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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Dvaro sodybos paežerėje
įrengtas pontoninis lieptas
Eglė MIČIULIENĖ

Praėjusią savaitę Paežerių
ežero pakrantėje, dvaro sodybos teritorijoje, įrengtas
pontoninis lieptas. Šį sumanymą leido įgyvendinti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšų finansuojama
Bendruomenės iniciatyvų,
skirtų gyvenamajai aplinkai
gerinti, programa.

] VAKCINOS
Ilgai laukusios rajono gydymo įstaigos pagaliau gavo nemokamų gripo
vakcinų. Tad gyventojai, kuriems dėl
amžiaus ar lėtinių ligų priklauso nemokama vakcina, kviečiami kreiptis
į savo sveikatos priežiūros įstaigos registratūrą.

] EILĖJE – STADIONAS
Vakar Savivaldybės vadovai į susitikimą pakvietė keletą sporto bendruomenės atstovų, norėdami išklausyti
jų nuomones, pastabas, patarimus dėl
numatomos Vilkaviškio miesto stadiono rekonstrukcijos projekto rengimo.
Savivaldybė yra pateikusi paraišką
dėl šio projekto finansavimo Valstybės
investicijų programos lėšomis, tačiau
kada ateis eilė šioms lėšoms gauti, kol
kas niekas negali pasakyti.

Kaip „Santakoje“ jau buvome rašę, šią
vasarą buvo paskelbtas bendruomenės
iniciatyvų konkursas, kuriame dalyvavo dviejų kategorijų – mažos ir didelės
apimties – nekomerciniai projektai.
Savivaldybės administracijai buvo pateikta 12 paraiškų su įdomiomis ir netradicinėmis idėjomis. Darbo grupei at- S Naujasis pontoninis lieptas atrodo tvirtas, dailus ir jau traukia virš vandens pavaikštinėti dvaro parko lankytojus.
Autorės nuotr.
rinkus penkias (dvi didelės apimties ir
tris – mažos), už pačias patraukliausias
iniciatyvas balsavo gyventojai.
veiklos sutartį su pakrantės teritoriją val- čiame gyvenvietės centre. Čia rengiamos
Įgyvendinti atrinktos trys idėjos: vienas dančia Suvalkijos (Sūduvos) kultūros cent- kaimo bendruomenės edukacijos, vyksta
didelės ir du mažos apimties projektai.
ro-muziejaus administracija.
pažintiniai pėsčiųjų žygiai. Pagal šią iniciaVieną iš mažųjų projektų laimėjo Pae„Be abejo, mes esame patenkinti tuo, tyvą bus sutvarkyti tvenkinio krantai, apžerių kaimo bendruomenės pateikta idėja kas padaryta. Labai norisi tikėtis, kad žmo- linka, įrengtas takas, apšvietimas, pastatyti
įrengti pontoninį lieptą. Neabejojama, kad nės bus sąmoningi ir naujuoju įrenginiu suoleliai, sūpynės, šiukšliadėžės, pasodinta
tiltas bus patraukli vieta dvaro teritorijos džiaugsis, o ne jį niokos“, – kalbėjo Suval- medelių. Projekto vertė – 16 272 Eur.
lankytojams, o netoli pliažo įsikūrusio Vil- kijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus
Trečia laimėjusi bendruomenės idėja
kaviškio buriuotojų klubo „Škvalo“ jachtos direktorė Jurgita Morozaitė.
– didelės apimties projektas, kuriuo pasiūlyturės galimybę švartuotis dar vienoje ežero
Kaip sakė Vilkaviškio rajono savivaldy- ta Vištyčio ežero pakrantėje įrengti „pelkės
pakrantės vietoje bei pasiūlyti savo paslau- bės administracijos Investicijų ir strateginio tako“ tipo taką ant polių nuo prieplaukos
gas ir turistams. Lieptu naudotis žada ir planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliū- iki naujo paežerės tako. Šiai bendruomenės
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-mu- naitė, šiuo metu įgyvendinamas ir antrasis idėjai įgyvendinti laiko skirta daugiau, iki
ziejus, prie kurio vyksta įvairūs renginiai, mažos apimties projektas, kuriuo užsimota kitų metų pabaigos. Pastaruoju atveju jau
šventės, muzikos festivaliai.
sutvarkyti istorine prasme svarbią viešąją reikalingas ir techninis projektas, kurio pirPontoninio liepto įrengimo projektas erdvę prie buvusio Gižų dvaro tvenkinio.
kimas šiuo metu kaip tik vyksta.
Savivaldybės biudžetui kainavo 18 208 Eur,
Tai – seniūnijos reprezentacinė vieta,
Vištyčio ežero pakrantės takui ant polių
jis buvo įgyvendintas pasirašius jungtinės esanti buvusio dvaro parko teritorijoje, pa- įrengti numatyta beveik 100 000 Eur.

Prenumeruokite „Santaką“ 2021 metams!
Mėn. sk.

„Santaka“

„Santaka“

su nuolaida* (Eur)

(juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn.

6,00

5,50

7,00

3 mėn.

18,00

16,50

21,00

6 mėn.

36,00

33,00

42,00

12 mėn.

66,00

60,00

77,00

taikoma turintiesiems neįgalumą ir senjorams.

Prenumerata priimama:
s

„Santaka“

(fiziniams asmenims, Eur)

* Nuolaida

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

s internetu

www.santaka.info

skiltyje Prenumerata,

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

TRUMPAI

s
s
s

paštuose ir pas mobiliuosius
laiškininkus tel. 8 700 55 400,
pas privačius platintojus
(Vilkaviškyje) tel. 8 610 45 539,
„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje
(II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.

Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje ir internetu netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

] NUOBAUDA
Savivaldybės administracijos Vietinio
ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys
užsitarnavo nuobaudą už tai, kad šio
skyriaus specialistai neatliko savo darbo ir laiku neparengė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos valgyklos atnaujinimo
projekto. Dėl šios priežasties vasarą
suremontuoti valgyklos nesuspėta, o
darbai čia tebevyksta iki šiol. Tarybos
nariams iškėlus problemą, Savivaldybės administracija S. Šlekiui surengė
neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą
ir paskyrė minimalią nuobaudą – 0,5
koeficiento sumažino atlyginimą.

] PREVENCIJA
Šią savaitę policija organizuoja tikslinę prevencinę priemonę. Jos metu
fiksuojami vairuotojai, kurie vairuodami transporto priemonę užsiima
pašaline veikla. Prioritetas teikiamas
nekontaktiniam pažeidimų atskleidimui – vaizdas fiksuojamas iš tarnybinių transporto priemonių, šalia kelio
esančių pastatų, patruliuojant pėsčiomis ir pan. Pareigūnai primena, kad
už naudojimąsi mobiliuoju telefonu
vairuojant gresia 60–90 eurų bauda ar
net teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki
3 mėnesių.

