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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Medikai ruošiasi koronaviruso
bangai ir dirba kitu režimu
Eglė KVIESULAITIENĖ

Vilkaviškio ligoninei pirmajai
šalyje atidarius karščiavimo
kliniką į ją plūsta pacientai.
Medikai ruošiasi blogiausiam
scenarijui ir pradeda dirbti
ypatingu režimu.
Anksčiau neteko

Kaip jau rašėme praėjusiame
„Santakos“ numeryje, nuo ketvirtadienio mūsų rajono ligoninėje pradėjo veikti karščiavimo klinika. Per
pirmąsias dvi dienas buvo ištirta 13
ligonių, kuriems pasireiškė į koronaviruso požymius panašūs simptomai.
Pirmadieniui šeimos gydytojai taip
pat registravo pacientus.
Abi dienas karščiavimo klinikoje
dirbusi gydytoja Erika Tamaliūnaitė
sakė, kad medikai persiskirstė darbus
ir rengiasi artėjančiai koronaviruso
krizei, kai teks dirbti ypatingu ritmu.
Todėl jai šiuo metu teko iš Priėmimo- S Prie ligoninės Vaikų ligų skyriaus pastatytas ženklas informuoja, kad toliau eiti
skubiosios pagalbos skyriaus vedėjos
negalima.
Autorės nuotr.
tapti pirmąja karščiavimo klinikos gydytoja ir drauge su slaugytoja Zena Grėbliū- dėkojo vilkaviškiečiams, kurie atsišaukė į suomet nekantriai laukiama, – neigiamas
niene priimti pacientus, kuriems pasireiškė jų prašymą socialiniame tinkle ir paaukojo COVID-19 tyrimo rezultatas. Iki pirmadiekoronavirusui būdingi simptomai.
antbačių – karščiavimo klinikos gydytojų nio visų ligoninėje dėl COVID-19 tirtų paMedikė pasakojo, jog niekada gyveni- darbe būtino apavo, ant kurio aunami dar cientų ėminiai buvo neigiami.
me nebuvo turėjusi panašios praktikos vieni specialūs neperšlampami antbačiai.
Primename, kad 18–60 metų amžiaus
ir dėvėjusi tokį sudėtingą kostiumą, kurį
– Gavome tikrai labai gražių antbačių, pa- pacientai, kuriems pasireiškė ūmiai kvėanksčiau yra tekę matyti nebent vadovė- siūtų su tikra meile, – vilkaviškiečių pilietiš- pavimo takų infekcijai būdingi simptomai
liuose. Apsivilkti apsauginį kostiumą trun- kumu džiaugėsi E. Tamaliūnaitė. – Visiems (staiga pradėjo karščiuoti, kosėti, prasidėka apie pusę valandos. Rengiantis medi- juos siuvusiems nuoširdžiai tariame ačiū.
jo dusulys) turi kreiptis į savo šeimos gykams padeda kolegos.
Specialų kostiumą medikai privalo vil- dytoją. Tik šeimos gydytojas gali priimti
kėti visą pamainą – apie 6 val. Per tą laiką sprendimą, ar pacientą nukreipti į karšPasiuvo žmonės
jie negali išeiti iš karščiavimo klinikos pa- čiavimo kliniką. Jaunesni nei 18 metų ir
Pagal griežtai reglamentuotą tvarką ren- talpų, atsigerti ar pasinaudoti tualetu.
vyresni nei 60 metų žmonės pasireiškus
gimasis prasideda nuo kojų, kurios apaunaKol dar nebuvo sunkių pacientų, E. Ta- simptomams turi skambinti karštosios limos antbačiais, medikų vadinamais „bachi- maliūnaitė pastarąsias dienas vadina tarsi nijos telefonu 1808, kad būtų nukreipti į
lais“, vėliau rengiamas chalatas, prijuostė, pratybomis prieš būsimą piką. Vis dėlto reikiamą gydymo įstaigą.
rankų ir veido apsaugos, kepurė. Gydytoja įtampos yra, ir smagiausia žinia, kurios vi] Nukelta į 8 p.

Atidėta traktorių
techninė apžiūra
Žemės ūkio ministerija, atsižvelgusi į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją
situaciją, traktorių techninę
apžiūrą (TA) atidėjo iki karantino pabaigos.
Nors Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų bei jų priekabų TA tvarka draudžia eksploatuoti traktorius, kuriems
neatlikta TA, tačiau dėl karantino padaryta išimtis.
Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu traktoriams, kuriems techninė apžiūra baigia galioti po šių metų
kovo 14 d., jos galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvoje galios karantino režimas ir 2 mėnesiams po jo.

Sąskaitą siūlo
elektroniniu paštu
UAB „Vilkaviškio vandenys“
dėl karantino kviečia rajono
gyventojus atsisakyti popierinio mokėjimo pranešimo
varianto ir užsisakyti jį elektroniniu paštu.
Tam tiesiog reikia kreiptis el. paštu abonentai@vilkvand.lt ir nurodyti abonento kodą ir elektroninio pašto adresą,
kuriuo pageidauja gauti mokėjimo pranešimą (sąskaitą). Sąskaitų siuntimo
elektroniniu paštu paslauga – nemokama.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ atkreipia dėmesį, kad, nepaisant šalyje paskelbto karantino, mūsų rajone nėra
pakeista atsiskaitymo už geriamojo
vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo
paslaugas tvarka. Vartotojai privalo pranešti geriamojo vandens tiekėjui apskaitos prietaisų rodmenis bei laiku apmokėti sąskaitą.
„Santakos“ inf.

Šauliai padeda kovoje su pandemija
Šeštadienį Vilkaviškyje ir jo apylinkėse patruliavo Lietuvos šaulių
sąjungos (LŠS) nariai. Jie stebėjo, ar gyventojai laikosi karantino
režimo.
Kovo 28 d. mieste ir artimiausiose aplinkinėse vietovėse patruliavo Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Vilkaviškio P. Karužos
406-osios kuopos šauliai Vytautas Kaminskas ir Mykolas Kaminskas. Jie dairėsi po
Vilkaviškio miesto sodą, J. Basanavičiaus
aikštę, kultūros centro prieigas, vaikų žaidimų aikštelę prie „Sodros“, buvo nuvykę
į Paežerių dvaro parką, miesto pliažą ir
kitas vietas.
Patruliavimą sustiprino Kudirkos Naumiesčio 410-osios kuopos vadas Antanas
Varankovas ir šaulys Tadas Plečkaitis.
Sekmadienį patruliavo šauliai Karolis
Džermeika ir V. Kaminskas.
Didesnių karantino reikalavimų pa-

žeidimų savaitgalio dienomis nustatyta
nebuvo. Patruliavę šauliai įsitikino, kad
žmonių žymiai sumažėję tiek Vilkaviškio
mieste, tiek jo apylinkėse.
Beje, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga šeštadienio rytą spaudos
konferencijoje pasirodė su LŠS uniforma
ir tuo ne vieną nustebino.
A. Veryga nuo praeitų metų yra LŠS
narys. Jis paprašė, kad šauliai padėtų užtikrinti karantino reikalavimų laikymąsi
žmonių pamėgtose vietose.

Romualdas RAMANAUSKAS
Vilkaviškio P. Karužos 406-osios kuopos
vadas

S Šauliai Vytautas Kaminskas (iš kairės), Antanas Varankovas ir Mykolas Kaminskas patruliavo Vilkaviškyje ir jo apylinkėse.
Tado PLEČKAIČIO nuotr.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Su kokiomis mintimis
gyvenate šį pavasarį?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Koronaviruso gniaužtuose
atsidūrę verslininkai ieško išeičių
Toma BIRŠTONĖ

S Ugnė GLINSKAITĖ
iš Vilkaviškio:

– Nors šiuo metu bundančio pavasario džiaugsmą temdo kiti, nelabai
linksmi, įvykiai, vis dėlto šį pavasarį
pasitinku su pozityviomis mintimis ir
tikiu, kad visas negandas išsklaidys besiskleidžiantys pumpurai, šilti saulės
spinduliai ir čiulbantys paukščiai.

S Gytis GIBAVIČIUS
iš Virbalio:

– Kaip niekada, esu negatyviai nusiteikęs. Turėjau didelių planų, tačiau dėl
susiklosčiusios situacijos Lietuvoje ir
visame pasaulyje esu priverstas dienas
nuobodžiai leisti namuose.

S Martynas KAILIUS
iš Čyčkų kaimo:

– Sugadinti mano gerą nuotaiką nėra taip paprasta. Net ir paskelbus šalyje
ekstremalią padėtį dėl koronaviruso, aš
išlieku pozityvus. Ilgai lauktą pavasarį
pasitinku su darbinga nuotaika.

S Andrius RIMAVIČIUS
iš Vilkaviškio:

– Mano mintys – labai paprastos.
Daug negalvoju apie pavasarį, juk tai
tik eilinis metų laiko pasikeitimas. Gyvenu šia diena, džiaugiuosi kasdieniais
įvykiais ir esu tuo patenkintas.

Dėl karantino labiausiai nukenčia
turizmo, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo ir grožio paslaugų
verslai. Ne išimtis – ir atitinkamuose sektoriuose dirbantys
mūsų rajono verslininkai.
Sulaukė prašymų

Per karantiną dirbti negalintys kirpėjai ir kiti grožio specialistai daugeliu
atvejų turi sukti galvas, kaip išgyventi, sumokėti patalpų nuomos mokestį, ir tikisi
daugiau aiškumo iš valstybės dėl to, kokių
paramos priemonių bus imtasi.
Tačiau grožio salono „Liepa“ savininkė Edita Benertienė visiškai neliūdi dėl
karantino. Moteris džiaugiasi, kad pagaliau daugiau laiko gali skirti savo šeimos
nariams, tvarkyti aplinką, knygoms ir kitiems pomėgiams.
„Kadangi esu optimistė, manęs šiandienė situacija negąsdina. Santaupų turiu,
maistui ir mokesčiams susimokėti tikrai
užteks. Pastebėjau, kad išlaidų labai sumažėjo. Mieste nevyksta jokie renginiai,
degalų sunaudojame žymiai mažiau, nes
niekur nevažiuojame“, – kalbėjo E. Benertienė.
Vilkaviškyje dirbanti Edita sakė, kad
nors ir gyvena karantino režimu, bet darbo nepamiršta. Žinių semiasi iš seminarų,
kuriuos internetu veda Kirpėjų ir grožio
specialistų asociacijos narės. Pasak vilkaviškietės, asociacijos pirmininkė kolegėms
dažnai primena, kad šiuo metu priimti
klientus namuose yra draudžiama.
Plaukų stilistė neslėpė, kad yra sulaukusi klienčių, prašiusių apkirpti ir nudažyti plaukus, skambučių.
Pasibaigus karantinui E. Benertienė ketina laikytis papildomų saugumo priemonių. Klientų ji prašys dezinfekuoti rankas,
dėvėti apsaugines kaukes, dažniau vėdins
patalpas.

Gelbėja internetinė prekyba

Gėlėmis prekiaujančios verslininkės
mano, kad šį pavasarį jų pajamos bus žymiai menkesnės.
Šiuo metu visi kioskai Vilkaviškio gėlių turgelyje uždaryti. Gėlėmis bei jų kompozicijomis prekiaujanti gėlininkė Inga
Kanapskienė sakė, kad šiuo metu daugiau
užsakymų sulaukia internetu, nes turi susikūrusi paskyrą feisbuke. Ji pastebėjo,
kad populiarėja muilo bei dirbtinių gėlių
kompozicijos, pasitaiko atvejų, kai užsakovai nori gyvų gėlių puokščių. Pasak vers-

S Kai kurios maitinimo įstaigos tęsia veiklą ir teikia maisto išsinešti.
Autorės nuotr.
lininkės, žmonės labai supratingi ir nereiškia pretenzijų dėl mažo asortimento,
priešingai – džiaugiasi, jog šiuo metu gali
įsigyti gyvų gėlių.
„Dabar floristai turi rasti originalių idėjų, panaudoti įvairių gamtinių medžiagų,
nes prekių užsakymai praktiškai nevyksta, o pirkėjams privalome pasiūlyti kažką
originalaus“, – kalbėjo gėlininkė Inga. Pasak jos, šiuo metu sunku priimti įvairius
užsakymus, nes kankina nežinomybė.
Gėlininkai negauna prekių, nes sugriežtintos įvežimo į šalį sąlygos, ir niekas nežino,
kaip ilgai tai tęsis.
Pasak vilkaviškietės, smulkiesiems verslininkams išlikti rinkoje šiuo metu yra labai
sunku, nes juos nustelbia didieji prekybos
centrai. Juose galima rasti ne tik maisto, kitų būtinų prekių, bet ir didžiulį gėlių asortimentą.
„Didieji prekybos centrai prekiauja
viskuo, nes neturi apribojimų, o mums apribojimai yra taikomi, todėl smulkieji verslininkai nukentės labiausiai“, – teigė I. Kanapskienė.
UAB „Vilkastos prekyba“ komercijos
direktorius Valerijus Gliaubicas sakė,
kad finansiniai sunkumai juos užklupo
nuo pat karantino pradžios. Parduotuvės
vadovai turėjo ieškoti sprendimo, kuris

– Išgirdus tokį klausimą, pirma į
galvą atėjusi mintis – karantinas. Šiuo
metu turiu daug laisvo laiko, saulė
kviečia į lauką, tačiau tenka sėdėti namuose. Na, bet svarbiausia, kad visi
artimieji sveiki, ir tikimės, jog viskas
greitai baigsis.

