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IR PER ŠALČIUS
VANDENS TELKINIŲ
LEDAS GALI
KELTI PAVOJŲ.

Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

COVID-19 laimingus bilietus
dalija ne visiems

AKTUALIA TEMA

Eglė KVIESULAITIENĖ

Žaislais, knygelių lentynomis ir mažylių piešiniais išpuoštas Vaikų ligų skyrius
šiandien atrodo visai kitaip.
Vietoj vaikų krykštavimo
palatose girdėti dūstančių
pacientų aimanos, aplink
tvyro rimtis ir įtampa, nes
čia gydomi COVID-19 sergantys sunkūs ligoniai.

Seniai taip nešalo, kaip šį savaitgalį.
Naktį į pirmadienį Suvalkijoje spustelėjo tikras speigas: Kybartų meteorologijos stoties prietaisai užfiksavo net
27,3 laipsnio šalčio. Vos vos šalčiau,
minus 27,5, buvo tik Šeduvoje. Tačiau
buvę ir šaltesnių žiemų: sausio 18 dienos šalčio rekordas užfiksuotas Vilniuje 1940 metais, kuomet atšalo net iki
-37,2 laipsnio.
Vilkaviškio ligoninės Radiologijos skyrius gavo naują skaitmeninį motorizuotą rentgeno aparatą, kurį įsigijo iš Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės
gerinimo 2018–2025 metų programos
lėšų. Naujasis aparatas pasižymi geresne vaizdų kokybe ir mažesne apšvitos
doze. Senasis, daugiau nei dešimtmetį
naudotas įrenginys bus utilizuotas.

] NUBAUDĖ

Vaikų ligų skyriaus vedėja Kristina Kubilienė sako, kad jai užsukus į
savo skyriaus patalpas byra ašaros,
tačiau ji puikiai supranta padėties
rimtumą – jos skyriaus palatos dabar
reikalingos sunkiai sergantiems rajono gyventojams. Nuo praėjusių metų
kovo, pirmosios koronaviruso ban- S Klausimas „Kaip kvėpuojate?“ – dažniausias, kurį medikai užduoda COVID-19 skyriuje
gos, mažiesiems ligoniukams teko
gydomiems pacientams.
Dainiaus ČĖPLOS nuotr.
išsikraustyti ir vietą užleisti Karščiavimo klinikai. Tiesa, tuomet ji veikė labiau gavo įsakymą kurti COVID-19 skyrių ir pacientais, sakė kas dieną į darbą einanti
kaip priėmimo skyrius karščiuojantiems Naujųjų išvakarėse jau buvo guldomi pir- tarsi į karą, nes klastingojo koronaviruso
ligoniams, kuriems buvo imamas COVID-19 mieji sunkūs ligoniai.
eigos numatyti neįmanoma: atrodytų, iš
testas, bet koronavirusu segančių ligonių
Skyrius gali talpinti 10 ligonių, tačiau mirties nagų jau ištrauktam pacientui liga
ten negydė.
jis nepajėgus patenkinti viso mūsų rajo- smogia iš pasalų. Tada nusvyra rankos ir
Visgi medikai puikiai suprato, kad tai no COVID-19 ligonių poreikių – dauguma medikai pasijunta bejėgiai.
tik laiko klausimas, kada liga taip išplis, jog sunkių pacientų vežami į Marijampolės
Šiuo metu COVID-19 skyriuje guli 9 padidžiųjų miestų ligoninės nebeturės galimy- ar Kauno ligonines. Skyrius turi savo rea- cientai, jiems reikalingas papildomas debių gydyti sunkius ligonius. Todėl priimti nimacinę palatą, mobilų rentgeno aparatą guonis. Visi ligoniai – sunkūs, patys negali
„kovidinius“ ligonius buvo ruošiamasi: Vai- plaučių būklei stebėti.
nei nueiti į tualetą, nei pavalgyti. Tad juos
kų ligų skyriaus palatose prie lovų buvo išreikia vartyti, keisti sauskelnes, maitinti,
vedžiota deguonį teikianti įranga, palatose
Smogia iš pasalų
lašinti vaistus. Paprastai COVID-19 serganpalikta tik po vieną lovą.
Per beveik tris savaites, kiek mūsų rajo- čius pacientus labai troškina, todėl jiems
Tos dienos, kai iš „žaliosios“ Vilkaviš- no ligoninėje veikia COVID-19 skyrius, buvo lašinami skysčiai, skiriama medikamentų
kio ligoninė taps „kovidine“, ilgai laukti ir džiugių, ir labai liūdnų akimirkų.
nuo tromboembolinių komplikacijų, gydoneteko. Kilus koronaviruso protrūkiui DidŠiam skyriui vadovaujanti gydytoja Eri- ma hormoniniais vaistais ir kt.
vyžių socialinės globos namuose, paskuti- ka Tamaliūnaitė, pirmoji iš ligoninės menėmis praėjusių metų dienomis ligoninė dikų susidūrusi su COVID-19 sergančiais
] Nukelta į 3 p.

Gyventojus kviečia dalyvauti statistiniame tyrime

Lietuvos statistikos departamentas ką tik
pradėjo Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Per jį žmonių klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių kalbų dar moka,
kokį tikėjimą išpažįsta.
Anksčiau šie faktai būdavo renkami
kas dešimt metų vykdant visuotinius gyventojų ir būstų surašymus. Paskutinio gyventojų ir būstų surašymo, vykusio 2011
m., duomenimis, Lietuvoje gyveno 154 tautybių žmonės. Kas trečias šalies gyventojas nurodė mokantis dvi užsienio kalbas.

] SPEIGAS

] PIRKINYS

Reikalingos kitiems

Šalyje pirmą kartą vyksta Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos
ir išpažįstamo tikėjimo statistinis
tyrimas. Žmonės raginami aktyviai dalyvauti jame.

TRUMPAI

Gyventojai priklausė 59-ioms skirtingoms
religinėms bendruomenėms.
2021 m. visuotinis gyventojų ir būstų
surašymas bus atliktas valstybės turimų
administracinių duomenų pagrindu, surašinėtojai nelankys žmonių. Atsiliepiant
į vartotojų poreikį, siekiant išlaikyti tęstinumą, rodiklių palyginamumą šiemet informacija apie gyventojų tautybę, gimtąją
kalbą, išpažįstamą tikėjimą renkama atliekant statistinį tyrimą.
Šiuo metu jau yra prasidėjusi ir iki vasario 17 d. bus vykdoma internetinė apklausa. Gyventojai raginami prisijungti
adresu https://surasymas.stat.gov.lt/ ir dalyvauti tyrime.
Prisijungti prie tyrimo anketos galima
suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios var-

tus. Atsakyti reikia tik į keturis klausimus,
todėl anketos pildymas trunka vos keletą
minučių.
Siekiant užtikrinti statistinio tyrimo rezultatų kokybę ir reprezentatyvumą, pasibaigus internetinei apklausai iš gyventojų
registro planuojama atrinkti apie 40 tūkst.
joje nedalyvavusių gyventojų. Šiuos žmones apklaus klausėjai.
Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir
išpažįstamo tikėjimo duomenys bus pateikti kartu su 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.
Išankstiniai minėto surašymo rezultatai
bus skelbiami šių metų pabaigoje.
Informacijos apie tyrimą yra pateikiama trumpame vaizdo klipe, kurį galima
pažiūrėti internete https://youtu.be/lOQqLRb65rE.
„Santakos“ inf.

Transporto priemonių judėjimą tarp
savivaldybių kontroliavę policijos komisariato pareigūnai per praėjusią
savaitę į mūsų rajoną neįleido 52 automobilių, kuriais be įstatyme numatytos priežasties norėjo patekti žmonės
iš kitų savivaldybių. 5 asmenys, kurie
visgi pateko į mūsų rajoną be pateisinamos priežasties, buvo nubausti.
Jiems skirtos 250 eurų baudos.

] SUGRIEŽTINO
Vykstantieji į Latviją turėtų žinoti, kad
nuo sausio 15 d. dar labiau sugriežtintos sąlygos atvykstantiesiems ar keliaujantiesiems per Latviją. Nuo šiol jie
privalės pateikti neigiamą COVID-19
testo rezultatą, kuris turi būti atliktas
ne vėliau kaip prieš 72 val. Galioja ir
anksčiau įvesti reikalavimai atvykstantiems asmenims izoliuotis 10 dienų o
medicinos darbuotojams – 14 dienų.

] DRAUDŽIAMA
Aplinkosaugininkai primena, kad individualius namus galima kūrenti tik aplinkos neteršiančiu ir sveikatai nepavojingu kuru. Deginant plastiko pakuotes,
drabužius, avalynę, kūrenant impregnuota mediena, alyvos atliekomis gresia bauda nuo 60 iki 300 eurų. Pamatę,
kad kažkas namuose degina atliekas,
skambinkite tel. 112 arba Pranešimų
priėmimo tarnybos tel. (8 5) 273 29 95.

Jeigu norite
skaityti „Santaką“,
bet neturite laiko ir
galimybių užsiprenumeruoti,
redakcijos darbuotojas
Vilkaviškyje gali atvykti
į namus ir laikraštį užsakyti.

„Santaką“ redakcijoje
galite užsiprenumeruoti
nuo bet kurios dienos.

Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988,
8 610 45 539 (Rolandas).
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
– Seimas uždraudė rūkyti daugiabučių namų balkonuose.
Ką manote apie šį sprendimą?
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Ir per šalčius vandens telkinių
ledas gali kelti pavojų
SVARBU

Eglė MIČIULIENĖ

Žiemą lipant ant ežero
verta nepamiršti, kad po
ledu yra vanduo. Ypač kai
šalčiai dar tik prasidėjo.
S Domantas ČEMERKA
iš Vilkaviškio:

– Uždrausti rūkyti reikėtų ne tik
balkonuose, bet ir prie daugiabučių
namų laiptinių. Einant pro šalį nemalonu užuosti tvyrantį cigarečių kvapą.

S Kristina RAMANAUSKIENĖ
iš Marijampolės:

– Mane tikrai erzina, kai balkone
džiūstantys skalbiniai prisigeria dūmų
kvapo, o ką jau kalbėti apie prirūkytas
laiptines. Palaikau šį Seimo sprendimą,
tačiau neramina tai, jog atsiras tokių,
kurie tingės išeiti į lauką, todėl rūkys
namo laiptinėje.

S Miglė LUKOŠEVIČIŪTĖ
iš Užbalių k:

– Man šis klausimas nėra labai aktualus, todėl neturiu tvirtos nuomonės.
Kiekvienas žmogus yra atsakingas už
savo elgesį ir jokios tarnybos to nesureguliuos.

Redakcijos telefonu paskambinęs
vilkaviškietis pasakojo, kad šį savaitgalį bevaikščiodamas ant Paežerių ežero ledo staiga beveik iki
pusės įsmuko į eketę. Vyras stebėjosi, kad per tokį šaltį vanduo galėjo
neužšalti, ir įtarė, jog kažkas tiesiog
prakirto ledą bei paliko nepažymėtą pavojingą vietą.
Ši vieta, anot vilkaviškiečio, yra
pliažo teritorijoje. Dalis ledo buvo
nuvalyta, paruošta čiuožinėti, o pavojinga properša – visai šalia.
„Mačiau dideles vėžes, gal čia
ugniagesiai važinėjo? Jie kartais
žiemą rengia ežere pratybas, tai galbūt prakirto ir paliko eketę, keldami pavojų žmonėms? Blogiausia,
kad ji niekaip nepažymėta, bet kas
S Žvejų ant Paežerių ežero ledo buvo ir pirmadienį.
Autorės nuotr.
gali įsmukti“, – kalbėjo vyriškis.
Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT) viršininkas Erlan- vietomis neužšalo dėl to, kad pirmiausiai
Ugniagesiai primena, kad ledas laikodas Armanavičius sakė, jog savaitei bai- gerokai pasnigo ir sniego apklotas paden- mas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau kaip
giantis ugniagesiai iš tiesų surengė reidą gė jau susiformavusį ploną ledo sluoksnį, septyni centimetrai. Kad jis išlaikytų gruir važinėjo ne tik aplink Paežerių, bet ir taip jį savotiškai apšiltindamas.
pę žmonių, storis turi būti ne mažesnis
apie Vištyčio, Podvarko ežerus, kitus rajo„Tokiais atvejais reikia būti labai atsar- kaip 12 cm. Tvirtas ledas visada turi mėno vandens telkinius.
giam, nes pripustytose vietose ledas gali lyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos
Gelbėtojų tikslas buvo apžiūrėti, kaip būti išlikęs plonas. Pavojinga ir pakrantė- spalvos arba geltono atspalvio ledas yra
žmonės elgiasi ant ledo, įspėti žvejus.
se, ten, kur daugiau švendrų, žolių, kur netvirtas.
„Važiuodami aplink ežerą vyrai pama- įteka upeliai, yra povandeninių srovių. Ir
Einant ledu reikia turėti tvirtą lazdą ir
tė dvi gulbes ir įtarė, kad jos gali būti įša- nėra ko drąsiai po ežerą vaikščioti, geriau ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu į ledą sudalusios. Susiskambinome su aplinkosaugi- čiuožinėti ten, kur sniegas nuvalytas ar jau vus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelninkais, jie taip pat buvo gavę pranešimą yra pramintas takas“, – sakė pareigūnas.
siant grįžti į krantą. Eiti reikia čiuožiant,
apie įšalusius paukščius. Tad ugniagesiai
Paskutinis atvejis, kai mūsų VPGT gel- neatitraukiant kojų nuo ledo. Žvejams lisavotiškai pasipraktikavo: su gelbėjimo bėtojams teko traukti įlūžusį žvejį, buvo pant ant ledo privaloma turėti smaigus.
rogėmis nubėgo iki gulbių, tačiau šios pa- taip pat Paežerių ežere prieš dvejus metus.
Jei vis tik įlūžote, nepasiduokite panijudėjo iš vietos – ir viskas tuo baigėsi. Ta- Žmogus lediniame vandenyje išbuvo apie kai, ropškitės ant ledo į tą pusę, iš kur atėčiau jokio ledo niekur nekirtome, ir apskri- 45 minutes ir tik per plauką išliko gyvas.
jote. Ant ledo užšliaužti reikia plačiai ištietai tai buvo ne pliažo teritorijoje, bet prie
Pernai nei šalčių, nei ledo nebuvo ap- sus rankas, kad padidėtų atramos plotas.
valčių nuleidimo prieplaukos. O prie tos skritai, o šiemet žmonių gelbėti ugniage- Pasistenkite kaip galima daugiau krūtine
vietos, apie kurią kalbate, aš pats buvau ir siams dar nereikėjo, bet iš žvejų jau teko užgulti ledą, paskui atsargiai ant jo iškelti
mačiau: ten tiesiog neužšalęs vanduo. Prie girdėti, kad įlūžusiųjų į vandenį buvo.
vieną koją, po to kitą. Užšliaužus ant ledo
pat pliažo buvo dvi šlapios vietos ir akivaizTad pareigūnai ir toliau žada rengti reikia ne stoti, o nusiridenti nuo eketės
du, kad ten buvo negalima eiti“, – pasakojo prevencinius reidus, perspėti per drąsiai kuo toliau į tą pusę, iš kur atėjote. Išlipus
E. Armanavičius.
ant ledo besielgiančius žvejus ir kitus gy- ant kranto reikia bėgti stengiantis sušilti ir
Gelbėtojų viršininkas sakė, kad ežeras ventojus.
kuo greičiau pasiekti šiltą vietą.