] DEGUČIAI NEDEGĖ
Ugniagesiai džiaugiasi: praėjusią savaitę mūsų rajone neužfiksuota nė vieno
gaisro. Tiesa, ir vėl neapsieita be liepsnos iš dūmtraukio: sekmadienį Bartninkų seniūnijos Aruodiškių kaimo
gyvenamojo namo kamine užsidegė
suodžiai. Gaisrininkus pasiekė ir pranešimas apie Degučių kaime (Keturvalakių sen.) degantį namą. Atvykus į
vietą jokio gaisro nerasta – pranešimas
buvo melagingas.

] PRATĘSĖ
Leidimas laukus tręšti mėšlu ar srutomis pratęstas iki gruodžio 1-osios. Draudimas tai daryti įsigalios gruodžio 2 d.
ir truks iki balandžio 1-osios. Paprastai
laukus tręšti mėšlu ar srutomis draudžiama nuo lapkričio 15 d. iki balandžio
1 d., nebent, atsižvelgiant į hidrometeorologines sąlygas, atskiru įsakymu yra
nustatyta kitaip.
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SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Ar Jūs pritartumėte tos pačios
lyties asmenų partnerystės
įteisinimui?
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Apdovanojimus pelnę verslininkai
bus pagerbti po karantino
Dangyra APANAVIČIENĖ

S Dalia LAPAITIENĖ
iš Vilkaviškio:

– Seniai reikėjo išspręsti šią problemą. Gyvename demokratinėje visuomenėje ir kiekvienas laisvai gali
pasirinkti, su kuo gyventi, ką mylėti.
Sutvarkius tai teisiškai, vienos lyties
žmonės turės teisines garantijas, kurių neturėjo.

S Tautvydas KATKEVIČIUS
iš Klampučių k.:

– Homoseksualų partnerystė manęs netrikdo, tačiau esu už tradicinę
šeimą, todėl šiam Seimo siūlymui nepritariu.

S Aida MENČINSKAITĖ
iš Vištyčio:

– Manau, kad kiekvienas žmogus
yra laisvas rinktis, tačiau esu linkusi
saugoti tradicijas ir pripažinti tik šeimą, kurią sukuria vyras ir moteris.

S Asta VENCIENĖ
iš Kybartų:

– Tos pačios lyties asmenų partnerystei neprieštarauju, tačiau auginti
vaikų šioms šeimoms nederėtų. Tėvai
turi būti skirtingų lyčių. Berniukui tėvas – vyriškumo, o mergaitei mama
– moteriškumo pavyzdys. Šiai ribai
išnykus, turime vyriškas moteris bei
moteriškus vyrus.

S Gabrielė AIDUKAITYTĖ
iš Klampučių k.:

– Puikus pasiūlymas. Visi žmonės
turi jausti laisvę mylėti, nesvarbu, ar
tos pačios lyties žmogų, ar ne. Jeigu
kuo daugiau žmonių žvelgtų į tai liberaliau, būtų mažiau diskriminacijos.

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

Rajono verslo bendruomenė
savo profesinę šventę šiemet paminėjo netradiciškai – forumas,
skirtas Verslo dienai, vyko ne gyvai, o internetu „Zoom“ platformoje. Apdovanojimai paskelbti
taip pat nuotoliniu būdu.
Pranešimai apie verslo
aktualijas

Bendravimas nuotoliniu būdu jau tampa kasdienybe. Į interneto erdvę persikelia
ne tik mokymosi procesai, susirinkimai, bet
ir šventės. Rajono verslininkai, svečiai ketvirtadienį vykusiame renginyje, skirtame
Verslo dienai paminėti, taip pat bendravo
nuotoliniu būdu, prie interneto prisijungę
iš savo biurų ar namų.
Renginį organizavo Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybė, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras bei Vilkaviškio rajono savivaldybė. Į kvietimą dalyvauti nuotoliniame
forume atsiliepė 43 dalyviai – įvairių rajono
įmonių vadovai, valdžios atstovai, svečiai.
Forumo dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Seimo narys
Algirdas Butkevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) prezidentas
Zigmantas Dargevičius, Vilkaviškio turizmo
ir verslo informacijos centro direktorius Vitas Girdauskas.
Forumo dalyviai turėjo progos išgirsti
keletą su šių dienų aktualijomis susijusių

pranešimų. V. Girdauskas apžvelgė verslo situaciją Vilkaviškio rajone. Rengiamą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą
pristatė Aplinkos ministerijos šio plano rengimo darbo grupės vadovė Laimutė Janulienė. Apie informacinių technologijų ateities perspektyvas, vis labiau įsitvirtinančią
elektroninę prekybą bei verslo iš bet kurios
pasaulio vietos galimybes kalbėjo Lietuvos
informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „Infobalt“ vadovas Mindaugas Ubartas.

Paskelbtos, bet neįteiktos
nominacijas

Antroji renginio dalis buvo skirta Vilkaviškio rajono verslo nominacijoms, kurias
paskelbė ir nominantus sveikino patys steigėjai.
Savivaldybės nominaciją „Tvarus verslas“ pristatė meras A. Neiberka. Jis apdovanojimą skyrė UAB „Circle Supply“ (vadovė
Jūratė Treigytė) už tai, kad ši efektyviai dirbanti bei žiedinės ekonomikos principus
puoselėjanti Danijos kapitalo bendrovė
pridėtinę vertę kuria mūsų rajone, savo
kasdieniuose darbuose siekia ne trumpalaikės naudos, o tvaraus bendradarbiavimo, pusiausvyros tarp pelno ir socialinės
atsakomybės.
Seimo narys A. Butkevičius nominaciją „Už investicijas į verslo plėtrą“ skyrė
UAB „Gabriel Textiles“ (vadovas Darius
Daulenskas), kuri nepaisant sudėtingos,
neapibrėžtos situacijos šiais metais net
600 tūkst. eurų investavo į naujų mezgimo
technologijų įdiegimą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė
pristatė nominaciją „Už stabilų ir augan-

