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„Į DEPRESIJĄ
ŽIŪRIME
PRO PIRŠTUS,
KOL JI NEUŽSUKA
Į MŪSŲ KIEMĄ.“

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Vilkaviškio laiškininkai
persėdo ant elektrinių dviračių
Andrius GRYGELAITIS

Laiškininkė Rasa Matukaitienė darbo dieną pradeda
maždaug šeštą valandą
ryto. Anksčiau Vilkaviškio
gatvėmis ji vaikščiodavo
pėsčiomis arba mindavo dviračiu. Neseniai laiškininkės
ir jos kolegų darbas tapo
spartesnis ir lengvesnis,
nes jie persėdo ant elektrinių dviračių.

Vilkaviškio miesto bendruomenė ketvirtadienį, 18 val., Žalumynų kvartalo
skverelyje rengia susirinkimą. Į jį kviečiami šio kvartalo gyventojai pasitarti
dėl skverelio tvarkymo. Susirinkime
bus pristatyti UAB Vilkaviškio komunalinio ūkio parengti skverelio sutvarkymo pasiūlymai.
Primenama, kad ūkininkai, jau pavertę arba dar tik besirengiantys netinkamus paramai gauti žemės plotus
paversti tinkamais paramai ir ateinančiais metais juos deklaruoti, privalo iki
gruodžio 1 d. patys arba padedami seniūnijose dirbančių Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistų aprašyti išankstinius kontrolinių
žemės sklypų pakeitimus. Tai padaryti
galima Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Prie pakeitimų aprašymo būtina pridėti nuotrauką.

Kas rytą R. Matukaitienė važiuoja įprastu maršrutu. Jis prasideda
Kęstučio gatvėje, veda į Statybininkų, Lauko, Maironio, Vienybės bei
Nepriklausomybės gatves, o baigiasi Lobiškių kvartale.
Pastaruoju metu kasdienis darbas tapo daug lengvesnis, nes visą
šį atstumą laiškininkė nuvažiuoja
elektriniu dviračiu. Ir ne tik ji. Nuo
šiol Lietuvos pašto elektriniais dviračiais važinėja visi keturi Vilkaviškio
mieste dirbantys laiškininkai.
Kiekvieną rytą prieš išvažiuoda- S Laiškininkė Rasa Matukaitienė korespondenciją kasdien išdalija bent pusvalandžiu
mi įprastais maršrutais jie pasitikgreičiau nei anksčiau.
Autoriaus nuotr.
rina, ar dviračių ratuose netrūksta
oro, ar veikia šviesos, stabdžiai.
dviratį be priežiūros, pavyzdžiui, kai užbė- dienis, o lengviausia – šeštadienis.
Jei transporto priemonė sugestų, tektų gu į daugiabutį dalyti laikraščių ar laiškų,
Vilkaviškiečiai prie savo laiškininkės
kviestis priežiūra besirūpinančios remon- galiu būti visiškai rami, kad ilgapirščiai taip pat jau pripratę. Moteris juokavo, kad
to įmonės atstovus.
prie jo nelįs. Nueidama visada įjungiu sig- grįžusiai po atostogų kartais iš žmonių ten„Su tokiu dviračiu važiuoti daug pa- nalizaciją, kuri suveikia vos kažkam prisi- ka sulaukti priekaištų, kad pavadavęs laišprasčiau ir lengviau. Tai ypač juntama lietus prie transporto priemonės“, – pasa- kininkas mažiau šypsojosi ar nebuvo toks
ilgose distancijose, minant prieš vėją ar į kojo R. Matukaitienė.
malonus.
įkalnę. Kartais tenka pasiimti net iki 10 kiDvylika metų laiškininke dirbanti moPer ilgus darbo metus R. Matukaitienė
logramų sveriančius krepšius, todėl su pa- teris tikino mylinti savo darbą, o labiausiai puikiai pažino vilkaviškiečius, o miestieprastu dviračiu juos vežtis nebūdavo leng- ją žavi galimybė bendrauti su žmonėmis, čiai – ją. Dabar ji žino, su kuriais gyventova. Dabar korespondenciją išdaliju bent laisvė pačiai rinktis maršrutą, nuolatinis jais galima pajuokauti, o su kuriais geriau
pusvalandžiu greičiau nei anksčiau.
buvimas gryname ore.
to nedaryti.
Be to, net ir trumpam palikusi naują
Sunkiausia darbo diena jai yra antra] Nukelta į 3 p.

Paskelbė elektroninių vizų į Kaliningrado sritį
TURIZMAS
išdavimo tvarką

Norint gauti elektroninę vizą reikės užpildyti prašymo formą Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos puslapyje. Tą padaryti būtina likus mažiausiai keturioms
dienoms iki planuojamos atvykimo dienos.
Pildant formą reikės įkelti savo nuotrauką.

] SUSIRINKIMAS

] APRAŠYTI PAKEITIMUS

Žmonės pripratę

Nuo liepos 1-osios lietuviams,
įvažiuojantiems į Kaliningrado
sritį, elektroninės vizos bus
nemokamos. Regiono turizmo
informacijos centras paskelbė
taisykles, pagal kurias jos bus
išduodamos.

TRUMPAI

Formą bus galima pildyti nuo liepos 1-osios
adresu https://evisa.kdmid.ru/en-US/Home/
Index.
Kai vizos prašymo formą patikrins,
duomenys bus persiųsti į pasienio kontrolės punktus. Ne vėliau nei per keturias
dienas po prašymo dėl elektroninės vizos
pateikimo bus atsakyta jos prašiusiam asmeniui. Informacija bus skelbiama interneto puslapyje. Vizos prašęs užsienio pilietis gaus identifikacijos numerį, kurį kartu
su asmens dokumentu turės parodyti kirsdamas sieną.
Primenama, kad įvažiuojantys į Kaliningrado sritį užsienio piliečiai turi turėti medicinos draudimą, taip pat kelionės

bilietus (arba patvirtinimą apie jų įsigijimą) atgal iš Rusijos Federacijos. Pastaroji
sąlyga galioja atvykstant jūros arba oro
transportu. Jeigu vykstama automobiliu,
dviračiu ar pėsčiomis – grįžimo bilietų nereikia.
Pažymima, kad gavęs elektroninę vizą
į Kaliningrado sritį, užsienio pilietis Rusiją
turi palikti taip pat iš Kaliningrado srities
teritorijos. Elektroninė viza galios 30 dienų, Kaliningrado srityje bus galima išbūti
iki 8 dienų. Viza bus duodama nemokamai,
nebus ir konsulinio mokesčio. Tokia tvarka galios 50-ies Europos šalių piliečiams.

„Santakos“ inf.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Mušėsi nuogas
Vilkaviškio pliaže muštynes sukėlęs
nuogas vyras išgąsdino vaikus.
Praeito antradienio vakarą, apie 20
val., paplūdimys buvo pilnas žmonių,
mat per karščius išsimaudyti ežere po
darbo susirinko šeimos su vaikais. Neblaivus trisdešimtmetis vyras šūkavo ir
trukdė aplinkiniams, todėl pro šalį ėję
jaunuoliai paprašė liautis.
Tačiau tokia jaunimo reakcija išprovokavo neprognozuojamą vyro
elgesį. Jis visų akivaizdoje nusimetė
trumpikes ir likęs Adomo kostiumu
tarsi boksininkas sustingo kovos pozoje.
Išsigandę tokio neįprasto reginio
maži vaikai pradėjo klykti, o sutrikę tėvai bandė mažylius raminti ir gėdinti
nuogalių.
Kilus konfliktui tarp girto vyro ir
jaunuolių buvo iškviesta policija. Kol
atvyko pareigūnai, nuogalius susiprato
apsirengti.
Policija įspėja nudizmą tam neskirtose vietose propaguojančius asmenis,
kad už nuogo pasirodymą viešoje vietoje gresia administracinė atsakomybė
– 30–140 eurų bauda.

Vairavo neblaivi
Antradienį Paežerių kaime (Šeimenos
sen.) sulaikyta neblaivi vairuotoja.
Apie 22.30 val. pareigūnai sustabdė automobilį „Ford Focus“, kurį vairavo 32-ejų Sidona Brazienė. Įtarę,
jog vairuotoja neblaivi, pareigūnai
paprašė pasitikrinti alkotesteriu. Šis
parodė vidutinį (1,72 prom.) girtumą.
Per antrąjį tikrinimą skaičiai buvo dar
keliomis šimtosiomis didesni. Už tokį
girtumą vairuotojai gresia baudžiamoji atsakomybė.
] Nukelta į 2 p.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Kokias pardavėjų savybes,
elgesį reikliausiai įvertinate
apsipirkdami?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Už paviršinių nuotekų tvarkymą
mokės tik įmonės
AKTUALIA TEMA

Eglė MIČIULIENĖ

Mokestis už paviršinių nuotekų tvarkymą netrukus pasieks
ir mūsų rajoną. Tiesa, mokėti jį
teks tik juridiniams asmenims.
S Algimantas CIVINSKAS
iš Vilkaviškio:

– Mėgstu, kai mane aptarnauja kokybiškai, nusišypso. Labiausiai nepatinka, kai parduotuvėje kasininkas už
pirkinį liepia sumokėti daugiau nei nurodyta lentynoje prie prekės.

S Renata DERENČIENĖ
iš Alvito k.:

– Vertinu pardavėjų pagalbą, patarimus. Nepatinka, kai per prievartą
kas nors brukama, bet kadangi pati
dirbu panašioje srityje, žinau, kad taip
elgtis reikia. Gerbiu visus pardavėjus.
Jų darbas – labai sunkus. Nors dauguma klientų malonūs, tačiau nemažai
yra ir tų, kurie elgiasi negražiai.

Kitur jau taikomas

Iki šiol mūsų rajone už paviršinių nuotekų tvarkymą lėšos renkamos nebuvo.
Tačiau vadinamasis „lietaus mokestis“ Lietuvoje egzistuoja jau keletas metų, tik taikomas ne visose savivaldybėse. Viename iš
šalies miestų gyventojai buvo sukėlę nemažą triukšmą, kai gavo sąskaitos kvitus su
reikalavimu susimokėti už lietų.
Vis dėlto žmonėms buvo paaiškinta,
kad mokestis imamas ne todėl, kad lyja, o
kad paviršinės nuotekos surenkamos į nuotekų valymo sistemą.
Vilkaviškyje šią sistemą iki šiol prižiūrėjo UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis, Kybartų mieste – UAB „Kybartų darna“. Pernai, kovo pabaigoje, Savivaldybės taryba
Vilkaviškio rajono teritorijoje paviršinių
nuotekų tvarkytoja paskyrė UAB „Vilkaviškio vandenys“.
Šios bendrovės direktorius Ramūnas
Kašinskas paaiškino, kad su juridiniais
asmenimis, kurie paviršines nuotekas išleidžia į UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuojamą paviršinių nuotekų infrastruktūrą, bus sudaromos sutartys ir taikomas
mokestis, skaičiuojamas pagal teritorijos
plotą, nuo kurio yra surenkamos lietaus,
tirpsmo vandens nuotekos.
Mokesčio dydį nustatys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, o patvirtins rajono Taryba.
Gyventojams už šią paslaugą mokėti
nereikės.

Seni ir nesandarūs

S Elena TAMOŠIŪNIENĖ
iš Kybartų:

– Labiausiai vertinu malonų bendravimą. Nesakau, kad visur, tačiau
mūsų rajone dažnai jo trūksta. Didesniuose miestuose yra kiek kitaip. Nepatinka, kai pardavėjos mane sekioja,
siūlo padėti ką nors išsirinkti.