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

S Egidijus SAKADOLSKIS
iš Vilkaviškio:

– Žmonės rūko nuosavoje teritorijoje, kodėl gi tai turi būti uždrausta? Be
to, šis sprendimas bus papildomas biudžeto ir specialiųjų tarnybų laiko švaistymas, nes pareigūnai visų rūkančiųjų
nesugaudys.

Mirtinai sužalojo
Naktį į sekmadienį Pilviškiuose traukinys
mirtinai sužalojo vyrą.
Apie 1.30 val. Pilviškių geležinkelio stotyje šalia bėgių rastas mirusio vyro kūnas
su žaizdomis.
Tik vėliau išsiaiškinta vyro tapatybė.
Paaiškėjo, jog tai 44-erių pilviškietis. Pirminiais duomenimis, vyriškį kliudė ir mirtinai sužalojo traukinys. Ką tokią žvarbią
naktį vyras veikė geležinkelio stotyje, aiškinamasi.

Vairavo neblaivūs
S Ieva ŠAMATAUSKIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Man šis Seimo priimtas sprendimas neatrodo logiškas. Priėmus šį įstatymą gali iškilti kita bėda. Jaunimas
rinksis lauke, rūkys po balkonais arba
prie laiptinių.

Per savaitgalį sulaikyti du neblaivūs vairuotojai.

Penktadienio vakarą, apie 21 val., pareigūnai kelyje Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis patikrinti sustabdė automobilį „Audi
A4“. Paaiškėjo, kad jo vairuotojas 66-erių
Jonas Abraitis gerokai įkaušęs. Vyrui nustatytas vidutinis (1,77 prom.) girtumas.
Šeštadienį, apie 20.30 val., Vilkaviškyje, Rimgaudo gatvėje, neblaivi vairuotoja
nesuvaldė automobilio „VW Golf“ ir įlėkė
į griovį. Iškviesti policijos pareigūnai jo
vairuotojai Ingai Adomavičienei nustatė
vidutinį (2,04 prom.) girtumą. Automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę.

Sumušė ir apiplėšė
Šeštadienį Mažučių kaime (Virbalio sen.)
išgertuvių metu apiplėštas vyras.
Pranešimą apie sumuštą vyrą policija
gavo iš ligoninės, kur nelaimėlis buvo pristatytas. Jis pareigūnams pasakojo, kad iš
Geisteriškių kaimo (Keturvalakių sen.) at-

vyko į svečius pas pažįstamą Mažučių kaimo gyventoją. 33-ejų vyras sakė, kad išgertuvių metu tarp jo ir 27-erių sugėrovo kilo
konfliktas. Kas įvyko po to, geisteriškietis
nežino, nes po smūgio į galvą prarado sąmonę. Kai atsigavo, pasigedo išmaniojo
laikrodžio, telefono ir 70 eurų.

Smurtavo vyrai
Savaitgalį užfiksuoti du smurto artimoje
aplinkoje atvejai.
Šeštadienį, apie 4 val. ryto, policijos
pagalbos prireikė Būdviečių kaimo (Pajevonio sen.) gyventojai. Prieš 33-ejų moterį
smurtavo 27-erių sugyventinis. Ir smurtautojas, ir auka buvo lengvai įkaušę.
Sekmadienį, apie 16 val., 65-erių vilkaviškietis ranką kėlė prieš bendraamžę
žmoną. Pareigūnai sulaikė vyrą. Jam nustatytas lengvas (1,16 prom.) girtumas.

Apsilankykite „Santakos“ laikraščio „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/santaka.info
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

COVID-19 laimingus bilietus
dalija ne visiems
] Atkelta iš 1 p.
Slaugytojos ir slaugytojų padėjėjos neturi laiko net atsipūsti, o visą pamainą dėvėdamos 5-o laipsnio apsaugos
kostiumus neturi teisės jų nusirengti
nė trumpai akimirkai. Gydytoja E. Tamaliūnaitė juokauja, kad jai pavykę
labiau – gali nusirengti kombinezoną,
kai pildo ligos istorijas kabinete. Tad
visą dieną dirbti su varginančiu apsauginiu kostiumu jai nereikia.

Maldauja gelbėti

Koronavirusą gydytoja pavadino
liga-chameleonu. Nors ji ir turi tam
tikrus panašumus ir dėsningumus,
tačiau dažnai ligos eiga labai skiriasi.
Vieniems pasireiškia stiprus kvėpavimo nepakankamumas ir žmogus
uždūsta, kitiems – susidaro trombai,
kurie užkiša gyvybiškai svarbias
kraujagysles ir žmogų ištinka mirtis.
Be to, ši liga linkusi komplikuoti kitas
lėtines ligas, dėl to taip pat gali ištikti
S Dažniausia koronaviruso komplikacija – plaučių uždegimas, dėl kurio išsivysto
mirtis.
ūmus respiracinis distreso sindromas, kai deguonis į kraują nebepatenka.
– Kai išgirstu šnekant, kad tai – tik
gripas, galvoju, jog žmonės taip tiesiog
Dainiaus ČĖPLOS nuotr.
nori save apgauti, – svarstė E. Tamaliūkė anūkai. Du sunkūs ligoniai buvo iš tos
naitė. – Bet taip galima manyti tik tol,
pačios šeimos ir jiems abiem pasireiškė
kol COVID-19 nepaliečia tavęs ar tavo
Alinantis ir įtemptas
COVID-19 sukeltas abipusis plaučių uždeartimos aplinkos. Džiaugiamės tais,
gimas. Labai šviesūs žmonės... Pasakojo,
kurie „ištraukia“ laimingą bilietą ir
darbas taip išsunkia,
kad per Kalėdas juos aplankė giminaitė,
perserga lengvai ar net be simptomų.
kad kartais norisi tiesiog
kurios darbovietėje kilo koronaviruso žiTačiau kam taip nepasiseka, tai šią ligą
dinys. Prašė, kad nevažiuotų, bet ji labai
atsimins visą gyvenimą.
išsiverkti.
norėjo susitikti... – nerimą keliančias sunMedikai matė skeptikų, kurie inkių pacientų istorijas pasakojo E. Tamaliūfekciją COVID-19 iki tol laikė tik gripu, bet kai patys susirgo, maldavo gelbėti, tai daro automatiškai. Anot E. Tamaliūnai- naitė.
Gydytoja sakė, kad jai labai apmaudu
nes būklė buvo kritiškai sunki.
tės, net prikelta iš miegų ji sugebėtų „įšokir skaudu, jog žmonės nepaiso medikų praCOVID-19 skyriaus medikai dabar ko- ti“ į kostiumą ir nuskubėti į palatą.
voja dėl keturiasdešimtmetės moters gyMedikai jau įprato vienas kitą atpažin- šymų, valdžios draudimų ir visais įmanovybės.
ti ne iš veidų, bet iš vardų, užrašytų ant mais būdais bando apeiti įstatymus, susi– Mums atrodo, kad šiandien jos būk- apsauginių kombinezonų ar skydelių, o tikti su artimaisiais.
Tų susitikimų liudininkais vėliau tamlė jau pagerėjo, tačiau nežinome, kas bus anksčiau stresą kėlusių užrašų, informuorytoj, – apie ligos klastą kalbėjo gydytoja jančių, kad eiliniam piliečiui net artintis pa medikai, kuriems iš mirties nagų tenka
E. Tamaliūnaitė. – Labai džiaugiamės, kai prie šio skyriaus griežtai draudžiama, da- traukti dūstančius, karščiuojančius, panikos priepuolių apimtus ligonius.
skyriuje ligonių sumažėja dėl to, kad jie iš- bar nė nepastebi.
Į COVID-19 skyrių artimieji neįleidžialeidžiami gydytis namo. Bet, deja, jų sumaAlinantis ir įtemptas darbas taip išsunžėja ir dėl kitos priežasties...
kia, kad kartais norisi tiesiog išsiverkti. mi, slaugyti ligonio ir net su juo atsisveiYpač tuomet, kai matai, kad visuomenė ne- kinti jie negali. Tad dažnai linksmas suKad nereikėtų gailėtis
girdi medikų pagalbos šauksmo, neatsakin- sitikimas per šventes būna paskutinis. O
Per pirmąją COVID-19 bangą apsireng- gai besielgdami žmonės pražūčiai pasmer- mirtiną ligą atnešusį žmogų kaltės jausmas smaugia visą likusį gyvenimą.
ti 5-o lygio apsaugos kostiumą medikams kia savo artimuosius.
Tad gydytojai dar kartą prašo žmonių
užtrukdavo pusvalandį ir vienas kitam
– Praėjusį savaitgalį turėjau labai sunpadėdami jie atsakingai dėstė kostiumo kiai sergančių, dūstančių ir karščiuojan- vengti kontaktų ir saugoti savo bei artimųsluoksnius, kad ko nesupainiotų, o dabar čių pacientų iš tų, kuriuos per Kalėdas lan- jų gyvybes.

Gyventojų priėmimo Vyriausybėje
vasario – kovo mėnesiais grafikas
Skelbiama, kada Vyriausybės
nariai susitiks su šalies piliečiais.
Atsižvelgiant į epidemiologinę
situaciją susitikimai su Vyriausybės nariais vyks tik nuotoliniu
būdu, naudojantis MS Teams
programa.
Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska gyventojus priims vasario 5 d.,
13–15 val.
Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė – vasario 19 d., 13–15 val.
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas – vasario 23 d., 13–16 val.
Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė – vasario 24 d., 15–17 val.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas – vasario 26 d., 15–17 val.
Finansų ministrė Gintarė Skaistė – kovo 1 d., 13–15 val.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius
Landsbergis – kovo 5 d., 14–16 val.
Energetikos ministras Dainius Kreivys – kovo 8 d., 14–16 val.
Kultūros ministras Simonas Kairys
– kovo 12 d., 13–15 val.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Jurgita Šiugždinienė – kovo 17 d., 15–16
val.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė – kovo 19 d., 13–16
val.
Krašto apsaugos ministras Arvydas
Anušauskas – kovo 24 d., 15–16 val.
Susisiekimo ministras Marius Skuo-

dis – kovo 25 d., 15–16 val.
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas
Dulkys – kovo 31 d., 15–17 val.
Vyriausybės nario priėmime gyventojai
galės dalyvauti tik gavę Vyriausybės kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojų patvirtinimą, kad yra užregistruoti. Piliečio nurodytu el. paštu bus atsiųsta
prisijungimo į susitikimą nuoroda.
Užsiregistruoti į priėmimą galima telefonu (8 5) 266 3711, pateikiant prašymą raštu
(Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius), elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt arba
užpildant elektroninę registracijos formą
adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimaspas-vyriausybes-narius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos inf.
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Naujų knygų –
dvigubai daugiau
Pernai Vilkaviškio viešoji biblioteka iš valstybės biudžeto
gavo 60 348 eurus pirkti leidiniams. Tai yra beveik dvigubai
daugiau lėšų, negu įstaiga gaudavo ankstesniais metais.
Metų pradžioje buvo skirta 34 738 eurai, vėliau iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų COVID-19 suvaldymui papildomai paskirta 25 610 eurų. Kadangi
gauta gerokai daugiau pinigų, visų
rajono bibliotekų fondai kur kas gausiau pasipildė naujausia literatūra:
nupirkti 7189 dokumentai (1577 pavadinimų), tai yra 3377 dokumentais
daugiau negu 2019 m. Vienam rajono
gyventojui naujų knygų pernai teko
už 1,73 euro (užpernai – 0,86 euro).
„Susumavę lėšas naujoms knygoms, 2020 m. paskirtas vienam rajono gyventojui, galime vertinti, kad tai
yra europinis finansavimo lygmuo“,
– sakė Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė.
Jau patvirtinta, kad 2021 m. iš valstybės biudžeto biblioteka gaus 40 430
eurų naujoms knygoms.

Įvertino kraštietį
2020 m. „Globalios Lietuvos“
apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“ Užsienio
reikalų ministerija po mirties
skyrė iškiliai lietuvių diasporos asmenybei dr. Vincui Bartusevičiui. Šis žmogus kilęs iš
mūsų rajono.
Dr. V. Bartusevičius taip įvertintas už
pasišventimą lietuvybei, ilgametę mokslinę ir bendruomeninę veiklą, lietuvių
kultūros, švietimo ir istorinės atminties
puoselėjimą. Jis tyrinėjo ir saugojo lietuvių palikimą Vokietijoje, analizavo
Lietuvos raidą XX a. pabaigoje, rengė
tarptautines konferencijas, plėtojo tarpvalstybinius santykius, buvo daugybės
patriotinių organizacijų narys.
Priminsime, kad dr. V. Bartusevičius kilęs iš mūsų krašto. Jis gimė 1939
m. Vilkaviškio apskrityje, Bartninkų
valsčiuje. 1944 m. su tėvais pasitraukė
į Vokietiją. Dr. Vincas Bartusevičius mirė 2020 m. balandžio 21 d. Vokietijoje.
„Globalios Lietuvos“ apdovanojimas
bus perduotas jo žmonai Onai Bartusevičienei.
„Globalios Lietuvos“ apdovanojimai
nuo 2012 m. teikiami siekiant pagerbti,
įvertinti, pagarsinti ir apdovanoti užsienio lietuvius, sukaupusius tarptautinę
profesinę patirtį, išlaikiusius glaudžius
ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie jos augimo.
„Santakos“ inf.
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Skaitytojų dėmesiui!
„Santakos“ redakcijos reklamos
ir skelbimų skyrius dirba ir per
karantiną: kiekvieną darbo dieną,
nuo 8 iki 17 val., be pietų pertraukos.
Laukiami visi, pageidaujantys užsiprenumeruoti „Santaką“ ar užsakyti
skelbimą, sveikinimą, užuojautą ar
reklamą.
Tel.: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.
El. p. reklama@santaka.info.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Gyvulių augintojus gąsdina
nauji reikalavimai

KAIMO DIENOS

Andrius GRYGELAITIS

Praėję metai šalies ir rajono
pieno gamintojams tradiciškai buvo nelengvi. Lietuvoje
superkamo pieno kaina vis dar
yra mažiausia visoje Europos
Sąjungoje, o situaciją dar labiau sunkina numatomi pieno
supirkimo bei mėšlo tvarkymo
taisyklių pakeitimai.