tį verslą“. Šis apdovanojimas atiteko UAB
„Pro colore“ (vadovė Milda Plečkaitytė),
sėkmingai dirbančiai nuo 1991 metų ir
įdarbinusiai šešias dešimtis žmonių.
Užimtumo tarnybos Kauno klientų
aptarnavimo departamento Vilkaviškio
skyriaus vedėja Reda Besasparienė už socialiai atsakingo verslo plėtojimą, darbo
vietų kūrimą, prasmingai panaudojamas
paramos lėšas padėkojo UAB „Emiva“ ir
jos vadovui Remigijui Svotui.
Tradicinę nominaciją – „Metų ryžtas“
– skyrė ir „Santakos“ laikraštis. Ji bus įteikta
Neringai Bandžiukienei, kuri metų pradžioje ryžosi įregistruoti individualią įmonę
„Junestina“ ir pradėjo teikti buhalterines
paslaugas.
Laikraštis „Suvalkijos kraštas“ apdovanojimą „Už kūrybiškumą reklamos srityje“
skyrė UAB „Art Glacio“ (vadovas Arūnas
Simutis), gaminančiai ledus ir garsinančiai
Vilkaviškio krašto vardą ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje.
Savo apdovanojimą pristatė ir pagrindinis renginio organizatorius – Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centras. Jo
nominacija „Nauja viltis turizmo srityje“
atiteko jaunam verslininkui Mantui Puodžiūnui, šią vasarą prie Paežerių ežero įkūrusiam vandenlenčių parką „Vilkaviškis
Wake Inn“.
Nominantams renginyje linkėta sėkmės versluose, apgailestauta, kad nebuvo
galimybės jų pasveikinti gyvai, tačiau pažadėta, kad pasibaigus karantinui, kai gyvenimas vėl stosis į savo vietas, visi būtinai bus
pakviesti į bendrą renginį, kuriame ir bus
įteikti apdovanojimai.
] Nukelta į 4 p.

A. Butkevičius: „Konstatuota daug problemų,
ATGARSIAI
dabar imkimės jas spręsti“
Nuotoliniu būdu vykusiame forume buvo proga susipažinti su rajono verslo
situacija, Vilkaviškio kraštui aktualiais
pagrindinio šalies vystymosi dokumento – Lietuvos bendrojo plano – sprendiniais, skaitmenizacijos teikiamomis galimybėmis.
Apžvelgdamas forumo rezultatus
jame dalyvavęs Seimo narys Algirdas
Butkevičius pastebėjo, kad buvo įvardyta daug aktualių klausimų, tačiau, pasak
jo, dabar svarbu nesustoti vien prie jų
konstatavimo, o imtis spręsti. „Man didžiulį susirūpinimą kelia darbo rinkos
tendencijos Vilkaviškio rajone. Nedarbo
lygis išaugo iki 19,6 procento nuo metų
pradžioje buvusio 10 procentų lygio. Per
tą patį laikotarpį jaunimo nedarbas padidėjo kone triskart – nuo 6,7 procento iki
17 procentų, – kalbėjo parlamentaras.
– Labai svarbu identifikuoti, kokia dalis
to nedarbo augimo yra susijusi su paskatomis gauti karantino metu mokamas
išmokas, o kiek žmonių iš tiesų netenka
darbo ir atsiduria sudėtingoje situacijoje.“
Parlamentaras sakė, jog neseniai turėjo galimybę pabendrauti su Vilniaus S
miesto jaunimo organizacijų atstovais,
kurie yra pasirengę atvykti ir pasidalyti
patirtimi, kaip Vilkaviškio krašto jaunimą įtraukti į darbo rinką bei aktyvesnį
visuomeninį gyvenimą.
Verslo forume buvo pristatyta ir investicijų statistika. Pateikti duomenys rodo, kad
tiek pagal tiesiogines užsienio investicijas,
tiek pagal materialines investicijas vienam
gyventojui Vilkaviškio rajonas Marijampolės apskrityje užima paskutinę vietą. „Pras-

kestį rajonas yra vos 53 vietoje.“
Seimo narys A. Butkevičius siūlo
sudaryti konkretų veiksmų planą, kurį
įgyvendinus Vilkaviškio rajonas taptų
patrauklesnis gerai apmokamas darbo
vietas kuriantiems vietos ir užsienio investuotojams.
„Reikalingas konkrečių veiksmų planas. Visų pirma, įsteigti laisvąją ekonominę zoną arba pramoninį parką, kur
investuotojams taikomos lengvatinės
veiklos sąlygos. Tam būtina paruošti
žemės sklypus su reikalinga inžinerine
infrastruktūra. Siekiant aktyvinti verslą rajone, būtina pasidomėti galimybe
sukurti neapmokestinamąją zoną smulkiesiems verslams Kaliningrado srities–
Kybartų pasienio regione. Kai jau turėsime, ką pasiūlyti, reikės pradėti aktyviai
bendrauti su potencialiais investuotojais, išnaudoti Vyriausybės ir agentūros
„Investuok Lietuvoje“ pagalbą, – aiškino
A. Butkevičius. – Tiesa, matau daug neišnaudoto potencialo ir mažesnės apimties investiciniuose projektuose. Turime
Vištyčio ežerą, kur tikrai yra geros galimybės sukurti patrauklų turizmo ir rekreacinį objektą. Dėl man nesuprantamų
Savo nominaciją Seimo narys Algirdas
priežasčių kol kas dar neišnaudojame
Butkevičius pavadino „Už investicijas į
viešųjų pastatų renovacijos programos
verslo plėtrą“ ir ją skyrė UAB „Gabriel Tex- – pinigų yra, o projektų trūksta... “
Seimo narys pabrėžė, kad pritrautiles“.
Autoriaus nuotr.
kus investicijas atsirastų ne tik dautai atrodome ne tik apskrities, bet ir visos giau gerai apmokamų darbo vietų, bet ir
Lietuvos mastu, – konstatavo A. Butkevi- daugiau verslo pasiūlymų rajono smulkiačius. – Pagal tiesioginių užsienio investicijų jam verslui, kuris galėtų aptarnauti stamrodiklį užimame vos 52 vietą tarp 60 šalies besnius subjektus.
savivaldybių. Mano įsitikinimu, tai – pagrinValdas RIKLIUS
dinė priežastis, kodėl ir pagal darbo užmoSeimo nario patarėjas
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Jaunas duonos kepėjas tęsia
senelių tradicijas
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SVEIKINAME

AMATAS

Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškietis Darius
Langaitis pirmąjį duonos
kepaliuką iškepė maždaug prieš dešimtmetį, o
pastaruosius penkerius
metus šis amatas yra
tapęs jo pragyvenimo
šaltiniu. Sunkaus darbo
nevengiantis jaunas vyras nesivaiko greitų rezultatų, o duoną kepa taip,
kaip ją kepdavo senoliai.

Jubiliejus – tik metų suma,
Tikras turtas kaupiasi širdy,
Tegul būna gera sveikata,
Šviesios mintys telydi kely!