R. Kašinskas aiškino, kad sistemos atnaujinimas ir priežiūra reikalauja nemažų
lėšų.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ dabar prižiūri kone 7 km Vilkaviškio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklą (16 išleistuvų)
ir dar beveik 3,5 km trasą eksploatuoja Kybartų mieste (8 išleistuvai).
Anot bendrovės direktoriaus, paviršinių nuotekų vamzdynai yra seni, nekokybiški, nusidėvėję, pažeisti korozijos. Per
įtrūkimus, nesandarias gelžbetoninių arba
asbocementinių vamzdžių vietas tinkluose kaupiasi nuosėdos, užnešami lietaus su-

ĮVYKIAI
S Jonas STASIULIONIS
iš Vilkaviškio:

– Kasdien pardavėjams tenka susidurti su būriu klientų, kurių didelė
dalis būna kuo nors nepatenkinti. Gerbiu ir vertinu pardavėjus už begalinę
kantrybę.

S Genovaitė BENEKERAITIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Dažniausiai susiduriu su mandagiomis bei paslaugiomis pardavėjomis. Smagu, kai jos nusišypso, paklausia, ar gali kuo nors padėti.

] Atkelta iš 1 p.

Skausmo nejuto
Pirmadienį Vištytyje susimušė vietiniams
ir pareigūnams puikiai žinoma porelė.
Pareigūnams nuolat tenka vykti į 49erių vyro ir septyneriais metais jaunesnės
jo sugyventinės namus, mat alkoholiu piktnaudžiaujanti pora susimuša dažnai. Dėl
smurto artimoje aplinkoje vyras jau buvo
nuteistas.
Šįkart gelbėti moters nuvykę pareigūnai rado ją visiškai girtą. Smurtautojui nustatytas sunkus (2,59 prom.) girtumas, tačiau auka buvo dar girtesnė (3,62 prom.).
Pareigūnai sulaikė smurtautoją, tačiau
visiškai girtos moters apklausti jiems nepavyko. Atvykusi kitą dieną ji neneigė, jog
susipyko su sugyventiniu, tačiau tvirtino
jokio fizinio skausmo nejutusi ir ant draugo visai nebepykstanti.

S Paviršinės vandens nuotekos vien Vilkaviškio mieste surenkamos nuo beveik
160 ha ploto.
Autorės nuotr.
rinktuvai, todėl per liūtis patvinsta gatvės,
apsemiami gyvenamųjų namų rūsiai ir teritorijos.
Dauguma išleistuvų, išvestų į griovių,
upių šlaitus, yra apžėlę krūmynais, užnešti sąnašomis, aptrupėję.
Taigi „Vilkaviškio vandenims“ reikia
padaryti nemažai darbų.
„Pirmiausia reikia visą sistemą inventorizuoti. Turime nustatyti, kur tinklai išvedžioti, kiek tiksliai jų yra, surasti nelegaliai
prijungtus vamzdynus“, – kalbėjo įmonės
vadovas.
R. Kašinsko teigimu, būtina sutvarkyti esamus lietaus nuotekų išleistuvus,
apipjauti aplink juos vešančią žolę ir krūmynus, įrengti bei pažymėti nuotekų mėginių paėmimo vietas, pravalyti griovius,
praplauti vamzdynus, pakloti naujų tinklų, įrengti naftos gaudyklių. Teks numatyti lėšų ir kasmetiniams infrastruktūros
priežiūros darbams: pralaidų, vamzdynų,
šulinių valymui, infrastruktūros apžiūrai
ir būklės įvertinimui, sistemos remontui
bei techninei priežiūrai ir kt.

Tikrina leisdami dūmus

Ne paslaptis, kad dar sovietiniais laikais dalis gyventojų paviršines nuotekas
yra prijungę prie buitinių nuotekų tinklų,
nors tai daryti draudžiama. Jei į nuotekyną

Sulaikė prie sienos
Antradienį prie sienos su Lenkija pasieniečiai sulaikė vogtą automobilį variusį jonaviškį.
Vėlai vakare pasieniečiai patikrinti
sustabdė automobilį „Mercedes Benz ML
350“ su angliškais numeriais. 28-erių Jonavos gyventojas juo ką tik buvo įvažiavęs iš
Lenkijos.
Per patikrinimą pareigūnai nustatė, kad
automobilio VIN numeris yra suklastotas.
Netrukus išsiaiškinta ir tai, kad ši 2013 m.
laidos mašina nuo balandžio pabaigos ieškoma Jungtinėje Karalystėje kaip pavogta.

Rado cigarečių
Ketvirtadienį Kybartų kelio posto muitininkai lengvojo automobilio lubose rado cigarečių.
Apie 10 val. ryto iš Kaliningrado srities
per Kybartų kelio postą į Lietuvą lengvuoju
automobiliu „Mersedes“ atvažiavęs Rusijos
pilietis muitinės pareigūnams deklaravo

patenka lietaus ar tirpsmo vandens, jis per
staigų atlydį ar liūtį nebegali greitai pratekėti vamzdžiais, pritaikytais mažesniam
buitinių nuotekų kiekiui. Dėl to tvinsta
nuotekų perpumpavimo siurblinės, žmonių rūsiai ir gatvės.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ specialistai šiuo metu atlieka nuotekų tinklų patikrinimus su vadinamuoju sausų dūmų
generatoriumi. Taip pat nuotekų tinklai
apžiūrimi iš vidaus pasitelkiant TV diagnostiką ir kitą įrangą.
R. Kašinskas perspėjo, kad aptikus lietaus nuotekas, pajungtas į buitinių nuotekų
tinklus, teritorijos savininkui bus surašomas pažeidimo aktas ir skiriama administracinė nuobauda. Taip pat bus skaičiuojama bauda už išleistą nuotekų kiekį.
„Beje, tokius nelegaliai prie sistemos prisijungusius vartotojus turime teisę apmokestinti – už paviršinį vandenį jiems tektų
mokėti tais pačiais tarifais, kaip ir už buitines nuotekas“, – sakė bendrovės vadovas.
Kad gyventojams netektų mokėti baudų už savavališką paviršinių nuotekų
tinklų prijungimą prie buitinių nuotekų
vamzdyno, „Vilkaviškio vandenų“ administracija iš anksto įspėja apie galimus patikrinimus ir prašo žmonių kuo greičiau
susitvarkyti (atjungti) nelegaliai įrengtas
sistemas.
negabenantis nieko, išskyrus 10 litrų dyzelino, kuris yra automobilio bake. Tačiau
įvertinę riziką muitininkai nutarė automobilį apžiūrėti nuodugniau. Lengvojo automobilio lubose pareigūnai rado slėptuves,
į kurias buvo sukišti 58 pakeliai cigarečių.
Muitinės pareigūnai sulaikė ir cigaretes, ir automobilį, o pažeidėjui surašė administracinio nusižengimo protokolą. Už šį
pažeidimą gresia piniginė bauda, nelegaliai
gabentų tabako gaminių ir transporto priemonės konfiskavimas.

Apvogė ūkininką
Ketvirtadienį į policiją kreipėsi apvogtas
Slabadų kaimo (Klausučių sen.) ūkininkas.
Apie 12 val. atvykęs į jam priklausančią sodybą 61-ų šeimininkas pastebėjo sugadintus ūkinio pastato durų vyrius ir dvi
spynas.
Iš pastato buvo dingę šeši elektros varikliai, vandens siurblys, 30 kilogramų
varžtų su veržlėmis, įvairių darbo įrankių.
Šeimininkas žalą įvertino 393 eurais.
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„Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji
neužsuka į mūsų kiemą“

PATIRTYS

Andrius GRYGELAITIS

loginėmis temomis, tad norėjosi visus
tekstus sudėti į vieną vietą.
Bėgant laikui I. Juodkūnės galvoje
Iš Vilkaviškio rajono kilusi Inėmė kirbėti mintis apie knygą. Įdomu
ga Juodkūnė (Gajauskaitė) netai, kad pagrindinė romano „Rytoj vėl
patekės saulė“ herojė Paula sukurta ir
seniai išleido debiutinį romaną
aprašyta dar tada, kai apie knygos atsira„Rytoj vėl patekės saulė“. Tai
dimą nebuvo net minties.
knyga, skirta plačiam žmonių
„Iš tiesų neturėjau svajonės ar tikslo parašyti knygą, tačiau supratau, kad
ratui: ieškantiesiems išeities
mano gyvenime vyksta istorija, kuri tuiš kančios, jų artimiesiems ir
ri didesnę žinią ir prasmę. Iš šalia esankolegoms, gydytojams, dvasičiųjų vis girdėdavau, kad turiu rašymo
dovaną. Neliko nieko kito, kaip tik ją
ninkams, kitų profesijų atstopriimti. Apsisprendžiau gyvenimo istovams.
riją perteikti per kūrybos prizmę, užrašyti ją taip, kad skaityti būtų įdomu ir
Padeda gyventi
kad išliktų tinkamas realybės santykis
Debiutiniame romane I. Juodkūnė,
su fikcija“, – teigė pašnekovė.
Pasinėrusi į kūrybos procesą autoremdamasi asmenine patirtimi, aprašo vidinę žmogaus kovą su depresija,
rė galvojo apie kelias asmenų grupes.
Visų pirma – apie žmogų, kuris yra
siekį ir užsispyrimą gyventi kiekvieną
įstrigęs ar sutrikęs blaškosi kančioje.
akimirką renkantis būti, o ne grimzTokia asmenybė perteikta per Paulos
ti į praeitį. Kunigas Algirdas Toliatas
apie šią knygą yra pasakęs, kad tai
personažą.
– lyg žvilgsnis į pasaulį pro depresijos S Kraštietės Ingos Juodkūnės (viduryje) knygos pristatymuose kartais dalyvauja ir
„Taip pat galvojau apie artimuokunigas Algirdas Toliatas.
Manto REIMERIO nuotr. sius, kolegas, draugus, kuriuos taip pat
akinius. Dvasininko teigimu, romanas
padeda geriau suprasti tuos, kurie bapaliečia greta esančiojo kančia. Rašylansuoja tarp gyvenimo ir mirties.
galią, nes kiekvienas skaitantysis atranda kurdavo eiles. Vėliau ji ėmė rašyti straips- dama mąsčiau ir apie gydytojus bei dvasiRomanas „Rytoj vėl patekės saulė“ pa- sau artimų dalykų“, – sakė I. Juodkūnė.
nius psichologinėmis temomis, po to – te- ninkus. Romanas padeda labiau suprasti
nardina skaitytoją į tokią būseną, kurioje
rapinius tekstus. Taip žingsnis po žingsnio ir priimti, kas vyksta sergančiojo pasaulyjis gauna patyrimą ir suvokimą, kad depVystėsi natūraliai
gimė tinklaraštis „Atspirties taškas“. Jo je, bei skatina bendradarbiavimą. Jis tarsi
resija yra liga.
Kraštietės teigimu, kurti romaną pa- atsiradimo istoriją pati I. Juodkūnė taip tiesia tiltus tarp kančios ir ramybės, tarp
„Dažnai tik perskaitę mano knygą žmo- skatino pats gyvenimas. Savo polinkį ma- pat įvardija kaip natūralų poreikį. Inga į įvairiausių pagalbos teikėjų“, – pasakojo
nės teigia supratę, kad depresija iš tiesų tyti pasaulį rašytojo akimis Inga pastebėjo didžiausius Lietuvos portalus nuolat rašo rašytoja.
yra liga. Ir dar sunki. Knyga turi terapinę dar būdama studentė. Tuomet mergina straipsnius asmenybės augimo ir psicho] Nukelta į 7 p.

Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
] Atkelta iš 1 p.

gausiai užsisakinėja laikraščių bei žurnalų suaugusiesiems ir vaikams, vieni
kitiems siunčia registruotus bei paprastus laiškus.
Vienintelis skirtumas, kurį
ji pastebėjusi, – pastaruoju
metu vis daugiau žmonių
internetu užsisako siuntinių, kuriuos laiškininkams
tenka pristatyti.
„Galbūt tik vasarą žmonės skaito mažiau spaudos,
tačiau atšalus orams įvairių leidinių prenumerata
vėl išauga“, – pastebėjimais
dalijosi R. Matukaitienė.