Iš karto pasitrauktų

Keturvalakių seniūnijoje ūkininkaujanti
ir keturias karves melžianti Janina Jakimavičienė teigė, kad jei reikėtų už asmenines

S Albino Šneiderio nuomone, kai kurie Vyriausybės sprendimai privers dar
daugiau gyventojų trauktis iš gyvulininkystės sektoriaus.
Autoriaus nuotr.
santaupas įsigyti šaldymo įrangą, ji iškart
atsisakytų gyvulių. Jos teigimu, už parduotą
pieną gaunamas atlygis šiuo metu neleidžia
pagalvoti apie jokias investicijas.
„Karves laikau jau 36 metus. Pastaruoju metu situacija mūsų sektoriuje – nepavydėtina. Dabar už litrą pieno gauname
apie 18 centų, tačiau vasarą už tą patį kiekį mokėdavo vos po 13 centų. Stambieji
pienininkai tikrai taip nevargsta kaip mes.
Perdirbėjai yra priversti jiems nuolaidžiauti, todėl moka daug didesnes sumas nei
mums. Būtent mūsų sąskaita didieji pienininkai ir gali uždirbti daugiau“, – mintimis
dalijosi J. Jakimavičienė.
Moteris vylėsi, jog nauji pakeitimai vis
dėlto neįsigalios, nes tai iš pienininkystės
sektoriaus priverstų trauktis ne tik ją, bet
ir daugumą kitų smulkiųjų ir vidutinių
pienininkų.
„Asmeniškai aš jau laukiu tik pensijos,
kada galėsiu atsisakyti karvių. Darbas gy-

Iki 2020-ųjų pabaigos daugiausiai elektros energijos suvartojantys gyventojai (pirmojo reformos etapo dalyviai) turėjo pasirinkti
nepriklausomą elektros tiekėją. Tačiau šiemet ėmus kilti elektros
kainoms dalis gyventojų buvimu laisvoje rinkoje nusivylė, ypač tie,
kurie pasirinko su biržos kaina glaudžiai susietus mokėjimo planus.
Ekspertai sako, kad vartotojai bet kada gali pasirinkti kitus planus
bei elektros tiekėjus ir situaciją kiek sušvelninti.
Reformos naujovėmis raginami aktyviai domėtis ir tie gyventojai,
kurie pateko į antrąjį elektros tiekimo rinkos liberalizavimo etapą ir
nepriklausomą elektros tiekėją turės pasirinkti jau šiemet. Tai namų
ūkiai, per metus suvartojantys nuo 1000 iki 5000 kWh elektros
energijos.
Elektros tiekimo bendrovės „Elektrum
Lietuva“ vadovas Martynas Giga atkreipė
dėmesį, kad nuo metų pradžios elektros kainos gerokai pakilo. Augimas neabejotinai
atsispindės ir sąskaitose, o tai vartotojų tikrai nenudžiugins.
„2020 metai elektros pirkėjams buvo

Vilkaviškio klubas „Perlas“
Nacionalinėje krepšinio
lygoje (NKL) iškovojo dar
vieną pergalę.

Siūlo paskelbti
Krepšinio metus
vulių ūkyje – labai sunkus. Prie jūros paskutinį kartą buvau prieš porą metų. Ir tai
tik vieną dieną. Ryte nuvykau, o vakare grįžau, nes reikėjo melžti karves. Kaime jau
nebėra žmonių, kurie galėtų padėti pieno
ūkyje. Jaunimas taip pat nenori savo ateities susieti su gyvuliais. Pieno sektoriaus
ateitis Lietuvoje kelia labai daug klausimų“, – svarstė pašnekovė.

Pirks šaldytuvą

Pajevonio seniūnijoje gyvenanti Birutė Rimavičienė su vyru Antanu šiuo metu
laiko aštuonias karves. Moteris teigė, jog
atsisakyti galvijų svarstė ne kartą, tačiau,
anot jos, kaime nėra daug alternatyvių
veiklų. Maždaug tris dešimtmečius nuosavame karvių ūkyje dirbanti moteris taip
pat vylėsi, jog naujoji pieno supirkimo
tvarka nebus priimta, nors jai pačiai tai
daug įtakos neturėtų.
] Nukelta į 12 p.

AKTUALU
Ką daryti, jeigu pasirinkote
blogą elektros planą ar ne tą tiekėją

Situaciją galima keisti

„Perlo“ pergalė

Šįsyk mūsiškiai išvykoje po pratęsimo
101:93 pranoko Mažeikių „Erelius“.
Pratęsimą „Perlui“ išplėšė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 20
sekundžių pataikytas Manto Šerkšno
tritaškis metimas. Šis žaidėjas geriausiai rungtyniavo vilkaviškiečių gretose. Jo sąskaitoje – 24 taškai bei net 31
naudingumo balas.
Su 7 pergalėmis ir 9 pralaimėjimais
mūsų rajono ekipa tarp 15 komandų
žengia devintoje pozicijoje ir toliau
rimtai kovoja dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas.
Kitą susitikimą „Perlas“ žais šiandien, 18 val., išvykoje su Šilalės „Lūšimi“. Norintieji transliaciją galės stebėti „YouTube“ platformos NKL kanale.

Nelaukta „dovanėlė“

Likus vos kelioms dienoms iki praėjusios kadencijos Vyriausybės darbo pabaigos pasirodė su pieno gamintojais nederintas Pieno supirkimo taisyklių pakeitimo
projektas – nuo 2022 m. į pieno supirkimo
punktus bus galima pristatyti tik atšaldytą
pieną. Taisyklių pakeitime nurodoma, kad
pieno pardavimo metu žalio pieno temperatūra turės būti ne aukštesnė kaip 8 laipsniai, naikinama dabar galiojanti išimtis,
kad neatšaldytas pienas gali būti pristatomas per 2 val. po melžimo.
Tai reiškia, kad šaldytuvų neturintys
ūkininkai negalės parduoti pieno. Skaičiuojama, jog šalyje šaldymo įrangą turi vos
apie 40 proc. pienininkų. Panašūs skaičiai
turėtų vyrauti ir mūsų rajone. Dažnai vos
kelias ar keliolika karvių laikantys ūkininkai, kurių mūsų krašte yra dauguma, negali sau leisti įsigyti pienui skirtus šaldytuvus, todėl įsigaliojus įstatymui dauguma iš
jų būtų priversti trauktis iš pienininkystės
sektoriaus.
Mūsų rajone praėjusių metų pabaigoje
karves laikė 1006 ūkininkai. Kartu sudėjus
jie turėjo 5466 karves. Net 511 žemdirbių
laikė vos 1 ar 2 piendaves. 248 ūkininkai
kasdien melžė 3–5, o 126 turėjo 6–10 karvių.
Vilkaviškio rajone yra vos 8 žemdirbiai, laikantys daugiau nei 50 karvių.

SPORTAS

palankūs, nes dėl įvairių priežasčių kainos
rinkoje krito, kai kuriais mėnesiais – net ir
iki rekordinių žemumų. Optimistiškai nusiteikę vartotojai pasiryžo ir šiemet kliautis
elektros kaina biržoje, tačiau ši pasuko priešinga kryptimi ir dabar svarbiausias klausimas – ką daryti? Nors mūsų patirtis rodo,
kad per ilgesnį laiką kainų augimo ir mažė-

jimo pikai „išsilygina“, tačiau ir trumpuoju
laikotarpiu situaciją vartotojas gali keisti“,
– kalbėjo M. Giga.
Jis patarė perskaityti sutarties sąlygas
ar iškart kreiptis tiesiai į savo elektros tiekėją bei išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis vietoje turimo mokėjimo plano būtų galima
pasirinkti kitą. Jei nepavyksta susikalbėti
su esamu elektros tiekėju, galima kreiptis
į kitą. Pasak M. Gigos, elektros rinkos liberalizavimas vartotojui suteikia gerokai daugiau laisvės ir tuo reikėtų naudotis.
„Turimo plano atsisakymas ir kito elektros kainos plano pasirinkimas gali kainuoti
tam tikrą vienkartinį netesybų mokestį. Tačiau reikėtų pasikonsultuoti su specialistais
ir įsivertinti, ar tai nebus pigiau, nei pasiryžti atlaikyti augančių elektros kainų spaudimą. Jei susidariusioje situacijoje jaučiatės
nepatogiai – keiskite ją. Mes, kaip elektros
rinkos atstovai, esame už tai, kad vartotojai
nenusiviltų atvira rinka ir išmoktų joje būti
aktyvūs“, – pabrėžė „Elektrum Lietuva“ vadovas.
] Nukelta į 8 p.

Seime įregistruotas pasiūlymas Lietuvos krepšinio
šimtmečio sukaktį paminėti
2022-uosius paskelbiant
Krepšinio metais.
Kitąmet bus lygiai 100 metų Lietuvos
krepšiniui. Jo pradžia – 1922 m. vykusios pirmosios varžybos bei tais pačiais
metais surengtos Lietuvos moterų krepšinio pirmenybės.
Per šimtmetį Lietuva išugdė daug
pasaulinio lygio krepšinio žvaigždžių,
trenerių ir teisėjų, taip pat šiuo žaidimu
„užkrėtė“ bei sportuoti įtraukė daugybę
mėgėjų. Lietuvoje šiuo metu yra per 18
tūkst. licencijuotų krepšininkų, apie
100 tūkst. šalies gyventojų krepšinį žaidžia savo malonumui.
Akcentuojama ir tai, kad 2022 m.
Lietuvoje vyks „FIBA Europe“ Generalinė Asamblėja, į kurią atvyks svarbiausi
Europos krepšinio vadovai ir krepšinio
žvaigždės iš 50-ies šalių krepšinio federacijų spręsti svarbių šios sporto šakos
klausimų.
2022 m. vyks Europos vyrų krepšinio čempionatas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tikisi įveikti atrankos turnyrą jame dalyvauti.
Artėjant Lietuvos krepšinio šimtmečiui Kaune pastatytas daugiafunkcis
pastatas „Krepšinio namai“. Ši vieta
jau dabar atvira įvairiems renginiams
ir krepšinio bendruomenės susibūrimams, o oficialus atidarymas planuojamas 2022-aisiais, kai bus įrengtas 70
proc. viso pastato ploto užimsiantis interaktyvus krepšinio muziejus.
Pasiūlyme dėl Krepšinio metų akcentuojama, kad šis sportas sovietų
okupuotoje Lietuvoje turėjo kur kas didesnę reikšmę negu vien varžybos – jis
skatino tautos pasipriešinimo dvasią.

„Santakos“ inf.

Jeigu neturite grafiko
Gruodžio 15 d. „Reklamos gide“ buvo išspausdinti 2021 metų atliekų
surinkimo grafikai.
Gyventojai, kurie šio nemokamo leidinio negavo, kviečiami atvykti į „Santakos“ laikraščio redakciją (Vilniaus g.
23, Vilkaviškis) ir jį pasiimti. Atvykti
galima kiekvieną darbo dieną, nuo
8 iki 17 val.

„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Darbas – padėti jauniems žmonėms
įgyvendinti geras jų idėjas

ĮVERTINIMAS

Eglė MIČIULIENĖ

jaunimas įsigijo treniruoklius, žoliapjovę, kad galėtų padėti seniems žmonėms
nupjauti žolę.
Veiklūs jauni Vilkaviškio
Danguolė džiaugiasi, kad nuo praėrajono žmonės gerai pažįsta
jusių metų darbas su jaunimu išsiplėtė
visame rajone.
Danguolę Gudeliauskienę,
Anksčiau jauni žmonės galėjo lanjaunimo reikalų koordinatorę,
kyti Vilkaviškyje esantį Atvirą jaunimo
į kurią visuomet gali kreiptis,
centrą, tačiau periferijoje gyvenantiems jaunuoliams tai nebuvo patogu.
kai prireikia pagalbos įgyvenPernai pritarus Savivaldybės tarybos
dinant savo idėjas. Danguolės
nariams įkurtos trys atviros jaunimo
darbą neseniai puikiai įvertino
erdvės Kybartuose, Pilviškiuose ir
Karklinių kaime.
Jaunimo reikalų departamenO viena didžiausių naujovių rajone
tas prie Socialinės apsaugos ir
– pernai pradėjusi veikti mobilioji jaudarbo ministerijos.
nimo komanda. Buvo apvažiuotos visos
rajono seniūnijos, su vietiniais jaunuoNuo idėjų iki strateginių
liais pasikabėta apie jų poreikius, prodokumentų
blemas, išklausyta, kokios veiklos jie
Departamento padėka jaunimo
norėtų. Dabar mobilus darbas vyksta
reikalų koordinatorei Danguolei Gudepenkiose rajono seniūnijose.
liauskienei skirta už įdėtas pastangas
„Kai pirmą kartą nuvykome į Paįgyvendinant jaunimo politikos sritis
jevonį, su mumis susitikti atėjo viena
2020 m., o ypač – už aktyvią ir nuosekmergina. Bet kai seniūnijos darbuotolią veiklą bei pasiektus išskirtinius rejams, bendruomenei pristatėme, kas
zultatus užtikrinant darbo su jaunimu
yra mobilus darbas su jaunimu, tada
veiklos kokybę Vilkaviškio rajono savidar kartą buvome pakviesti. Tąkart atėvaldybėje.
jo keturiolika jaunuolių. O dabar jie jau
D. Gudeliauskienės darbas susijęs
laukia mūsų, kviečia atvykti nors ir kassu jaunimo politikos koordinavimu,
dien, – pasakojo D. Gudeliauskienė.
veiklos planavimu, strateginiais doku- S Danguolė Gudeliauskienė sako, kad darbas su jaunimu ją verčia nuolat pasitempti,
Mobiliosios grupės tikslas – užsiimmentais. Ji dirba ne tik su mokyklinio
būti iniciatyvia ir kūrybiška.
Autorės nuotr. ti tuo, ko nori pats jaunimas, ir per
amžiaus jaunimu, bet ir su nesimokanveiklas spręsti kasdienybėje kylančius
čiais, nedirbančiais jaunuoliais, jaunoabejojo“, – šypsojosi Danguolė.
iššūkius bei klausimus. O poreikiai skirmis šeimomis, t. y. su visais žmonėmis
tingi. Vieniems patinka rašyti projektus
Kartais tereikia paskatinti,
nuo 14 iki 29 metų.
Atsirado Jaunimo programa
ir juos įgyvendinti, kiti nori tiesiog žaisti
Jauni žmonės, anot Danguolės, į ją
Pernai pirmą kartą buvo paskelbta stalo žaidimus, dar kažkam reikia psicholokad žmonės įgautų
kreipiasi bet kokiais klausimais: nuo
Jaunimo iniciatyvų skatinimo programa. ginių konsultacijų, ketvirti tenori susitikti
pasitikėjimo, ir jie puikiausiai
idėjų įgyvendinimo, darbo paieškos iki
Dėl karantino ji prasidėjo vėlokai, tačiau ir pabendrauti, pasikalbėti apie rūpimus
pirmojo būsto įsigijimo.
jaunimo reikalų koordinatorės padeda- dalykus. Projektų lėšomis tokiems užsiėpadaro tai, kuo iš pradžių
„Tarkime, jaunuoliai turi kokią nors
ma mūsų rajono jaunuomenė spėjo įgy- mimams buvo įsigyta įvairiausio inventoabejojo patys.
idėją, sumanę veiklą ir nežino, nei kur,
vendinti net kelias labai skirtingas pro- riaus: ne tik kamuolių, stalo žaidimų, sunei kaip savo norą įgyvendinti. Tuogramas. Mokinių savivalda įgyvendino muštinių keptuvių ar arbatinukų, bet net ir
met jie ateina pas mane, drauge išsigryni- pasikliauti savo jėgomis, – ir pradedame sveikatos ir lytiškumo ugdymo programą, meškerių – taigi veikla gali būti tikrai įvairi,
name idėją, išsiaiškiname, kur jie turėtų veikti. Kartais tereikia paskatinti, kad jau- Alvito jaunimas darė kalėdines dekoraci- bet tai tik priemonės bendrauti su jaunimu
kreiptis, kas gali padėti, kur galima gauti nas žmogus įgautų pasitikėjimo, ir jis pui- jas, Klausučių jaunuoliai įsigijo teniso stalą ir spręsti gerokai svarbesnius dalykus.
finansavimą, ar reikia rašyti projektą, ar kiausiai padaro tai, kuo iš pradžių net pats ir žvakių gamybos įrangą, Antupių kaimo
] Nukelta į 7 p.

