 16 val., organizuoja-

mas kalėdinis šiaurietiškojo ėjimo
žygis. Dalyvių laukiama Vilkaviškio
miesto sode. Organizatoriai žada
smagų pasivaikščiojimą po miestą ir
dovanų. Žygeiviai registruojami Visuomenės sveikatos biuro tel. (8 342)
31 058.

Gižuose
s Gruodžio 15 d., 18.30 val., vyks eg-

lutės įžiebimo šventė. Parkelyje bus
galima pasidaryti kalėdinę nuotrauką, išrinkti patį kalėdiškiausią nykš-

08:33
15:52
07:19

Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Šaulys (11 23–12 21)

Priešpilnis iki gruodžio 17 d.

S Į sūpynes pasodinti medinuką
buvo Vilkaviškio vaikų lopšeliodarželio „Buratinas“ ugdytinių
idėja.
Ščerbienė, įsitaisius krėsle galima grįžti į
vaikystę ir prisiminti senelių ar tėvų sektas pasakas.
(Bus daugiau)

DIENOS
Gruodžio 15-oji –
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena

VARDINĖS
s Gruodžio 14 d.

KAS? KUR? KADA?
Vilkaviškyje

Šiandien daug kur lis, dulksnos. Atsargiai
– paryčiais bus slidu. Aukščiausia temperatūra bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių
šilumos.
Antradienį taip pat negausiai palis. Kai
kur rūkas, naktį vietomis lijundra, plikledis. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių
vėjas. Naktį dar atšals iki 2 laipsnių šalčio,
dieną bus 1–3 laipsniai šilumos.
Trečiadienis bus apniukęs, bet be gausesnių kritulių. Pūs gūsiuotas vakarinių
krypčių vėjas, temperatūra visą parą svyruos apie 2–4 laipsnius šilumos.

tuką, susitikti su Kalėdų Seneliu. 19
val. kultūros namuose prasidės susitikimas tema „Kaip Grinčas Kalėdas
vogė“.

Pilviškiuose
s Gruodžio 17 d., 18 val., kultūros na-

muose vyks renginys „Kalėdinės pasakos belaukiant“. Dalyvaus vietiniai
mėgėjų meno kolektyvai, pasirodys
miestelio ikimokyklinukai.

Bartninkuose
s Gruodžio 15 d., 15 val., Jono Basana-

vičiaus gimtinėje rengiamas edukacinis užsiėmimas „Advento papročiai
ir tradicijos. Kūčiukų kepimas“.
s Gruodžio 19 d., 14 val., bendruomenės namuose vyks kalėdinis renginys vaikams „Baltam žiemos patale“.
Svečiuosis Kalėdų Senelis.

Alfreda, Alfredas, Augedas, Augenė,
Augenis, Fredas, Kintibutas, Kintrimas,
Kintrimė, Kintvilas, Kintvilė, Tarvainas,
Tarvainė

s Gruodžio 15 d.

Celsas, Čiovydas, Gaudencija, Gaudenis,
Justas, Kristijonas, Lybartas, Lygaudas

s Gruodžio 16 d.

Albinas, Albina, Alina, Audronė,
Kalmantas, Kalmantė, Kalmina,
Kalminas, Kalminta, Kalmintas,
Vygauda, Vygaudas

IŠMINTIS

S Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas Žiemos sodo lankytojams dovanojo išskirtinę kalėdinę kompoziciją jaukių senjorų Kalėdų tema.

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

Tykos rūkas ir
plikledis

Geresnė duonelė sava,
kad ir juoda, negu pyragas
ant svetimos lentynos.
Lietuvių liaudies patarlė