Maistas išsinešti

Dėl veiklos apribojimų per karantiną
žmonės iš kavinių maistą gali tik išsinešti.
Kavinės „Pegasas“ savininkė Teisutė Čiapienė sakė, kad užsakymų sulaukia kelis
kartus mažiau nei prieš karantiną. Kavinės darbuotojos kiekvieną dieną stengiasi
klientus nudžiuginti įvairiu pietų meniu.
„Turime įvairių produktų, jų esame užsisakę keliems mėnesiams, todėl darbuotojos gamina ir stengiasi kaskart pagaminti
kažką naujo. Žmonės, kurie planavo vestuves švęsti mūsų kavinėje, jau pradeda atšaukti užsakymus, nes bijo, kad karantinas
dar ilgai tęsis“, – kalbėjo verslininkė.
Pasak T. Čiapienės, koronavirusas sujaukė daug verslo planų. Kavinėje turėjo
būti atliktas remontas, bet darbai sustojo.
Moteris spėliojo, kad kai pasibaigs karantinas, žmonės vengs susibūrimų kavinėse
ar baruose, vis dar bijodami užsikrėsti.
] Nukelta į 4 p.

Dabar itin svarbi tvarkinga pašto dėžutė
Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, Lietuvos pašto laiškininkai į pašto dėžutes, jeigu telpa, meta ne tik
neregistruotas, bet ir registruotas siuntas. Todėl gyventojai raginami pasirūpinti tvarkinga pašto dėžute ir siuntas gauti patogiai bei
saugiai – tam, kad būtų kuo mažiau riziką keliančio kontakto.

S Renolda SKINKIENĖ
iš Vilkaviškio:

būtų priimtinas pirkėjams. Bendrovė nusprendė prekiauti internetu, vis dėlto užsakymų labai sumažėjo.
„Sunku spėlioti, kiek laiko taip prekiausime. Visi prekybininkai yra tokioje padėtyje, todėl situacija šiuo metu nėra džiuginanti“, – teigė V. Gliaubicas.

Tvarkinga pašto dėžutė turi būti sandari,
rakinama, aiškiai ir suprantamai sunumeruota. Jeigu tai įmonės, įstaigos ar organizacijos dėžutė, pavadinimas turi būti lengvai
įskaitomas.
Taip pat svarbu, kad pašto dėžutės būtų įrengtos lengvai prieinamose vietose:
daugiabučiuose namuose – kiekvienoje
laiptinėje ne aukščiau kaip antrame namo
aukšte; individualiuose namuose – prie įė-

jimo į gyvenamąją teritoriją arba ant greta
gatvės esančių namų sienų, tvorų, stovelių;
sodininkų bendrijose – prie pagrindinių
įvažiavimų į sodininkų bendriją; įmonėse,
įstaigose ar organizacijose – prie pagrindinio įėjimo į pastatą.
Visi šie reikalavimai numatyti Lietuvos
Respublikos pašto įstatyme.
Jeigu pašto dėžutė netvarkinga, laiško
ar siuntinio joje palikti negalima, tad jis

keliauja į pašto skyrių. Iš jo žmogus siuntą
atsiims tik atvykęs. Siuntos pašto skyriuose
saugomos iki 30 dienų. Jei karantino metu
baigsis klientui skirtas laikas atsiimti siuntą, ji bus saugoma pašte (nebūtinai pašto
skyriuje) ir išduodama klientui tik karantinui pasibaigus. Tokios siuntos klientui bus
išduodamos dar 30 dienų po karantino pabaigos.
Jeigu ant siuntos yra nurodytas telefono
numeris, bendrovė siuntą sieks įdėti į LP
EXPRESS terminalą tam, kad klientas galėtų ją pasiimti bet kuriuo jam patogiu metu,
be jokio žmogiškojo kontakto.
Taip pat gyventojai skatinami naudotis
Lietuvos pašto savitarnos sistema www.
post.lt/lt/mano-siuntos.
Lietuvos pašto inf.
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Ūkininkas negaili investicijų
į pašarų kokybę

KAIMO ADRESAIS

Andrius GRYGELAITIS

Bartninkuose gyvenantis
Albinas Šneideris yra ne
tik vienas iš didžiausių rajono pieno gamintojų, bet
ir bene aktyviausias mūsų
krašto kovotojas už pienininkų teises. Su galvijais
susijusi didžioji dalis vyro
gyvenimo.
Už kokybę reikia mokėti

Šiuo metu A. Šneideris savo ūkyje laiko per 70 karvių, o bendras jo
turimų galvijų kiekis yra didesnis
nei 100. Vyras dirba 125 ha žemės,
iš kurių pusę sudaro pievos.
Priešingai nei dauguma kitų
žemdirbių, A. Šneideris į pievas investuoja itin daug lėšų. Ūkininkas
pagal mokslininkų rekomendacijas jas tręšia, prižiūri, o kai reikia, S Priešingai nei dauguma ūkininkų, Albinas Šneideris praėjusią vasarą prigamino pasenus plotus užaria ir juose pasėja
kankamai pašarų savo laikomiems galvijams.
Autoriaus nuotr.
naujus sėklų mišinius. Bartninkų
Apsisprendė likti
su, kuriuo įprastai veždavome žmones,
gyventojas žino, kad būtent nuo pašarų priSu ūkininkavimu susijęs kone visas A. – gale užtraukėme užuolaidas, o priekyje
klauso karvių duodamo pieno kokybė.
„Pieną jau ne vienus metus pristatau Šneiderio gyvenimas, o apsispręsti likti uždėjome užrašą „Ekskursija“. Kaip tyčia,
UAB „Marijampolės pieno konservai“. kaime padėjo ir broliai. Daugiau nei prieš tąkart kone ant kiekvienos sankryžos stoŠiuo metu už litrą moka 25 centus, tačiau trisdešimt metų mirus mamai, o tėčiui li- vėjo milicija. Tiesa, ji mus tik pristabdydakiekvieno ūkininko pienas pagal kokybę kus be sveikatos, keturi broliai sutarė, vo, pamatydavo, kad vežame ekskursiją,
dar įvertinamas koeficientais, kurie gali jog reikia rinktis vieną iš dviejų: arba par- ir leisdavo važiuoti toliau. Galima sakyti,
arba padidinti, arba sumažinti šią kainą. duoti tėvų sodybą, arba joje apsigyventi jog taip namo parsivežiau pirmuosius galNorint išgauti kokybišką pieną, reikia ne- Albinui. Šis brolių siūlymams pernelyg vijus – veršiukus ekskursantus“, – juokėsi
gailėti investicijų į pašarus bei įvairius nesipriešino ir liko ūkininkauti. Sukūręs A. Šneideris.
šeimą A. Šneideris iš pradžių ūkininkauti
Semtis ūkininkavimo patirties jis bupriedus“, – sakė A. Šneideris.
Pastarieji keleri metai ūkininkams ne- pradėjo vos nuo kelių karvių bei kiaulių. vo išvykęs į Bulgariją, kur pamatė, kaip
buvo patys lengviausi. Pavyzdžiui, pernai Pirmieji galvijai į Šneiderių ūkį atkeliavo laikomi palaidi galvijai, įgijo kitų darbui
ūkyje reikalingų žinių. Vėliau A. Šneideris
ir užpernai daugelis galvijų augintojų dėl kiek kurioziniu būdu.
„Dirbau kolūkio autobuso vairuotoju. lankėsi Vokietijoje ir iš ten parsivežė pensausros nesukaupė pakankamai pašarų
Kartą su partijos sekretoriumi iš Kalining- kias veršingas Holšteinų veislės telyčias.
žiemai.
A. Šneideris šios problemos visiškai rado srities į savo ūkį važiavau parsivežti Netrukus vyrui brolis iš Vokietijos parvenejuto. Vyras ne tik pats prisigamino rei- keleto veršiukų. Tais laikais rusai neleis- žė šaldytuvą pienui. Taip ir buvo klojami
kiamą kiekį pašarų, bet dalį jų ir pardavė davo išvežti iš kolūkio gyvulių, tad teko ūkininkavimo pamatai.
vykti naktį. Važiavome tuo pačiu autobu] Nukelta į 9 p.
kitiems ūkininkams.
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ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Važinėja girti
Kai šalyje paskelbtas karantinas, neblaivūs vairuotojai viliasi su pareigūnais nekontaktuoti.
Sekmadienį policijai įkliuvo net du
neblaivūs vairuotojai. Apie 8 val. ryto
į kelionę su „Opel Omega“ išsirengusi
Inga Norkaitytė įkliuvo Pašeimenių kaimo (Bartninkų sen.) ribose. Moteriai
nustatytas vidutinis (1,78 prom.) girtumas.
Apie 18 val. Būdviečių kaime (Pajevonio sen.) pareigūnai sustabdė marijampoliečio Lauro Žukausko vairuojamą „Chrysler Voyager“. Vairuotojas
buvo akivaizdžiai neblaivus – alkotesteris parodė vidutinį (2,50 prom.) girtumą. Marijampolietis teisės vairuoti neturėjo. Jo transporto priemonė išvežta
į saugojimo aikštelę.

Daiktus surado
Šeštadienį į policiją kreipėsi apvogto sodo namelio savininkas.
Nuvykęs į Paežerių kaime (Šeimenos sen.) esantį sodo namelį šeimininkas pastebėjo, kad jame būta vagių. Iš
namelio dingo žoliapjovė, benzininė
krūmapjovė, 50 metrų elektros kabelio,
apsauginis skydelis. Įdomiausia, kad namelio durų spyna nesugadinta.
Policija jau surado pavogtus daiktus, kurie buvo spėti parduoti. Nors
vagys dar nesulaikyti, pareigūnai įtariamuosius nustatė.

Sužalojo ranką
Naktį į šeštadienį policija tramdė smurtautoją.
Apie 3 val. gautas pranešimas, kad
Pavištyčio kaime (Vištyčio sen.) prieš
moterį smurtauja sugyventinis. Neblaivus (2,35 prom.) 44-erių vyras stūmė
savo moterį, kuri krisdama atsitrenkė į
spintą ir susižalojo ranką. Smurto auka
taip pat buvo neblaivi (1,58 prom.).

Karantinas? Eik paskaityti „Santaką“!
Prenumeruokite laikraštį 2020 metų II ketvirčiui
Mėn. sk.

„Santaka“

„Santaka“

„Santaka“

(fiziniams asmenims, Eur)

su nuolaida* (Eur)

(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn.
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5,00

6,00
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5 mėn.

27,50

25,00

30,00
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Vilkaviškiečiai įteiks tradicinę
Salomėjos Nėries literatūrinę premiją
Renata VITKAUSKIENĖ

tas Justinas Marcinkevičius.
Toks premijos statusas ir ilgametė tradicija, mus, vilkaviškiečius, juolab įpareigoja pasidomėti
šiemetinių pretendenčių kūryba
ir pareikšti savo nuomonę. Lietuviškos poezijos gerbėjai turi mėnesį laiko apsispręsti, kuriai kandidatei atiduos savo balsą šiemet.

Paskelbti pernai išleistų
poezijos knygų autoriai,
kurie pretenduoja į Salomėjos Nėries literatūrinę
premiją, įsteigtą Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos. Šį pavasarį pateiktos trijų poečių
kandidatūros.