Sergančiųjų sumažėjo, tačiau kaimynus gerokai lenkiame
Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors visuomenės sveikatos specialistai pateikia kiek šviesesnę
COVID-19 statistiką, nerami žinia pasiekė iš ligoninės – židinys
fiksuotas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.
Pirmadienio duomenimis, šiuo metu koronavirusu serga 624 mūsų rajono gyventojai, o naujų atvejų per tris paskutines
dienas užfiksuota tik 28. Tačiau ligoninėse
dėl sunkios ligos formos gydomi jau 53 pacientai, kurių jauniausias – 17, vyriausias
– 90 metų.
Per savaitgalį dėl COVID-19 komplikacijų nemirė nė vienas mūsų rajono gyventojas, tad statistika išlieka nepakitusi – 20
žmonių gyvybių nusinešė koronavirusas,
dar 18 juo sirgo, tačiau mirė dėl kitos priežasties.
Nerami žinia pasiekė iš ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, kur
fiksuotas COVID-19 židinys: susirgo 2 darbuotojos ir 4 pacientai. Pirmadienį buvo
testuojami likę pacientai ir personalas.
Dar vienas židinys fiksuotas „Buratino“ vaikų lopšelyje-darželyje – susirgo 3

S Praėjusią savaitę nuo COVID-19 buvo paskiepyti globos namų gyventojai bei ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai. Lino BLAŽAIČIO nuotr.
saviizoliacijoje dėl turėto didelės rizikos
kontakto su sergančiuoju buvusios darbuotojos. Daugiau naujų židinių rajone nefiksuota, o įsiliepsnoję anksčiau jau gęsta.
Tačiau labai džiaugtis dar nėra kuo,
nes, vertinant 14 dienų sergamumo statis-

tiką 100 tūkst. gyventojų, mūsiškė lenkia
šalies vidurkį – iš 60 savivaldybių esame
15 vietoje pagal sergamumą. Šalyje sergamumo rodiklis šiuo metu siekia 716, mūsų
rajone – 865,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Pavyzdžiui, kaimyninėje Šakių rajono sa-

vivaldybėje jis tik 333,2. Tiesa, Marijampolės apskrityje mus sergamumu COVID-19
lenkia Kazlų Rūdos savivaldybė, kurioje
sergamumo rodiklis – 873,1.
Per paskutinę savaitę mūsų rajone
paimti 586 COVID-19 mėginiai, 18,3 proc.
jų buvo teigiami.
Visgi pasidžiaugti galime tuo, kad nuo
koronaviruso jau paskiepyta 713 rajono
gyventojų: 503 moterys ir 210 vyrų. Tai sudaro 2,06 proc. visų gyventojų.
Beveik trečdalis visų rajone gautų vakcinų iškeliavo į Didvyžių socialinės globos
namus, kur buvo kilęs COVID-19 protrūkis: paskiepyti 88 darbuotojai ir 145 globotiniai. Šią savaitę antrąją vakcinos dozę
gaus patys pirmieji pasiskiepiję ligoninės
medikai.
Praėjusiame „Santakos“ numeryje paskelbę informaciją, kad visi vyresni nei
65 metų rajono gyventojai, kurie nori skiepytis nuo koronaviruso, turi registruotis
savo sveikatos priežiūros įstaigose, sulaukėme daug skaitytojų skambučių. Žmonės
skundėsi negalį prisiskambinti į savo šeimos klinikas, nes telefonai užimti. Medikai informavo, kad registracija vyks iki
sausio 29 d., todėl nerimauti, jog nepavyko prisiskambinti, neverta.
Kada bus gautos vakcinos senjorams
skiepyti, kol kas neaišku.

2021 m. sausio 19 d.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Jei mokinys per pamokas žaidžia
kompiuterinius žaidimus, neužsipulkite jo
Vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys prisipažino
matantis daugiau nuotolinio ugdymo minusų nei pliusų ir
neabejoja, kad pasibaigus pandemijai vaikai patys norės
sugrįžti į mokyklas bei įprastą mokymosi būdą. Tačiau kol
gyvename apribojimų sąlygomis, jis patarė ieškoti kūrybiškų sprendimų, kaip atitraukti vaikus nuo ekranų ir nepamiršti domėtis, ką mokinys veikia prie kompiuterio net ir
pamokų metu.
Daugiau trūkumų nei privalumų

L. Slušnys sakė, jog kiekvienoje situacijoje galima įžvelgti kažką teigiamo – nuotolinio mokymosi atveju tai yra didesnis
vaiko savarankiškumo ir atsakomybės
ugdymas. Mokytis namuose gali būti privalumas ir tuomet, kai tėvai geba aiškiau
išdėstyti mokymosi medžiagą nei mokykloje, kur dėl didelio mokinių srauto kiekvienam jų skiriama mažiau dėmesio.
Visgi psichiatras sako matantis daugiau šios situacijos trūkumų nei privalumų. Pirmasis jų – nuolatinis sėdėjimas
prie ekrano. „Žmogus yra biologinė būtybė, kuriai reikia judėti. Fizinėje mokykloje
pasibaigus pamokai vaikai priversti bent
jau pereiti iš vieno kabineto į kitą ar pasivaikščioti per pertrauką. Judėjimo yra
daugiau, o tai reiškia, kad ir smegenų veiklai, persijungimui iš proceso A į procesą B
yra geresnės sąlygos. Prie ekrano sėdintis
vaikas visada yra viename procese, nuo
kurio neatsitraukia ir nepailsi“, – teigė psichiatras.
Kitas dalykas – padidėjusi savarankiškumo apkrova gali apsunkinti mokymąsi.
„Nuotoliniu būdu nėra galimybės užduoti tiek klausimų, kiek būtų galima gyvai
klasėje. Taip pat netenkama mokymosi
būryje privalumų – galbūt vaikas nedrįsta užduoti klausimo, tačiau tai padarė jo
bendraklasis ir vaikui aišku, kaip atlikti
užduotį. Tiesioginiame santykyje galvos
linktelėjimas gali nulemti sėkmingą užduoties atlikimą, tačiau to nėra galimybės
padaryti nuotoliniu būdu“, – gyvo santykio svarbą mokymosi procese akcentavo
pašnekovas.

Dirbtinai riboti laiką nereikėtų

Nors vaikų praleidžiamas laikas prie
ekranų ir kelia susirūpinimą, pandemijos
aplinkybėmis jo itin sumažinti greičiausiai
nepavyks, o psichiatras L. Slušnys sako, jog
dirbtinai jį riboti nėra geras sprendimas.
„Tokioje situacijoje verčiau nustatyti
ne ribojimus, o surasti kitų veiklų, per kurias būtų galima padaryti pertrauką nuo
ekranų. Iš tėvų girdžiu, kad pasibaigus

„TURING SCHOOL“

nuotolinėms pamokoms vaikai tiesiog įsijungia „YouTube“ ar žaidimą. Vaikus tikrai
reikėtų išmokyti atsitraukti,
sakykime, kasdien išeinant
į mišką pasivaikščioti. Žinau
vieną šeimą, kuri kasdien automobiliu apvažiuoja kurį
nors Vilniaus mikrorajoną
ir dar pasidomi jo istorija,
pavyzdžiui, kada pastatyta
Šeškinė. Tai yra smegenų
vėdinimo būdas, taip pat vienas iš kūrybiškų būdų pažinti erdvę“, – patarė jis.
2020 m. leidyklos „Šviesa“ užsakymu atliktas „Norstat“ tyrimas iš tiesų parodė,
jog daugelis moksleivių – net
88 proc. – prie ekranų ne tik
mokosi, bet ir leidžia laisvalaikį. Net 48 proc. moksleivių S Psichiatras Linas Slušnys pataria tėvams nuolaper dieną prie ekrano praleitos domėtis, kaip sekasi jų vaikui mokytis nuotodžia daugiau nei 5 valandas.
liniu būdu, ir apie tai kalbėtis.
Pasak L. Slušnio, bloAsociacijos „Langas į ateitį“ nuotr.
giausia situacija susiklosto
tuomet, kai vykstant nuotolinėms pamokoms vaikas yra išjungęs optimistiškas – pasak jo, vaikai karantinu
vaizdą bei garsą ir žaidžia kompiuterinius pernelyg nesidžiaugia ir yra pasiilgę gyvo
žaidimus – toks mokymasis yra nulinės bendravimo su draugais, mokytojais ir net
vertės. „Aišku, vienintelis dalykas, kaip pa- su tais bendraklasiais, su kuriais nesutarė.
keisti tokią situaciją, yra kalbėtis su vaiku. Todėl po karantino grįžus į mokyklas ekBet pirmiausia tokią situaciją reikia paste- ranų klausimas turėtų išsispręsti savaime
bėti, o pastebėjimas kyla iš domėjimosi, vien dėl to, kad patys vaikai prioritetą teiks
kaip vaikui sekasi, – kito kelio nėra. Vėlgi, bendravimui.
pastebėjus, kad vaikas netinkamai dalyPsichiatro nuomone, karantinas apskrivauja nuotolinėse pamokose, nereikėtų jo tai šiek tiek išgydė jausmą, kad mokykla
užsipulti, o kalbėtis ir paaiškinti, kad pir- yra kažkas nemalonaus. „Ši jaunimo karta
ma svarbu atlikti pamokas, o žaisti galima tikrai atsimins pandemijos laikotarpį ir sapo jų“, – patarė vaikų psichiatras.
vo vaikams, kurie nenorės eiti į mokyklą, saBe abejo, prireikia daug kūrybiškumo kys – nenorėk, kad tave uždarytų namuose,
galvojant, kuo karantino metu užimti vai- kaip aš gyvenau kone pusę metų, ir mano
kus. Psichiatro teigimu, suaugusieji galėtų mokykla buvo namai, tėvai ir tie patys kampagalvoti, ką jiems patiems veikti būtų ma- pai“, – teigė jis.
lonu ar įdomu ir tuo užsiimti drauge su vaikais.
Skaitmeninio raštingumo spragos
Viena vertus, per karantiną vaikai įvalPakeitė vaikų požiūrį į mokyklą
dė informacines technologijas, tačiau jų
Kalbėdamas apie ateitį L. Slušnys yra žinios giliausios, kuomet kalbama apie

Nuotoliniais programavimo
užsiėmimais susidomėjusioms mokykloms ar klasėms tereikia užpildyti
www.prisijungusi.lt esančią
registracijos formą – paslaugos organizatorius „Turing
School“ susisieks su visomis
užsiregistravusiomis mokyklomis.
naudojimąsi socialiniais tinklais, bendravimą internete. Skaitmeninio raštingumo
spragos išryškėja, kuomet tenka paruošti
prezentaciją ar tinkamai pateikti tekstą.
Įvaldyti technologijas jaunimui padeda įvairios iniciatyvos šalyje, pavyzdžiui, projekto
„Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
„Nepaisant to, kad jaunimo skaitmeniniai įgūdžiai dažnai pranoksta vyresnių
šalies gyventojų, jų žiniose taip pat yra spragų. Jie nepralenkiami socialinių tinklų, vaizdo žaidimų ekspertai, tačiau neretai stokoja
kiek formalesnių žinių. Dėl šios priežasties
siekiame užpildyti esamas spragas, sustiprinti jaunimo skaitmeninius įgūdžius ir paskatinti rinktis su informacijos ir ryšių technologijų naudojimu susijusias profesijas.
Šiuo metu visas šalies mokyklas kviečiame
į nemokamus informacinių technologijų
tematikos motyvacinius programavimo užsiėmimus, kurių tikslas – skatinti moksleivius pažinti programavimą, jo privalumus
bei perspektyvas ateities darbo rinkoje,
tobulinti skaitmeninius įgūdžius“, – sakė
projektą inicijavusios asociacijos „Langas
į ateitį“ veiklų vadovė Jurgita VasilavičiūtėGarunkštienė.
Pasak L. Slušnio, net ir grįžus prie įprasto mokymosi, būtų galima išnaudoti per
karantiną įgytus skaitmeninius įgūdžius ir
pasitelkti technologijas kasdienybėje. „Pavyzdžiui, tėvų susirinkimai ar bent dalis jų
tikrai galėtų ir toliau vykti nuotoliniu būdu.
Praktika rodo, kad tokiuose susitikimuose dalyvauja daugiau tėvų, nes jiems kur
kas paprasčiau reikiamu laiku prisijungti
užuot atvykus į mokyklą fiziškai. Tas pats ir
su trumpais klasės pasitarimais: galbūt vaikams pakaktų nuotoliniu būdu prisijungti,
kad išgirstų kažkokią aktualią informaciją
ar dėl kažko greitai pasitartų“, – sako psichiatras.
Asociacijos „Langas į ateitį“ inf.