90-ies metų jubiliejaus
proga
Gražiną JUODVIRŠIENĘ,
gyvenančią Jurgelių kaime, sveikina

dukra ir anūkas su šeimomis.
Užsk. 2649

Ruoškitės konkursui

Perėmė iš senelių

D. Langaitis nėra pirmasis
savo šeimos atstovas, kepantis
duoną. Tai darydavo jo seneliai,
vėliau kurį laiką šiuo amatu užsiiminėjo ir vyro tėtis bei krikštatėvis. Būtent iš jų mokėsi ir
Darius. Per keletą metų jis taip
įgudo kepti duoną, kad nusprendė, jog tai galėtų tapti puikiu pragyvenimo šaltiniu. Akivaizdu, S Virš kepyklėlės durų kabo Dariaus Langaičio senelio Juozo išdrožtas užrašas „Sūduvių
kiemo duona“, anksčiau puošęs Žaliojoje buvusią sodybą.
Autoriaus nuotr.
kad vilkaviškietis neapsiriko: jo
kepamų gaminių poreikis nuolat auga.
ir gauti įvairius leidimus, sutvarkyti kitus
„Anksčiau tėtukai dar gyveno Žaliojodokumentus. Dabar, kai yra įdirbis, viskas
Prekyboje nėra
je, kur ir kepė naminę duoną. Tiesa, jie nieeinasi daug lengviau“, – pripažino pašnekada nesivaikė masiškumo. Jų klientai bukovas.
žodžio „palauk“.
vo tik draugai ir pažįstami. Deja, maždaug
Jei pasitrauksi nors ir
prieš aštuonerius metus sudegė senelių
Išskirtinė gamyba
trumpam iš rinkos, tavo
sodyba, tad jiems teko keltis į Vilkaviškį.
Gamindamas „Sūduvių kiemo duoną“
Po kurio laiko kartu su tėtuku naujojoje jų
Da
rius
nesivaiko greitų rezultatų. Anot jo,
vietą greitai užims kiti.
sodyboje įsirengėme kepyklėlę. Kol pastatai – ilgas ir sunkus procesas. Jo propaguotėme krosnį ir pagal visus reikalavimus
jamas gamybos būdas vyksta senoviškai:
susitvarkėme kitas patalpas, užtrukome iš Žaliosios. Pats D. Langaitis sakė labai no- rugiai malami akmeninėmis girnomis,
maždaug 3–4 mėnesius“, – pasakojo D. rėjęs išsaugoti šį drožinį, nes jis tarsi sim- duona brandinama ir minkoma ąžuoliniaLangaitis.
bolizuoja tęsiamas senelių tradicijas.
me kubile, o jau suformuoti kepalai kepaPrie kepyklėlės durų kabo pora spra„Būtent iš tėvukų ir sėmiausi daugiau- mi tikroje senovinėje malkomis kūrenagilų bei javų pėdų. Virš įėjimo puikuojasi siai patirties, perėmiau iš jų pagrindinius moje krosnyje. Visa tai trunka bent keletą
Dariaus senelio Juozo išdrožtas užrašas duonos receptus. Pradžia buvo gana sun- dienų.
„Sūduvių kiemo duona“. Jis atkeliavo dar ki. Juk reikėjo ne tik įsirengti patalpas, bet
] Nukelta į 9 p.

Mobiliajame punkte – dvigubai daugiau testų
Eglė KVIESULAITIENĖ

Mūsų rajone susirgusiųjų COVID-19 skaičiui persiritus triženklę ribą,
mobilusis punktas didina darbo tempus. Nerimo kelia tai, kad daugėja židinių įstaigose.
Pirmadienio duomenimis, koronavirusu
šiuo metu serga 119 mūsų rajono gyventojų, saviizoliacijoje yra 263 asmenys.
Per pirmadienį buvo registruoti 6 nauji atvejai, taip pat 6 žmonės pasveiko. Per
savaitgalį gauti atsakymai dėl 27 COVID-19
susirgusių mūsų rajono gyventojų. Kol kas
vienintelis pacientas gydomas stacionare,
visi kiti – namuose.
Neramina, kad atsirado židinių, susijusių su didelėmis žmonių grupėmis. Trys
atvejai registruoti Vilkaviškio socialinės pagalbos centre. Vienas iš darbuotojų turėjo
nemažai kontaktų, nes lanko globojamus
senelius.
Taip pat du atvejai užfiksuoti priešgaisrinėje gelbėjimo taryboje, todėl izoliuotis
privalo viena ugniagesių pamaina.
COVID-19 atvejis užfiksuotas dar vienoje ugdymo įstaigoje. Susirgo Kybartų „Rasos“ mokyklos moksleivė, tad visai klasei
teko izoliuotis. Padaugėjo atvejų ir „Buratino“ lopšelyje-darželyje: serga du darbuoto-

jai ir vaikas. Visi atvejai susiję su ta pačia
ugdytinių grupe.
Du koronaviruso atvejai užfiksuoti
„Senukų“ prekybos centre. Dar vienas
kontaktą su sergančiaisiais turėjęs darbuotojas pajuto simptomus ir užregistruotas ištirti.
Nerimo kelia tai, kad susirgo vienas
Didvyžių socialinės globos namų darbuotojas. Kadangi įstaigos kontingentas – psichinę negalią turintys žmonės, labai sunku sukontroliuoti, kad jie nekontaktuotų.
Todėl baiminamasi ligos protrūkio.
Greitosios pagalbos tarnyba pasidalijo džiugiomis žiniomis: visi COVID-19 užsikrėtę jos darbuotojai pasveiko ir grįžo į
darbą.
Nuo trečiadienio mūsų rajone veikia
mobilusis COVID-19 punktas. Testai jau atlikti 144 žmonėms. Pradėjus veikti savam
punktui, visi rajono gyventojai nukreipiami tirtis Vilkaviškyje.
Kadangi susirgimų rajone daugėja,

nutarta dvigubai padidinti paimamų testų kiekį. Nuo šiandien per dieną bus priimama po 42 pacientus. Laisvų vietų yra,
kol kas terpių pakanka, tad koronaviruso simptomus pajutę žmonės gali registruotis į tyrimą tel. 1808 arba internetu
www.1808.lt.
Neramios žinios pasiekė iš Vilkaviškio
ligoninės. Iki pirmadienio daugiau šios
įstaigos darbuotojų nesusirgo – namuose
gydomi 4, tačiau COVID-19 konstatuotas
dviem joje besigydžiusiems marijampoliečiams. Abu ligoniai į Vilkaviškio ligoninę
buvo atgabenti iš Marijampolės, dokumentuose buvo pažymėta, kad jų COVID19 testai neigiami.
Abu pacientai buvo paguldyti į keturvietes palatas, tad aiškinamasi, ar jie artimai nekontaktavo su kitais ligoniais.
Išaiškinus abu atvejus, ligoniai išsiųsti į
kitas gydymo įstaigas, į kurias guldomi
COVID-19 sergantys pacientai. Su sergančiaisiais kontaktavę medikai laikinai nedirba.
Policija įpareigota kontroliuoti, ar susirgę žmonės laikosi saviizoliacijos.
Kol kas nubaustų nėra, tačiau įspėjama, kad už saviizoliacijos pažeidimą gresia 500–1500 eurų bauda ar net baudžiamoji atsakomybė.