Jautrūs ir fotografiški

Viena iš pretendenčių – Aldona Ruseckaitė, filologė, poetė, prozininkė, muziejininkė. Kaip poetė, A. Ruseckaitė debiutavo 1994
m. gimtojo Prienų krašto moterų
poezijos antologijoje. Į Salomėjos
Nėries literatūrinę premiją kūrėja
pretenduoja knyga „Debesiu“. Joje
publikuojama poezija apibūdinama taip: „Jautriuose, regis, ir fotografiškuose eilėraščiuose Aldona
Ruseckaitė fiksuoja subtiliausius
niuansus – lietuviškojo gamtovaizdžio detales, įvairiausius laikotarpius – nuo vaikystės iki dabarties.
Labai svarbi šeimos linija, ryšys
su išėjusiais Ten, ypač Broliu, kurio laiškai interpretuojami ir šioje knygoje. Poetė savitai apmąsto
gyvenimo ir mirties dualumą,
pavaizduoja ryškiaspalvius prisiminimų akimirksnius, pasitelkia
garsiąją Jobo istoriją, taip išryškindama žmogiškosios egzistencijos
nenuspėjamumą ir laikinumą.“

Pretendentės aiškios

Lietuvos rašytojų sąjungos
(LRS) valdyba vilkaviškiečiams
pateikė tris kandidatūras 2020 metų Salomėjos Nėries literatūrinei
premijai gauti. Apdovanoti buvo
pasiūlytos trys poetės: Aldona Ruseckaitė už eilėraščių knygą „Debesiu“, Enrika Striogaitė už poezijos knygą „Žmonės“ ir Paulina
Žemgulytė už rinkinį „Šiaurinio
dangaus“. Visos trys knygos išleistos 2019 metais.
Beje, pretenduoti į premiją ir
už reikšmingiausius praeitų metų
poezijos kūrinius ją gauti gali tik
LRS nariai.
Vilkaviškio viešoji biblioteka
savo interneto puslapyje www.
vilkaviskis.rvb.lt kviečia visuomenę iki balandžio 30 d. balsuoti ir
pareikšti nuomonę, kuri pretendentė verčiausia gauti 2020 metų
Salomėjos Nėries literatūrinę premiją.

Girta Saulė irgi svarbi

Poetė Enrika Striogaitė į premiją pretenduoja vertintojams
Vienas seniausių
atiduodama knygą „Žmonės“.
festivalio apdovanojimų
Tai – trečioji autorės knyga, beje,
Beje, bibliotekininkų viešą
išleista ji po 14 metų pertraukos.
kvietimą balsuoti už knygą šiuoPristatant akcentuojama, kad „eilaikine literatūra besidomintys
lėraščiai pasakoja apie visuomevilkaviškiečiai gali laikyti vienu
nės paribiuose atsidūrusius žmoiš pirmųjų „Poezijos pavasario“ S Apdovanoti pasiūlytos trys poetės: Aldona Ruseckaines ir jų gyvenimus, dažniausiai
festivalio pranašų savame krašpaženklintus neišsipildymo, netė už eilėraščių knygą „Debesiu“, Enrika Striogaitė
te. Apžvelgdami premijos istorinusisekusios meilės, ilgesio, bet
už poezijos knygą „Žmonės“ ir Paulina Žemgulytė už
ją Vilkaviškio bibliotekininkai
gilius ir prasmingus, dėmesingai
rinkinį „Šiaurinio dangaus“.
rašo, kad „1971 m. įsteigta prepastebėtus poetiniu žvilgsniu.“
mija geriausio eilėraščio kaimo
„Knygą turėjau išleisti dar patematika autoriui“, o Lietuvos rašytojų sąSalomėjos Nėries literatūrinė premija vasarį, tačiau niekaip nepasirašė eilėraštis
junga akcentuoja, jog būtent šita premija – labai nedaug jaunesnė už festivalį „Poe- apie girtą Saulę. Rudenį, prieš pat atiduoyra „vienas seniausių apdovanojimų, tei- zijos pavasaris“, per kurio renginį Vilkaviš- dama knygą į spaustuvę, sutikau ją Laisvės
kiamų per „Poezijos pavasario“ festivalį. kyje yra įteikiama laureatui. Kasmetinis alėjoje – vos bepaeinančią, ryškiai oranži1972 metais įsteigta Vilkaviškio rajono S. festivalis organizuojamas nuo 1965 m., kai niu veidu. Buvo aišku, kad knygos ji jau
Nėries kolūkio, buvo teikiama iki 1993 me- buvo minimos poetės Salomėjos Nėries 20- nepamatys. Tiesą sakant, ji nė nenumanė,
tų, o 2002-aisiais vėl atgaivinta (dabar ją osios mirties metinės. Pirmojo „Poezijos kad man yra labai svarbi ir – mano knygoteikia Vilkaviškio rajono savivaldybė).“
pavasario“ iniciatorius ir laureatas – poe- je. Kaip ir daugelis kitų“, – yra sakiusi E.

Striogaitė, poetė, dokumentinių filmų kūrėja ir žurnalistė.

Apie lietuviškąją tapatybę

„Šiaurinio dangaus“ autorė Paulina
Žemgulytė šiame naujausiame poezijos
rinkinyje „susitelkia į gamtos motyvus,
o tiksliau – į lietuviškąjį peizažą, puoselėja lietuviškąją tapatybę. Poetė subtiliai ir
nemoralizuodama parodo, jog kultūrinis
tapatumas, šiuo atveju, lietuviškumo savivoka turi ontologinę vertę: gimtoji vieta
suaugusi su asmens buvimu. Skausmingos
patirtys apmąstomos ramybės kupinu tonu, atsisakant desperacijos ir egzaltacijos,
susitaikoma su likimu ir tuo pat metu kreipiamasi į skaitytoją, tarsi raginant pastarąjį su(si)vokti, kodėl „namų“, „gimtinės“
sąvokos turėtų išlikti.“ Iš Klaipėdos krašto
kilusi P. Žemgulytė bendradarbiauja su kultūrine spauda, publikuoja eilėraščius vaikams ir suaugusiesiems, rašo recenzijas.

Rinks ir komisija

Gegužės pradžioje Salomėjos Nėries
literatūrinės premijos laureatę taip pat
rinks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (premijos steigėjos) direktoriaus sudaryta penkių narių komisija. Joje
paprastai dirba Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Vilkaviškio viešosios bibliotekos ir rajono literatų atstovai. Kiekvienas
komisijos narys jos pirmininkui pateikia
savo siūlymą dėl laureato, vėliau balsuojama.
Piniginė premija (600 eurų) ir meno
kūrinys (pastaruoju metu tai būna „Aukso
vainiku“ įvertinto vilkaviškiečio tautodailininko Zenono Skinkio medžio drožinys) laureatui įteikiami per „Poezijos pavasario“
renginį Vilkaviškyje.

Pirmoji premija – už eilėraštį

Priminsime, kad pirmoji Salomėjos
Nėries literatūrinė premija 1972 m. buvo
skirta poetui Jonui Strielkūnui už rinkinyje „Vėjas rugiuos“ publikuotą eilėraštį
„Lietuvai“. Už eiles „Ir tenai, kur po visų
klajonių / Žemėn atsiguls mana galva, / Nerašykit mano vardo, žmonės, / Parašykit,
žmonės: L i e t u v a“ premijuotas jų autorius buvo pagerbtas ir tradiciniu ąžuolo
lapų vainiku.
Pernai Salomėjos Nėries literatūrinė
premija už eilėraščių rinktinę „Purpurinis
vakaras“ įteikta mūsų kraštietei poetei Daliai Saukaitytei.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Koronaviruso gniaužtuose atsidūrę verslininkai ieško išeičių
] Atkelta iš 2 p.

Sušlubavo turizmo
sektorius

Dėl koronaviruso ėmė šlubuoti
turizmo, pramogų sektoriai. Pasak
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus Vito Girdausko, daugelis turistų keliones į užsienį
atšaukė, kai tik išgirdo apie koronaviruso grėsmę sveikatai.
„Turizmo ir verslo informacijos
centro darbuotojos neparduoda nei
bilietų, nei kelionių, nei vizų. Šiuo
metu klientai labiausiai domisi, kaip
susigrąžinti pinigus už keliones, į kurias išvykti negalės, todėl kiekviena
diena atneša didžiulių nuostolių“,
– sakė V. Girdauskas.

Jis svarstė, kad pasibaigus karantinui žmonės kurį laiką jaus baimę, jog
virusas dar gali sugrįžti, todėl mažiau
keliaus po pasaulį, o daugiau važinės
po Lietuvą. Anot V. Girdausko, nedidelės kelionių agentūros galbūt žlugs, o
išlikusios iš pradžių siūlys mažesnes
kainas, taip bandydamos pritraukti
kuo daugiau turistų. Finansinė krizė
turės nemažos įtakos verslui.
„Išliks tik tie, kurie mokės prisitaikyti prie šiandienės situacijos. Manau, kad jaunimas elgsis drąsiau ir nebijos rizikuoti, bandys kurti verslus,
atsidarys įmones, dauguma jų ners į
internetinę prekybą. Saugumas bus
pirmas prioritetas, į kurį orientuosis
būsimieji verslininkai“, – kalbėjo V.
Girdauskas.

Rems verslininkus

Padėti keblioje situacijoje atsidūrusiems verslininkams suskubo Vyriausybė ir Seimas. Skubos tvarka
buvo patvirtintas ekonomikos skatinimo ir paramos verslui paketas, kurio
vertė – 2,5 mlrd. Eur.
Individualia veikla besiverčiantys
grožio salonų darbuotojai, buhalteriai, fotografai ir kiti asmenys, kurie
mokėjo socialinio draudimo įmokas,
taip pat nebus užmiršti. Jie tris mėnesius gaus 257 eurų paramą.
Taip pat valstybė savo lėšomis
prisidės prie šalies darbdavių pastangų išsaugoti esamas darbo vietas, padengdama dalinės prastovos
išmokos darbuotojams dalį iki trijų
mėnesių.

S Dėl šalyje įvestų apribojimų gėlių kioskai šiuo metu
yra uždaryti.
Autorės nuotr.
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E. Jakilaitis: „Stiprūs Kartu“ padės
visiems, kuriems pagalba bus reikalinga
Prieš porą savaičių startavusi pilietinė iniciatyva „Stiprūs
Kartu“ toliau augina raumenis:
jos savanoriais jau tapo per 2,5
tūkst. žmonių visoje Lietuvoje.
Edmundas Jakilaitis, vienas iš
šios iniciatyvos sumanytojų ir
koordinatorių, sako, kad projekto savanoriai jau dabar yra
pasirengę atsiliepti į kiekvieno
gyventojo pagalbos šauksmą
visoje šalyje.
– Kas yra toji iniciatyva „Stiprūs Kartu“ ir Nacionalinis savanorių pagalbos
koordinavimo centras?
– Ši pilietinė iniciatyva ir centras skirti pagelbėti tiems, kuriems susidoroti su
koronaviruso pandemijos ir karantino iššūkiais savo jėgomis yra labai sunku. Visų pirma mintyje turiu senyvo amžiaus
žmones, kurių sveikatai šis virusas yra
ypač pavojingas. Karantino metu jie privalo būti namuose, tačiau jų gyvenimas
juk nesustoja: žmonėms reikia maisto,
vaistų. Štai čia jiems į pagalbą ir skuba
mūsų centras. Savanoriai susisiekia su
tokiais žmonėmis, nuperka jiems maisto
produktų ar medikamentų ir pristato visa
tai į namus. Prekių pristatymas, atsiskaitymas vyksta be jokio fizinio kontakto su
žmogumi. Beje, jau turėjome kelis atvejus,
kai mūsų savanoriai prekių žmonėms pirko ir už savo pinigus.
– Kova su koronavirusu Lietuvoje
vyksta įvairiais būdais: vieni renka lėšas ligoninėms, kiti perka ir medikams
dovanoja medicinos įrangą ar apsaugos
priemones. Kodėl Jūs pasirinkote būtent
tokį savanorių pagalbos koordinavimo
modelį?
– Nes Lietuvoje yra daug pilietiškų žmonių, kurie pasiryžę paprasta kasdiene veikla pagelbėti kitiems. O taip pat yra daug
žmonių, kuriems tokios pagalbos reikia.
Aš nuoširdžiai manau, kad tokia veikla

yra reikalinga ir net būtina. Ir jos poreikis
artimiausioje ateityje tik augs.
– Iniciatyva „Stiprūs Kartu“ startavo

prieš porą savaičių. Kiek savanorių jau
prisijungė prie projekto?
– Šiandien turime 2,5 tūkst. savanorių

Garsi Kazlų Rūdos miestelio praeitis
Marijampolės–Kauno kelyje, ties Ąžuolų Būda, iki pat Nemuno glūdėjo didžiuliai žalių girių plotai. Prieškaryje tai buvo didžiausias miškų masyvas Lietuvoje. Medžiai šlamėjo šešiasdešimties kilometrų
ilgio ir pločio ruože. Girių pakraštyje, žalių pušynų, eglynų apsuptyje, įsikūrė mažas Kazlų Rūdos miestelis.
Legendomis apipintas vardas

Senų žmonių padavimai byloja, kad
kadaise Kazlų Rūda buvo labai garsi. Prieš
daugiau nei 250 metų į čia atvyko karaliaus
ištremtas ponas Kazlas. Atsivežė dvylika
baudžiauninkų šeimų. Liepė iškirsti nemažą miško plotą ir pasistatė sau dvarą.
Vėliau ponas Kazlas užtiko geležies rūdos klodus ir įsirengė kasyklą. Pastatė geležies liejimo krosnis ir dideles kalves, kuriose buvo kalami kirviai, noragai, pasagos.
Dvaro rūda ir jos gaminiai buvo gabenami
į kitas vietas. O nuo kasyklų išteklių ir dvarininko pavardės kilo gyvenvietės vardas
– Kazlų Rūda. Žmonės kalbėjo, kad Kazlas
vėliau pats apleido ir sunaikino visus savo
verslus. Buvo spėliojama, kad ištremtąjį pavijo praeities šešėliai. Kiti porindavo, kad
dvarininką pakorė lenkai. Tačiau šiandien
jau niekas nežino, kurioje vietoje buvo tas
garsusis dvaras ir pirmosios kasyklos.