Vaikams suteikta teisė išsaugoti daugybinę pilietybę
Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, leidžiantis lietuvių vaikams išsaugoti Lietuvos pilietybę, jei nesulaukę 18-os metų jie
įgytų ir kitos šalies pilietybę. Seimas šioms pataisoms pritarė
vienbalsiai.
Toks sprendimas ne tik panaikino iki šiol
galiojusias diskriminacines nuostatas išeivių vaikų atžvilgiu, bet ir yra didelis žingsnis į priekį link referendumo dėl pilietybės
išsaugojimo – tai turėtų galioti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.
Naujosios pataisos sprendžia ilgametę
problemą, kuomet su tėvais gyventi į užsienį išvykę nepilnamečiai pasirenka kitos
valstybės pilietybę ir netenka Lietuvos. Iki
dabar daugybinę pilietybę galėjo turėti išskirtinai tik tie vaikai, kurie dvi pilietybes
įgydavo gimdami – Lietuvos ir kitos vals-

tybės. Toks reguliavimas buvo neteisingas
išvykusiųjų atžvilgiu: šeimos vyresnėlis,
gimęs Lietuvoje, turėjo pilietybės atsisakyti, o užsienyje gimęs jaunėlis dar vis galėjo
likti ir Lietuvos piliečiu. Dabar visi Lietuvos vaikai pasaulyje turės vienodas galimybes išlikti mūsų šalies piliečiais.
Nuo šiol asmenys įgiję daugybinę pilietybę iki 18-os metų, galės ją išlaikyti ir
sulaukę pilnametystės. O jei vaikai neteko įgimtos Lietuvos pilietybės išvykę bei
pasirinkę kitą, turės galimybę ją susigrąžinti. Tai, ką gauname gimdami, negali

būti atimta valdžios sprendimais. Neabejojama, kad šis įstatymas nudžiugins išeivių
šeimas bei padės puoselėti lietuvybę visame pasaulyje, o galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę paskatins išvykusius vaikus
domėtis lietuvių kultūra, tobulinti kalbos
žinias ir stiprins ryšį su tėvyne.
Daugybinė pilietybė ne susiaurina, o
kaip tik išplečia žmonių ryšį su valstybe.
Dabartinėmis mobilumo sąlygomis pilietybės klausimas tampa problema šimtui
tūkstančių lietuvių. Daugybinė pilietybė
neturėtų būti specialiai skatinama, tačiau
nereikėtų užkirsti kelio išlikti Lietuvos piliečiais žmonėms, kurie dėl pagrįstų priežasčių gyvena ne Lietuvoje. Pataisomis
siekiama sudaryti galimybes išvykusiems
dalyvauti valstybės politiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

„Matydamas tokią Seimo vienybę, tikiu, kad nepritrūksime politinės valios ir
grįšime prie referendumo dėl pilietybės
išsaugojimo klausimo. Tai – vienintelis
būdas po ilgų metų diskusijų išspręsti šį
klausimą. VRK duomenimis, 2019-aisiais
vykusiame referendume dėl pilietybės
išsaugojimo iš viso balsavo 1 291 947
(52,58 proc.) rinkėjų. LR Konstitucijos 12
straipsnio pakeitimui pritarė 927 410 rinkėjų (71,78 proc. balsavusiųjų). Taip, šių
skaičių nepakako, kad referendumas būtų
laikomas įvykusiu, tačiau beveik milijonas mūsų žmonių pasisakė už pilietybės
išsaugojimą. Turėdami tokį stiprų tautos
mandatą, esame įpareigoti tęsti pradėtus
darbus“, – sakė Seimo narys Andrius Bagdonas.
Pagal pranešimą spaudai
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Pagrindinis kraštietės tikslas – neleisti
pamiršti lietuvių kalbos
ŠVIETIMAS

Toma BIRŠTONĖ

niu metodu. Dėmesys telkiamas
į kiekvieno vaiko poreikius ir
pomėgius. Darželinukai tyrinėja
aplinką, daug dėmesio skiriama
žaidimams, pasitelkiama daug
priemonių. Nors pedagogai visuomet šalia, tačiau ugdytiniai nuo
mažų dienų skatinami sprendimus priimti savarankiškai.

Prieš penkerius metus į Didžiąją Britaniją emigravusi
kraštietė Virginija Gurevičienė, tuomet Grigalevičiūtė, net nenutuokė, jog teks
dirbti pedagoginį darbą.
Emigrantų vaikus gimtosios kalbos mokanti moteris teigia, jog šios veiklos
nekeistų į jokią kitą.

Darbas savaitgaliais

Veikliai pedagogei darbo vaikų darželyje nepakako. Prieš porą
metų ji nusprendė įsidarbinti šeštadieninėje lietuvių kalbos ir matematikos mokyklėlėje „Studija“,
kurioje mokosi 3–12 metų vaikai.
Nusprendė emigruoti
Savaitgalį pamokos mokykloMeilės emigrantė – taip galima
je trunka 5 valandas. Per šį laiką
vadinti Virginiją, kilusią iš Alvito.
vaikai mokosi matematikos, graApie gyvenimą užsienyje jauna
matikos, rašybos, lavina skaitymo
mergina iš pradžių net negalvojo.
įgūdžius, viena valanda skirta meIš gimtojo miestelio išvyko į sosniniam ugdymui. Pasak Virginijos,
tinę, ten baigė lietuvių ir ispanų
užsienyje lietuvių atžalas mokankalbų filologiją, o laisvu laiku dirtys mokytojai ieško būdų, kaip
bo korepetitore – padėjo vaikams
pasiekti, kad pamokos būtų intermokytis ne tik lietuvių, bet ir anglų
aktyvios, įtraukiančios ir nenuobokalbų. Tačiau pažintis su būsimu
džios.
vyru Tomu pakeitė Virginijos gy„Vaikai mokykloje suskirstyti
S Virginijai Gurevičienei labai patinka dirbti su
venimą. Susikrovusi lagaminus, ji
grupėmis pagal amžių. Aš mokau
ikimokyklinio amžiaus vaikais.
išvyko į Didžiąją Britaniją, kurioje
6–7 metų vaikus. Dirbant su tokio
Asmeninio albumo nuotr. amžiaus mažamečiais labai svarbu
gyvena jau penkerius metus.
Vos tik atvykusi į svetimą krašpasitelkti edukacinius žaidimus.
tą mergina pradėjo dirbti naujienų porta- su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Po me- Pastebėjau, kad vaikams patinka skaityti
le „ANGLIJA.today“. Ji rašė vaikų augini- tus trukusių studijų specialistė įsidarbino lietuviškas knygas, perskaitytus tekstus jie
mo, švietimo temomis. Taip pat nemažai vaikų darželyje „Gintarėlis“. Jame dirbo mielai aptaria per pamokas, rekomenduobendravo su toje šalyje dirbančiais lietu- iki dukros gimimo.
ja vieni kitiems. Kalbėti angliškai jiems žyviais, aprašydavo jų gyvenimo istorijas ir
„Kiek save pamenu, visuomet svajojau miai lengviau nei lietuviškai, todėl reikia
visuomet akylai stebėdavo naujienas tiek būti mokytoja. Aplink turėjau daug gražių gerai pasistengti, norint vaikus motyvuoti“,
Didžiojoje Britanijoje, tiek Lietuvoje, pa- pavyzdžių: mano tėčio teta Bronė Vilemai- – pasakojo V. Gurevičienė.
skui jas pranešdavo emigracijoje gyvenan- tienė – ilgametė Alvito mokyklos mokytoja,
tiems tautiečiams.
jos dukra irgi dirbo lituaniste, taip pat ir
Daug dėmesio šventėms
mano mama kurį laiką mokytojavo, turbūt
Šios švietimo įstaigos yra privačios,
Svajojo nuo mažens
neatsitiktinai ir aš pasirinkau šį kelią. Gali- bet, pasak Virginijos, kaina emigrantams
Dirbdama interneto portale Virginija ma sakyti, kad ši profesija užkoduota mūsų tikrai prieinama. Šeštadieninės lietuvių
nusprendė įgyti kvalifikaciją, leidžiančią šeimos genuose“, – teigė V. Gurevičienė.
mokyklėlės skirtos puoselėti ne tik lietuužsiimti pedagogine vaikla, ir savo veiklą
Pasak jos, Didžiosios Britanijos vaikų vių kalbą, bet ir tradicijas. Ugdymo įstaipakreipti kitu keliu. Mergina norėjo dirbti darželiuose ugdymas paremtas holisti- gos bendruomenė kartu švenčia Užgavė-

nes, Kalėdas, Velykas, Lietuvos valstybines
šventes, organizuoja Kaziuko mugę.
„Nei kalba, nei tradicijos nėra įgimtos
– jos perduodamos iš kartos į kartą. Todėl
vaikams svarbu žinoti, kodėl Vasario 16-oji
nėra eilinė diena, kodėl lietuvių kalba tokia
svarbi. Vis dėlto mažieji labiausiai laukia
Kaziuko mugės, Kalėdų ir išleistuvių švenčių. Į šias šventes atvyksta tėvai, vaikai rengia pasirodymus“, – pasakojo Virginija.
Nors motinystės atostogos Didžiojoje
Britanijoje trunka metus laiko, tačiau Virginija nusprendė į lietuvišką mokyklėlę grįžti anksčiau. Deja, vos grįžusi nespėjo net
apšilti – šalį sukaustė griežtas karantinas ir
visos ugdymo įstaigos buvo uždarytos.

Šeštadieninės
lietuvių mokyklėlės
skirtos puoselėti
ne tik lietuvių kalbą,
bet ir tradicijas.
Palaiko vieni kitus

Pasak kraštietės, Londone gyvenantys
lietuviai buriasi į bendruomenes, puoselėja tradicijas, pamini įvairias šventes, palaiko vieni kitus. Jei tik yra galimybė, net
ir Didžiojoje Britanijoje moteris visuomet
renkasi lietuviškas prekes, tautiečių teikiamas paslaugas.
Jauna pora šiuo metu negalvoja grįžti į
Lietuvą, tačiau gimtinė užima didelę vietą
abiejų sutuoktinių širdyse. Šeimoje kalbama tik lietuviškai. Septynių mėnesių dukrelę Frėją auginanti Virginija pasakojo, kad
nors dukrytė dar visai nedidelė, tačiau jau
dabar jai dainuoja lietuviškas daineles, skaito pasakas. O kai Frėja paūgės, taip pat lankys savaitgalinę lietuvišką mokyklėlę.
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Darbas – padėti jauniems žmonėms
įgyvendinti geras jų idėjas

Šalyje daugėja
elektromobilių

] Atkelta iš 5 p.

Sausio 1-ąją Lietuvoje buvo įregistruoti 2496 lengvieji automobiliai, kurių
galios šaltinis – tik elektra. Šis skaičius
yra beveik 1,8 karto didesnis nei fiksuotas 2020 m. pradžioje. Vien per praeitus metus šalyje buvo įregistruoti 1184
elektromobiliai, o tai yra 2,2 karto daugiau nei 2019 m.
Prognozuojama, kad šiemet Lietuvos elektromobilių rinkos augimą skatins gerėjanti infrastruktūra ir naujų
modelių gausa. Augimą lėtintų nepratęstos valstybės taikomos subsidijos,
panaikintos lengvatos elektromobiliams miestuose, nepakankama pasiūla. Dėl baterijų trūkumo pasaulyje kai
kurie gamintojai negalės patenkinti kylančios elektromobilių paklausos.
Laukiama, kad ūgtelės naudotų
elektromobilių rinka. Tai lems mažėjančios naudotų elektromobilių kainos ir
didėjanti pasiūla.
Elektromobilių segmentas turėtų rodyti didžiausią pokytį, lyginant
su vidaus degimo varikliais varomu
transportu.
„Santakos“ inf.

Padėjo galimybių studija

„Santakoje“ jau buvome rašę, jog tiek
mobiliam darbui, tiek kitoms veikloms atsirasti padėjo pernai atlikta „Atviro darbo su
jaunimu plėtros Vilkaviškio rajono savivaldybėje galimybių studija“.
Atliktos jaunų žmonių apklausos parodė, ko jie nori, kokių veiklų ir paslaugų pasigenda labiausiai.
„Jaunimas norėjo įvairiausių dalykų:
motyvacinių seminarų, saugių vietų susirinkti, galimybės sportuoti, kino salės ir
kt. Po šios studijos buvo parengta Jaunimo
programa, o iš to sekė mobilaus darbo su
jaunimu veikla, atsidarė trys minėtos jaunimo erdvės, įgyvendintos kitos programos“, – pasakojo D. Gudeliauskienė.
2020-uosius rajono Savivaldybė buvo
paskelbusi Savanorystės metais, tad daug
dėmesio buvo skirta jaunimo savanoriškai veiklai. Vyko mokymai, susitikimai,
jaunimas aktyviai savanoriavo, surengta
Savanorystės dienai skirta konferencija.
Pristatomi savanorystės projektai ne tik
savame rajone, bet ir užsienyje – kaip tik

šiuo metu viena mergina iš mūsų rajono
savanoriauja Čekijoje.
Danguolė sako, kad su jaunimu dirbantys žmonės turi labai glaudžiai bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis:
seniūnijomis, Užimtumo tarnyba, policija,
Visuomenės sveikatos biuru, Probacijos
tarnyba ir t. t.

Idėjų – daug ir įvairių

Vienas iš daugelio jaunų žmonių norų
– gauti darbo vasarą. Noras lyg ir paprastas,
geras, bet įgyvendinamas sunkiai. Tačiau
Danguolė turi gerų žinių.
„Šiemet biudžeto svarstymui pateikėme Jaunimo užimtumo programą. Tikimės, kad noras bus įgyvendintas ir jauni
žmonės vasarą galės dirbti. Juolab kad
poreikis yra ir iš seniūnijų, kurios vertina
jaunimą bei džiaugiasi nuoširdžiu jo darbu“, – sakė jaunimo reikalų koordinatorė.
Danguolės ir kitų su jaunimu dirbančių žmonių galvose – dar daug idėjų.
Siekiama, kad pradėtų veikti jaunimo lyderystės, iniciatyvų programos, norima
stiprinti ir pačių jaunimo darbuotojų kompetencijas. Po karantino ruošiamasi daryti

jaunimo dialogo konferenciją. Laukiama,
kada pradės veikti jaunimo kavinė J. Basanavičiaus aikštėje – čia tikimasi įrengti
„jaunimo balso mikrofoną“ savo idėjoms
išsakyti.
Tad minčių daug, ir smagu, kad daugumą jų Danguolei ir visai su jaunimu dirbančiai komandai bei patiems jaunuoliams pavyksta įgyvendinti.
„Man smagu dirbti su jaunais žmonėmis. Dirbdama šioje srityje turiu būti
iniciatyvi ir kūrybiška, domėtis jaunimo
reikalais ir nuolat jausti jo pulsą. Džiaugiuosi, kad šis darbas man suteikia galimybę prisidėti prie jaunų žmonių svajonių
išsipildymo, jų asmenybių tobulėjimo. Gal
kartais susimąstau, kiek tas mano darbas
reikalingas. Bet kai jauni žmonės ateina
prašyti patarimo, kai iš kitų miestų grįžę
jaunuoliai, išlipę autobusų stotyje, užsuka
pasikalbėti, – tada suprantu, kad darbas,
kurį dirbu, nenueina veltui“, – šypsojosi
Danguolė.
Projektą „Auginu save – auginu
pasaulį“ remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Pernai elektromobilių rinka
šalyje ūgtelėjo 2,2 karto.

2021 m. sausio 19 d.

8

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

Ką daryti, jeigu pasirinkote
blogą elektros planą ar ne tą tiekėją
] Atkelta iš 4 p.