Primename, kad Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracija kartu su Vilkaviškio komunaliniu ūkiu ir „Santakos“
laikraščiu skelbia Kalėdinių
eglučių puošimo konkursą.
Visi kviečiami sukurti šventinę eglučių
alėją Vilkaviškio centre, J. Basanavičiaus aikštės prieigose.
Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje
gyvenantys fiziniai asmenys, veiklą
vykdantys viešieji ir privatūs juridiniai
asmenys, neformalios jaunimo grupės,
nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, seniūnijos, seniūnaitijos.
Dalyvių registracija vyks iki lapkričio 30 d., 12 val., el. paštu arturas.
blauzdziunas@vilkaviskis.lt, informacija teikiama tel. (8 342) 66 069. Konkurso
nuostatai skelbiami svetainėje https://
vilkaviskis.lt.

Konsultuos
nemokamai
Į sunkią gyvenimišką situaciją
patekę žmonės pirmąją gruodžio savaitę gali gauti nemokamą teisininko konsultaciją.
Šiemet Lietuvos advokatūros ir Lietuvos „Carito“ socialinė iniciatyva padėti
sunkumus patiriantiems žmonėms bei
artėjančių Kalėdų proga padovanoti
jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro
bono sąlygomis) mini gražią sukaktį.
Jau penktus metus advokatai ir jų padėjėjai jungiasi prie iniciatyvos ir teiks
nemokamas teisines konsultacijas visą
pirmąją gruodžio savaitę. Nemokamai
konsultacijos bus teikiamos lapkričio
30 – gruodžio 4 dienomis.
Atsižvelgiant į tai, kad būtina prisitaikyti prie karantino režimo, konsultacijos bus teikiamos tik nuotoliniu būdu.
Advokatai bei jų padėjėjai konsultuos
telefonu arba vaizdo skambučiu.
Neatlygintinai teikti teisines konsultacijas į sunkias gyvenimiškas situacijas patekusiems žmonėms šiemet
apsisprendė rekordinis advokatų ir jų
padėjėjų skaičius – net 265 teisės specialistai. Žmonės, norintys pasinaudoti
galimybe gauti nemokamą teisinę konsultaciją, turėtų kreiptis ir registruotis
per organizacijos „Caritas“ centrus visoje Lietuvoje iki lapkričio 30 d. šiais kontaktais: Lietuvos „Caritas“ (centrinis
biuras) – tel. 8 677 12 911 (Greta Čėsnė),
Vilkaviškio vyskupija – tel. 8 655 16 739
(Giedrė Volff).
„Santakos“ inf.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas –
iki 600 tūkst. eurų
Norintiems atnaujinti bei sustiprinti savo ūkius ūkininkams
ar juridiniams asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą,
vėl suteikta galimybė kreiptis
paramos. Nuo lapkričio 2 d.
iki gruodžio 30 d. galima teikti
paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos (KPP) priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam
paraiškų teikimo laikotarpiui
skiriama beveik 21 mln. eurų
paramos lėšų.
Modernizavo savo ūkį

Pačiame Lietuvos pakraštyje, Ignalinos rajono savivaldybės Izabelinės kaime,
ūkininkauja ilgametę patirtį turintis žemdirbys Petras Sveikauskas, 2007 metais pelnęs respublikinės derliaus šventės „Jievaro turtai“ laurus, 2008 metais – Ignalinos
rajono savivaldybės padėką, daugybę kitų
apdovanojimų. Pašnekovo pasakojimu,
ūkininkauja jis nuo 1992 metų, o 2002 metais savo ūkį įregistravo Ūkininkų ūkių
registre. Anot P. Sveikausko, iš pradžių jis
turėjo mišrų ūkį, bet dėl afrikinio kiaulių
maro prireikus sunaikinti kiaules dabar
užsiima tik augalininkyste. Daugiausia
augina grūdines kultūras – žieminius kviečius, miežius, avižas. Be to, kai įsigijo naujos technikos, pradėjo auginti ir rapsus.
„Anksčiau nedalyvavau jokiose programose, tvarkiausi savo jėgomis, – sakė P.
Sveikauskas. – 2015 metais nusprendžiau
kreiptis paramos, nes mano kombainas buvo jau labai senas, norėjau įsigyti naują.“
Ūkininkas pasinaudojo KPP priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio
valdas“, vykdė projektą „Ūkininko Petro
Sveikausko žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir įsigijo ne tik naują kombainą
„New Holland“, bet ir papildomų padargų.
„Traktorių jau turėjau, todėl dar įsigijau ir
naują skutiką, plūgą, puspriekabę, trąšų
barstytuvą, 4 m pločio sėjamąją“, – vardijo
pašnekovas ir pridūrė, kad šie metai – paskutiniai, kai jis dar įsipareigojęs pagal šį
projektą.
Beveik 130 ha savo žemės dirbantis,
be to, nuomojantis apie 80 arų valstybinės

ĮVYKIAI
Eglė KVIESULAITIENĖ

Dingo vyras
Sekmadienį policijai pranešta apie dingusį
vyrą.
Į policiją kreipėsi 31-ų kybartiečio gyvenimo draugė. Moteris nerimavo, nes po
šeimyninio kivirčo penktadienį, apie 22.30
val., vyras išėjo iš namų ir nebegrįžo. Nors
pasiėmė telefoną, į moters skambučius jis
neatsako.
Policija aiškinasi vyro dingimo aplinkybes.

Pavogė maistą
Ketvirtadienį į policiją kreipėsi apvogtas
virbalietis.
Kuriam laikui iš namų išvykęs 66-erių

Paramos intensyvumas prioritetiniuose sektoriuose padidinamas 20 proc.
punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Gyvulininkystės, sodininkystės,
daržininkystės, uogininkystės ir augalininkystės sektoriuose paramos intensyvumą
20 proc. punktų numatyta padidinti ir jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys,
kurie paramos paraiškos pateikimo dieną
yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų
laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos.