Istorijos vingiai

1862 m. rusai pradėjo tiesti geležinkelį iš Kauno į Kybartus. Miško tankumyne
iškilo lentiniai barakai darbininkams. Atvyko ir kūrėsi šeimos. Tačiau netoli miesto stoties buvo vieta, kurioje vis dar augo
daugybė medžių. Naujakuriai vengė vaikščioti neišmintais takais, nes meškos puldinėjo žmones.
Į tą vietą iš Virbalio buvo iškviestas būrys kareivių. Įvyko „ablavas“ ir per dieną
nušovė 8 meškas. Išvalytoje teritorijoje darbininkai pastatė namus eiguliui ir miško
prievaizdui. Trobos išliko keliasdešimt metų, o eigulio pasoda buvo vadinama meškalizdžiu.
Iki Pirmojo pasaulinio karo Kazlų Rūdoje buvo vos 11 sodybų, 2 krautuvės,
užvažiuojamas kiemas ir vienas garo varikliu varomas traktorius. Taip pat garvežių depas, stoties rūmai ir dviejų aukštų

mokykla geležinkelio tarnautojų vaikams.
Vietos valdžia buvo vienintelis rusų žandaras, kuris visą laiką praleisdavo taisydamas gendantį traktorių.
Per 1914 m. prasidėjusį karą rusai išardė geležinkelio bėgius, susprogdino vandens bokštą, apiplėšė krautuves. O 1915
m. pabaigoje vokiečiai į miestelį atsivedė
jau tris tūkstančius rusų belaisvių. Šie pastatė barakus vokiečių administracijai ir
sargybai. Iškilo dvi lentpjūvės, elektros
stotis. Visą miestelį apraizgė spygliuotos
vielos.
Į girios vidurį belaisviai nutiesė siaurąjį geležinkelį. Kasdien griuvo šimtai pušų,
beržai, skarotos eglės ir juodalksniai. Miške ištisomis paromis dirbo dvylika gaterių. Buvo deginamos anglys, bėgo dervos.
Rąstai, lentos, pabėgiai šimtais vagonų riedėjo į Vokietiją.
Tuo metu pradėjo didėti gyventojų
skaičius. Mieste buvo įsteigtas didžiausias
Lietuvoje grybų ir uogų surinkimo punktas. Gindamiesi nuo skurdo šimtai moterų
ir vaikų kasdien braidė po miškus. Nešė į
Kazlų Rūdą pilnus krepšius grybų ir uogų.
O iš čia visos gėrybės statinėmis taip pat
išvykdavo į užsienį.
] Nukelta į 12 p.

visoje Lietuvoje. Noriu pabrėžti, kad mūsų
tinklas apima visą šalį, o būtinas prekes galime pristatyti į bet kurį Lietuvos kampelį.
Gerus žmonių darbus viešiname siekdami
padrąsinti jungtis savanoriais ar prašyti
pagalbos. Kasdienė laida per LRT televiziją, tikiu, pakels Lietuvai ūpą. Ji transliuojama darbo dienoms, 16.30 val., per LRT.
– Ką turėtų padaryti žmogus, nutaręs
prisijungti prie Jūsų?
– Susisiekti su Nacionaliniu savanorių
pagalbos koordinavimo centru trumpuoju numeriu 1827 arba projekto interneto
svetainėje www.stipruskartu.lt užpildyti
savanorio anketą. Atsiradus konkrečiai
užduočiai mes susisiekiame su savo žmonėmis ir prašome jų pagalbos. Beje, lygiai
taip pat mes prašome registruotis ar registruoti žmones, kuriems pagalba yra reikalinga.
– Kokios yra centro darbų apimtys?
Kiek žmonių pagalbos prašymų jau patenkinote?
– Per savaitę jų buvo kiek daugiau nei
300. Galbūt šis skaičius kol kas nėra įspūdingas, tačiau svarbiausias mūsų komandos tikslas šiuo metu yra sukurti patį tinklą ir jį užauginti. Jau dabar nujaučiame,
kad karantinas tęsis, o situacija gali blogėti. Mes neturime apsibrėžę konkretaus
žmonių, kuriems galime padėti, skaičiaus.
Tiesiog norime ir turime padėti visiems,
kuriems tokios pagalbos reikia. Manau,
kad tokių žmonių skaičius rytoj, už savaitės ar už dviejų bus gerokai didesnis nei
šiandien. Ir mes būsime tam pasirengę.
Esu tuo tikras, nes žinau, kokia atsidavusi ir ambicinga yra šios iniciatyvos komanda. Tad labai noriu padėkoti visiems,
kurie vienaip ar kitaip prisideda prie projekto „Stiprūs Kartu“. Mintyje turiu projekto iniciatorius – Lietuvos šaulių sąjungą,
bendrovę „Pirmoji kava“, mūsų puikius
partnerius „Maisto banką“, „Gelbėkit vaikus“, maltiečius, gausybę kitų. Labai dėkoju ir Lietuvos skautams, kurie darbuojasi
mūsų duomenų apdorojimo ir skambučių
centruose. Matydamas tokią komandą ir
tokius partnerius esu tikras, kad viskas
bus gerai!

PADĖKA

Ačiū už atjautą
ir pagalbą
Mūsų artimas žmogus serga onkologine liga. Besirūpindamos ligoniu turime įvairių reikalų, klausimų, kuriuos
privalome išspręsti. Šioje sunkioje
situacijoje džiaugiamės tuo, kad mes,
artimieji, nesame pamiršti, nesame
palikti vieni bėdoje. Greta mūsų yra
rūpestingų, malonių, visada padedančių žmonių.
Norime nuoširdžiai padėkoti Gražiškių seniūnijos seniūnei Ramutei
Didvalienei, socialinio darbo organizatorei Ritai Snapkauskienei, seniūnės
pavaduotojai Ritai Vasiliauskienei, žemės ūkio skyriaus vyresniajai specialistei Sigitai Marcinkevičienei.
Visos seniūnijoje dirbančios moterys dažnai paskambina, klausia, kaip
sekasi, gal reikalinga kokia pagalba,
padėjo sutvarkyti įvairius dokumentus, užpildyti deklaracijas, rūpinasi
dėl maisto pristatymo. Visoms joms
esame dėkingos už atjautą, rūpestį ir
pagalbą.
Sesuo Ona ir dukterėčia Lina
Užsk. 747
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pokyčiai sportuojant –
tai ne tik svarstyklių skaičiai
Kiek kartų sau kartojame, kad
nuo pirmadienio tai jau tikrai pradėsime sportuoti. Bet... surandame tūkstančius pasiteisinimų ir
sveiką gyvenseną atidedame vis
kitam pirmadieniui. Tačiau nuolatinis nepasitenkinimas savo kūnu
ir vidinė graužatis kartą vis dėlto
priverčia keistis.
Apie kardinalius pokyčius ir
užgimusią meilę sportui papasakojo 21-erių Lina Bylaitė.

Nauji tikslai

Šiuo metu L. Bylaitė studijuoja treniravimo sistemas Lietuvos sporto universitete, o laisvu laiku dirba asmenine trenere
Kaune įsikūrusiame sporto klube „Fankas“.
Tad sportas tapo ne tik hobiu, bet ir darbu.
O tai atnešė naują supratimą ir žinių apie
sveiką gyvenseną. „Su drastišku svorio metimu nualinau savo organizmą, todėl dabar
mano tikslas – būti sveikai ir laimingai. Nekankinu savęs ir leidžiu sau pailsėti, nes be
šių dalykų sportiniai rezultatai nieko verti“,
– teigė mergina.
Be to, praeitą vasarą L. Bylaitė išsikėlė
ir kitų tikslų – sportuoti ir dėl jėgos.
Savo galimybes ji jau išbandė WRPF trikovės federacijos organizuojamose jėgos
trikovės varžybose. Nors, merginos teigimu, rezultatai nebuvo labai aukšti, bet tai
davė daug motyvacijos tobulėti ir ruoštis
kitoms varžyboms.

Priežastis – noras keistis

Iš netolimo Gudelių kaimo (Šeimenos
sen.) kilusios Linos Bylaitės meilė sportui
pirmą kartą užgimė apsilankius sporto
salėje, kai jai buvo penkiolika. Nuo tos dienos ištisus šešerius metus be pertraukų
ji neprarado motyvacijos ir sportuoja iki
šiol.
Pagrindinė tokių pastangų priežastis
– noras keisti savo kūną.
„Nemėgau savo išvaizdos, jaučiausi per
daug apkūni. Pradėjusi sportuoti kitų tikslų
neturėjau, tiesiog norėjau numesti svorio“,
– prisiminusi netolimą praeitį apie sporto
pradžią pasakojo Lina.

Sportas reikalauja žinių

Atsisakiusi riebaus ir kaloringo maisto
bei intensyviai sportuodama mergina vos
per kelis mėnesius pasiekė tikslą – numetė
net 12 kilogramų. Tačiau tai neatnešė jai didelės laimės.
„Man trūko žinių apie subalansuotą mitybą, todėl susidūriau su psichologinėmis

RŪPI JAUNIEMS

Karantinas – ne priežastis
nejudėti

S Sportuoti pradėjusi ir mitybą sureguliavusi Lina Bylaitė dabar džiaugiasi akivaizdžiais pokyčiais.
Nuotraukos iš asmeninio albumo.
problemomis, atsirado valgymo sutrikimų.
Pradėjau nykti akyse ir iš manęs neliko nieko“, – atvirai kalbėjo Lina.
Mergina pasakojo, kad pradėjo bijoti

maisto ir save nuolat alino. Tai paveikė
nuotaiką – tapo liūdna ir suirzusi, atsirado daugiau sveikatos problemų. Ir visa tai
– tik dėl skaičių svarstyklėse.