INFORMACIJA

Elektra pabrango

Lūkesčių ir realios situacijos išsiskyrimą nulėmė 2020 metų situacija, įkvėpusi
daug optimizmo vartotojams.
Pernai balandį ir gegužę elektros kaina
smarkiai nukrito. Tai iš dalies lėmė prasidėjusi COVID-19 pandemija, taip pat elektros
gamybos perviršis bei palankios hidrometeorologinės sąlygos.
Paprastai elektros tiekėjai pateikia indikacinę kainą remdamiesi praėjusio laikotarpio vidurkiais, todėl ir kai kurie vartotojai turėjo nepagrįstų lūkesčių, jog jų kaina
bus tokia pat maža, kokia buvo pernai. M.
Gigos teigimu, nekeista, jog klientams toks
patrauklus atrodė planas, susietas su elektros kaina biržoje.
„Turime didelį neatitikimą tarp vartotojų lūkesčių ir realybės, nes ir situacija
šiemet kita. Dėl pandemijos daugiau elektros suvartojama dieną, Norvegija elektrą
šiais metais ims eksportuoti į Vokietiją ir
Didžiąją Britaniją, o Švedija atsisako dalies
atominių jėgainių pajėgumo. Palyginti su
prognoze pirmajam šių metų ketvirčiui,
sprendžiant pagal finansinius sandorius
reali elektros kaina yra apytiksliai dvigubai didesnė. Akivaizdu, kad elektros kaina
kyla, todėl vartotojams paskaičiuotas tarifas skirsis nuo jų lūkesčių tikrai apčiuopiamai“, – teigė M. Giga.
Jo vertinimu, prognozuoti perspektyvą
remiantis praėjusių laikotarpių duomenimis yra labai nedėkingas dalykas, nes situacija akimirksniu gali pasikeisti iš esmės. Vis
dėlto, jei jaučiama, kad renkantis mokėjimo
už elektrą planą padaryta klaida – geriau ją
nelaukiant taisyti.

Pagalba svetainėje
www.pasirinkitetiekeja.lt

2020 m. gegužės 7 d. Seimui priėmus
Elektros energetikos įstatymo pataisas,
Lietuva jungiasi prie daugumos Europos

Įteisino pavadinimą
Lietuva oficialiai įteisino
Sakartvelo valstybės pavadinimą. Jis turi būti vartojamas
oficialiuose raštuose. Tačiau
iš vartosenos viešojoje erdvėje pavadinimas Gruzija neišstumiamas.
Prieš dvejus metus Valstybinė lietuvių
kalbos komisija (VLKK) Sakartvelą numatė kaip antrąjį neoficialų pavadinimą. Baigiantis 2020-iesiems komisija
priėmė sprendimą iš valstybių pavadinimus nustatančio dokumento išbraukti „Gruzija“ ir įrašyti „Sakartvelas“. Šis
pavadinimas tapo oficialiuoju, ilguoju.
Iki šiol oficialiuose tarpvalstybiniuose
dokumentuose institucijos privalėjo rašyti „Gruzija (Sakartvelas)“. Dabar lieka tik Sakartvelas.
Atsisakyti pavadinimo „Gruzija“ Lietuvos pareigūnų anksčiau ne kartą prašė Sakartvelo politikai ir diplomatai. Jų
teigimu, šis pavadinimas yra rusiškas.
„Gruzija“ lieka kaip galimas vartoti pavadinimas, iš vartosenos viešojoje
erdvėje jis neišstumiamas.
Keisdama Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, VLKK nutarė skiltyje
„Gyventojų pavadinimai“ pavadinimus pateikti taip: „sakartveliẽtis, -ė,
gruzìnas, -ė“.
„Santakos“ inf.

Nepriklausomi elektros
tiekėjai ir jų kontaktai
s MB „Birštono elektra“ (adresas:

Sąjungos šalių, kuriose visi vartotojai gali
pasirinkti tinkamiausią elektros energijos
tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo,
o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba (VERT).
Pagal naująją tvarką – vartotojams patiems pasirenkant tiekėją – VERT reguliuos
tik apie pusę kainos už kilovatvalandę (infrastruktūros ir sisteminių paslaugų, kurias
teikia bendrovės „Litgrid“ bei ESO, kainos
dedamąsias). Kitą pusę kainos lems elektros biržos kaina ir nepriklausomų tiekėjų
konkurencija.
Daugeliui žmonių kyla klausimas, kaip
pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir kur tų
įmonių apskritai ieškoti.
Specialistai pataria pasinaudoti išsamia informacija, pateikta interneto svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt. Čia galima
susipažinti su visomis įmonėmis, prekiaujančiomis elektros energija, palyginti jų pasiūlymus, sužinoti, kaip laikantis Elektros
energetikos įstatymo ar sutarties su tiekėju
sąlygų pakeisti elektros energiją tiekiančią
įmonę ir kt.
Šiuo metu buitiniai vartotojai gali rinktis tiekėją iš aštuonių bendrovių: „Elektrum
Lietuva“, „Enefit“, „Inregnum“, „Perlas
Energija“, „Birštono elektra“, „EGTO Energija“, „Vilniaus elektra“ ir „Ignitis“ (veikianti
ir kaip visuomeninis, ir kaip nepriklausomas tiekėjas). Į šias įmones galima kreiptis
elektroniniu ir paprastu paštu, telefonu, pasikonsultuoti, paprašyti, kad atsiųstų savo

pasiūlymus, o iš jų išsirinkti geriausią.

Antrasis etapas prasidės jau
šiemet

2020 m. pabaigoje nepriklausomą elektros tiekėją buvo pasirinkę 87 200 vartotojų.
Tai pirmajam etapui priskirti buitiniai vartotojai, kurių namų ūkiai per metus suvartoja daugiau nei 5000 kWh elektros energijos.
Tie pirmojo etapo dalyviai, kurie iki
gruodžio 10 dienos nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, nuo sausio elektrą perka pagal garantinio tiekimo paslaugą – ji brangesnė ir laikina. Per šešis šių metų mėnesius
jiems vis tiek teks pasirinkti nepriklausomą
tiekėją.
Šiemet prasidės antrasis elektros tiekimo gyventojams rinkos liberalizavimo etapas, kai pasirinkti tiekėją turės nuo 1000 iki
5000 kWh per metus suvartojantys namų
ūkiai. Tai daugiausia – daugiabučių gyventojai, taip pat mažesnių ar energiškai efektyvesnių namų savininkai. Bendras jų skaičius siekia per 700 tūkst.
Trečiaisiais reformos metais – 2022aisiais – pasirinkti tiekėją privalės namų
ūkiai, suvartojantys iki 1000 kWh elektros
energijos per metus. Šiai grupei priskiriami
ir socialiai pažeidžiami bei valstybės remiami gyventojai.
Verslui elektros tiekimo rinka Lietuvoje
liberalizuota nuo 2013 metų. Galutinai reforma bus baigta iki 2023 metų.
„Santakos“ inf.

Birutės g. 7, LT-59217 Birštonas,
el. p. info@birstonoelektra.lt, tel.
8 624 24 200);

s UAB „Egto“ energija (adresas:

Kaunakiemio g. 40, LT-44332
Kaunas, el. p. info@egto.lt, tel.:
8 637 00 010, 8 637 00 100,
8 637 01 000);

s UAB „Elektrum Lietuva“ (adre-

sas: Rinktinės g. 5, LT-09234
Vilnius, el. p. info@elektrum.lt,
tel. 8 700 77 000);

s UAB „Enefit“ (adresas: V. Gerulai-

čio g. 10, LT-08200 Vilnius, el. p.
elektra@enefit.lt, tel. (8 52) 61
91 41);

s UAB „Ignitis“ (adresas: Viršuliš-

kių skersgatvis 34, Vilnius,
el. p. info@ignitis.lt, tel.1802
arba 8 611 21 802);

s UAB „Inregnum“ (adresas: Gedi-

mino g. 48, LT-44239 Kaunas, el.
p. info@inregnum.lt, tel. 8 669
88 111);

s UAB „Perlas Energija“ (adresas:

Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, el. p. info@perlasenergija.lt,
tel. (8 52) 12 55 55);

s UAB „Vilniaus elektra“ (adresas:

Perkūnkiemio g. 13, LT-12114 Vilnius, el. p. info@vilniauselektra.
lt, tel. 8 633 22 550).

Pensijų anuitetai: ilgai kaupti pinigai jau byra
į gyventojų kišenes
Pensijų anuitetų gavėjai pernai jau gavo daugiau negu 40 tūkst.
eurų pensijų anuitetų išmokų. Nuo liepos „Sodrai“ perėmus pensijų
anuitetų mokėjimą, šią paslaugą per pusmetį pasirinko apie 200 gyventojų, dalyvavusių antros pakopos pensijų kaupime ir sulaukusių
senatvės pensijos amžiaus. Jie į „Sodros“ pensijų anuitetų fondą iš
viso pervedė daugiau kaip 3 mln. eurų.
„Pusmečio rezultatai mus maloniai nustebino. Tikėjomės mažesnio aktyvumo, tačiau
tai, kad gyventojai aktyviai renkasi pensijų
anuitetus, rodo, kad jie pasitiki „Sodra“, kuri įsipareigoja išmokas už sukauptas lėšas
mokėti visą likusį gyvenimą“, – sako „Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva
Gerulytė.
Vidutinė „Sodros“ pensijų anuiteto išmoka pernai sudarė 70 eurų. Tačiau kiekvieno gavėjo išmoka skiriasi ir priklauso
nuo sukauptos sumos, pasirinktos pensijų
anuiteto rūšies bei žmogaus amžiaus.
Antai didžiausios išmokos viršija 260
eurų per mėnesį (tokios išmokos gavėjas į
pensijų anuitetų fondą pervedė sukauptus
65 tūkst. eurų), o mažiausia išmoka siekia
24 eurus per mėnesį už gyventojo sukauptus 6000 eurų. Ne mažesnes išmokas šiems
gavėjams „Sodra“ įsipareigojo mokėti kas
mėnesį visą likusį gyvenimą.
Pensijų kaupimo dalyviai, sulaukę senat-

vės pensijos amžiaus ar išėję į išankstinę
pensiją, gali rinktis pensijų anuiteto rūšį.
Trys iš penkių gyventojų pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, kuris užtikrina išmokas
iki gyvos galvos, tačiau dalis sumos atitektų
paveldėtojams, jeigu pensijų anuitetų gavėjas nesulauktų 80 metų amžiaus.
Kas penktas dalyvis rinkosi standartinį
pensijų anuitetą, kurio išmokos, palyginti
su kitomis pensijų anuitetų rūšimis, yra
didžiausios, tačiau nėra paveldėjimo galimybės. Kas šeštas rinkosi atidėtąjį pensijų
anuitetą.
Dauguma pensijų anuitetų gavėjų gyvena didmiesčiuose, kaip ir dauguma pensininkų, tačiau ne vienas jų gyvena ir mažesniuose miestuose – Mažeikiuose, Telšiuose,
Ignalinoje ir kitur. Tarp pensijų anuitetų
gavėjų – beveik du trečdaliai vyrų.
Prognozuojama, kad šįmet „Sodros“
pensijų anuitetų fondas pasipildys 4 mln.

eurų, o pensijų anuitetų gavėjų skaičius
perkops 500.
Išaugo ir pensijų kaupimo dalyvių skaičius bei į pensijų kaupimo fondus pervestos sumos. „Sodros“ duomenimis, nuo praėjusių metų liepos kaupti antros pakopos
pensijų fonduose pradėjo beveik 27 tūkst.
gyventojų, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą ir nusprendė tapti dalyviais, – tai yra
60 proc. gyventojų, pakviestų dalyvauti pensijų kaupime. Dar 11 tūkst. gyventojų patys
pasirašė pensijų kaupimo sutartis su savo
pasirinktomis bendrovėmis.
Šiuo metu antros pakopos pensijų kaupime dalyvauja 1,37 mln. šalies gyventojų.
Per metus „Sodra“ į jų asmenines sąskaitas
pensijų kaupimo fonduose iš viso pervedė
beveik 417 mln. eurų – 20 mln. eurų daugiau nei prieš metus. Iš jų beveik 125 mln.
eurų sudarė valstybės paskatos, o apie 292
mln. eurų – pačių gyventojų įmokos.
Dalyvavimą antros pakopos pensijų kaupime pernai baigė 13 500 gyventojų – daliai
jų, sukaupusių 10 tūkst. ir daugiau eurų,
„Sodra“ pradėjo mokėti pensijų anuitetus.
Sukaupę mažiau atgavo sukauptą sumą
arba sulaukė periodinių išmokų iš pensijų
kaupimo bendrovių. Dalies gyventojų, nesulaukusių senatvės pensijos amžiaus, sukauptas turtas atiteko paveldėtojams.
„Sodros“ inf.
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Kaip Vilkaviškyje buvo šventinamos
sukilėlių vėliavos
ISTORIJA

Praėjusiais metais Vilniuje buvo iškilmingai palaidoti Gedimino kalno
papėdėje rasti 1863 metų sukilimo vadų palaikai. Ką apie to laikmečio bandymą išsivaduoti iš rusų priespaudos rašė mokytojas Jurgis
Vencius? Kokios nuotaikos vyravo tuo metu Užnemunėje, Vilkaviškyje ir Marijampolėje?
Mokytojas Jurgis Vencius gimė 1855 metais Būdos kaime, Paežerių valsčiuje. Baigė Veiverių mokytojų seminariją ir penkerius metus mokė Paežerių vaikus. Jis
buvo labai pamaldi ir drąsi asmenybė,
garsėjo kaip daraktorius, kuris paslapčia
mokė lietuvių vaikus skaityti. Kalintas Marijampolės kalėjime.
Pateikiu J. Venciaus prisiminimų ištrauką apie devynioliktajame amžiuje vykusį
lenkų ir lietuvių sukilimą.
„Sukilimui prieš caro valdžią lenkai
pritarė, tačiau Suvalkų krašto lietuviams

KRYŽIAŽODIS

jis buvo visai svetimas ir nesuprantamas.
Tačiau šiam maištui pritarė sulenkėję lietuviai dvarponiai, kunigai, raštininkai, vaitai ir kiti laisvesnės profesijos asmenys.
Lenkai visu atsidėjimu gamino ginklus ir
tvarstomą medžiagą. Dvarų kalviai ginklus kaldavo tik naktimis. Kiti kaimuose
slapta rinko aukas javais. Tačiau buvo tokių, kurie iš tų aukų gerai pralobo ir nusipirko žemes.
Sukilėlių ginklai buvo labai menki.
Dažniausiai atlenkti dalgiai, įtvirtinti į rankenas kardai, o šautuvai buvo retenybė.