Paraiškos – iki metų pabaigos

Kaip ir ankstesniais paraiškų priėmimo etapais, dėl paramos kviečiami kreiptis
ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai
asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko
ūkį ir žemės ūkio valdą, ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo
vardu įregistravę žemės ūkio valdą. ReiS Už paramos lėšas įsigijęs naują techniką Petras Sveikauskas atrado naują veik- kalavimas įregistruoti savo vardu valdą
los sritį – pradėjo auginti rapsus.
Jurgitos ULKIENĖS nuotr. netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojanžemės ir beveik 10 ha iš privačių asmenų paprastinta tvarka įgyvendinamus projek- tiems iš savo narių jų valdose pagamintus
ūkininkas sakė, kad su nauja technika tus. Su paraiška būtina pateikti verslo pla- ar išaugintus žemės ūkio produktus arba
darbas nepalyginamai lengvesnis. „Nauja ną su finansinėmis prognozėmis. Paramos juos perdirbantiems bei realizuojantiems
technika visą laiką pagelbsti, o jei dar ją dydis pareiškėjo projektui negali viršyti iš jų pagamintus maisto ir ne maisto propalygintume su anksčiau naudota rusiš- 600 tūkst. eurų ir 2014–2020 metų laiko- duktus. Pareiškėjas iki paraiškos Nacionaka... Tai – kaip žemė ir dangus, – sakė P. tarpiu – 600 tūkst. eurų. Susijusių įmonių, linei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
Sveikauskas. – Su naująja technika ir pa- sutuoktinių didžiausia bendra gautos para- ministerijos (NMA) pateikimo turi nepertdargais visiškai kitoks žemės įdirbimas, mos suma 2014–2020 metais pagal veiklos raukiamai ne trumpiau kaip 12 mėnesių
sėja, trąšų panaudojimas, todėl kad viskas sritį negali viršyti 1 mln. eurų.
vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pakompiuterizuota. Naujo kombaino net nejamų. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis,
verta lyginti su mano senuoju – į priekį išParamos intensyvumas priklauso išreikštas produkcijos standartine verte,
važiuoja ir pjaunamoji, ir pjautuvai, nieko
nuo žemės ūkio sektoriaus
turi būti didesnis kaip 8 000 eurų. Šis reinereikia perkabinti – viskas viename, visPagal priemonės veiklos sritį remiama kalavimas netaikomas kooperatyvams.
kas automatizuota.“
žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių
Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti
žemės ūkio produktų, pagamintų ar išau- paramos paraiškas gali pateikti tik vieną
Šiame etape – paraiškos
gintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, paramos paraišką projektui įgyvendinti
rekonstravimui ar kapitaliniam pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbi- pagal vieną nurodytų veiklų ir tik pagal
remontui
mas ir tiekimas rinkai arba pripažinto vieną iš nurodytų specializuotų žemės
Šiuo paraiškų priėmimo etapu para- žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių ūkio sektorių.
ma bus skiriama tik pareiškėjams, kurie jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės
Paraiškos pagal priemonę priimamos
pateiktame projekte numatė investicijas ūkio produktų supirkimas bei realizavi- NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams
skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių mas, supirktų iš savo narių jų valdose pa- departamento teritoriniuose paramos adnaujai statybai arba esamų rekonstruk- gamintų ar išaugintų žemės ūkio produk- ministravimo skyriuose nuo lapkričio 2 iki
cijai ar kapitaliniam remontui ir šioms tų perdirbimas bei iš jų pagamintų maisto gruodžio 30 d. Paraiškos taip pat galės būti
investicijoms finansuoti prašo paramos. ir ne maisto produktų realizavimas.
teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis
Taip pat bus galima investuoti į valdos infPrioritetiniai sektoriai lieka tokie pa- Žemės ūkio ministerijos informacine sisterastruktūros sutvarkymą, įsigyti įrangos, tys, kaip ir anksčiau, – gyvulininkystė, so- ma ŽŪMIS adresu https://zumis.lt, jeigu tobūtinos gamybinių pastatų eksploatavi- dininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. kia galimybė bus suteikta.
Užsk. 2648
mui užtikrinti. Pabrėžtina, kad projektai, Išlieka ir tie patys paramos intensyvumo
kuriuose nenumatyti statybos, rekonstra- dydžiai pagal sektorius, t. y. gyvulininvimo ar kapitalinio remonto darbai, bus kystės, sodininkystės, daržininkystės
laikomi netinkamais finansuoti.
ir uogininkystės sektoriuose finansuoŠį kartą paraiškos bus priimamos iš jama 50 proc. tinkamų finansuoti išlainorinčiųjų įvykdyti „didžiuosius“, o ne su- dų vertės, augalininkystės – 40 proc.
vyras grįžęs ketvirtadienio rytą rado išdaužtą virtuvės langą. Namuose virbalietis pasigedo maisto produktų: sutirštinto
pieno, lašinių, aliejaus, mėsos konservų
ir kt.
Policijai jau ne pirmą kartą tenka tirti
vagystes iš virbaliečio būsto. Kokie alkani
vagys įniko į vyro namus, kol kas išsiaiškinti nepavyko.

Grasino žudyti
Šiauliuose sulaikytas Čyčkų kaimo (Šeimenos sen.) gyventojas, rašęs laiškus prokurorui.
Keturiasdešimtmetis Čyčkų kaimo
gyventojas parašė elektroninį laišką Vilniaus apylinkės prokurorui. Laiške vyras
nurodė, jog ketina žudyti žmones, nes negali kitaip išgyventi. Ar tokių kėslų čyčkietis iš tiesų turėjo, aiškinsis policija. Vyras
surastas viešintis pas giminaitį Šiauliuose
ir uždarytas į areštinę. Dėl grasinimo nužudyti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Apdovanojimus pelnę verslininkai
bus pagerbti po karantino
] Atkelta iš 2 p.