L. Bylaitė pasakojo, kad prieš paskelbiant šalyje karantiną, ji intensyviai ruošėsi
dar vienoms varžyboms. O uždarius sporto
klubus, mintyse kūrė planus, kaip treniruotis namuose.
Pasak Linos, karantinas – tai nėra dar
viena iš tūkstančio priežasčių nesportuoti.
„Sugrįžau į tėvų namus ir palėpėje iš
to, ką radau, įsirengiau sporto salę. Kiekvieną dieną atlieku bazinius pratimus, važinėju dviračiu ir nepasiduodu.
Nebuvau sportavusi namuose, todėl
atlikti pratimus su čia rastais automobilio
ratlankiais ir puodais buvo kiek keistoka“,
– šypsodamasi atviravo mergina ir pridūrė, jog su dideliu noru viskas įmanoma.
Rugilė AUGUSTAITYTĖ

Archyvarams įdomus mažylių
KONKURSAS
išminties lobynas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba skelbia konkursą „Iš tėvų archyvo. Mažylių išmintis“. Jam pasibaigus
visus dalyvius organizatoriai planuoja pasikviesti į svečius.
Voltas Disnėjus kadaise yra pasakęs: „Tikroji pasaulio problema yra ta, kad jame per daug žmonių užauga.“ Ir tikrai – iš vaikų yra ko pasimokyti:
jie kas rytą nubunda su džiugia atradėjo nuostaba, su išminčiaus kantrybe gali logiškai paaiškinti visus pasaulio reiškinius, pristigę reikiamo
žodžio mikliai susikuria jo atitikmenį, o prieš jų
išminties perlus nulenktų galvą ir pats karalius
Saliamonas.
Tėveliai, viską metę, skuba tuos iš kojų verčiančius „apreiškimus“ užrašinėti, ir tas mažylių
išminties lobynas ne vienai šeimai tampa smagiausia kada nors skaityta literatūra, perduodama iš kartos į kartą.
Atpažinote šiame aprašyme savo šeimą? Esate vienas tų tėvų, atminčiai užsirašydavusių smagiausias ar neįtikėtinai gilias savo atžalų mintis?
O gal pats ir esate tas „išminčius“, palikęs tomų
tomus mamos ranka užfiksuoto šeimos rašytinio
paveldo? Puiku – būtent jums ir skirtas šis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos konkursas
„Iš tėvų archyvo. Mažylių išmintis“.
Penki konkurso nugalėtojai, atsiuntę daugiausiai (ar smagiausių) mažųjų gudragalvių išminties perlų, bus apdovanoti Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos prizais, tačiau į nugalėtojų
apdovanojimo renginį žadama pakviesti visus

konkurso dalyvius. Patikėkite – valstybės archyvuose tikrai yra ką pamatyti!
Mažųjų išminties perlai organizatoriams tinkami visais formatais – tiek žąsies plunksna suraityti, tiek ranka surašyti, tiek spausdinti, tiek
skenuoti...
Siųsdami paštu adresą nurodykite taip: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Mindaugo g.
8, LT-03107 Vilnius, konkursui „Iš tėvų archyvo.
Mažylių išmintis“.
Elektroninio pašto žinutes prašoma siųsti adresu asta.baranauskiene@archyvai.lt, su tuo pačiu prierašu: konkursui „Iš tėvų archyvo. Mažylių
išmintis“.

– Dukrele, eik tvarkytis.
– O tu Dieve, Dieve...
Aš pavargau, kol sukuičiau,
o dar tvarkytis...
Nepamirškite nurodyti savo kontaktinių duomenų.
Jūsų laiškų laukiama iki gegužės 11 d.
Konkurso nugalėtojai bus paskelbti gegužės
15-ąją – Tarptautinę šeimos dieną, o mažųjų profesorių išmintimi organizatoriai būtinai pasidalys Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos „Facebook“ ir „Twitter“ paskyrose.
Užsk. 758

Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybos inf.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Taršą fiksuoja žemėlapyje
Eglė MIČIULIENĖ

giau teršėjų, kurie dar ir sulauktų
adekvačių baudų.
Pats miškininkas pripažįsta,
kad baudos už aplinkos taršą nėra
pakankamai didelės, ir vis dažniau
kalbama, kad jas reikėtų kelti. „O
kaip sako Čikagos gangsteriai – geras žodis ir revolveris gali daugiau
negu vien tik geras žodis“, – juokavo L. Puskunigis.
Deja, šiukšlintojai nustatomi
ne taip jau dažnai, tad miškų tvarkymo našta tenka jų savininkams.
Prieš keletą mėnesių, 2019ųjų gruodį, „Santakoje“ rašėme
apie šiukšlyną Podvarko miške.
Gamtoje vaikštinėjusi vilkaviškiečių šeimyna prie tako pastebėjo
išverstą visą krūvą stambių automobilio detalių. Jas apžiūrėję
žmonės aptiko automobilio techninės apžiūros taloną, kurį nuskenavę persiuntė Aplinkos ministerijai. Situaciją išsiaiškinti pavesta
Miškų ūkio priežiūros skyriaus
pareigūnams.

Jei išsiruošėte pasivaikščioti miške, pareigūnai
prašo saugoti gamtą ir
jos neteršti, o pastebėjus
teršėjus ar atliekas apie
tai pranešti.
Padangas – į mišką

Šiuo metu esant ekstremaliai
situacijai ir sparčiai plintant pavojingajam virusui, kone kasdien
skelbiama apie vis naujus apribojimus.
Kol dar judėjimas lauke nėra
visai uždraustas, žmonės važiuoja
į miškus – ten daugiau erdvės nei
parkuose ir kur kas paprasčiau laikytis atstumų vienas nuo kito.
Tačiau į gamtą reikėtų važiuoti ne tik be būrio pakeleivių, bet
ir be atliekų, o jų, deja, pamiškėse
vis dar randama nemažai. Ypač
pagausėjusiais šiukšlynais miškininkai skundėsi metų pradžioje.
Tvarko ne tas, kas šiukšlina
„Atliekų radome tikrai daug:
Paaiškėjo, kad dokumentuose
padangų, buferių, kitų automo- S Uosijos miške pavasarį mėlynuoja ne tik žibutės.
nurodytas automobilio savininbilių detalių, kuriomis atsikrato
Autorės nuotr. kas savo transporto priemonę
transporto priemonių ardytojai,
buvo pardavęs draugui vilkavištaip pat – senų baldų, buitinės technikos. Būk pilietiškas – pranešk! Žemėlapyje žy- kiečiui. Pastarasis automobilį išardė ir,
Renkame šiukšles patys, labai džiaugia- mėk tikslią Lietuvos vietą, kurioje aptikai kaip manoma, pardavė dalimis, o kas atmės, kai sulaukiame pagalbos iš seniūnų. taršą, ir atvyksime išspręsti problemą. liko – atsikratė miške. Mat didžiųjų gabaYpač aktyviai mums padeda Gižų seniū- Gamta tau padėkos. Tegu mūsų šalies že- ritų atliekas priimančiose aikštelėse, kur
nas, jis atsiunčia technikos, žmonių. Šie- mėlapis būna grynas!“ – taip pristatomas už daugumą paslaugų pinigų neimama,
met dar pavasariui neprasidėjus iš mūsų šis projektas. Žemėlapyje galima pažymė- už automobilių padangas (jei jų daugiau
prižiūrimų miško plotų buvo išgabenta ti pastebėtus sąvartynus, nesutvarkytas nei penkios), buferius, senus tepalus ir kikelios priekabos atliekų“, – pasakojo Vilka- šiukšles, nuotekų vamzdynus.
tas atliekas reikia mokėti. Kitaip tariant,
viškio girininko pavaduotojas Regimantas
Šį žemėlapį pareigūnas palygino su jei vertiesi transporto priemonių ardymu,
Valaitis.
jau anksčiau internete paleistu žemėlapiu už tai privalai mokėti, tačiau nemaža daTiesa, šiuo metu, anot miškininko, atlie- „Lietuva be šešėlio“. Jame galima pažymė- lis ardytojų to purtosi.
kų atrodo sumažėję – galbūt dėl to, kad ir ti, kur pastebėtas nelegalus prekybos alkoKadangi įtariamasis, kuriam savo seną
patys žmonės prasidėjus pandemijai juda holiu, cigaretėmis ar degalais „taškas“. Gy- mašiną pardavė jos savininkas, išvykęs į
mažiau, o gal kad ir miškuose padaugėjo ventojai tokias vietas užfiksuoja ir pažymi užsienį, visa atliekų sutvarkymo ir pašalinilankytojų, kurių šiukšlintojai visai nepagei- žemėlapyje – taip siunčiama žinutė parei- mo pareiga teko miško savininkui, šiuo atdauja susitikti.
gūnams, kad „tašką“ likviduotų. „Grynas veju – mieste gyvenančiai moteriai.
žemėlapis“ veikia panašiu principu“, – aiš„Savininkei buvo surašytas nurodymas
Pranešti apie taršą
kino specialistas.
pašalinti atliekas per du mėnesius. GarbinValstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio
go amžiaus moteriai padėjo geranoriškas
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialisBaudas žada didinti
vietinis ūkininkas, kuris viską sukrovė į
tas Liudvikas Puskunigis gyventojus kvieAnot L. Puskunigio, šiukšlynų mūsų priekabą ir išvežė į Vilkaviškyje, Šiaurės
čia ne tik neteršti gamtos, bet ir pranešti miškuose mąžta sunkiai. Štai prie Uosijos gatvėje, veikiančią stambiųjų atliekų aikšapie miškuose pastebėtus šiukšlynus. To- miško, dešinėje kelio pusėje, kažkas mėgi- telę“, – pasakojo pareigūnas.
kiais atvejais žmonės visada gali skambinti na „daiginti“ naują šiukšlyną. Buvo atvežTaigi vieta buvo sutvarkyta, deja, už attelefonu 112, tačiau suprantama, kad šiuo tas didžiulis kiekis atliekų, tačiau sklypo liekų pridavimą teko susimokėti ne tam,
sunkiu metu Bendrojo pagalbos centro dar- savininkai viską sutvarkė, atliekas nuvežė kas jas atvežė į mišką, o valdos savininkei.
buotojai ir taip yra labai užimti.
į aikštelę. Netrukus kažkas šiukšles pradėjo
„Tačiau kai sužinosime, kad šis asmuo
Kad jų nereikėtų trukdyti, L. Puskuni- mesti jau kairėje kelio pusėje, privatizuoti grįžo, jam iškart pateiksime kaltinimus adgis siūlo pasinaudoti specialia interneto skirtame miško plote.
ministracinėje byloje ir pareikalausime suprograma „Grynas žemėlapis“.
Žinoma, norėtųsi, kad būtų ne tik fiksuo- mokėti baudą už aplinkos teršimą“, – kal„Pastebėjai prieš gamtą pakeltą ranką? jamos taršos vietos, bet ir sulaikyta kuo dau- bėjo L. Puskunigis.

Keturračiai – ne saugomoms teritorijoms
Pavasarį bunda gamta, suaktyvėja miško,
slėnių ir pievų gyvenimas. Paukščiai, gyvūnai, vabalai tampa aktyvesni savo buveinėse. Gamta – įvairių rūšių namai. Lietuvoje – tikrai nemažai rūšių, kurios yra
saugomos, įtrauktos į Raudonąją knygą.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
(VSTT) viešai kreipiasi į keturračių ir kitų
motopriemonių savininkus, prašydama jų
būti sąmoningus ir jautrius gamtai, ypač
saugomoms teritorijoms.
VSTT, kuruojanti nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių ir rezervatų veiklą,
gauna nemažai informacijos apie keturračių išvažinėtus piliakalnių šlaitus, upių ir
upelių slėnius, paežeres, retų augalų pievas.
Tad tiek keturračių klubų narių, tiek pavienių žmonių prašoma gamtoje elgtis atsakingai.
Važinėtis sporto, treniruočių ar pramo-

gų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, trasose, atskirais atvejais
– karjeruose ir pan. Tokios trasos turi būti
įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose ir pažymėtos.
Valstybės, savivaldybės gamtiniuose
ir kompleksiniuose draustiniuose visomis
savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis galima važinėtis tik keliais, kurie
atitinka Kelių įstatyme nurodytą kelio apibrėžimą.
Keturračių vairuotojams yra taikomos
sankcijos, kaip ir kitų transporto priemonių vairuotojams. Be to, keturračių ir visų
kitų motorinių transporto priemonių vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo taisyklės, bet ir aplinkosaugos įstatymuose
numatyti reikalavimai – draudžiama važiuoti ir stovėti ant žaliosios vejos, statyti
transporto priemones arčiau nei 25 metrai
nuo vandens telkinio ir t. t.

Visos draudžiamos veiklos, susijusios
su motorinėmis transporto priemonėmis,
nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
VSTT pareigūnai primena, kad draudžiama naikinti reljefo formas, hidrografinio tinklo natūralius elementus, važiuoti
per brastas, paviršinių vandens telkinių
dugnu, žaloti dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją, niokoti gamtos ir kultūros paveldo
objektus, naikinti ar kitaip žaloti kultūros
paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį,
kopas, šlaitus ir t. t.
Pažeidimai užtraukia atsakomybę ir,
užfiksavus pažeidimą, skaičiuojama gamtai padaryta žala.

Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos inf.
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Mylintiesiems
gamtą ir Vištytį
Dvi gražios progos Vištyčio
regioninio parko direkcijos darbuotojus paskatino kreiptis į
rajono gyventojus ir pakviesti
juos dalyvauti konkursuose.
Tai – artėjantis miestelio jubiliejus ir Žemės diena.
Jubiliejui artėjant

„Šiuo laikotarpiu gyvename kitaip
nei įprastai: visi stengiamės saugotis patys ir saugome kitus. Miestų, miestelių
gatvės ištuštėjusios. Toks pat vaizdas ir
Vištytyje, kuriame kažkada gyveno beveik 4000 gyventojų, kuris išskirtinis savo geografine padėtimi ir kuris šiemet
švęs savo 450-ies metų sukaktį.
Tik paukščiams, tarp kurių yra ir
Vištyčio Viščiukas, jokie karantinai negalioja. Jie laido savo treles, sukiojasi,
būriuojasi, tartum norėdami mus paraminti ir pasakyti, kad tikrai jaučia šviesą ir ji – ne už kalnų.
„Mes, direkcijos kolektyvas, norime visus paraginti pakelti akis į dangų. Galbūt kaip tik dabar praskris
Vištyčio Viščiukas, išpranašavęs Vištyčio ežero ir Vištyčio miestelio vardą,
o mums šiuo sunkiu metu suteiks vilčių kuo greičiau sveikiems sugrįžti į
įprastą gyvenimą“, – skelbia direkcijos
kolektyvas ir kviečia nupiešti Vištyčio
Viščiuką arba sukurti dar negirdėtą
legendą apie Vištyčio ežero, miestelio
vardo atsiradimą.
Norėdami dalyvauti konkurse savo
sukurtas legendas ir piešinius, kurie
bus skirti Vištyčio miestelio 450-mečiui,
turite siųsti el. p. info@vistytis.lt.
Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji
kviečiami namuose įruošti kūrybines
dirbtuves ir visi kartu gerai praleisti
laiką.

Kaip išsaugoti Žemę?

Antrasis konkursas skirtas Žemės
dienai.
Kasmet, kovo 20-ąją, kai pasitinkame pavasario lygiadienį, visame pasaulyje minima Žemės diena. Šią dieną paprastai organizuojami šventiniai
renginiai, inkilų kėlimo ir kitos įvairios akcijos, išvykos į parkus, miškus
ir kt. Taip siekiama atkreipti dėmesį į
ekologines problemas – vandens, oro,
dirvožemio taršas, biologinės įvairovės nykimą, miškų kirtimą, globalinį
klimato atšilimą ir daugelį kitų problemų, kurios prisideda prie didėjančios
Žemės taršos. Tai, ko nespėjama per
vieną dieną, daroma visą mėnesį, mat
laikotarpis nuo kovo 20 d. iki balandžio 20 d. vadinamas Žemės mėnesiu.
Deja, šiemet dėl karantino Žemės
dienos renginiai nevyko. Tačiau Vištyčio regioninio parko direkcija kviečia
moksleivius dalyvauti konkurse „Galvok globaliai, veik lokaliai“ ir piešti
piešinius, kurti plakatus ar vaizdo
siužetus, kuriuose atsispindėtų idėjos,
kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti
prie Žemės išsaugojimo bei tausojimo
(pvz., rūšiuodami šiukšles, atsisakydami plastikinių pakuočių, sodindami
medžius ir t. t.).
Piešiniai ir plakatai gali būti atlikti
ant įvairių paviršių (pvz., popieriaus,
audinio ir t. t.) taikant ir naudojant skirtingas technikas ir priemones. Popieriaus ar kitų paviršių dydis pasirenkamas savo nuožiūra. Kiekvieno piešinio,
plakato apačioje prašoma nurodyti autoriaus vardą ir amžių.
Nufotografuotus, nuskenuotus darbus iki balandžio 20 d. reikia siųsti
el. p. z.grimailaite@vistytis.lt.
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Pandemija nepakeitė pensijų fondams
keliamų griežtų reikalavimų
Finansų rinkos jautriai
reaguoja į koronaviruso plitimą po pasaulį.
Ekspertams bandant
nuspėti, ar užkrato įtaką
ekonomikai pavyks suvaldyti, ar vis dėlto įvyks
globalus domino efektas, Lietuvos investicijų ir
pensijų fondų asociacija
turi svarbų pranešimą
daugiau kaip 1 mln. mūsų
šalies kaupiančiųjų.

pasaulio ekonomikų nepasiruošusių: ekonomikos augimas yra
tvarus, valstybės meta milžiniškus resursus ekonomikai stimuliuoti.

Kautis ar bėgti?

Savotišku priešnuodžiu COVID-19 infekcijai tapo Lietuvos
pensijų fondų pertvarkymas į
gyvenimo ciklo fondus. Dėl to vyresnio amžiaus šalies gyventojų
lėšos yra investuotos konservatyviai, didelė dalis lėšų į akcijas
nukreipta tik tuose fonduose,
kurie valdo jauniausių dalyvių
investicijas ir kuriems iki pensijos pradžios liko 20 metų ir dauTikimasi kuo mažesnių
giau.
pasekmių
„Matant koronaviruso aptirpLietuvos investicijų ir pendytas santaupas neišvengiamai
sijų fondų asociacijos (LIPFA)
kyla klausimas: kautis ar vis tik
valdybos narys Tadas Gudaitis
bėgti? Suprasdami šį psicholoteigia, jog šiuo metu reikia su- S Lėšas pensijų fonduose kaupiantiems gyventojams LIP- ginį momentą patariame žmovokti, kad rinkų kritime jau ir
nėms nepanikuoti ir nepriimti
FA valdybos narys Tadas Gudaitis pataria nepanikuoti
taip dalyvaujame, todėl svarbu
skubotų sprendimų, stengiantis
ir nepriimti skubotų sprendimų, nes šiuo metu krenneužkirsti kelio savo pensijai
dėl visa ko dabar pereiti į kontančios akcijos turi ir didžiausią potencialą atsitiesti bei servatyvius fondus. Ekonomika
kaupiamoms lėšoms sudalyvauti ir jų atšokime, kuris bus kritišaugti ateityje.
LIPFA nuotr. juda cikliškai ir nepaisant sukai svarbus ilguoju laikotarpiu
prantamo nerimo, tokie kritimų
atgaunant bei auginant savo senatvės pen- lims, todėl COVID-19 poveikis nepraeis be laikotarpiai išnaudojami tam, kad fondai
sijų lėšas.
pasekmių daugumai pasaulio ekonomikų. galėtų įsigyti tvarių, bet atpigusių vertybi„Tarptautinė ekonominio bendradar- Kol kas sunku pasakyti, ar globali ekono- nių popierių, turinčių geras augimo perbiavimo ir plėtros organizacija prognozuo- mika patirs nuosaikų ar domino scenari- spektyvas“, – primena T. Gudaitis.
ja, kad COVID-19 įtaka finansų rinkoms jų, tačiau tikimės kuo mažesnių pasekmių
Mūsų šalies fondai jau patyrė verčių subus didesnė nei SARS infekcija 2003 me- vien dėl to, kad šalys dėl viruso imasi tiek mažėjimus, todėl dabar geriau galvoti apie
tais. Tai iš esmės lemia kelios svarbios griežtų karantino priemonių, tiek žymių tai, kaip nepraleisti būsimo atšokimo.
priežastys: pirmoji šio naujo viruso pa- finansinių paskatų ekonomikai“, – sakė T.
„Dabar krentančios akcijos turi ir diveikta Kinija dabar yra daug svarbesnė Gudaitis.
džiausią potencialą atsitiesti bei augti
pasaulio ekonomikos dalis. Be to, Kinija
Tačiau, pasak jo, gera žinia yra tai, kad ateityje. Skatiname likti pagal amžių bei
yra pagrindinė žaliavų tiekėja kitoms ša- finansų rinkų krizė neužklupo didžiųjų riziką tinkamiausiame fonde – jie sukurti

Medikai ruošiasi koronaviruso bangai
ir dirba kitu režimu
] Atkelta iš 1 p.

Prašo sąmoningumo

Ligoninės vyr. gydytojas Linas Blažaitis sakė, kad medikai dabar dirba kitokiu
režimu nei įprastai. Formuojamos pamainos, kad užsikrėtus vieniems medikams į
jų vietą stotų kiti. Nors planinės operacijos atšauktos, skubi pagalba teikiama.
L. Blažaitis prašė gyventojų sąmoningumo: tie, kuriems šiuo metu nereikalinga skubi medikų pagalba, į ligoninę turėtų nevykti. Ypač to turėtų vengti vyresnio
amžiaus žmonės, nes jiems virusas itin
pavojingas.
Gyventojų sąmoningumo pasigenda ir
greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikai, mat žmonės vis dar linkę juos kviesti
dėl smulkmenų.
– Žmonės vis dar nesupranta situacijos sudėtingumo ir medikus į savo namus
kviečia dėl menkniekių, – kalbėjo Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro
greitosios medicinos pagalbos tarnybos
vadovė Natalija Anisimavičienė. – Sunkiai
suvokiama, kai žmogus į medikus kreipiasi tam, kad atvyktų pamatuoti temperatūrą ar kraujo spaudimą.
Medikė paragino visus pacientus kontaktuoti su savo šeimos gydytojais, o greitąją pagalbą kviesti tik esant sudėtingam
atvejui. Pacientai turėtų suprasti, jog medikai, kad ir kaip saugotųsi, turi didesnį
pavojų užsikrėsti ir gali tapti viruso nešiotojais net patys to nežinodami.

izoliuotų asmenų. Kitose trijose
saviizoliacijai Savivaldybės paMedikai dėkingi žmonėms,
rengtose vietose gyventojų nėra.
Vienas Kybartų „Rasos“ specialiopadedantiems įsigyti ar
joje mokykloje izoliavęsis vyras
net pagaminantiems apsaugos
jau išvyko į namus, nes baigėsi
priemonių.
saviizoliacijos terminas, dar du
nutarė izoliuotis namuose.
Saviizoliacijos
koordinatoTrys atvejai
rius mūsų rajone Robertas Fišeris inforIki pirmadienio buvo užfiksuoti trys mavo, kad viešbutyje saviizoliavęsi asmekoronavirusu sergantys mūsų rajono gy- nys elgiasi atsakingai, iš patalpų niekur
ventojai. Kaip jau rašėme, pirmasis atvejis nevyksta, tad problemų, kaip kai kuriuose
buvo nustatytas kovo 22 d. Iš užsienio grįž- kituose rajonuose, kol kas nekyla.
damas vyras pasijuto blogai, todėl nuo siePolicija nuolat sulaukia gyventojų pranos buvo paimtas medikų ir nugabentas į nešimų apie privalančių namuose izoliuogydymo įstaigą.
tis asmenų pažeidimus, tačiau ne visais
Antrasis atvejis užfiksuotas kovo 26 d. atvejais informacija pasitvirtina. Vis dėlto
Vyrui COVID-19 buvo nustatytas Marijam- pareigūnai prašo gyventojus išlikti budpolės mobiliajame patikros punkte. Spėja- rius ir pranešti apie saviizoliacijos nesilaima, kad rajono gyventojas koronavirusu kančius kaimynus.
užsikrėtė nuo Vilniuje gyvenančio sūnaus.
Primename, kad karantinas pratęstas
Vyras tvirtino per tą laiką su niekuo ne- iki balandžio 13 d., todėl saugiausia likti
kontaktavęs, išskyrus savo šeimos narius. namuose. Per karantiną viešosiose vietose
Tiek sergančiajam, tiek jo šeimos nariams reikia dėvėti apsaugines kaukes ir pirštipaskirta griežta saviizoliacija.
nes, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laiTrečiasis atvejis buvo nustatytas kovo kytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2
28 d. iš užsienio grįžusiai moteriai. Ji su gi- metrai) ir bendrauti ne ilgiau kaip 15 min.,
minaičiu grįžusi į Vilkaviškį daugiau kon- griežtai laikytis asmens higienos reikalavitaktų neturėjo – tiesiai iš aerouosto abu bu- mų, viešose vietose būti ne didesnėmis nei
vo pristatyti į saviizoliacijos punktą.
2 asmenų grupėmis, esant galimybei dirbti
nuotoliniu būdu, kuo rečiau eiti į parduoElgtis atsakingai
tuves ir kitas susibūrimo vietas.
Pirmadienį „Širvintos“ viešbutyje gyTik laikydamiesi šių medikų rekomenveno 15 iš užsienio parvykusių ir dėl to dacijų galime sustabdyti viruso plitimą.

laikantis griežtų Lietuvos banko taisyklių
bei reguliavimo, taip pat išnaudoti šį laikotarpį finansų rinkoje apsiperkant geromis
kainomis. Nes praleidus šį momentą laiko
atsukti atgal nebus įmanoma“, – sako T.
Gudaitis.