Miestas nepritaikytas

Nors vairuoja ir automobilį, R. Matukaitienė teigė į jį
nesėdanti net šaltą žiemą ar
lyjant lietui. Anot moters, Vilkaviškyje automobiliu vežioti
korespondenciją nėra patogu,
nes tarp gyvenamųjų namų
per trumpi atstumai. Tiesa,
laiškininkė teigė, kad dviratininkams miestas taip pat nėra
pritaikytas – gatvių važiuojamosios dalys nepatogios bei
nesaugios, o šaligatviai daugelyje vietų – duobėti.
„Vis dėlto aš dažniausiai
važinėju šaligatviais. Kai kuPrašo susitvarkyti
riose vietose kitaip net nebūNors elektriniai dviratų įmanoma. Pavyzdžiui, S. S Didžiausią laiškininkų išdalijamos korespondencijos dalį sudaro čiai šiek tiek paspartino
„Santakos“ laikraščiai.
Autoriaus nuotr. laiškininkų darbą, jei gyNėries gatvėje man dažnai
tenka pereiti iš vienos gatvės
ventojai būtų supratingi ir
pusės į kitą. Kartais turiu ilgai laukti, kol
Paklausta, ar per dvylika darbo metų susitvarkytų savo pašto dėžutes, jis vyktų
prasiskirstys mašinos ir galėsiu kirsti va- kiek nors pasikeitė vilkaviškiečių skaity- dar greičiau.
žiuojamąją dalį. Vilkaviškyje labai trūksta mo įpročiai, ji teigė to beveik nepastebėjuR. Matukaitienė priminė, kad privačių
si. Anot laiškininkės, miestiečiai ir toliau namų pašto dėžutės turėtų būti tvarkindviračių takų“, – apgailestavo pašnekovė.

gos, pakabintos ant vartų ar prie gatvės
lengvai prieinamoje vietoje, kad laiškininkas galėtų įdėti korespondenciją nenulipdamas nuo dviračio. Pašnekovės teigimu,
Vilkaviškyje vis dar nemažai gyventojų,
kurie savo pašto dėžutes pasikabinę ant
namo sienos, sklypą apsitvėrę tvora, o kieme laiko palaidus šunis.
„Tokiais atvejais mes turime teisę korespondencijos nepristatyti. Aišku, visada stengiamės, kad žmonės gautų tai, kas
jiems priklauso, tačiau norėtųsi daugiau
abipusės pagarbos ir supratingumo.
Kartais gyventojai ne visada turi galimybę pašto dėžutę pasikabinti ant vartų
ar tvoros. Tokiais atvejais patariu prie namų į žemę įsikasti stulpelį ir pašto dėžutę
pakabinti ant jo. Nemažai žmonių taip ir
daro“, – sakė laiškininkė.
Ji džiaugėsi, kad pastaruoju metu savo
pašto dėžutėmis ėmė rūpintis daugiabučių namų gyventojai – senų dėžučių vis
mažėja, jas keičia naujos, saugios, rakinamos. R. Matukaitienės nuomone, visos pašto dėžutės turėtų būti rakinamos, nes tik
taip galima užtikrinti, kad laiškai, spauda
ir kt. tikrai pasieks adresatą.

Prenumeruokite „Santaką“ 2019 metų antram pusmečiui
„Santaka“

„Santaka“

„Santaka“

Prenumerata priimama:

Mėn. sk.

(fiziniams asmenims, Eur)

su nuolaida* (Eur)

(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn.

5,50

5,00

6,00

s

3 mėn.

16,50

15,00

18,00

s

„Santakos“ redakcijoje (Vilniaus g. 23, Vilkaviškyje),
paštuose ir pas rajono laiškininkus (prenumeruojant Lietuvos

6 mėn.

33,00

30,00

36,00

s

„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje (II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir pensininkams.

pašto skyriuose ir pas laiškininkus taikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai),
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Susipriešinusi ir neapykantos kupina
visuomenė ateities nesukurs niekada

Robertas DARGIS
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidentas
„Man ne vosilkos asocijuojasi su trėmimais, o aguonos, skaisčiai raudonus žiedus
į saulę tiesiančios, vėjo siūbuojamos, gležnos, augančios pačiose netikėčiausiose ir,
rodos, netinkamiausiose vietose, tokiose,
kaip geležinkelio bėgiai ar pakelės, nejaukiai primenančios šviežio kraujo lašus ir
gyvąsias atminties žaizdas. Aguonų nepastebėti neįmanoma: jos taip traukia žvilgsnius savo skaisčiu raudoniu – užtenka vos
keleto aguonų, kad ištisas rugiagėlių ar
ramunių laukas įgautų naują prasmę...“
Birželį, o ypač Gedulo ir vilties dieną visada prisimenu vienos tremtinės aprašytus
vaizdus, jos matytus pro vagono skyles....
Prisimenu savo tėvus ir senelius, ištremtus į Irkutsko sritį, kur gimiau ir aš.

Prisimenu ne tiek jų pasakojimus (beje,
jais dalijosi labai nenoriai), o jų žvilgsnius
ir žodžius – juose niekada nebuvo neapykantos.
Žmonės, kurie perėjo pragarą, išliko ir
grįžę į Lietuvą kūrė sau ir savo vaikams
gyvenimą nuo vieno kartoninio lagamino,
sugebėjo pakilti aukščiau to blogio, kurį
jie išgyveno, niekada nedegė neapykanta
ir nereikalavo keršto. Atleidimas jiems
nebuvo susitaikymas, o viltis, kad gyvendami su mažiau neapykantos gebėsime
sukurti kitokį gyvenimą savo vaikams ir
anūkams. Iš šių žmonių pagaliau turime
išmokti vieną esminę pamoką – privalome visose situacijose ne ieškoti kaltųjų ir
keršto ar reikalauti atpildo jiems, o tiesiog
gerbti savo tautos praeitį ir pagaliau išmokti sutarti ir atleisti.
Prisiminkime, kokią bendruomenišką
ir stiprėjančią visuomenę turėjome tarpukariu. Tačiau valstybės kūrybą nutraukė
okupacija, o sovietai visų pirma pasikėsino į mūsų šalies lyderius.
Pirmiausia, kas buvo padaryta, – sunaikintos mūsų bendruomenės, t. y. valstybės
stuburas – iniciatyvūs ir mąstantys žmonės. Mes 50 metų neturėjome pamato, ant
kurio stovi Vakarų demokratijų bendruomenės: privati nuosavybė ir ekonomiškai
naudinga veikla, laisvė veikti ir kurti, parlamentarizmas, liberali demokratija. Mes
jau beveik tris dešimtmečius gyvename
nepriklausomoje Lietuvoje, bet niekaip
negalime atsikratyti neapykantos vieni
kitiems. Iki šiol Lietuvoje kažkas jaučiasi
labiau nuskriaustas už kitus, ir šių žmonių jausmais manipuliuojama. Iki šiol vis
neatsikratome instinkto alkūnėmis irtis
per minią ir lipti per galvas. Kiekvieną

kartą nustembu, kai bažnyčioje palinkėję
vieni kitiems ramybės, jau po kelių minučių rūsčiais veidais stumdomės prie durų
ir iriamės alkūnėmis, lyg eidami į žūtbūtinę kovą...
Po kiekvieno vaikų ar paauglių neapykantos protrūkio politikai, psichologai ir
visi susirūpinę piliečiai kelia tą patį klausimą: iš kur toks žiaurumas? Atsakymas
paprastas, bet mums nemielas – iš mūsų
pačių. Juk nė vienas vaikas negimsta sadistu, rasistu, homofobu ar su dar kokiomis
kitomis visuomenei nepriimtinomis ydomis. Jie visa tai gauna šeimoje, bendruomenėje, socialiniuose tinkluose ir t. t.
Meilė, baimė ir neapykanta – tipiniai
žmogaus išgyvenami jausmai. Kiekvienas
iš mūsų tuos jausmus turime, bet kiekvienas skirtingomis dozėmis. Mažas vaikas
šių jausmų proporcijas pirmiausia dėliojasi šeimoje, vėliau mokykloje ir jį supančioje aplinkoje.
Dabartiniame technologinių permainų amžiuje mes vis dažniau girdime, kad
viena iš svarbiausių ateities kompetencijų
bus emocinis intelektas, formuojantis ne
tik savęs suvokimą, bet ir bendravimą su
kitais. Emocinis intelektas lemia mūsų supratimą, kaip mes mąstome ir elgiamės.
Vaiko emocinis intelektas pirmiausia taip
pat ugdomas šeimoje.
Prisiminkime Justino Marcinkevičiaus
palyginimą apie tėvų ir mokytojų vaidmenį: „Mokykla – tarsi duonos kepykla. Tešlą
užminko tėvai, nuo jų priklauso, juoda ar
balta bus duona, skani ar ne. Todėl, mano
manymu, jei tėvai laukia iš mūsų ragaišių,
tegul nepamiršta į tešlą įberti reikiamų
ingredientų... Na, o mokyklos misija – gerai tą tešlą iškepti, nesudeginti.“

Su jaunimu papuošė Meilės tiltą

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
Vilkaviškietė Alma Menčinskienė neseniai
inicijavo miesto teritorijos prie Meilės tilto sutvarkymą. Po moters surengtos akcijos šį Vilkaviškio senamiesčio kampelį gerokai pagražino
komunalininkai – jie išpjovė senus krūmus,
sutvarkė aplinką, o seniūnijos atsiųsti žmonės
nudažė tilto turėklus.
Penktadienį ta pati aktyvi gyventoja į Vil-

kaujos upelio pakrantę pakvietė Vilkaviškio
socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo
dienos užimtumo padalinio lankytojus.
Belaukdami artėjančių Joninių bei Vilkaviškio miesto šventės visi drauge savomis išgalėmis jie papuošė Meilės tiltą širdelėmis ir beržo
šakelėmis.
„Santakos“ inf.

Dovanoja

šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt

Užsk. 1913

ATOMAZGOS
Jeigu bendražmogiškų vertybių sampratos šeimoje, mokykloje ir vaiką supančiame sociume skiriasi, tai augančiam
žmogui natūraliai kyla klausimų, kaip iš
tiesų jis turėtų elgtis. Akivaizdu, kad kalbėti apie harmoningą ir atsakingą ateities
kartą mes galėsime tik tada, kai patys savo
mąstymu ir veiksmais pradėsime kurti tokią bendruomenę.
Dabar daug keliaujame, daug skaitome, internetas mums atvėrė begalinius
srautus informacijos, bet ar radome ten
suvokimą, kad visos didžiosios religijos
– krikščionybė, budizmas, induizmas ar
islamas kalba apie tą patį: atlaidumas yra
viena svarbiausių vertybių, kuri turi būti
esminė kasdieniniame žmogus gyvenime.
Tolerancija ir pakantumas kitaip galvojančiam ar kitaip mąstančiam, elementarus
žmogiškasis dėmesys mūsų visuomenėje
dar yra didis deficitas ir, matyt, iki šiol
pats didžiausias nuo sovietų laikų... Ir, deja, joks politikas ir įstatymas šių nuostatų
nepakeis, jeigu nesijausime atsakingi už
kiekvieną savo veiksmą ar ištartą žodį, jeigu neišmoksime klausyti ir išgirsti.
Mes nuolat kalbame apie gerovės valstybę, bet ar susimąstėme, kad susipriešinusi ir neapykantos pilna visuomenė niekada nesukurs ateities, nes joje trūksta
paprasčiausios vienybės ir suvokimo, jog
permainas, kad ir mažais žingsneliais,
kiekvienas turi pradėti nuo savęs.
Projektą „Iš piliečio pozicijos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Kybartai: čia prasideda Lietuva / 5
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Sektoriumi tapę pataisos namai
posūniu nesijaus

PAŽINTIS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors šiomis dienomis dėl
neteisėtai į laisvę paleisto kalinio šalies žiniasklaida nuolat linksniuoja
Kybartų pataisos namų
vardą, įstaigos tokiu
pavadinimu jau senokai
nebėra. Prijungta prie
Marijampolės pataisos
namų ji tapo Kybartų
sektoriumi, kiek sumažėjo, tačiau turi ir naujų
funkcijų.

jąsias valdas, nuo pagrindinės
būstinės nutolusias kone per
pusšimtį kilometrų. Jis įsitikinęs,
kad Kybartuose įsikūrusios įstaigos darbuotojus reorganizacija
palietė minimaliai, mat atleisti
tik 5 pareigūnai bei tarnautojai.
Visiems jiems buvo pasiūlytas
kitas darbas ar pareigos, tačiau
daugelis pasirinko išeitinę kompensaciją ir atsisveikino su buvusia darboviete.
Nė vienas kybartietis nepanoro važinėti į darbą Marijampolėje, nors marijampoliečių, kurie
nuo seno važinėja į Kybartus, ne
tiek ir mažai.