Dažniausiai – prūsiški, su dviem tūtomis.
Kartais pasitaikydavo amerikoniškų su keturiomis tūtomis. Taip pat turėjo šiek tiek
patrankų. Būdavo išskaptuoja storą rastą
ir šaudo akmenimis. Durtuvus atstojo ant
ilgų medinių kotų pritvirtinti dalgių galai.
Teko matyti apsiginklavusių šakėmis.
Kartą sutartą dieną Vilkaviškyje turėjo būti sukilėlių vėliavų pašventinimas.
Pašventinimas tą dieną prasidėjo visame
Suvalkų krašte. Kai atėjo eilė šventinti vėliavas, visi Vilkaviškio parapijos kunigai
išvažiavo namo. Klebonijoje liko senas,
kurčias kunigas. Jis buvo varu priverstas
atlaikyti pamaldas. Per jas bažnyčią apsupo kazokai. Kiekvieną žmogų vedė iš bažnyčios ir plakė. Apsidirbę su ponais nuėjo
į kleboniją.
Sukilimo pradžioje rusai su sukilėliais
elgėsi gana švelniai. Dažniausiai pagautus
mušdavo ir paleisdavo. Tokiu būdu jie manė

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

likviduoti maištą. Lenkams pradėjus šaudyti rusus, ir rusai tada jau neiškentė. Užvirė
tikras karas.
Caras Aleksandras II labai nusiminė ir
išsigando sukilimo. Ketino Lenkijai grąžinti senas teises. Tačiau Muravjovas-korikas
carą greit nuramino ir pasisiūlė imtis priemonių.
Suvalkų krašte Muravjovas visus lenkų
valdininkus atleido, o į jų vietą atkėlė rusus.
Iš visų mokyklų pašalino lenkų kalbą ir įvedė rusų. Visi dvarai pradėjo mokėti kontribuciją.
Augustavo gubernija buvo padalinta į dvi:
Suvalkų ir Lomžos. Pietinė Suvalkų gubernijos dalis su Mozūrais teko malšintojui
Baklanovui. O lietuviškoji ir šiaurinė dalis
su Naumiesčio, Marijampolės, Vilkaviškio
ir Kalvarijos apskritimis atiteko Muravjovui.
] Nukelta į 12 p.

Emocinė pagalba –
numeriu 1809
Žmonės, kuriems šiuo metu reikalinga psichologinė emocinė pagalba, turėtų įsiminti vienintelį telefono numerį 1809. Paskambinus šiuo trumpuoju
numeriu, pagalbą suteiks skirtingų emocinės pagalbos linijų savanoriai ir profesionalūs psichologai.
Tuo pačiu numeriu veikia „Vilties linija“ suaugusiesiems, „Pagalbos moterims linija“, „Tėvų
linija“, „Jaunimo linija“, „Vaikų
linija“ ir „Sidabrinė linija“ senjorams.
Skambučiai yra nemokami.
Numeris 1809 veiks viso karantino metu ir kurį laiką jam pasibaigus pagal poreikį.
„Kiekvienas rūpestis gali turėti savo ausį. Susisiekite“, – gyventojus, kuriems per karantiną
atsirado baimė dėl ateities, nerimo jausmas dėl darbo, bendros
Lietuvos ir pasaulio situacijos
kovojant su koronavirusu, kurių
santykius su artimaisiais, šeimos

nariais ištiko krizė, drąsina psichologinės emocinės pagalbos
kampanijos iniciatoriai.
Numerį 1809 inicijavo Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ir Lietuvos emocinės
paramos tarnybų asociacija, įgyvendinant projektą dalyvauja ir
NVO ekspertų grupė.
Šios asociacijos linijos teikia
psichologinę emocinę paramą ir
internetu.
Informaciją apie paramos
teikimo internetu būdus ir laiką
galima rasti http://www.klausau.
lt/internetas.
„Santakos“ inf.

Lošimas Nr. 1293.

TELELOTO

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas sausio 12 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – DUBLONAS.

Atsakymai. Vertikaliai: Skystis. Minia. Galanda. Riešutinė. Brutali. Inis. Usis. Lauk. Takas. Šaus.
Esminė. Popas. Arbatinė. Išreta. Kitos. Ąsos. Ėsi.
Horizontaliai: Ežia. Kvadratas. Morė. Startukai. Niasa. Natą. Delis. Ėras. Ašis. Apaks. Distiliuoti. Ina.
Spitė. Vilnius. Anos. Ėsk. Įsėsi.

Redakcijos adresas:
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis

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

72 29 37 27 66 22 62 24 68 23 59 11 15 52 40 69 58
41 01 26 20 05 45 25 30 51 61 35 13 55 33 19 36 47
70 02 50 56 75 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 54
07 65 32 71 49 03 08 17 43 09 42 38 12 (visa lentelė).
Papildomi prizai: 025*481, 001*372, 025*276 –
pakvietimas į TV studiją; 0007066 – automobilis
„Hyundai Kona Hybrid“.
Laimėjimai: visa lentelė – 5 x 3255 Eur, įstrižainės –
11,50 Eur, eilutė – 1,50 Eur, keturi kampai – 1,50 Eur.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“

KORESPONDENTAI:
Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)

Data: 2021-01-17.

8 685 69 150.

Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)

8 682 60 747.

Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)

8 681 70 680.

Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)

8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),

(8 342) 20 805, 8 685 17 286.

Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)

8 656 53 432.

Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)

8 650 13 988.

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

Tiražas – 4133 egz.

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

UAB „Sūduvos galvijai“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
viešajame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą

Dantų protezavimo paslaugos

PARDUODAMAS TURTAS
1.

Mokykla, bendras plotas 2110,71 kv. m

2.

Katilinė, bendras plotas 67,26 kv. m

3.

Sandėlis, bendras plotas 76,31 kv. m

4.

Stadionas

5.

Kiemo statiniai (lauko tualetas, atliekų
Klampučių g. 5A,
duobė, kiemo aikštelė)
Klampučių k.,
Konteinerinė katilinė, bendras plotas Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r. sav.
31,29 kv. m

6.
7.

Kiti inžineriniai statiniai –
dūmtraukis

8.

Šilumos tinklų įvadas (dviejų
vamzdžių trasa)

9.

Žemės sklypo B dalis – plotas 2,0976
ha, naudojimo būdas – visuomeninės
paskirties teritorijos

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Registruokitės į procedūrą savo mieste:

12. Žemės sklypo A dalis – plotas 0,4317
ha, naudojimo būdas – visuomeninės
paskirties teritorijos

8 648 45 222 (Darvino g. 16-1, Kybartai),
8 672 07 050 (J. Basanavičiaus a. 5, Marijampolė),
8 671 58 058 (Draustinio g. 4-2, Alytus),
8 670 69 222 (Statybininkų g. 3-1, Vilkaviškis).

Daugiau informacijos tinklalapyje
https://sypsenosekspertai.lt.

Gyvenamąjį namą, esantį Jevonio g. 89, Dabravolės k., Pajevonio
sen., Vilkaviškio r. sav. (61,19 kv. m., 2 kamb., pradinė objekto pardavimo kaina – 1 760 Eur + 658,84 Eur (žemės sklypo parengimo išlaidos).
Aukciono sąlygos skelbiamos www.vilkaviskis.lt ir www.evarzytynes.lt
Registracija – vasario 10–11 d.
Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė, tel. (8 342) 60 054, el. p. lina.
Užsk. 140
mureikaite@vilkaviskis.lt.

Klampučių g. 5C,
Klampučių k.,
Šeimenos sen.,
Vilkaviškio r. sav.

Bendras žemės sklypo plotas – 2,5293 ha.
Pradinė komplekso pardavimo kaina – 46 470 Eur.
Registracija – vasario 5–8 d.
Visas nekilnojamasis turtas parduodamas kartu.
Aukciono sąlygos skelbiamos www.evarzytynes.lt.
Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė, tel. (8 342) 60 054,
Užsk. 49
el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt.

A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
IM
IŠS

OK

ĖT

INA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka Vilkaviškio ir Kybartų miestuose 5 butus.

I

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje, centriniai vartai).

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

♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
Vilkaviškis
(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

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

Užsk. 1285

VISOS AUTOSERVISO
PASLAUGOS
PAS ŽYDRŪNĄ

Butų pirkimas skaidomas į 5 dalis:
I 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;
VII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
VIII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Vilkaviškio mieste.
Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m
naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
XIII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais;
XIV dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Kybartų mieste. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto, su visais komunaliniais patogumais.
Butų pirkimas atliekamas vadovaujantis Būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis. Su jomis galima susipažinti Savivaldybės tinklalapyje www.vilkaviskis.lt.
Smulkesnę informaciją galima gauti nurodytu adresu arba tel.
(8 342) 60 192, el. p. algimantas.simanynas@vilkaviskis.lt, tel. (8 342)
Užsk. 48
60 193, el. p. valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt.

Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje,
tel. / faks. (8 342) 20 139,

tel. 8 685 83 104.

Užsk. 39

KUBILO NUOMA

Užsk. 470

brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas žvyras
● Skalda
● Akmuo

Gali pasiimti savo transportu.

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!
Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487.
Užsk. 10

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti
Tel. 8 640 27 022.
Užsk. 3311
Užsk. 5

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“).

Užsk. 7

PARDUODA
7,55 ha iš 22,64 ha žemės ūkio
sklypo Augiškių k., Keturvalakių
sen. (našumo balas 52,9). Likusą
dalį gali išnuomoti.
Tel. 8 641 91 115.
8
Arklines roges, vežimą (tinka
kinkyti ponius), balną ir ponių
pakinktus.
Tel. 8 611 51 375.

131

Paršelius.
Tel. 8 658 13 756.

141

Ką tik išspaustą linų sėmenų,
saulėgrąžų, rapsų, kanapių bei
kitų kultūrų aliejų, išspaudas
(„kalocių“), putpelių kiaušinius
(12 vnt. dėžutėje).
Sodėnų k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 618 20 215.

9

Kiaulienos skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,55 Eur už
kg, lenkiška – 2,25 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
10
Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius,
garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.

555

Šienainio ritinius iš pernai sėtos
žolės.
Tel. 8 685 76 462.
2837
Mažiausia kaina – lapuočių
sukapotas ir rąsteliais malkas,
juodalksnines atraižas pakais ir
supjautas.
Tel. 8 602 09 301.
1831
Pigiai – kokybiškas sausas
skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, juodalksnines stambias
supjautas ir nepjautas (pakais)
atraižas, smulkias atraižas
prakurams, pjuvenas didmaišiais.
Greitai pristato.
Tel.: 8 610 45 504.
1829
Beržines ir alksnines malkas,
atraižas pakais ir supjautas,
pjuvenas didmaišiais. Veža nemokamai.
Tel. 8 690 27 280.
1832
Sausas skaldytas malkas, malkas
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.
1830

Užsk. 93

UAB „Vilkdara“

Užsk. 7

Tel.: 8 620 35 000

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
viešajame aukcione parduoda:

11. Krepšinio aikštelė

Medienos perdirbimo įmonė
UAB „Juodeliai“ dirbti
Marijampolės gamybiniame
padalinyje (Medeinos g. 3,
Nendriškių k., Marijampolės
sav.), kviečia prisijungti prie
naujos komandos
cecho darbuotojus
(siūlo 700 Eur „į rankas“),
pjovimo staklių operatorius
(siūlo 1100–1500 Eur
„į rankas“),
ekskavatorių vairuotojus
(siūlo 1200–1500 Eur
„į rankas“),
autokrautuvo vairuotojus
(siūlo 1000 Eur
„į rankas“),
elektrikus-automatikus
(siūlo 900–1300 Eur
„į rankas“),
šaltkalvius-remontininkus
(siūlo 800–1000 Eur
„į rankas“).
Darbuotojus veža autobusu
arba kompensuoja išlaidas
kurui (yra papildomų sąlygų).
Garantuoja laiku mokamą
ir nuo rezultatų priklausantį
darbo užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą!
Tel.: 8 686 34 981,
8 698 41 844.
Užsk. 2763

„Šypsenos ekspertai“

Užsk. 24

10. Mokykla, bendras plotas 605,35 kv. m,
kultūros paveldo objektas

JUODELIAI SAMDO!

odontologijos klinikoje

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

Gera kaina! Parduoda lapuočių
malkas (nuo 22 Eur už erdm).
Tel. 8 699 40 234.
1833
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

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

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
» Karstai » Rūbai » Gėlės
» Šarvoja visose salėse » Katafalko nuoma
» Yra šaldytuvas » Kremacija Lenkijoje
» Kitos paslaugos

J. Basanavičiaus g. 46, Kybartai;
Vilniaus g. 34, Virbalis

„RAMYBĖ“

Užsk. 46

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse
Užsk. 26

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros).

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

Beržines, alksnines, ąžuolines
skaldytas malkas, rąstelius,
atraižas stambias ir prakurams,
pakais arba supjautas.
Tel. 8 609 73 915.
2735
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
Malkas: eglines, drebulines –
19 Eur už erdm, alksnines – 20
Eur už erdm, beržines –
23 Eur už erdm, ąžuolines –
27 Eur už erdm, uosines –
28 Eur už erdm. Veža rąsteliais,
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.
1359
Malkos atpigo! Parduoda sausas
skaldytas beržines, uosines,
alksnines malkas, stambias
alksnines, beržines supjautas ir
nesupjautas (pakais) atraižas,
smulkias atraižas prakurams.
Atveža nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.

Užsk. 137

PERKA

PARDUODA

3

Skaldytas skroblo, ąžuolo,
beržo, alksnio, drebulės, uosio
malkas, įvairias atraižas. Veža
mažais ir dideliais kiekiais.
Padeda sunešti.
Tel. 8 615 69 548.
96

Mišką su žeme arba išsikirsti, taip
pat pavienius medžius išsikirsti.
Atsiskaito iškarto.
Tel. 8 675 24 422.
97
UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
– (iki 1,50 Eur už kg), telyčias –
(iki 1,45 Eur už kg), karves – (iki
1,20 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.
133

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

14

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

„NETEKTIS“

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

33

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

„KASPINAS“
Kapų g. 3, Vilkaviškis

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

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

Javų kombainą NIVA SK-5 (geros
būklės).
Tel. 8 659 37 524.
143
Šienapjovę FORTSCHRITT ir
jos pjaunamąją, didžiuosius
spudulinius presus KIRGISTAN,
JOHN DEERE, DEUTZ FAHR,
CLAAS, WELGER, SIPMA,
ritininius presus PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339.
2268
Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 640 28 293.
1951
Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius, angliškus, po
avarijos ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto.
Tel. 8 630 64 004.
1615
AUDI, VW, MERCEDES BENZ,
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA,
MAZDA markių automobilius.
Pasiima patys. Atsiskaito iš
karto. Sutvarko reikiamus
dokumentus.
Tel. 8 691 85 616.
Įvairių markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po
avarijos. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.
Visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar
po avarijos. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 637 96 853.

1613

1614

1612

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

132

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

101

Gręžia vandens gręžinius, įrengia
geoterminį šildymą. Darbai nuo
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020,
8 686 83 265,
www.melkerlita.lt.
844
Elektros įrenginių ir instaliacijos
montavimo darbai. Sutartys
su įmonėmis dėl elektros
įrenginių techninės priežiūros
ir aptarnavimo. Techninės
dokumentacijos paruošimas ir
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
www.saugielektra.lt.
34
Kaminų, dūmtraukių,
krosnių valymas, priežiūra ir
skardinimas.
Tel. 8 621 99 958.