Situacija stebima nuolat

Nepaisant Lietuvos Vyriausybės įvesto
visuotinio karantino ir saviizoliavimosi,
pensijų fondai toliau aktyviai valdo investicijas.
„Koronavirusas nepakeitė mums keliamų griežtų reikalavimų investicinių
sprendimų priėmimui. Nuolat stebime
informaciją finansų rinkose ir priimame
operatyvius sprendimus. Esame pasirengę greitai reaguoti, su visa turima atsakomybe atstovaudami geriausiems pensijų
fondų dalyvių interesams. Virusas pakeitė
įprastą mūsų gyvenimą, tačiau ne tik mikro, bet makro ekonomikos lygmenyje planuojamos efektyvios priemonės, padėsiančios iškilusią grėsmę įveikti“, – patikino
LIPFA atstovas.
LIPFA naujausius pensijų fondų veiklos rezultatus planuoja skelbti pasibaigus
kovui.
Valstybinę socialinio draudimo sistemą papildanti Lietuvos II pensijų pakopa
turi 1,3 mln. dalyvių, jie sudaro daugiau
kaip 80 proc. Lietuvos dirbančiųjų. Šalies
gyventojų pensijų santaupas investuoja
ir saugo penkios pensijų fondų valdymo
bendrovės: „Aviva Lietuva“, „INVL Asset
Management“, „Luminor investicijų valdymas“, „SEB investicijų valdymas“ ir
„Swedbank investicijų valdymas“.

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų
asociacijos inf.

GAISRAI
Eglė MIČIULIENĖ

Rūksta pievos
Šiemet anksti „pabudę“ žolės degintojai, pirmąsias liepsnas mūsų rajono pievose paleidę dar sausio vidury, kuriam
laikui buvo aprimę. Dabar pernykštė
žolė vėl ima liepsnoti.
Kovo 26 d. pranešta apie Pavištyčio kaime (Vištyčio sen.) degančią
atvirą teritoriją. Šalia Pavištyčio piliakalnio spėjo išdegti 20 a žolės. Dieną
prieš tai gerokai didesnis plotas pievų nupleškėjo Stulgelių kaimo ribose
(Kybartų sen.). Čia išdegė 2 hektarai.
Tiesa, šiuo atveju kalti ne Lietuvoje,
o kitapus valstybės sienos gyvenantys žmonės. Nuo Rusijos atslinkusios
ugnies kibirkštis per siaurą Lieponos
upelį vėjas perpūtė ir į Lietuvos pusę.
Ugniagesiai dirbo keletą valandų, kol
užgesino pievą, o po to dar kurį laiką
teko ir pabudėti, kad ugnis neįsisiautėtų iš naujo.

Degė automobilis
Pirmadienio naktį Gudelių kaime (Šeimenos sen.) liepsnojo automobilis.
Apie Gudelių gatvėje degančią
transporto priemonę ugniagesiams
pranešta kiek po 3 val. Išdegė visas
mašinos salonas.
Automobilis „VW Passat B5“ buvo
be valstybinių numerių.
Įtariama, kad transporto priemonė
galėjo būti pavogta. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Ūkininkas negaili investicijų į pašarų kokybę
] Atkelta iš 3 p.
Kurį laiką A. Šneideris dirbo ir kolūkyje,
ir savo ūkyje. Ilgainiui suderinti šiuos du
dalykus tapo nebeįmanoma. Galiausiai
buvo nuspręsta visas jėgas ir pastangas sukoncentruoti plečiant nuosavą pieno ūkį.
Pamažu karvių banda didėjo, ūkyje vyko
tvartų statybos. Kurį laiką Šneideriai kartu
su karvėmis laikė ir apie 30 kiaulių, tačiau
vėliau jų buvo atsisakyta. Dabar kiaules
tvartuose yra pakeitę kalakutai. Šeima kasmet savo reikmėms užsiaugina po 20 šių
paukščių.
„Problemų dabar yra sočiai visur: žmones puola virusas, paukščius – gripas, kiaules – maras, galvijus – kitos ligos. Įtampos
yra daugiau negu reikia. Visgi neprarandame vilties, kad vieną dieną galėsime gyventi ramiai ir tiesiog dirbti tai, ką mokame geriausiai“, – kalbėjo pašnekovas.

Aktyvus kovotojas

A. Šneideris – ne tik vienas iš didžiausių mūsų rajono pieno gamintojų, bet ir bene aktyviausias kovotojas už pienininkų
teises. Jis – Lietuvos pieno gamintojų aso-

KRYŽIAŽODIS

ciacijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkas.
Vyriškis jau seniai yra išreiškęs norą užleisti šias pareigas kam nors kitam, tačiau
vis neatsiranda norinčiųjų jas perimti. O
palikti viską likimo valiai – ne A. Šneiderio būdas.
„Man nepatinka neteisybė. Negaliu matyti, kai kas nors vyksta ne taip, kaip turėtų. Toks jau esu – raginu ūkininkus netylėti, kovoti už savo teises. Iš tikrųjų padėtis
mūsų rajone nėra labai bloga. Esame gana
aktyvūs, renkamės į susirinkimus, vykstame į respublikines akcijas, palaikome
tuos, kurie palaiko mus. Reikia pripažinti,
kad dėl Lietuvos pienininkų aktyvumo gavome ne vieną išmoką už patirtus nuostolius“, – teigė pašnekovas.
Jis ne kartą viešai buvo išsakęs idėją,
jog norint, kad ūkininkų ir perdirbėjų santykiai susitvarkytų, reikia uždaryti vieną
iš šalyje esančių kombinatų. Anot jo, tai
pakeistų pieno sektoriaus padėtį – likę perdirbėjai, bijodami, kad jų neištiktų toks
pat likimas, imtų vertinti ūkininkus, kainos už pieną tikrai padidėtų.
Vis dėlto labiausiai A. Šneideris pasigenda šalies ūkininkų vienybės. Jo tei-

gimu, nors dalis Vilkaviškio rajono žemdirbių ir yra itin aktyvūs, kovoja už savo
teises, tačiau didžioji dalis nesiima jokių
veiksmų, patys nepalaiko kitų siūlomų
idėjų ir siekia tik trumpalaikės asmeninės
naudos. Pašnekovo teigimu, tokia padėtis
yra visoje šalyje.
„Per 30 nepriklausomybės metų taip
ir netapome vieningi. Dabar pienininkai
jau buriasi ne į vieną, o į dvi asociacijas.
Vienai priklauso smulkieji, kitai – didieji.
Gal taip ir turėtų būti, tačiau kodėl šios dvi
organizacijos tarpusavyje konfliktuoja?
Kaip mes galime norėti iš Vyriausybės palankių sprendimų, jei negalime tarpusavyje susitarti?“ – kalbėjo vienas iš didžiausių
rajono pieno gamintojų.

Meniškos sielos

Kartu su Albinu ūkyje triūsia ir žmona
Daiva.
Pora darbus yra pasiskirsčiusi – vyras
atsakingas už šėrimus bei pašarų gamybą,
žmona – už galvijų gydymą ir melžimą.
Jiems padeda ir keletas samdomų darbuotojų.
Be darbo ūkyje, šeima turi ir kitos veik-

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

los. Daiva daug laiko praleidžia puoselėdama gražiai tvarkomą namų aplinką, o Albinas mėgsta įnikti į darbą su medžiu. Be to,
jis rašo ir eilėraščius.
Pasak paties ūkininko, tai yra jo genuose, mat vienas iš vyriškio giminaičių – lietuvių rašytojas Albinas Baranauskas. Net
vardas A. Šneideriui buvo suteiktas šio rašytojo garbei.
„Mano vyras – unikalus žmogus. Jis ne
tik rašo eilėraščius, bet ir labai gražiai piešia, daro įvairius rankdarbius.
Dar nuo armijos laikų jis mėgsta precizišką tvarką, kurios turime laikytis ir mes
visi namuose.
Be to, Albinas yra labai jautrios sielos
žmogus, ilgai savyje laiko įvairius išgyvenimus“, – pasakojo D. Šneiderienė.
Dar vienas išskirtinis A. Šneiderio bruožas – sveikas gyvenimo būdas. Jaunystėje
jis dažnai sportuodavo, įvairiose bėgimo
varžybose retai sutikdavo sau lygių konkurentų.
Ūkininkas kartais mėgsta maudytis
šaltame vandenyje. Tėčio pėdomis seka ir
dukros Neringa bei Milda, kurios taip pat
neatsisako ledinio vandens iššūkių.

Virtualieji reindžeriai
Karantino laikotarpiu didėja susidomėjimas nemokama
Jaunųjų gamtos reindžerių platforma. Joje – vaikams
skirti žaidimai ir linksmos užduotys apie gamtą.
Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, praėjusią savaitę šioje platformoje apsilankė
daugiau nei 27 tūkst. žmonių, užsiregistravo per 5,3 tūkst. vaikų.
Užduotys skirtos 6–10 m. ir
11–14 m. vaikams. Jos suskirstytos į kategorijas pagal temas:
aplinkosauga, vabzdžiai, žuvys,
paukščiai ir kt.
Spręsdami skirtingoms kategorijoms priklausančias užduo-

tis, jaunieji gamtininkai renka
ženklelius su kategoriją simbolizuojančiais piešinėliais ir, juos
kaupdami, pereina į kitą reindžerio lygį. Norint tapti vyriausiuoju
gamtos reindžeriu, reikia atlikti
50 užduočių.
Specialias užduotis apie šalies
saugomas teritorijas yra paruošęs Nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras.

Aplinkos ministerijos inf.
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Laimėjimai: visa lentelė – 34 x 273 Eur, įstrižainės – 16,50 Eur,
eilutė – 1,50 Eur, keturi kampai – 2 Eur.
Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/santaka.info

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: 0045013 – automobilis „Fiat Tipo“; 0235402
– 1000 Eur piniginis prizas; 0070602 – 1250 Eur piniginis
prizas; 0005822 – 200 Eur piniginis prizas; 0144839,
0226586, 0097942, 0194823, 0179354, 0181845, 0039207,
0008223, 0025083, 0113973, 0115308, 0056703, 0115146,
0049424, 0067618, 0114639, 0082737, 0092317, 0203537,
0210770 – 300 Eur piniginis prizas; 0238711, 0092136,
0211936, 0193095, 0118247, 0243572, 0020856, 0084588,
0147457, 0048964 – 400 Eur piniginis prizas; 0207429,
0063006, 0022222 – 500 Eur piniginis prizas.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

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

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

(8 342) 20 804, 8 682 60 747,

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas) (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija) (8 342) 20 801, 8 685 21 442.
Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

tel./faks. (8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

(8 342) 20 804, 8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

(8 342) 20 807, 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 – 4306 egz.

Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 470

Užsk. 15

Užsk. 755

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 543

Viena
didžiausių
įmonių
Lietuvoje
tiesiogiai
perka

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

Tel. 8 635 07 197,

Ričardas Lukauskas.

Užsk. 1167

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

www.santaka.info

Užsk. 712

Užsk. 722

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! VIŠČIUKAI! VIŠTOS, VIŠTAITĖS! VIŠČIUKAI!

Balandžio 3 d. (penktadienį) prekiaus 4–5 mėn. rudomis, juodomis, raibomis,
baltomis (leghornų veislės) dedeklėmis vištaitėmis, lesalais. Priimami
užsakymai AB Vilniaus paukštyno mėsiniams broileriniams vienadieniams
viščiukams įsigyti: 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 – 12.50 val.,
Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose
– 13.45 val., Klampučiuose – 14 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. 754

Tel. (8 342) 60 094

Užsk. 38

skelbimai / reklama / 11

2020 m. kovo 31 d.

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

UŽJAUČIAME
Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis,
nors maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos
žodžiai...
Nuoširdžiai užjaučiame Valdą Bagurskį ir jo artimuosius dėl
mylimos mamos mirties.
Klausučių kaimo Upelio gatvės gyventojai
753

Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951
Brangiai – sendaikčius:
ženkliukus, monetas, banknotus,
fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo
atributiką, varpelius, radijo
aparatus, senas nuotraukas ir
kita. Tel. 8 671 04 381.
472

Užsk. 723

I
Anglys,
INA
KĖT
O
M
durpių ir I Š S I
medžio briketai

♦ 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“,

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis

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

Užsk. 1285

759

Įvairių žolių sėklas ir jų mišinius.
Konsultuoja, pristato.
Tel. 8 676 45 411.
727
VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS. Priimami
užsakymai AB „Vilniaus
paukštynas“ mėsiniams
broileriniams vienadieniams
viščiukams įsigyti. Parduoda
5 mėn. rudas, raibas, juodas,
baltas leghornų veislės dedekles
vištaites. Tel. 8 611 51 770.
748
Užsk. 713

Miežius ir kviečius.
Tel. 8 617 06 684.