Didžiausia įstaiga

Reorganizuotos įstaigos Kybartų sektoriuje liko du savaranKitas statusas
kiški skyriai – Resocializacijos ir
Naują statusą Kybartuose
Saugumo valdymo. Nors įstaigai
esanti įkalinimo įstaiga įgavo
vadovauja Marijampolės pataibeveik prieš tris mėnesius, o
sos namų direktorius R. Kavajos likimas buvo nuspręstas dar
liauskas, Kybartuose liko direkpraėjusių metų pabaigoje, kai
toriaus pavaduotojo etatas. Šias
teisingumo ministro įsakymu
pareigas, kol įvyks atranka, laikireorganizuotos dvi šalies įkalininai eina Rolandas Čiurlauskas,
mo įstaigos – Lukiškių tardymo
kartu vadovaujantis ir Saugumo
izoliatorius-kalėjimas ir Kybartų
valdymo skyriui. Kitam savaranpataisos namai.
kiškam skyriui vadovauja ir iki
Nors oficialiai buvo skelbta,
šiol jo viršininku buvęs Arūnas
S Kybartų įkalinimo įstaigą prijungus prie Marijampolės
kad reorganizacijos tikslas –
Kučinskas.
pataisos namų abiem vadovauja direktorius Regimanoptimizuoti įstaigų bendrąsias
Kiti mūsų rajone esančio sekfunkcijas, valdymą, racionaliau
tas Kavaliauskas.
Renato SIAURUSAIČIO nuotr. toriaus darbuotojai, nors ir įsikūnaudoti materialinius ir finansirę ten pat, priskirti Marijamponius išteklius, Kybartų įstaiga į permainų rijampolės pataisos namų. Taip kybartiečiai lės pataisos namų skyriams: Kybartuose
mėsmalę pateko neatsitiktinai. Jau beveik tapo marijampoliečių įstaigos sektoriumi.
dirbančios medikės – Sveikatos priežiūros,
trejus metus ji neturėjo nuolatinio vadovo,
Nuo balandžio 1 d. Kybartų sektoriui buhalterės – Turto valdymo, teisininkės
įstaigą krėtė skandalai, tad Teisingumo mi- vadovaujantis Marijampolės pataisos na- ir raštvedės – Veiklos organizavimo skynisterija problemą išsprendė Kybartų patai- mų direktorius Regimantas Kavaliauskas riams ir t. t.
sos namus prijungdama prie didesnių – Ma- bent porąkart per savaitę atvyksta į nauR. Kavaliauskas juokauja, kad dabar

jam tenka vadovauti visoje Marijampolės
apskrityje kone didžiausiai įstaigai, išsidėsčiusiai net per dvi savivaldybes. Mat vien
nuteistųjų per abu sektorius yra apie 1400
(Kybartų sektorius talpina iki 400 nuteistųjų, Marijampolės – iki 1000). Juos prižiūri
500 pareigūnų ir kitų darbuotojų.
R. Kavaliauskas jau susipažino su mūsų rajono Savivaldybės vadovais ir pakvietė bendradarbiauti.
– Teiravomės, ar Savivaldybė neturi
iniciatyvų, kurios galėtų Kybartuose kalinčius nuteistuosius įtraukti į naudingą
veiklą rajono labui. Galbūt galėtume dalyvauti bendruose projektuose, kad nuteistiesiems būtų lengviau integruotis į gyvenimą laisvėje, – sakė R. Kavaliauskas.

Nauji iššūkiai

Vertindamas mūsų rajone esančio sektoriaus problemas naujasis vadovas kalbėjo, kad jos bendros visiems šalies pataisos
namams: nuteistųjų laikymas bendrabučio tipo patalpose, į teritoriją patenkantys
draudžiami daiktai, apie kuriuos nuolat
tenka rašyti ir „Santakos“ puslapiuose, nuteistųjų jau „zonoje“ daromi nusikaltimai.
Nors, atrodo, imamasi visų saugos priemonių, nuteistieji tokie išradingi, kad sugalvoja vis naujų būdų, kaip laisvės atėmimo įstaigoje gauti norimų daiktų.
Pavyzdžiui, telefonai, anot R. Kavaliausko, iš esmės nėra blogis, mat jais naudojamės visi. Bet patekę į nuteistųjų rankas
jie tampa nusikaltimo įrankiu. Artimųjų
vizitų į pataisos namus taip pat būtų galima neriboti, bet nuteistieji ir iš to sugeba
prasimanyti nusikalstamos veiklos. Per artimuosius į laisvės atėmimo įstaigą patenka draudžiami daiktai, narkotikai, kuriuos
atvykstantieji slepia neįtikinamiausiose
vietose.
] Nukelta į 9 p.

Novelės apie tremtį, artimuosius ir pažįstamus
„Pavasaris, vasara, ruduo ir žiema vis
ratu ir ratu, kaip žemė aplink saulę,
kaip metų mėnesiai. O, kad taip ir žmogaus metai suktųsi ratu. <....> ... ir nežinai, kuriame laike tu gyvensi savo gyvenimą. Mes buvome tremties vaikai,
pas daugelį atkeliaudavo giltinė, bet
buvome vieningi, mylėjome savo šalį.
Dabartinis jaunimas, nors ir kremta
mokslus užsienyje, bet myli savo gimtinę. Kaip smagu žiūrėti per televizorių, kiek jaunų žmonių vyksta į Sibirą
sutvarkyti ten gulinčių lietuvių kapų.
Kiek susirenka liepos 6 dienos vakare
giedoti Lietuvos himno. Visais laikais
buvo prisitaikėlių ir patriotų, – mąsto
sau Sigita. – Kiekvienas žmogus, kiekviena gyvastis gyvena savam laike, jis
turi pradžią ir pabaigą. Motulė vis prašo Aukščiausiojo, kad leistų keliauti pas
savo mylimąjį, kad gana, jau prigyveno
šioje žemėje. Skauda kaulus ir supranta, kad jai jau reikia artimųjų pagalbos.
Bet Dievulis visiems turi paruošęs gyvenimo knygą ir jos visos skirtingos, kaip
ir žmonės.“
Taip savo pirmoje novelių knygoje S
„Gimiau savo laiku“ rašo Kalvarijos savivaldybės literatų klubo „Rasa“ narė Vilija Vilkelienė.
Ši poetė ir rašytoja viešėjo Vilkaviškio
rajono neįgaliųjų draugijos Kybartų grupėje, kur pristatė savo novelių knygą. Kaip
joje rašoma, „tai pirmoji Vilijos Vilkelienės
prozos knyga, kurioje pasakojama senos giminės istorija. Autorė, kilusi iš Kalvarijos,

novelių ištraukas, skirtas artimiesiems
bei pažįstamiems.
Vilija nuo ankstyvos jaunystės rašo
ir eiles. Eilėraščiuose ji išlieja savo jausmus ir išgyvenimus, kuriais pasidalijo
su visais susirinkusiais jos pasiklausyti. Galėjome išgirsti ne vieną autorei
brangų, jausmingą eilėraštį, skirtą
savo šaliai, įvairioms gyvenimo progoms ir šventėms, o taip pat ir patiems
artimiausiems
bei
brangiausiems
žmonėms – savo šeimos nariams, giminėms, draugams.
Per visą renginį skambėjo nuotaikingos Jurgitos Arelienės dainos. Ji nuostabiai atliko savo mamos Inetos Česnienės ir kitų autorių kūrinius.
Po knygos pristatymo autorę sveikino renginio organizatoriai, giminaičiai, draugai, visi susirinkusieji, linkėdami rašytojai kūrybinės sėkmės
ir dar ne vieno susitikimo, pristatant
kitus savo kūrinius. Viešnia liko sujaudinta ir dėkinga už šiltą priėmimą.
Dėkodama susirinkusiesiems V. Vilkelienė gražių žodžių išsakė knygos sudaRašytoja Vilija Vilkelienė (dešinėje) susirinkusioms kybartietėms papasakojo
rytojai, redaktorei ir korektorei Vilijai
daugelio savo kūrinių atsiradimo istorijas.
Autorės nuotr. Dobrovolskienei, savo šeimai sakė ačiū
už visokeriopą pagalbą, palaikymą, už
bando perteikti savo gimtojo krašto auten- sinėjo bei klausėsi savo artimųjų, giminių, finansinį parėmimą.
tiką, istoriją, senų žmonių kalbą, nevengia pažįstamų ir visai svetimų žmonių įvairių
Aušra KOKANSKIENĖ
tarmiškų žodžių, todėl jos pasakojimo sti- skaudžių, tragiškų, sunkių, o kartais ir
Kybartų miesto bibliotekos vedėja
lius lengvas, artimas šnekamajai kalbai.“
linksmų bei juokingų istorijų apie senos giRenginyje rašytoja įdomiai papasakojo minės, o kartu ir visos tautos istoriją, sunProjektą „Čia – mūsų namai“
knygos atsiradimo istoriją. Prisiminė, kaip kų gyvenimą kaime pokario metais, apie
remia Spaudos, radijo
ji rinko medžiagą savo tekstams, kaip klau- tremtį... Labai jausmingai ir įtaigiai skaitė
ir televizijos rėmimo fondas
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„Čia – mūsų namai“
Puslapį vaikams ir jaunimui remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lenkijoje palikome dalelę
tautinio paveldo

Idėjas pritaikysime
savo šalyje
„Erasmus+“ jaunimo mainų
projektai atveria duris į pasaulį, supažindina su įvairiomis kultūromis, pasaulėžiūromis, sudaro galimybę sutikti
žmonių iš kitų šalių, užmegzti
pažinčių, nagrinėti bei dirbti
prie aktualių šių dienų temų.