Apdovanota įmonė iš Kybartų

Penktadienį Verslo dienos proga panašų renginį organizavo ir KPPAR Marijampolės filialas kartu su žurnalo „IQ“
redakcija.
Į forumą „Sūduvos regionas: ekonomikos perspektyva 2021–2027 metais“
buvo sukviesti verslininkai iš viso Marijampolės regiono, tarp jų – ir iš mūsų
rajono.
Šis forumas taip pat vyko nuotoliniu
būdu, tiesiogiai buvo transliuojamas iš
IQ žurnalo redakcijos ir Marijampolės
televizijos studijos.
Kviestiniai svečiai ir Marijampolės
verslo lyderiai diskutavo apie regiono si-

tuaciją bei jo raidos perspektyvas.
Prie virtualioje erdvėje vykusio
renginio buvo prisijungę ir Vilkaviškio
rajono vadovai – meras A. Neiberka, Savivaldybės administracijos direktorius
Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva
Riklienė.
Finaliniu forumo akcentu tapo Marijampolės regiono verslo apdovanojimai.
Juos pristatė KPPAR Marijampolės filialo tarybos pirmininkas Vygantas Subačius bei šio filialo vadovas Evaldas Ulevičius.
Viena iš „Metų žvilgsnio 2020“ nominacijų atiteko ir mūsų rajono įmonei,
Kybartuose įsikūrusiai UAB „Gardulis“.
Įmonė apdovanota už Sūduvos regiono
kulinarinio paveldo puoselėjimą.
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Politikės kelią išbandžiusi vištytiškė
pasikliauna savąja gyvenimo filosofija
Eglė KVIESULATIENĖ

žinojo, kas yra stuburo skausmas,
kai stovint autobuse tiesiog rieda
ašaros. Tad dabar ji sako sporto visiškai nemylinti, tačiau kūno kultūra
užsiimanti kasdien.
Visgi visiškai atsisveikinti su sportu jaunai merginai tuomet nepavyko, nes pastebėjęs jos organizacinius
sugebėjimus treneris labai norėjo
pasilikti Marytę savo komandoje, tad
paskatino merginą toliau mokytis.
Tuomet ji Druskininkų medicinos
mokykloje baigė masažuotojų kursus, įstojo į Kūno kultūros institutą
ir su savo komanda važinėjo jau ne
kaip sportininkė, o kaip masažuotoja, neilgai trukus tapo komandos administratore.
Ši veikla Marytei atvėrė kelius į
visai kitokį pasaulį, mat ji, būdama
dar visai jaunutė, jau pati savarankiškai vykdavo į įvairias šalis ir derino
varžybų grafikus, komandos apgyvendinimo, maitinimo, pavėžėjimo klausimus. Tai jai suteikė neįkainojamos
patirties ir drąsos ieškoti išeities net
tada, kai, rodos, jos nebėra.

Veikli vištytiškė Marytė
Prūdnikova daugelį nustebintų tiek savo gyvenimo
istorija, tiek filosofija. Po
daugelio metų klajonių į gimtinę gyventi grįžusi moteris
propaguoja sveiką gyvenseną ir tuo nori uždegti aplinkinius.
Vaikystė svetur

Prieš metus Vištytyje apsigyvenusi M. Prūdnikova mano, kad taip
buvo lemta likimo, jog po kelių dešimčių metų klajonių po svetimus
kraštus, siekusi mokslų ir karjeros
vyro gimtinėje, ji sugrįžo į savąją.
Paminėti mamos mirties metinių iš
Lenkijos, kur pastaruoju metu gyveno, atvykusi moteris užsuko pas savo krikšto mamą. Radusi ją sunkiai
bevaikštančią ir nebegalinčią savimi pasirūpinti, Marytė suprato, kad
privalo pasilikti. Taip liko ir tarsi
Neįprasta aplinka
pajuto palengvėjimą, kad pagaliau
Visgi netrukus merginai teko atsisugrįžo namo, kad ilgai po pasaulį
sveikinti ne tik su savo komanda, bet
mėtęs ir daug pažinti leidęs likimas
ir su Lietuva. Lemtinga pažintis draudabar suteikė progą įgyta patirtimi
gės vestuvėse lėmė, kad netrukus Mapasidalyti gimtojoje Lietuvoje.
rytė tapo žmona ir mama.
Vištytį Marytė vadina savo gimtiBandę gyventi Lietuvoje, Marytės
S Marytė Prūdnikova propaguoja sveiką gyvenne, mat šio miestelio ligoninėje prieš
gimtajame Vilkaviškio rajone, netruseną ir pati gamina vaisinius saldumynus.
daugiau nei pusšimtį metų Marijonos
kus jaunavedžiai išvyko į vyro gimtiir Juozapo Algirdo Žėkų šeimoje išvyAsmeninio albumo nuotr. nę, už tūkstančio kilometrų nuo Lietudo pasaulį. Tiesa, tėvai kurį laiką gyvevos esantį milijoninį Voronežo miestą.
no Kaliningrado srityje, 12 km nuo Vištyčio, toliau mokslus tęsė ne tekstilės, o tuomet Bet ir ten veikli lietuvė neliko nepastebėta.
tačiau Marytė nuolat viešėdavo pas senelius prestižinėje Panevėžio sporto mokykloje.
Gyvendama Voroneže M. Prūdnikova baigė
Bakšiškių kaime, o vyresnėliai jos broliai ir
aukštąjį mokslą, tik ne Kūno kultūros instiseserys lankė Vištyčio mokyklą.
Sportinė karjera
tutą, į kurį buvo įstojusi Lietuvoje, o MaskKai Marytei sukako šešeri, tėvų šeima
Šis likimo vingis visiškai pakeitė moks- vos kūno kultūros akademiją.
sugrįžo gyventi į Lietuvą ir apsistojo Ketur- leivės gyvenimą. Tapusi Lietuvos dviračių
Paauginusi savo keturis vaikus M.
valakiuose. Tad mergaitė pradėjo mokslus rinktinės nare ji su komanda pradėjo keliau- Prūdnikova nutarė užsiimti visuomenine
šio miestelio mokykloje ir iki šiol labai ti po visą tuometę Sovietų Sąjungą, ne kartą veikla, nes nebegalėjo pakęsti šiukšlino
geru žodžiu mini klasės vadovą Zigmą Že- buvo tapusi čempione, tad puikiai žinojo Voronežo mikrorajono, kuriame gyveno.
maitį – tuomet jauną pedagogą, mokiusį pergalių skonį.
savo auklėtinius gyvenimiškos išminties.
Tačiau kai dalyvaudama varžyboBaigusi 8 klases Marytė išvyko moky- se Kirgizijoje pateko į dviračių griūtį
Iš Lietuvos kilusiai moteriai
tis į Alytų ir, kaip vyresnė jos sesuo, ketino ir patyrė sunkią traumą, mergina nubuvo sunku suvokti, kad
tapti tekstilininke. Tačiau likimas panoro tarė atsisakyti tolesnės karjeros, nes
XXI amžiaus išvakarėse
kitaip: sportišką, visose mokyklos varžybo- suprato, kad profesionalus sportas
se dalyvavusią paauglę pastebėjo žinomas daro didelę žalą sveikatai. Didžiuliai
milijoniniame mieste nėra
treneris Valerijus Konovalovas, prikalbinęs fiziniai krūviai, svorių kilnojimas pašiukšlių surinkimo sistemos.
užsiimti dviračių sportu. Neilgai trukus Ma- lieka pėdsakus visam gyvenimui. Dar
rytė buvo pakviesta į Lietuvos rinktinę, tad būdama aštuoniolikmetė Marytė jau