PARDUODA
Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT
B6, CITROEN PICASSO, FORD
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.
497
Svarstykles, pasveriančias iki
200 kg.
Tel. 8 670 49 964.

498

Tujas, egles, pušis, vaismedžius,
maumedžius, ąžuolus,
kadagius, lazdynus, graikinius
riešutmedžius, magnolijas,
hortenzijas, lanksvas, pušis
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094,
8 654 45 413.
606

756

Melasą, išvalytus vasarinius
miežius, kviečius, kvietrugius,
avižas, mišinius, vikius,
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja,
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466.
183
Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų
grūdus, avižas, žirnius, bulves,
grikius, garstyčias. Yra pigių
bulvių, tinkančių maistui ir
pašarui.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.
555
Našlaites, svyrančių gėlių
daigelius ir kitas gėles namams
bei kapinėms. Yra galimybė
pristatyti į namus.
Tel.: 8 682 04 477,
(8 342) 55 612.
744

Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta.
Tel. 8 657 53 993.
2327
UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką. Tel. 8 671 41 046.

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

Grėblį „Dobilas-3“.
Tel. 8 675 04 928.

Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys. Tel. 8 650 28 930.
3991

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

PERKA
Įvairių markių automobilius
(sveikus, daužtus, angliškus).
Sutvarko dokumentus, atsiskaito
iš karto, automobilį pasiima
patys. Tel. 8 654 03 056.
527

33

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
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
Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ supirkimo kainomis.
Tel. 8 613 79 515.
876
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
Galvijus: bulius – iki 1,60 Eur
už kg, telyčias – iki 1,50 Eur už
kg, karves – iki 1,30 Eur už kg,
galvijus auginti (nuo 100 iki 400
kg). Tel. 8 627 45 054.
611
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis. Tel. 8 616 43 646.

528

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

ĮVAIRŪS
Ūkininkas brangiai išsinuomotų
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. 8 639 28 653.
749
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. 740
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
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
Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą. Tel. 8 680 27 027.
4369
Šiltina sienas – užpildo oro tarpą
(nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323.
532
Rasta piniginė su Audriaus Ryckio
dokumentais.
Tel. 8 662 97 286.
760
Dovanoja persų veislės katiną.
Tel. 8 627 81 969.

750

Dovanoja lietuviškas žydinčias
našlaites („broliukus“).
Tel. 8 614 38 487.

751

IEŠKO DARBO
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 630 26 569.

752

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

Garsi Kazlų Rūdos miestelio
praeitis
ISTORIJOS LIUDIJIMAI

] Atkelta iš 5 p.

S Paskutinis kovo savaitgalis Gražiškiuose. Renaldos MAČIULSKIENĖS nuotr.

6 / -5

ORAI

S Kazlų Rūdos traukinių stotyje (1916 m.).

Įspūdingi klestėjimo metai

Tarpukario Lietuvoje Kazlų Rūda
pretendavo į miesto titulą. Šaltiniai teigia, kad gyvenvietė augo amerikietišku
tempu. Vietiniai jau buvo pamiršę, kad
kažkada čia ošė gūdi giria, vyko mūšiai.
Lietuvos kariuomenės savanoriams buvo išdalyti sklypai. Pamiškėse iškirstuose
kelmynuose pradėjo dygti nauji namai.
Ketvirtajame dešimtmetyje Kazlų
Rūda pasikeitė neatpažįstamai. Atsirado keli šimtai naujakurių, trys dešimtys
krautuvių, tuzinas pramonės įmonių,
trys tūkstančiai gyventojų. Iškilo priemiesčiai, o aplink juos – ošiantis pušynas. Prekybą skatino ir daugybė atvykstančių vasarotojų. Valdininkai, gyvenę
Kazlų Rūdoje, kasdien traukiniais važinėjo į tarnybą Kaune. Ypatingu verslumu

pasižymėjo vietiniai, kurie buvo vadinami „perkupčiais“, nes turguje įsigydavo
kiaušinių, sviesto, uogų, grybų ir viską
perparduodavo sostinėje.
Kiekvieną sekmadienį į Kazlų Rūdą iš
Kauno atvykdavo vienadieniai nuotykių
ieškotojai. Megzdavo romantiškas pažintis, kvėpuodavo pušynais, grybaudavo,
uogaudavo. Kaune sklisdavo kalbos, kad
Kazlų Rūdoje vėžių, žuvų yra kaip šieno. Daugelis atvykdavo su savo bučiais
ir tinklais. Kai kurie atplaukdavo Nemunu. Išlipę į krantą samdydavosi vežimus
arba pėsti eidavo į Jūrės, Pilvės, Višakio,
Judrės upių pakrantes. Nuolatinis vasarotojas kurorte buvo prieškario dailininkas
Adomas Varnas, su teptuku išvaikščiojęs
visas apylinkes.
Pasimatymai ar susitikimai buvo skiriami stoties perone. Vakarais šimtai žmonių sutikdavo ar palydėdavo kiekvieną

ebay.com nuotr.
traukinį. Perone vykdavo ne tik romantiškos pažintys, bet ir atsiskaitymai dėl senų
nuoskaudų ar įžeidimų.
Vasaromis Kazlų Rūda sutraukdavo
apie 300 poilsiautojų. O miestelio stotį žinojo didžioji dalis Lietuvos. Visame pušyne kabėjo hamakai, klegėjo įvairiausios
lietuvių kalbos tarmės. Dažniausiai buvo
sutinkami kapsai, zanavykai ir kauniečiai. Iškilo specialūs pensionatai, kuriuose
nakvojo poilsiautojai. Miestiečiai išsinuomodavo butus. Turistams šimtamečių
medžių fone grodavo orkestras. Visos šios
priežastys tarpukariu Kazlų Rūdai suteikė
neoficialų kurorto statusą.
Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Atšauktas renginys ar kelionė. Ką daryti?
Dėl karantino Lietuvoje neįvyko
daugybė numatytų renginių:
koncertų, varžybų, spektaklių
ir kt. Vieni pinigus už bilietus nutaria paaukoti menininkams ar
sportininkams, kiti norėtų juos
atgauti ir galbūt ateityje, atšaukus apribojimus, įsigyti naujų
bilietų. Ką daryti tokiu atveju?
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pataria sekti renginių organizatorių bei bilietų platintojų viešai
skelbiamą informaciją apie atšaukiamus
arba atidedamus renginius bei pinigų grąžinimą.
Turintiesiems bilietus reikėtų įvertinti savo galimybes dalyvauti renginyje
nukėlus jį vėlesniam laikui, pasibaigus
karantino ribojimams, jei paslaugų teikėjas numato tokią galimybę, ar priimti kitokį renginio organizatoriaus pasiūlymą
(pavyzdžiui, stebėti renginį virtualiai ir
pan.).
Nesant galimybių renginį surengti vėliau ar turintiems bilietus asmenims atsisakius alternatyvaus pasiūlymo, jie turi
raštu kreiptis į renginio organizatorių dėl
pinigų grąžinimo.
Pažymėtina, kad renginio organiza-

torius, remdamasis nenugalimos jėgos
aplinkybėmis, gali nukelti prievolių vykdymą, t. y. pinigų grąžinimą, iki kol šios
aplinkybės pasibaigs.
Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į
VVTAT. Šiuo atveju reikia pateikti prašymą, kreipimosi į paslaugos teikėją kopiją,
paslaugos teikėjo atsakymo kopiją, bilietų
kopijas bei pinigų sumokėjimą už paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją el.
paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu:
Vilniaus g. 25, Vilnius.
Dėl judėjimo apribojimų visame pasaulyje neįvyks ir daugybė iš anksto suplanuotų kelionių. Tokiais atvejais vartotojams
pirmiausia patariama kreiptis į kelionių
organizatorių ar pardavimo agentą ir
ieškoti galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti
kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą, t. y. ieškoti abiem
šalims tinkamo sprendimo.
Jei kitos alternatyvos su kelionių organizatoriumi ar kelionių pardavimo agentu rasti nepavyksta, vartotojas turi teisę
kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydamas nutraukti organizuotos turistinės
kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę
sumokėtus pinigus, netaikant sutarties
nutraukimo mokesčio. Atkreiptinas dėmesys, kad ši rekomendacija galioja tik
dėl tų kelionių, kurios atšauktos dėl ekst-

remalios situacijos, ir dėl kurių pateiktos
Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į užsienio valstybes. Pažymima, kad šioje situacijoje, nulemtoje nenugalimos jėgos aplinkybių, nėra kelionių
organizatorių kaltės, todėl svarbu išlaikyti protingą pusiausvyrą tarp vartotojų
teisių ir verslo prisiimtų įsipareigojimų.
Vartotojai raginami siekti taikaus šalių
susitarimo ir įvertinti galimybes dėl sutarties pakeitimo, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip galutinę priemonę,
neradus kitų bendrai priimtinų sprendimo būdų.
Kaip ir renginių atšaukimo atveju, kelionių organizatoriai, remdamiesi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, gali nukelti
prievolių vykdymą, t. y. pinigų grąžinimą,
iki kol pasibaigs nenugalimos jėgos aplinkybės. VVTAT specialistai, suprasdami rizikas turizmo rinkai, prašo vartotojų supratimo tiek dėl ilgesnių atsakymų, tiek dėl
pinigų grąžinimo terminų.
Vartotojui ir paslaugų teikėjui nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų
teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu:
Vilniaus g. 25, Vilnius.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos inf.

Šilumos dar maža
Šiandien pro debesis dažnai žvilgčios saulė, kur ne kur lengvai pasnyguriuos. Termometrai rodys 2–6 laipsnius šilumos.
Trečiadienio naktį temperatūra pažemės iki 0–5 laipsnių šalčio. Stiprės pietvakarių, vakarų vėjas. Dieną neišvengsime kritulių, vyraus šlapdriba ir sniegas. Šiluma
išliks menka, jos bus vos 3–5 laipsniai.
Ketvirtadienį drėgni orai tęsis, tačiau
plūstelės kiek šiltesnis oras, tad įsivyraus
lietus. Pietvakarių vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra net ir naktį išliks silpnai
teigiama, o dieną pasieks 4–9 laipsnius šilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

06:55
19:53
12:58

Avinas (03 20–04 20)
Priešpilnis iki balandžio 6 d.

DIENOS
Balandžio 1-oji –
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena
Balandžio 2-oji –
Tarptautinė vaikiškos knygos diena
Pasaulinė autizmo diena

VARDINĖS
s Kovo 31 d.

Benjaminas, Gina, Ginas, Kornelija,
Svalia, Tilius, Tilmantas, Tilmantė

s Balandžio 1 d.

Dainora, Rindaugas, Ringailė, Ringailas,
Sandrina, Teodora, Teodoras

s Balandžio 2 d.

Elona, Jostartas, Jostartė, Jostautas,
Minalgas, Pranciškus, Žygintas

IŠMINTIS

Drąsūs kapsai 1917 m. miestelyje nušovė du vokiečių karius. Tarp vokiečių valdininkų įsivyravo baimė. 1919
m., Lietuvos nepriklausomybės kovų
įkarštyje, lietuviai nuginklavo įgulos
likučius. Buvo ruošiamasi išlaisvinti
visą miestelį. Kruviname susišaudyme
keliolika vyrų buvo sužeisti, o vienas
nušautas. Išsigandę vokiečiai pradėjo
trauktis. Sudegino elektros stotį, vietiniams išpardavė kiaules, kiaušinius ir
paskutinę techniką lentpjūvėse. Rusų
belaisviai bėgo į miškus, kitus išvežė
darbams į Vokietiją, treti prisiglaudė
pas vietinius ūkininkus.
Išlikusiuose barakuose vėliau
buvo apgyvendinti Lietuvos karių
suimti bolševikai. Lenino revoliucijos
apakinti rusai kaip maras plūdo į svetimas teritorijas. Dalis lenkų taip pat
buvo priversti laiką leisti už spygliuotos vielos. Buvo tikras „tautų kraustymasis“ aplinkui pokšint šūviams, ore
tvyrant parako kvapui.

Gydytojas turi turėti erelio
žvilgsnį, mergelės rankas,
gyvatės išmintį ir liūto širdį.
Avicena