Mes, šeši Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindinės mokyklos
septintokai ir dvi mokytojos, dalyvavome tarptautinio
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Mano šaknys
tampa mūsų sparnais – kelionių
agentūra“ pirmajame mokinių
grupių susitikime Olštyno mieste, Lenkijoje.
Čia susipažinome su projekto
partnerių iš kitų Europos šalių
kultūra, tradicijomis.
Mūsų įgyvendinamo projekto tikslas – atskleisti šiandienio gyvenimo įgūdžių bei
kompetencijų svarbą per socialinės įtraukties ugdymo įgyvendinimą bei skaitmeninių priemonių naudojimą. Šiuo projektu
siekiama parodyti, kaip tarptautinis bendradarbiavimas gali pagerinti esminių kompetencijų kokybę, didelį dėmesį skiriant
verslumui bei iniciatyvumui integruotų
veiklų sistemoje, ir kaip mokiniai bei jų
mokytojai išauga į savarankiškus mokymosi visą gyvenimą programos dalyvius.
Šešios Europos mokyklos iš Kipro, Austrijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos bei Rumunijos susibūrė drauge, kad įgyvendintų šį
tikslą.
Lietuvai atstovavome mes – Vilkaviškio
Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos
septintokai Gabrielė Neverauskaitė, Viltė
Ūsaitė, Saulė Rūtelionytė, Titas Mockevičius, Darius Mačys, Domas Šalaševičius ir
mokytojos Irada Miltinienė bei Dalia Lapaitienė.
Susitikimui ruošėmės nuo sausio mėnesio. Jo laukdami steigėme savo kelionių
agentūros biurą, lankėmės Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centre, kelionių agentūroje, bendravome, rinkome
medžiagą, paskui patys kūrėme lankstinukus apie Lietuvą ir Rumuniją, domėjomės
šalių partnerių istorija bei nūdiena, papročiais, lankytinais objektais. Susitikime

S Lenkijoje viešėjo keletas vilkaviškiečių: (pirmoje eilėje iš dešinės) Viltė Ūsaitė,
Gabrielė Neverauskaitė, Titas Mockevičius, Saulė Rūtelionytė, Irada Miltinienė
bei Domas Šalaševičius.
Lenkijoje pamatėme bei sužinojome daug
įvairiausių dalykų.
Gyvenome lenkų šeimose, todėl turėjome unikalią galimybę palyginti jų ir mūsų
žmonių gyvenimą, vertybes, buities elementus.
Iš pradžių Olštyne mums buvo surengta priėmimo ceremonija, vyko užsiėmimai, kuriuose susipažinome su kitų šalių
atstovais, mokėmės dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis: redaguoti nuotraukas, skaičiuoti atstumus tarp šalių. Taip
pat vaikščiojome po senamiestį, lankėmės
planetariume, žiūrėjome filmą apie Olštyno miestą ir jo istoriją.
Taip pat keliavome į Gdanską, kur aplankėme interaktyvųjį Antrojo pasaulinio
karo muziejų bei apžiūrėjome senamiestį.
Grįžę džiaugėmės galimybe apsilankyti
Olštyneko etnografiniame parke. Lyginome jį su lietuviškomis Rumšiškėmis. Supra-

tome, kad tarp mūsų tautų yra labai daug
bendrų dalykų – tradicijos, papročiai, buitis, architektūra.
Viena iš įsimintiniausių veiklų – tradicinių nacionalinių patiekalų gaminimas.
Lietuviai ruošė šaltibarščius, austrai – šnicelį, kipriečių pasiūlytas patiekalas buvo
afelia, italai virė spagečius su carbonara
padažu, lenkai – sriubą „Žurek“, rumunai
– baklažanų salotas.
Paskutinę kelionės dieną dalyvavome
Koperniko žaidynėse. Po jų į žemę užkasėme laiko kapsulę, į kurią kiekvienos šalies
atstovai įdėjo po dalelę savo tautinio paveldo. Mes palikome krepšelį grūdų, tautinę juostelę ir nedidelį koplytstulpį.

Saulė RŪTELIONYTĖ
Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinės mokyklos
7 klasės mokinė

Projektas „Pažink rajoną“ vedžiojo po pasienio miestą
Vasariškai kaitrią birželio dieną į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją rinkosi mokiniai iš viso rajono. Vyko Vilkaviškio
rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialinių mokslų projektas „Pažink rajoną. Kybartai“, kuris buvo skirtas Kybartų
miesto savivaldos 100-mečiui paminėti.
Dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė.
Pradžioje visi kartu aplankėme Kybartų požemius, geografijos mokytoja
Rūta Šukaitytė įtaigiai supažindino su
jų paslaptimis. Kiekviena komanda,
pasinaudodama informacinėmis technologijomis, interaktyviu žemėlapiu,
kurį sudarė gimnazistai, atlikdama
užduotis-minkles turėjo aplankyti Kybartų įžymybes: paminklus, religinius
objektus ar kitas išskirtines vietas.
Prie aplankytų objektų projekto dalyviai privalėjo įsiamžinti, o fotografijas
bei užduočių atsakymus, pasitelkę informacines technologijas, nusiųsti mokytojų komisijai.
Daugiausiai istorinių minklių įminė Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos komanda. Pačias meniš-

kiausias fotografijas padarė Gražiškių
gimnazijos, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos Virbalio skyriaus ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos komandos.
Nė vienai komandai nepavyko atlikti visų užduočių, aplankyti visų istorinių Kybartų „užkaborių“. Pritrūko
laiko, teko kliautis vietinių gyventojų
pagalba. Tačiau dalyviai patyrė teigiamų emocijų, tobulino bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, kai kuriems net teko prisiminti retorikos pamokas.
Šis projektas vyko pirmą kartą, tačiau norėtųsi, kad tai nebūtų vienkartinis renginys. Kitą pavasarį pažinti rajoną ir turiningai praleisti laiką pažadėjo
pakviesti Pilviškių „Santakos“ gimnazija, taigi su nekantrumu lauksime.
Monika RAČYLAITĖ
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos
Ib klasės mokinė

S Projekto dalyviams reikėjo aplankyti paminklą Kybartų krašto knygnešiams.
Autorės nuotr.

Penkių dalyvių komanda iš Lietuvos
vyko į Jungtinę Karalystę dalyvauti
„Start Up Hypothesis“ projekte. Neformalioje aplinkoje mokėmės būti verslininkais ir kaip ateityje tapti vienu iš
jų. Visi sutarėme, kad projektas buvo
informatyvus ir produktyvus.
Geriausia projekto patirtis buvo
galvoti ir veikti taip, lyg mes jau būtume verslininkai. Turėjome galimybę
ne tik sukurti viziją apie mūsų verslą,
bet ir ją išbandyti, tobulinti įvairiais
būdais, taip pat ir patys tobulėjome
per visą projektą. Sužinojome, kad
verslininkas turi prisiimti visą atsakomybę už savo asmeninį augimą.
Mes taip pat patyrėme, kad savęs
vertinimas yra labai svarbus verslininkams, kai jie siekia valdyti stresą ir
kitus jausmus. Vadovai mums dažnai
priminė, kad švenčiame net mažus
pasiekimus, todėl mokomės būti motyvuoti ir niekada nenustoti judėti į
priekį.
Apskritai, šiame projekte mes galėjome ne tik kurti bei dalytis savo pačių
idėjomis apie socialinius verslus, bet
ir išbandyti tai praktikoje, pristatydami juos vietiniams salos gyventojams.
Tai darydami mes taip pat sužinojome
daug pavyzdžių ir naujų idėjų, susijusių su socialine veikla. Visa tai mes žadame ateityje pritaikyti savo šalyje.

Laurynas MICKEVIČIUS
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos
IIIa klasės mokinys

Praplėtė pažintį
su muzika
Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras sulaukė
svečių iš Panevėžio rajono Šilagalio
kultūros centro. Varinių pučiamųjų
instrumentų orkestro „Sklepučini“ vizitas įvyko pagal kultūros paso projektą.
Svečiai mums atvežė programą „Su vario dūdom per pasaulį“.
Tai buvo kultūros ir meno renginys,
papildytas kultūrine edukacija. Tokios
veiklos tikslas – papasakoti vaikams
apie įvairių pasaulio šalių muziką ir
supažindinti su variniais pučiamaisiais
instrumentais.
Koncerto programa buvo pateikta
žaidimo forma, kad informacija būtų
lengvai suprantama net patiems mažiausiems moksleiviams. Varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis atliko Brazilijos, Kinijos, Egipto, Italijos, Rusijos,
Pietų Afrikos, Meksikos, Karibų, Naujosios Zelandijos bei Ispanijos muziką.
Per koncertą mokiniai galėjo žemėlapyje pažymėti pačių aplankytas šalis,
o renginio pabaigoje jiems buvo suteikta galimybė išbandyti pučiamuosius
instrumentus.
Įsitikinome, kad kultūros pasas
yra inovatyvi galimybė, padedanti mokiniams atrasti, pažinti įvairių šalių
kultūrą, skatinanti moksleivių domėjimąsi ir smalsumą. Puiku, kad nuo šių
metų kultūros pasu gali naudotis visų
klasių mokiniai.
Dalia SKUČIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja
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Maskva į žalumą investuoja milijardus
Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

(Tęsinys. Pradžia Nr. 47)
Žaliosios Maskvos įvaizdis milijardus kainavo ne be priežasties. Milžiniškas parkas miesto
centre stebina augalais ir šiuolaikinėmis technologijomis.
Laukinės gamtos įkrova

Didžiausio Europos miesto svečius ypač
žavi ir stebina didžiulis „Zariadjės“ (liet.
– „Įkrovos“) parkas, atidarytas beveik prieš
dvejus metus. Tai pirmasis per pastarąjį
pusšimtį metų Rusijos sostinėje sukurtas
parkas. Šis apie 15 ha užimantis augalų
rojus įsikūręs prie Maskvos upės, vos per
kelis žingsnius nuo Raudonosios aikštės ir
Kremliaus.
Oficialiais duomenimis, „Zariadjės“ parkas rusams kainavo apie 200 mln. eurų. Jį
suprojektavo tarptautinis architektų konsorciumas. Projekto autoriai žinomi kaip
vadinamojo laukinio urbanizmo projektavimo technikos, jungiančios istorines miestų
gatves su natūralia gamta, profesionalai.
Tiesa, arboristai parko apželdinimą vertina kiek skeptiškai. Jie stebisi, kad medžiai,
apsupti plytelių grindiniu, neturi įrengtų
laistymo sistemų ir šaknų kvėpavimo šulinėlių, kurių tokiomis sąlygomis labai reikėtų. Belieka tikėtis, kad iš Vokietijos medelynų atvežti specialiai miestams užauginti
medžiai nepražus, ištvers tokias sąlygas. Be
abejo, jie turės būti nuolat tręšiami ir laistomi, o tokį kiekį naujai pasodintų medžių
prižiūrėti nebus lengva.
Parke yra keturios skirtingos dalys, reprezentuojančios pagrindines Rusijos geografines zonas: tundrą, stepę, mišką ir šlapynes. Taip pat įrengtas ledo urvas, kuriame
ištisus metus palaikoma minusinė temperatūra. Jame eksponuojami Arkties ledo meni-

S Laukinę gamtą primenantis „Zariadjės“ parkas įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Kremliaus.
ninko Aleksandro Ponomariovo kūriniai.

Unikalus „Plevenantis tiltas“

„Zariadjės“ parke lankytojus sužavi didžiulis ant kalvos pastatytas lauko amfiteatras, taip pat filharmonija. Ten nuolat vyksta
renginiai jaunimui. Jauni rusai šioje vietoje
buriasi mokytis demokratinio valstybės valdymo ir sako, kad yra nusivylę dabartine
valdžia. Tad Rusijai tapti tikra demokratine
valstybe galbūt dar yra vilties.
Dar viena „Zariadjės“ įžymybė – „Plevenantis tiltas“, tarsi ore sustingusia kilpa pakibęs virš Maskvos upės be jokios atramos.
Stiklinėmis sienomis atitvertas tiltas ypač

įspūdingai atrodo naktį, plaukiant laivu.
Apskritai, Maskva tamsoje atsiveria visai kitokiomis spalvomis, todėl tikrai verta
nusipirkti bilietą į upe nuolat kursuojančius
laivus ir vakare apžiūrėti Rusijos sostinę.
Juolab kad visos miesto įžymybės įsikūrusios abiejuose krantuose. Ypač įspūdingas
vandenyje iškilęs gigantiškas, beveik 100
metrų paminklas Petrui I.

Pribloškiantis skrydis

Dar vienas modernumu pribloškiantis
parko akcentas – interaktyvus „Media centras“ su 4D kino teatru, turinčiu 360 laipsnių
ekraną. Jame apsilankę miesto svečiai be

Autorės nuotr.

jokių virtualų vaizdą sukuriančių akinių
tarsi skrieja virš Maskvos, sklandydami
tarp dangoraižių, palįsdami po tiltais, aplankydami miesto įžymybes ir patirdami
nepakartojamą jausmą. Kino teatro aplinka
tarytum visiškai išnyksta, sukuriamas realybės efektas, tad bijantiesiems aukščio šitos
pramogos rinktis nereikėtų.
Kuriant parką buvo iškasinėta dalis viduramžiškos „Kitai Gorod“ gatvės. Ten rasti
archeologiniai radiniai dabar eksponuojami parko požeminiame muziejuje. Taigi, šį
parką tikrai verta pamatyti turistams ir jame praleisti ne mažiau kaip pusę dienos.
(Bus daugiau)

„Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
] Atkelta iš 3 p.