Amžiams užsimerkė akys, lūpos neprabils jau niekada. Liko
tuštuma, liepsnelės žvakių ir prisiminimas – lyg negyjanti
žaizda.
Dėl mylimo tėvelio Juozo SNAPKAUSKO mirties nuoširdžiai
užjaučiame Dainą Laucienę bei jos artimuosius.
Pajevonio moterų vokalinio ansamblio „Aušrinė“ narės

64

110

Gyvenimo gija nutrūko taip staiga ir nebeliko nė šešėlio –
tiktai supiltas žemės kauburėlis.
Dėl Alfonso BERŽINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio
žmoną ir artimuosius.
Albina ir Vaidas Mickevičiai, Romutė ir Albinas Juraičiai
„KybNet“ internetas – iki 50
Mb/s. Paslaugos teikiamos
Kybartuose, Vilkaviškyje bei
20 km spinduliu aplink juos.
Televizijos antenų montavimas,
prijungimas. Automobilinio
bokštelio nuoma (strėlės ilgis
– 16 m, už 1 val. – 20 Eur). J.
Basanavičiaus g. 38,
Kybartai.
Tel.: 8 676 36 184,
8 676 36 185, www.kybnet.lt. 65
Montuoja nuotekų, valymo
įrenginius, tiesia vidaus, lauko
nuotekų vamzdžius, atlieka
visus melioracijos darbus, rauna
kelmus.
Tel. 8 672 03 000.
3120
Minkštų baldų, čiužinių, kilimų,
automobilių salonų ekologiškas
valymas garais! Taip pat atlieka
ir cheminį valymą. Valymo
paslaugas teikia kliento namuose
arba bet kurioje kitoje klientui
patogioje vietoje.
Tel. 8 631 56 395.

1381

ĮVAIRŪS

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 639 53 943.

UŽJAUČIAME

Valo kaminus, katilus, šildymo
sieneles, židinius. Restauruoja
arba atstato kaminus. Dirba
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

106

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
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
Kvalifikuoti stogdengiai
geriausiomis kainomis dengia
naujus ir renovuoja senus stogus
įvairiomis dangomis (keičia,
dengia, skardina, šiltina vata).
Tel. 8 601 34 158.
35

138

Atlieka statybos ir remonto
darbus (montuoja gipso kartono
plokštes, glaisto, dažo, kloja
grindų laminatą, tapetuoja ir kita).
Tel. 8 644 49 473.
145
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. 17
Praeitą šeštadienį Stirniškių miške
rastas besiblaškantis pasiklydęs
žemaūgis šuo.
Tel. 8 698 38 456.
144
Vilkaviškyje dingo rudai juodas
spanielių mišrūnas. Mačiusiuosius
ar priglaudusiuosius prašo
paskambinti tel.: 8 618 04 935,
8 618 04 933.
142

DARBAS
Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas dirbtuvių vedėjasautomechanikas (sunkiasvorių
transporto priemonių remonto
darbo organizavimas, planavimas
ir darbo kokybės kontrolė).
Tel. 8 698 33 217.
73
Įmonei reikalingas apdailininkas ir
pagalbinis darbininkas.
Tel. 8 673 99 879.
71
Ieško gamybos darbuotojo
Virbalyje (produkcijos gaminimas
pagal pateiktas receptūras,
fasavimas į taras, pagalbinių
darbų atlikimas). Privalumas
– autokrautuvo vairuotojo
pažymėjimas. Atlyginimas
650–900 Eur (prieš mokesčius).
CV siųsti el. p. info@procolor.lt.
Tel. 8 699 69 338.
139
Ieško laboranto (-ės) dirbti
laboratorijoje (produkcijos
tonavimas) Virbalyje. Svorių
iki 25 kg kilnojimas, darbas
su cheminėmis medžiagomis.
Atlyginimas 650–800 Eur (prieš
mokesčius). CV siųsti el. p. info@
procolor.lt.
Tel. 8 699 69 338.
146

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

Kaip Vilkaviškyje buvo
šventinamos sukilėlių vėliavos
ISTORIJA

] Atkelta iš 9 p.

rusus, kurie kalbėjo apie carą
Aleksandrą II. Vienas atsiklaupęs
Muravojovas tam tikrose vietose
meldėsi prieš jo paveikslą. Kitas jį
uždarė visus kelius. Tose vietose,
vadino antruoju Dievu, tik žemėje.
užkardose stovėjo sargyba. DiePietinėje Suvalkų krašto puną buvo statomi du, o naktį ketusėje sukilėlius gaudė malšintojo
ri sargai. Sukilėliai tokius sargus
Baklanovo kariuomenė. Jam budažnai nušaudavo, jeigu jie atvo pavesta Suvalkų, Seinų ir Ausisakydavo juos praleisti. Rusai
gustavo sritys. Baklanovas buvo
sugautus sukilėlius dažniausiai
šiek tiek geresnis už Muravjovą.
kardavo. Taip buvo daroma kiekDegtinę gerdavo kaip vandenį.
viename didesniame miestelyje.
Apvažiuodavo kiekvieną valsčių
Mažiau kaltus trėmė į Sibirą.
ir miestelį.
Visi žmonės buvo labai išsiVieną kartą minėtas Baklanogandę ir tokio žiaurumo visiškai
vas atvažiavęs į Metelius gerai
nesitikėjo. Viso sukilimo metu
išgėrė ir nuėjo miegoti. Klebonui
neutralūs vyrai turėjo slapstytis
jau buvo iš anksto pranešta apie
tiek nuo rusų, tiek nuo pačių sukijo įprotį. Mėgdavo anksti atsikėlėlių. Naktimis miegojo miškuose
lęs gerokai išgerti. Paskui pasiimar laukuose. Dažniausiai pavalgę
davo bizūną ir eidavo į kiemą ar
vakarienės išeidavo iš namų ir įsikambarius gal ras ką primušti.
sukdavo į šiaudų kūlį. Moterys ir
Jeigu kažką rasdavo, po to visą
vaikai nuolat gyveno baimėje.
dieną būdavo linksmos nuotaiPatys sukilėliai tiek dienas,
kos.“
tiek naktis leisdavo miškuose ir
1863 m. sukilimo metu Sūduviešai rusamas nesirodydavo. Atėvoje gyvenę lietuviai gudraudajus nakčiai versdavo gyventojus
mi bandė išvengti nemalonumų.
juos maitinti, o atsisakius bausdaSukilimas buvo numalšintas, po
vo mirtimi arba tiesiog sudegindajo sekė lietuviškos spaudos drauvo namus. Jei rusai sužinodavo,
dimo laikotarpis. Lietuvių atsakad gyventojai sušelpė sukilėlius,
kas į draudimus buvo masinis
taip pat panašiai elgdavosi.
lietuviškų knygų spausdinimas
Suvalkų krašto lietuviai sukiMažojoje Lietuvoje ir gabenilimui nepritarė, nes suprato, kad
mas į likusią Lietuvą. Pirmųjų
maištas buvo sumanytas ponų.
lietuviškų laikraščių „Aušra“ ir
Lietuviams gyvenimas tapo nepa„Varpas“ atsiradimas. Vilkavišvydėtinas. Teko taikytis tiek prie S Pamaldos Vilkaviškio katedroje 1928 metais.
kiečių Vinco Kudirkos, Jono Barusų, tiek prie sukilėlių. Rusai iešsanavičiaus, Petro Kriaučiūno
kodami sukilėlių dažniausiai po kaimus bas- kabindavo tarp šventųjų. Rusų kareiviai pradėtas tautinis atgimimas.
tydavosi girti. Kardais kapodavo žmonių pamatę caro portretą sustingdavo, žegnoTomas SUŠINSKAS
daiktus, pagalves. Po tokių apsilankymų davosi ir girdavo namus. Taip gudraujant
Muziejininkas
piliečio troba likdavo kaip po pogromo.
reikėdavo būti labai atsargiems, kad to
Projektą „Laisvės pamokos“
Lietuvių šeimos nusipirkdavo caro pa- nepamatytų sukilėliai.
remia Spaudos, radijo
veikslą ir jį laikydavo kur nors paslėpę.
Apskritai rusai carą labai gerbdavo
ir televizijos rėmimo fondas
Rusams pasirodžius jį ištraukdavo ir pa- ir net dievindavo. Teko kartą nugirsti du

S Nuo rudens užsilikę vaisiai iš tolo
šviečia sniegu užklotoje aplinkoje.
Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

ORAI

Gerokai atšils
Šiandien kai kur truputį pasnigs, sustiprės
pietų, pietryčių vėjas. Temperatūra sieks
8–12 laipsnių šalčio.
Trečiadienį naktį dar žada pasnigti,
pustyti, o dieną sniegą jau keis šlapdriba
ir lietus. Dieną vietomis formuosis lijundra. Pūs stiprokas pietryčių, pietų vėjas.
Temperatūra naktį laikysis apie 6–11 laipsnių šalčio, dieną kils nuo 2 laipsnių šalčio
iki 3 laipsnių šilumos. Atsargiai – vietomis
gali būti labai slidu.
Ketvirtadienio naktį kris šlapdriba,
lietus, formuosis plikledis, o termometrai
rodys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių
šilumos. Dieną dangus kiek pragiedrės, o
temperatūra kils iki 1–5 laipsnių šilumos.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo

Gyvulių augintojus gąsdina nauji reikalavimai

Saulė leisis

] Atkelta iš 4 p.

Ožiaragis (12 22–01 19)

„Mes ir taip planuojame artimiausiu metu įsigyti pienui skirtą šaldytuvą. Pagal
ūkio modernizavimo projektą esame įsipareigoję tai daryti. Vis dėlto daugelis
žemdirbių negalėtų sau to leisti. Pieno
supirkimo kainos yra tokios, kad jos leidžia tik išgyventi. Apie jokias investicijas
daugelis iš mūsų net negali pagalvoti“,
– kalbėjo B. Rimavičienė.

Mažėja statytojų

Skeptiškai į galimą naująją tvarką žiūrėjo ir rajone pieną superkančių žemės
ūkio kooperatyvų vadovai. ŽŪK „Senoji
kryžkelė“ pirmininkas Arvydas Jurgelaitis
teigė, kad tokie pakeitimai supykdytų daugelį šalies ūkininkų ir šie tikrai kovotų už
senos tvarkos grąžinimą. Panašios nuomonės laikėsi ir ŽŪK „Melbras“ direktorius
Rimutis Gudaitis. Anot jo, tikrai ne visi ūkininkai galėtų įsigyti šaldymo įrangą.
Abu minėti kooperatyvai yra didžiausi pieno supirkėjai rajone, vienijantys
maždaug po 400 pieno statytojų.
„Kasdien superkame po 40 tonų pieno. Tarp savo tiekėjų turime ir smulkių,
ir stambių ūkininkų. Pastaruoju metu jų
skaičius išlieka panašus – vieni traukiasi
dėl natūralių priežasčių, tačiau neretai
juos pakeičia kiti pieno gamintojai. Šiuo
metu mažiausia pieno supirkimo kaina
– 18,4 cento už litrą“, – sakė A. Jurgelaitis.
ŽŪK „Melbras“ direktorius R. Gudaitis su nostalgija prisiminė laikus, kai

kooperatyvas vienijo per tūkstantį pieno
statytojų. Vadovo teigimu, pastaraisiais
metais pastebimos itin akivaizdžios besitraukiančiųjų iš pienininkystės sektoriaus tendencijos.
„Žmonės traukiasi dėl įvairių priežasčių. Tikrai nemanau, kad sąlyginai
nedidelės pieno supirkimo kainos yra pagrindinė to priežastis. Apskritai, karves
laiko praktiškai vien vyresnio amžiaus
žmonės. Jaunimas visiškai nenori dirbti su gyvuliais. Šio sektoriaus ateitis priklausys nuo daugelio niuansų. Vienas iš
jų – besikeičiantys pieno vartojimo įpročiai“, – svarstė R. Gudaitis.

Nesupranta draudimo

„Man asmeniškai galima nauja pieno
supirkimo tvarka jokios įtakos neturėtų.
Priešingai, pasitraukus mažiesiems ūkininkams imtų dar labiau trūkti pieno ir
galbūt perdirbėjai būtų priversti bent
kiek pakelti supirkimo kainas. Vis dėlto
nenorėčiau, kad kainos būtų keliamos
tokiais būdais. Lietuvai reikia ir smulkiųjų pieno gamintojų!“ – pabrėžė bene didžiausias rajono pieno gamintojas, Bartninkų seniūnijoje gyvenantis Albinas
Šneideris.
Dar labiau nei galima pasikeitusi pieno supirkimo tvarka jį neramino priimti
mėšlo tvarkymo taisyklių pakeitimai. Pagal juos, jau nuo šių metų kovo įsigalios
draudimas nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20
d. išvežti į laukus kraikinį mėšlą.
„Tokie draudimai – labai keisti. Net

mokslininkai nesupranta, kuo jie pagrįsti. Šiltuoju metų laiku, kai azoto junginių
garavimas didžiausias, mėšlą leidžiama
vežti ir perkrauti į lauko rietuves, o žiemą, kai išgaravimas mažiausias, – ne!
Kur logika? Be to, juk laukuose sandėliuojamas mėšlas taip nekrenta į akis, kaip
esantis prie namų. Tai – ir tvarkos klausimas! Be Lietuvos, vos dvi Europos Sąjungos šalys – Latvija ir Airija – draudžia šaltuoju metų laikotarpiu lauke sandėliuoti
mėšlą. Bijau, kad tokie draudimai tik dar
labiau prisidės prie gyvulininkystės sektoriaus naikinimo mūsų šalyje“, – apmaudo neslėpė A. Šneideris.
Pakalbinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė
Bindokaitė, kuruojanti gyvulininkystės
sritį, pritarė, kad saugoti gamtą būtina,
tačiau, jos nuomone, naujieji teisės aktai,
reglamentuojantys mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimus, yra šiek tiek per griežti.
Specialistė svarstė, kad būtent dėl griežtų
reikalavimų nemažai ūkininkų atsisako
auginti gyvulius.
„Norint saugoti gamtą, reikėtų nepamiršti saugoti ir gyvulininkystės šaką
kaimuose. Manau, kad tvarkingai laukuose laikomas mėšlas nedaro jokios žalos
gamtai arba ji yra minimali. Šiandien gyvulininkystės ūkiai dėl žemų produkcijos
supirkimo kainų neturi investicijų kažką
keisti – belieka trauktis. Tą labai dažnai
girdžiu iš mūsų krašto ūkininkų“, – teigė
J. Bindokaitė.
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Dienos trukmė

08:30
16:29
07:59

Jaunatis iki sausio 19 d.

VARDINĖS
s Sausio 19 d.

Gedvilė, Kanutas, Marijus, Marina,
Marius, Morta, Raivedys

s Sausio 20 d.

Daugvyda, Daugvydas, Fabija,
Gintvainas, Gintvainė, Nomeda,
Sebastijonas, Skaistė, Skaistis

s Sausio 21 d.

Agnietė, Augas, Augis, Augūnas,
Augūnė, Galigintas, Garsė, Ina, Inezė

KALBOS PATARIMAI
Ar vartotini žodžiai
„eliminuoti“, „išeliminuoti“?
Eliminuoti yra tarptautinis žodis. Jis reiškia išskirti, išstumti, pašalinti, panaikinti.
Kadangi žodis reiškia baigtinį veiksmą, jis
vartotinas be priešdėlio iš-.
Kiekvienu konkrečiu atveju verta pagalvoti
ir apie lietuviškus žodžio atitikmenis, pvz.,
Lietuva buvo eliminuota (išstumta, pašalinta) iš Rytų rinkos. Korupcijos galimybė yra
visiškai eliminuojama (atmetama).