įstaigą ji baigė prieš 17 metų. Pašnekovė juokavo, kad pastaruoju
Klastinga liga
metu tenka duoti ne vieną interRomano pagrindinę heroję
viu, tačiau pakalbėti apie laiką,
Paulą I. Juodkūnė kūrė remdapraleistą Vilkaviškio rajone, ji
masi asmenine ir profesine patirdar neturėjo progos.
timi. Tiesa, pasak rašytojos, toje
Vilkaviškio muzikos mokykloveikėjoje kiekvienas gali atrasti
je Inga mokėsi skambinti fortepiir bent dalelę savęs ar artimųjų.
jonu. Labiausiai jai įstrigo peda„Knygoje skaitytojas gali rasti
gogė Kristina Cibulskienė, kuri
būdų, kaip išeiti iš tamsos ir kanbuvo priimančios, suprantančios
čios. Kūrinys nėra apie tipinę kliir motyvuojančios mokytojos panikinę depresiją. Depresija – klasvyzdys. Inga teigė, kad būdavo
tinga liga. Kartais viešumoje mes
tokių periodų, kai į muzikos moužsidedame sėkmingo ir viską
kyklą groti eidavo vien dėl šios
įveikti galinčio žmogaus kaukę,
pedagogės.
tačiau kai liekame vieni – pasiro„Vidurinėje mokykloje teko
S Planuojama, kad romanas „Rytoj vėl patekės saulė“
do, kad yra visai kitaip“, – kalbėjo
atlaikyti ne vieną išbandymą, bet
Vilkaviškyje bus pristatytas rudenį.
autorė.
visada dialogą surasdavau su moJos teigimu, depresija visuoAldonos KATILIENĖS nuotr. kyklos vadovais Birute Urbutiene
menėje dažnai yra stigmatizuojair Stasiu Ferencu. Esu dėkinga
ma. Nors šia tema kalbama daugiau ir gar- apima apatija viskam. Jis praranda ir ener- šiems žmonėms. Didelę teigiamą įtaką masiau, vis dėlto dauguma iš mūsų į šią ligą giją, ir malonumo jausmą. Kas anksčiau no asmenybei, gal net tiksliau – moteriškužiūrime pro pirštus tol, kol ji neužsuka į jam teikė džiugesį, tampa nebemiela. No- mui padarė klasės vadovė Angelė Ferenciemūsų kiemą.
risi atsiskirti, atsiriboti, užsidaryti savyje. nė. Ji buvo jautrios, trapios, ramios ir sykiu
„Kai tai įvyksta, dažniausiai pirma reak- Tai didina atskirtį tarp realybės ir žmogaus protingos, gilios bei gražios moters pavyzcija būna stereotipinė, jog tai ne liga ir vis- susikurto pasaulio. Tik artimieji, draugai ir dys. Ji mums puikiai gebėjo įdiegti pamatikas praeis. Reikia suprasti, kad jei apėmusi kolegos, būdami šalia, gali padėti žmogui nes gyvenimo vertybes“, – tikino kraštietė.
būsena nėra paprastas nuovargis ar liūde- ne taip stipriai atsiriboti ir užsidaryti“, – paJos atmintyje įstrigusi ir mokytoja Rima
sys, kuris iš tiesų praeina, prastėjanti savi- sakojo pašnekovė.
Šlivinskienė, kuri lietuvių kalbą merginai
jauta savaime nepagerės. Depresiją lemia
dėstė tik metus. Būtent jos dėka Inga teigė
daug veiksnių: socialiniai, aplinkos, psichoMalonūs prisiminimai
pradėjusi kitaip girdėti ir jausti pačią kalbą,
loginiai, emociniai, fiziologiniai ir bioloI. Juodkūnė Alvite baigė penkias klases, o joje – save. Nemažą įtaką I. Juodkūnei paginiai. Kartais žmogus net nepastebi, kad o po to perėjo į tuometę Vilkaviškio Salomė- darė ir matematikos mokytoja Valtina Piepradeda slysti į depresijos pasaulį. Žmogų jos Nėries vidurinę mokyklą. Šią ugdymo čiukaitienė, išmokiusi pasitikėti savimi.

Pašnekovė teigė kartais pasiilgstanti
mokyklos, kur jautėsi mylima, ir buvusių
klasės draugų, kurių turėjo daug, o dabar
norėtų susitikti. Inga labiausiai įsiminusi
klasės vienybę.

Žinojo jau mokykloje

Baigusi mokyklą Inga įstojo į psichologijos studijas, jos bakalauro, magistro diplomai – su pagyrimu. Jausdama potraukį tiksliesiems mokslams universitete baigė dar ir
finansų studijas.
Potraukį psichologijai kraštietė pajuto
dar mokykloje. Jai buvo įdomu suprasti
žmogaus poelgių ir jausmų priežastis, nuolat kildavo klausimų, kodėl tuos pačius dalykus matome, suprantame ir apie juos kalbame skirtingai. Dar mokykloje kraštietė ėmė
skaityti knygas, susijusias su asmenybės
psichologija.
„Tada man buvo net nelabai aišku, ką
psichologai apskritai daro ir kam jie reikalingi. Šiandien tokių klausimų jau nekyla.
Psichologijoje yra daug analitinio darbo,
reikalingas loginis ir statistinis mąstymas.
Esu dėkinga tėvams, kad galėjau tiek studijuoti ir suprasti, kuri profesija yra mano“,
– kalbėjo I. Juodkūnė.
Ji atskleidė, kad romanas „Rytoj vėl patekės saulė“ greičiausiai nebus paskutinis
jos kūrinys. Autorė ir dabar rašo, o istorijos ją nuolat „gaudo“. Rudenį numatyta
daug knygos pristatymų. Planuose yra ir
susitikimas su kraštiečiais Vilkaviškyje.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Moksleivių šachmatų pirmenybes
užbaigė antrokai ir trečiokai

S Trečiokų grupėje tarp berniukų nugalėtojais tapo (iš kairės) Mantas Keselys,
Žygimantas Narušis ir Deimantas Bagdzevičius, tarp mergaičių – Urtė Vyšniauskaitė, Ugnė Alkevičiūtė ir Ugnė Beinakaraitytė.
Autoriaus nuotr.

S Šauniai pirmenybėse pasirodė antrų klasių mokiniai (iš kairės) Martynas Stasiukaitis, Kotryna Tumosaitė, Gytis Saikaitis, Laura Maurutytė, Tadas Mockevičius ir Augustė Ovčinikova.

Prieš mokinių vasaros atostogas įvyko antrų ir trečių klasių
Vilkaviškio rajono moksleivių
šachmatų pirmenybės.

Vyresnieji moksleiviai – trečiokai – buvo susirinkę Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre. Čia dėl visų vietų, išskyrus
pirmą, vyko stipri konkurencinė kova. Atkaklus berniukas, dažnas įvairių varžybų
dalyvis pilviškietis Deimantas Bagdzevičius didesnio pasipriešinimo nesulaukė ir,
laimėjęs visas kovas, pelnytai iškovojo nugalėtojo taurę. Antrą vietą užėmė virbalietis Mantas Keselys, o trečios vietos laimėtoju tapo Žygimantas Narušis iš Vilkaviškio.
Mergaičių grupėje pirma vieta taip pat
atiteko pilviškietei žaidėjai Urtei Vyšniaus-

Prieš prasidedant vasaros atostogoms Pajevonio pagrindinėje mokykloje įvyko dar vienas Vilkaviškio rajono moksleivių šachmatų pirmenybių etapas. Šįkart rungėsi antrų
klasių mokiniai. Pajevoniečiai priėmė svečius iš Vilkaviškio, Žaliosios ir Pilviškių – iš
viso 18 žaidėjų.

Neatvykus stipriems šachmatininkams
iš Alvito šiose varžybose tiek berniukų,
tiek mergaičių grupėse dominavo vilkaviškiečiai. Bendroje įskaitoje nepralenkiamos
buvo draugės bei varžovės Laura Maurutytė ir Augustė Ovčinikova – jos pasidalijo pirmą ir antrą vietas, trečia vieta palikdamos
džiaugtis pajevonietę Kotryną Tumosaitę.
Berniukų grupėje nugalėtoju tapo Gytis
Saukaitis, antrą vietą užėmė Tadas Mockevičius, o trečia vieta vėl atiteko šeimininkams. Ją pelnė pajevonietis Martynas Stasiukaitis.

Du sportininkai – keturi medaliai

kaitei. Antrą vietą iškovojo Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtinė Ugnė
Beinakaraitytė, trečią – Ugnė Alkevičiūtė iš
Pajevonio pagrindinės mokyklos.
Mokslo metai baigiasi, tačiau šachmatų
žaidimo gelmėse tobulėti pasiryžusiems žaidėjams dar bus puikių progų save išbandyti
vasarą rengiamose varžybose ar stovyklose.
Daugiau informacijos apie šachmatus
galima rasti interneto puslapyje www.sirvinta.puslapiai.lt.
Stasys KRUŽINAUSKAS

Šeimos pramogavo Paežerių dvare
Pirmą kartą Vilkaviškio krašte buvo organizuotas renginys „Šeimų piknikas“. Tokia
idėja kilo šokių kolektyvų „Norija“, „Norija
mm“, šokių studijos „Šokantys bateliai“ bei
Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunučių
šokių grupės vadovei Vilijai Jakubauskei,
asociacijai „Startas Vilkaviškio kraštui“ bei
Kybartų futbolo klubui „Sveikata“.
Choreografės V. Jakubauskės vadovaujami šokių kolektyvai kasmet organizuoja
sezono uždarymo šventes. Nuspręsta šiemet šią šventę padaryti kitokią: sukviesta
daugybė šeimų stebėti įvairių stilių šokių
koncertą. Į renginį sugužėjo daugiau nei
400 įvairaus amžiaus žmonių.
Šeimos galėjo pabūti kartu, pabendrauti, išmėginti įvairias pramogas. Visi buvo
pakviesti paskanauti UAB „Art Glacio“ ledų

bei asociacijos „Startas Vilkaviškio kraštui“
keptų blynų.
Per renginį žmonės galėjo skirti paramą Virbalyje gyvenančiai mergaitei vardu
Skaistė. Jos šeimai likimas skyrė nemažai išbandymų. Virbalietė ir jos mama serga onkologinėmis ligomis. Už surinktus pinigus
– daugiau nei tūkstantį eurų – bus išpildytos Skaistės svajonės.
Prie renginio organizavimo daugiausiai prisidėjo UAB „Art Glacio“, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus,
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, menų mokyklėlė ir
mokytoja Jolanta Daniliauskienė, Evaldas
Čibirka, pakvietęs į mobilų virtualios realybės kambarį, bei SML batutai.
„Santakos“ inf.

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

Čekijoje, Brno mieste, vyko žmonių, turinčių fizinę judėjimo negalią, aštuntosios vasaros Europos jaunių žaidynės, kuriose Lietuvos rinktinės sudėtyje sėkmingai rungėsi du mūsų rajono sportininkai.
Žaidynėse varžėsi Vilkaviškio Salomėjos
Nėries pagrindinės mokyklos mokinė
Marija Astrauskaitė ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos atstovas Robertas Protasevičius.
Marija tokio lygio varžybose dalyvavo pirmą kartą. Jos debiutas buvo nuostabus – iškovotos dvi pirmosios vietos

150 gramų ir 350 gramų kamuoliuko metimo rungtyse.
Puikiai pasirodė ir Robertas. 100 metrų bėgimo rungtyje jis iškovojo pirmąją
vietą, o įveikdamas perpus trumpesnę
distanciją finišavo trečias.
Modestas SALDUKAITIS
Lengvaatlečių treneris

S Per renginį buvo galima pasižiūrėti įvairių stilių šokių koncertą.
Kęstučio INKRATOS nuotr.
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Asmenukių fonas – informacija vagims
Paprasčiausia asmenukė namų
aplinkoje gali tapti patraukliu masalu vagišiams. Taip atsitiks, jei ilgapirščiai joje įžiūrės potencialų
grobį: buities, vaizdo ir garso technikos, brangių interjero atributų
ar kitų daiktų, kuriuos įmanoma
perparduoti. Būtent dėl to visų pirma vertėtų kritiškai įvertinti viešinamų asmeninių nuotraukų foną.
Fotografijų publikavimas socialiniuose tinkluose šiandien yra
rutinos dalis. Deja, virtuali erdvė
jau tapusi puikia vieta ilgapirščiams rinkti informaciją, o vėliau
iš jos pelnytis. Savo auką vagišiai
puikiausiai gali atrasti nė neišėję
iš namų, o tiesiog panaršę feisbuke ar instagrame. Turbūt nėra
būsto apiplėšimo geresnio plano
nei gatavai pateikta vaizdo informacija. Žmonės realiu laiku transliuoja savo kasdienybę, rodo gyvenamąją aplinką, skelbia kelionių
planus ir dalijasi nuotykiais užsienyje. Viskas padedama ant lėkštutės, vagišiams belieka veikti.
Ilgapirščiai, socialiniuose tinkluose pamatę, kad jų auka atosto-

KRYŽIAŽODIS

gauja, įsitikina, ar būsto niekas
neprižiūri, o tuomet imasi to, ką
geriausiai sugeba.
Pasimokyti iš svetimų klaidų
turėtų paskatinti užsienio statistika. Skaičiuojama, kad, pavyzdžiui,
Didžiojoje Britanijoje per pastaruosius metus vien dėl asmenukių
publikavimo socialiniuose tinkluose buvo apiplėšta net 680 tūkst. gyvenamųjų būstų.
Kad vagys nesusigundytų, vertėtų atkreipti dėmesį į nuotraukas, daromas namų aplinkoje.
Reikėtų įsitikinti, kad fotografijose
nesimatys brangaus turto, kuris
galėtų masinti vagišius. Dažniausiai vagiami lengvai realizuojami
daiktai: kompiuteriai, pinigai, papuošalai. Įsigijus brangų pirkinį,
nereikėtų kelti jo nuotraukų į viešąją erdvę.
Net ir būsto signalizacijos ar
apsaugos sistemos fragmentas gali pasufleruoti, kokio lygio apsauga laukia, jei vagys nutars patekti
į vidų. Nuotraukų fone neturėtų
būti nieko, kas palengvintų patekimą į būstą.

Būtų protinga kuo rečiau naudoti vietos rodymo funkciją realiu
laiku. Mat socialiniuose tinkluose
aktyvių žmonių įpročiai, dienotvarkė tampa nesunkiai nuspėjami. Vagišiai gali išsiaiškinti, kada
jų aukos sportuoja, su kuo bendrauja, kur lankosi. Informacija,
kur asmuo dirba ar kaip leidžia
laisvalaikį, vagišiams gali pasufleruoti, jog jo gyvenamąją aplinką
verta stebėti atidžiau.
Svarbiausia – kritiškai vertinti
ne tik žmogaus atvaizdą nuotraukose, bet ir matomą aplinką, kuri
galėtų atskleisti daugiau, nei norėtųsi. Ilgapirščiai analizuoja net
vaizdą pro langą, nes pagal tai gali
sužinoti gyvenamąją vietą.
Tam tikras gyvenimo būdas ilgapirščiams taip pat leidžia spėti,
kad stebimo žmogaus namuose gali būti vertingų daiktų. Ir net jeigu
tai netiesa, neretai šito pakanka,
jog vagys susigundytų bent jau
„patikrinti“ svetimą būstą. O tokie
vizitai šeimininkams pridaro ir
materialinės, ir moralinės žalos.
Pagal pranešimą spaudai

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.
Užsk. 1898

Sektoriumi tapę pataisos
namai posūniu nesijaus
] Atkelta iš 5 p.
Didelė problema – per pataisos
namų tvorą įsviedžiami paketai,
kuriuose būna visko – nuo telefonų bei jų kroviklių iki alkoholio,
švirkštų ir narkotikų.
Laimei, pavyko išspręsti problemą ir paketai į pataisos namus
nebešaudomi oro patrankomis.
Mat pakeitus įstatymus šis prietaisas prilygintas šaunamajam
ginklui, tad už jo turėjimą gresia
baudžiamoji atsakomybė. Vis dėlto draudžiami daiktai į įkalinimo
įstaigas įsviedžiami ir be oro patrankų.
– Aštuonias darbo valandas
dirbame su nuteistaisiais ir sprendžiame jų problemas, o jie visas
24 valandas galvoja, kaip mus apgauti, – juokavo R. Kavaliauskas.

Gavo areštantų

Kybartų ir Marijampolės laisvės atėmimo įstaigoms reorganizacija davė ne tik bendrą vadovą,
pasikeitusį statusą, bet ir naujos
kategorijos nuteistųjų. Panaiki-

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas birželio 18 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – TEPTUKAS.

Atsakymai. Vertikaliai: Akra. Kabulas. Šumanas. Šalikas. Nelė. Tiks. Latėnas. Rolė. Susas. Rusos.
Įdrėksta. Solidus. Atos. Ėriavosi. „Stoikas“. Atia.
Horizontaliai: Ūsas. Parašas. Tunelio. Ausinės. Kena. Įdėk. Pašalas. Dura. Susės. Irsis. Truskava.
Kančios. Stot. Klostosi. Atsisės. „Asia“.
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Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) –
(8 342) 20 800, 8 699 46 962.
REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ
(teisėsauga, medicina) –
(8 342) 20 802, 8 685 67 037.
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Už papildomą
savo skelbimą
10 dienų matysite ir „Santakos“ interneto
svetainės pagrindiniame puslapyje.

www.santaka.info – tūkstančiai lankytojų!
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El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

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

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ (verslas, interneto svetainė) (8 342) 20 804, 8 656 57 886,
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas)

(8 342) 20 806, 8 681 70 680,

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)

(8 342) 20 801, 8 685 21 442.

Elena SABALIAUSKIENĖ (stilistė-korektorė)

(8 342) 20 806, 8 685 69 144.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

nus Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, Marijampolė gavo
iki gyvos galvos nuteistų kalinių,
o Kybartai – areštantų. Pastarieji,
nuteisti už nesunkias baudžiamąsias veikas, Kybartuose praleidžia
nuo 30 iki 90 parų.
Kiekvienos grupės nuteistieji
turi būti laikomi atskirai, tad arešto bausmę atliekantys asmenys
negali gyventi vadinamajame
bendrabutyje. Jie bausmę atlieka
kamerose. Tad jų gyvenimo sąlygos bei priežiūra kiek kitokia.
Todėl Kybartų sektoriaus darbuotojams teko persiorientuoti
ir prižiūrėti jau dviejų kategorijų
nuteistuosius.
Marijampolės pataisos namams bei jų sektoriui Kybartuose vadovaujantis R. Kavaliauskas
mano, kad darbas įstaigoje jau
normalizavosi, mat jokių esminių
pakeitimų neįvyko. Naujasis vadovas sakė pats siekiantis vieno –
kad abiejuose sektoriuose darbas
būtų organizuojamas vienodai,
tad Kybartų sektorius Marijampolės posūniu tikrai nesijaus.

tel./faks. (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
(8 342) 20 804, 8 656 53 432.

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 – 4507 egz.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka
Vilkaviškio ir Kybartų miestuose 12 butų.
Butų pirkimas skaidomas į 12 dalių:
1 dalis – vieno kambario buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti
pastato pirmame aukšte, ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
2 dalis – vieno kambario buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 40
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
3 dalis – vieno kambario buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 40
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
5 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
6 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
7 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
8 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
10 dalis – vieno kambario buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 37
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
11 dalis – vieno kambario buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 37
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
12 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
13 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
14 dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne
paskutiniame pastato aukšte (išskyrus dviejų / trijų aukštų daugiabučiuose namuose), ne didesnio kaip 55
kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais.
Visa detali informacija pateikiama Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilkaviskis.lt arba Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriuje, tel. (8 342) 60 192, el.
p. algimantas.simanynas@vilkaviskis.lt, tel. (8 342) 60 193, el. p. valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt. Užsk. 1583

Užsk. 1904

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė įgyvendina kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016–2023 m.
strategija“ ir kviečia teikti projektus priemonės
„Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritims „Parama ne
žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2
ir „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo
liepos 1 d., 9 val., iki rugpjūčio 15 d., 16 val.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai
skelbiami interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.

lt ir www.nma.lt, taip pat Vietos plėtros strategijos
vykdytojos būstinėje adresu: J. Basanavičiaus a. 7,
33 kab., Vilkaviškis.
Vietos projektų paraiškos priimamos Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu: J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, 33 kab.
Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure, adresu: J.
Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, telefonu 8 615 75 907
darbo dienomis (pirmadieniais–ketvirtadieniais –
nuo 8 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 iki 15.45
Užsk. 1903
val., pietų pertrauka – 12–12.45 val.).

Anglys, Ak cij a!
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1905

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

♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“,
kuro bazės teritorijoje).
Tel. 8 615 25 562.

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

Užsk. 1681

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

Užsk. 1285

AB VILNIAUS PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI.
VIŠTAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI!

Birželio 28 d. (penktadienį) prekiaus AB Vilniaus paukštyno mėsiniais broileriniais ROSS-308 ir COBB-500 veislės vienadieniais (0,75 Eur) ir paaugintais
3–4 sav. viščiukais (reikia užsisakyti), Kaišiadorių r. paukštyno 4–6 mėn.
dedeklėmis vištaitėmis, vienadienėmis dedeklytėmis, mėsiniais ančiukais,
žąsiukais, mulardomis, mėsiniais BIG-6 veislės 4–5 sav. kalakučiukais (reikia
užsisakyti), pašarais.
Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose – 8.20
val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose
– 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose
– 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val.,
Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose
– 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20
val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 13.10 val., Bartninkuose – 13.20
val., Piliakalniuose – 13.30 val., Gražiškiuose – 13.45 val., Užbaliuose – 13.55 val.,
Klampučiuose – 14.05 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje –
15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val.,
Kybartuose – 15.55 val. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).
Užsk. 1853

Užsk. 1884

Užsk. 962

„Santaką“ galite skaityti ir internete
www.santaka.info

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

UŽJAUČIAME

Savivaldybėje teikiama nemokama
teisinė pagalba

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

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 (konsultacijos telefonu
neteikiamos).
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.).
Savivaldybės administracija

Užsk. 1808

Liepos 3 d., 13.30 val., bus
atliekami žemės sklypo (projektinis Nr. 706-1), esančio
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos
sen., Karalių k., naudojamo Virginijaus Durneikos,
kadastriniai
matavimai.
Kviečia gretimo sklypo (Nr.
3925/0002:5503) savininkę Viliją Vaišnienę dalyvauti matavimuose.
Apie savo neatvykimą prašo informuoti paštu arba telefonu likus ne mažiau kaip dviem
dienoms iki nurodytos matavimo datos UAB Vilkaviškio
architektūros biuro matininką Virginijų Ševčenką adresu:
J. Basanavičiaus a. 11-205, Vilkaviškio m., tel.: (8 342) 51 197,
8 612 09 123, el. p. v.sevcenka@
Užsk. 1912
gmail.com.

Užsk. 446

Viena
didžiausių
įmonių
Lietuvoje
tiesiogiai
perka

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

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Tel. 8 635 07 197,

Ričardas Lukauskas.

Užsk. 1167

PARDUODA
7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai).
Tel. 8 670 49 964.
2010
Gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15,
Vilkaviškyje (pastatytas 2000 m.,
yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3
garažai).
Tel. 8 662 02 402.
1909
Skubiai – namą Tiesos g. 14,
Kybartuose (15 a žemės, ūkiniai
pastatai, daliniai patogumai,
tvarkingas, galima gyventi iš
karto).
Tel. 8 650 64 887.
1847
2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a.,
50 m², šalia yra mokykla vaikų
darželis).
Tel. 8 685 69 145.
3533
Dalimis AUDI A4 TDI (2003
m., 1,9 l, 96 kW), AUDI A6 TDI
(1996 m., 2,5 l, 85 kW), AUDI
A4 (1995 m., 1,8 l, 95 kW),
CITROEN BERLINGO (2002 m., 1,9
l, dyzelis, 55 kW), VW SHARAN
TDI (1998 m., 1,9 l, 66 kW), VW
PASSAT B5+ TDI (2002 m., 1,9 l,
96 kW).
Tel. 8 699 28 707.
1694
Melasą, rankinę žolės sėjamąją,
maišų siuvimo mašinas, siūlus,
pakabinamas svarstykles,
sveriančias iki 3 t, grūdų
malūnus, traiškytuvus, burokų
trintuves, pieno separatorius,
sviestmušes, melžimo aparatus,
bulviasodes, vagotuvus,
šienapjoves, benzininius šakų
smulkintuvus, didmaišius,
hidraulinius vežimėlius padėklams
vežti, vienfazius suvirinimo
elektra aparatus, suvirinimo
aparatus KEMP, ventiliatorius,
plastikines 200–1000 l talpyklas,
daugiamečių žolių sėklas.
Pristato.
Tel. 8 658 97 372.
183

Užsk. 1680

Avis su ėriukais.
Tel. 8 618 66 878.
Kiaulę skersti (1,5 Eur už kg).
Tel. 8 635 30 340.

1894

1908

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas
suskaldytas arba kaladėmis
beržines, alksnines malkas,
stambias supjautas ir nesupjautas
atraižas (pakais) bei smulkias
atraižas prakurams (sausos).
Nuolatiniams klientams taikomos
nuolaidos. Atveža nemokamai.
Tel.: 8 683 08 661,
8 612 63 938.
2397
Geromis kainomis kokybiškas
beržines, alksnines, uosines skaldytas malkas, malkas rąsteliais,
juodalksnines stambias atraižas
pakais. Atveža nemokamai.
Tel. 8 699 40 234.
1042
Įvairias malkas kaladėmis ir
sukapotas. Atveža.
Tel. 8 607 29 041.

1189

Malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais), supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
atraižas prakurams. Atveža
nemokamai.
Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280.
1043
Nuolat pigiai – beržines ir
alksnines suskaldytas malkas,
malkas rąsteliais, juodalksnines
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža
nemokamai.
Tel. 8 610 45 504.
1044

PERKA
Sendaikčius: knygas,
maldaknyges, plokšteles,
nuotraukas, statulėles, pinigus,
laikrodžius, indus, ženkliukus,
gintarą, senus papuošalus,
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.
2327
Brangiai – mišką (gali turėti
bendraturčių, būti neatidalytas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarko
dokumentus.
Tel. 8 644 55 355.
644
Brangiai – miškus (brandžius,
jaunuolynus, malkinius),
žemę, apaugusią krūmais arba
medžiais.
Tel. 8 615 16 617.
1873
Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 640 28 293.
1951
Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys.
Tel. 8 650 28 930.
3991
Galvijų surinkimo centras,
bendradarbiaujantis su mėsos
perdirbimo įmone „Zaklady
Mięsne Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

132

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

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

490

Kvietrugius ir žirnius.
Tel. 8 631 00 196.

1914

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

UAB „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

Nuoširdžiai užjaučiame Rasą Padolskienę ir jos šeimą dėl
mamos mirties.
Lakštučių pieno punkto „Melbras“ statytojai ir vedėja
UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 646 81 037.
7763
Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ supirkimo kainomis.
Tel. 8 613 79 515.
876
Firma brangiai – pienu girdomus
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus
ir telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka PVM priedus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto.
Tel. 8 612 34 503.
220
UAB „Suvalkijos veršeliai“ brangiai
– pienu girdomus mėsinius
juodmargius, belgų mėlynuosius
buliukus ir telyčaites, didelius
mėsinius galvijus. Moka 6 ir 21
proc. PVM priedus. Atsiskaito iš
karto. Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.
374
Gero, lieso įmitimo galvijus bei
arklius – mėsos perdirbimo
įmonių kainomis.
Tel. 8 616 43 646.
1331

ĮVAIRŪS
Šventinių pavėsinių nuoma. Stalų,
kėdžių nuoma. Atveža, surenka.
Tel.: 8 628 95 059,
8 600 51 591.
1773
Parduoda dalimis VW PASSAT B5,
B5+ (1998–2005 m), VW PASSAT
B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l), VW
TOURAN (2006 m.), VW GOLF
V (2006 m.), AUDI A4 (1997 m.,
1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003 m.,
1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2 l),
AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l),
AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l),
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2
l), OPEL FRONTERA (2000 m.,
2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l),
VW SHARAN (1997–2005 m., 1,9
l), FORD GALAXY (1997–2005
m.), VW BORA (1,9 l), VW
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.
6299
Kalvarijoje organizuojami
A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM
traktorininkų, SKM sunkiųjų
keturračių vairuotojų mokymo
kursai. Keičia seno pavyzdžio
traktorininko pažymėjimus į
naujus. Turintiesiems TR1 arba
B kategorijos pažymėjimus yra
galimybė kelti traktorininko
kvalifikaciją. Registruotis
nurodytais telefonais arba
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com.
Tel.: (8 343) 21 847,
8 699 88 498, 8 670 72 210. 1749

1911

Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą.
Tel. 8 680 27 027.
4369
Gręžia skyles poliams, formuoja
sklypus, lygina žemes, perveža
gruntą, veža žvyrą, smėlį, skaldą
ir kitus krovinius iki 8 tonų.
Atlieka įvairius kasimo darbus.
Nuomoja vibroplokštę.
Tel.: 8 607 90 171,
8 616 93 166.
1844
Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838
Restauruoja minkštuosius baldus
(remontuoja, atnaujina, keičia
gobeleną, poroloną, spyruokles).
Darbams suteikia garantiją.
Tel.: 8 628 95 059,
8 600 51 591.
1369
Teikia krovinių pervežimo
paslaugas (22–25 t): birių
produktų, žemės ūkio produktų.
Tel. 8 687 32 523.
1704
Teikia ekskavatoriaus paslaugas
Šakių r. sav. ir Vilkaviškio r. sav. Į
vietą atvyksta patys.
Tel. 8 687 32 523.
1703
Šiltina sienas užpildydami oro
tarpus (kaina nuo 1,4 Eur už
1 m²). Tel. 8 675 77 323.
1855
Plauna, atnaujina, dažo visų
tipų stogus, fasadus, patalpas.
Konsultuoja, suteikia garantiją.
Tel. 8 621 99 958.
1874
Vynioja šienainio ritinius.
Tel. 8 615 11 933.

1702

Teikia žolės pjovimo, grėbimo,
vyniojimo į ritinius paslaugas,
taip pat pjauna, grėbia ir presuoja
vienu važiavimu. Gali nusišienauti
nenaudojamas pievas.
Tel. 8 624 09 738.
1832
Atlieka vidaus ir lauko apdailos
darbus, dekoruoja. Konsultuoja
vidaus interjero klausimais.
Daro takelius iš akmens, kerpa
augalus.
Tel. 8 692 63 571.
1910

IEŠKO DARBO
Mergina ieško darbo.
Tel. 8 606 79 567.

3747

Vyras ieško darbo Vilkaviškyje.
Tel. 8 647 22 878.
1797
Moteris ieško darbo Vilkaviškyje.
Tel. 8 637 51 020.
1849

Užsakius 5 ar daugiau skelbimų „Santakoje“ ar „Reklamos gide“ – vieno skelbimo kaina tik 3 Eur.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

KAS? KUR? KADA?
s Birželio 27 d., 11 val., miesto bibliote-

koje rengiamas Vilkaviškio socialinės
pagalbos centro Neįgalaus jaunimo
dienos užimtumo padalinio kūrybinių
darbų parodos „Vilkaviškio kraštui“
pristatymas. Paroda veiks visą vasarą.
s Liepos 1 d., 13 val., visuomenės sveikatos biuras kviečia švęsti įstaigos 5
metų gimtadienį. Biuro patalpose (S.
Nėries g. 40, Vilkaviškis) nuo 13 iki 14
val. vyks įstaigos veiklos pristatymas,
13.30 val. bus paskelbti eilėraščių konkurso nugalėtojai. 14 val. prasidės praktinis užsiėmimas „Garso terapija“,
joga vaikams. Visuomenės sveikatos
specialistai maloniai kviečia rajono
gyventojus į šventinį renginį, jo daly-

viams garantuoja gerą nuotaiką.
s Iki liepos 5 d. bibliotekoje, Vaikų lite-

ratūros skyriuje, veikia paroda „Tremties vaikų žaislai“. Kūrybinių darbų autoriai – Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinės mokyklos 5–6 klasių mokiniai, pilietinę iniciatyvą organizavo
mokytoja Vaida Kriščiūnienė.
s Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių
sąjunga liepos 8–12 d. organizuoja poilsinę kelionę į Palangą. Norintieji vykti
turėtų kreiptis adresu: Maironio g. 25,
Vilkaviškis, tel.: (8 342) 20 482, 8 652
18 033.
s „Insulos“ bendrijos nariams liepos
15–19 d. ir rugpjūčio 11–15 d. organizuojamos poilsinės kelionės į Palangą.
Registruojama tel.: 8 699 47 895, 8 620
21 841.

Kybartuose
s Liepos 7 d. bus pagerbiamas brolių

Juozo ir Jono Vailokaičių atminimas.
12 val. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos bažnyčioje bus aukojamos
mišios už kunigą Juozą, už jo brolį Joną, 1918 m. Vasario 16-osios akto signatarą, už gyvus ir mirusius Vailokaičių
artimuosius. Po pamaldų bažnyčioje
vyks renginys „Kybartai – paskutinė
stotelė Tėvynėje“. Jame dalyvaus istorikas Benjaminas Mašalaitis, Vasario
16-osios klubo pirmininkas Remigijus
Gulbinas, Šakių kultūros centro vyrų
vokalinis ansamblis „Akordas“ (vadovė Asta Grigaitienė). Renginį organizuoja parapijos, Kybartų miesto bendruomenės, Vasario 16-osios klubas ir
miesto biblioteka.

S Tingi vasaros popietė.
Lijanos DULSKYTĖS nuotr.
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Žemę džiovins
sausra
Lietuvoje įsitvirtinęs anticiklonas trauktis
neskuba.
Vėjo dvelksmo šiandien beveik nejusime, saulės nedangstys debesys, tad oras
įšils iki 25–27 laipsnių.
Trečiadienį oras ims šiek tiek vėsti. Lietaus dar nesulauksime, lengvutis vėjelis
sukaliosis skirtingomis kryptimis. Temperatūra naktį kris iki 14–17 laipsnių, dieną
sieks 21–23 laipsnius šilumos.
Ketvirtadienį vėjas šiek tiek sustiprės,
ims pūsti iš vakarų, bet lietaus vis dar
neatneš. Naktį vargins 15–20 laipsnių šiluma, įdienojus temperatūra kils iki 22–25
laipsnių.

ŠIANDIEN

04:42
22:00
17:18

Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė
Vėžys (06 22–07 22)
Delčia iki liepos 1 d.

DIENOS
Birželio 25-oji –
Tarptautinė jūrininkų diena

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

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

VARDINĖS
s Birželio 25 d.

Geismantas, Geistautas, Prosperas,
Vilhelmas, Vilhelmina, Vilius

s Birželio 26 d.

Jaunė, Jaunius, Jaunutė, Mingaudas,
Ramunė, Viltautas, Viltautė, Virgilijus

s Birželio 27 d.

Ema, Gediminas, Vladas, Vladislovas

Užsk. 1781

IŠMINTIS

Vilkaviškyje

Saugokis vyro,
kuris nekalba, ir šuns,
kuris neloja.
Japonų liaudies išmintis