Šeimoms teikiama visokeriopa pagalba
Toma BIRŠTONĖ

Vyriausybei patvirtinus Ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, Kybartų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą „Aš tau,
tu man padėti gali“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės.
Kybartuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančios šeimos, atsidūrusios krizinėje
situacijoje ir patiriančios socialinę atskirtį,
gali kreiptis į minėtą įstaigą. Joje dirbantys
specialistai suteiks psichologinę, socialinę
pagalbą.
Per projektą vyks paskaitų ciklas apie
vaikų priežiūrą, azartinių žaidimų bei greitųjų kreditų keliamus pavojus. Šeimoms,
auginančioms tris ir daugiau vaikų, specialistai padės ne tik įsigyti Šeimos kortelę,
bet ir suteiks informacijos apie lengvatas,
paslaugas ar nuolaidas įvairioms prekėms
bei renginiams. Taip pat bus organizuo-

jami kompiuterinio raštingumo kursai,
visuomeninių organizacijų pristatymai,
išvykos.
„Žmonės, kurie nesinaudoja internetu
arba kurių skaitmeninio raštingumo įgūdžiai yra nepakankamai geri, gali kreiptis
į socialinių paslaugų centrą. Mes padėsime
susikurti elektroninį paštą, pamokysime
naudotis įvairiomis Elektroninių valdžios
vartų teikiamomis paslaugomis, programa SPIS. Gyventojams nebūtina kreiptis į
seniūniją, norint gauti įvairias socialines išmokas ar kompensacijas. Visus reikalingus
dokumentus galima užpildyti per minėtą

programą. Ypač tai aktualu dabar, per karantiną. Kybartuose yra tik kelios šeimos,
kurios naudojasi Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis, raginame ir kitas naudotis šia galimybe“, – pasakojo Kybartų socialinių paslaugų centro darbuotoja Aistė
Stankevičienė.
Specialistė akcentavo, kad į kursus užsirašiusioms šeimoms nereikia niekuo rūpintis, nes darbuotojos atsiveža savo kompiuterius bei kitą įrangą.
„Prieš prasidedant karantinui kompiuterinio raštingumo kursai vyko Gudkaimyje. Planavome susitikimą su gyventojais
Pajevonyje, bet teko keisti savo planus ir
dabar dirbame nuotoliniu būdu. Norime
pakviesti šeimas susisiekti su mumis telefonu (8 342) 58 936 arba elektroniniu
paštu info@kybartuspc.lt. Mes suteiksime
visą informaciją“, – gyventojus ragino
A. Stankevičienė.

Nors vieta buvo graži – šalia miškelio, aplink stovėjo privatūs namai, tačiau ten gyvenę žmonės visiškai to nevertino. Radę
duobę ar griovį jie tiesiog vertė į jį atliekas, nes mikrorajone nebuvo organizuojamas šiukšlių išvežimas.
– Uždavusi sau klausimą, kodėl turiu gyventi tarp šiukšlių, jei esu įpratusi kitaip,
supratau, kad likimas man siunčia veiklą,
kuria turiu užsiimti, – sakė M. Prūdnikova.
– Sukviečiau vietinių gyventojų susirinkimą ir pasiūliau jiems rūšiuoti šiukšles:
buitines atliekas užkasti savo sklypuose, o
stiklo, popieriaus, kitų antrinių žaliavų išvežimu pažadėjau pati pasirūpinti.
Iš Lietuvos kilusiai moteriai buvo sunku suvokti, kodėl XXI amžiaus išvakarėse
dar vyksta tokie dalykai, todėl ji parašė
projektą „Į naują amžių – naujame, švariame name“ ir ėmėsi jį realizuoti.

Tapo politike

Marytė prisimena, kad toks pasiūlymas patiko ne visiems gyventojams, tačiau dukart per mėnesį atvykdavę šiukšlių surinkėjai gyventojams už antrines
žaliavas atsilygindavo, tad žmonės buvo
suinteresuoti.
Ėmusis mikrorajono švarinimo veiklos
M. Prūdnikova netruko išgarsėti. Iš jos interviu ėmė televizija, radijas, laikraščiai.
Moteris buvo išrinkta savo kvartalo pirmininke, vėliau ėmėsi steigti savivaldybės
vietos komitetą, kuris rūpinosi mikrorajono reikalais: kad būtų įrengti šaligatviai,
išasfaltuotos gatvės, važinėtų miesto autobusai ir pan.
Šioms programoms įgyvendinti buvo
skiriama lėšų ne tik iš savivaldybės biudžeto. Prie jų dosniai prisidėdavo ir rėmėjai, tad netrukus Marytė tapo ne tik visuomenininke, bet ir vietos politike – ją į savo
gretas pakvietė tuo metu įtakinga, garsaus
Rusijos akių chirurgo Sviatoslavo Fiodorovo vadovaujama partija.
Tuo metu M. Prūdnikova Voroneže išgyveno aukso amžių, nes partija, kuriai
atstovavo, skyrė pakankamai pinigų jos
projektams įgyvendinti. Kadangi moters gyvenamajame mikrorajone visiškai nebuvo veiklų vaikams, ji organizuodavo jiems užsiėmimus: gavusi
lėšų per darbo biržą, galėjo vaikams
mokėti už miesto švarinimo darbus,
senelių priežiūrą, organizuodavo žaidimus, diskotekas, kepdavo pyragus.

] Nukelta į 8 p.

TRUMPAI
] MAŽĖJO SKOLOS
Pandemijos sukelta įtampa, finansinis
nestabilumas, rizika prarasti darbą sukėlė ne skolų augimą, o jų mažėjimą.
Finansų ekspertai tai sieja su augančiu
finansiniu raštingumu, gyventojų siekimu atidžiau valdyti lėšas krizės akivaizdoje, taip pat dalies pirkinių ir pramogų atsisakymu.

] TERŠIAME IR ŠVAISTOME
Per 2019 m. pasaulyje susidarė 53,6
mln. tonų elektros ir elektroninės įrangos atliekų (21 proc. daugiau nei prieš
5 metus), surinkta ir perdirbta mažiau
nei penktadalis kiekio. Prognozuojama,
kad iki 2030 m. elektronikos atliekų metinis kiekis bus beveik dukart didesnis
nei 2014 m. Netinkamai jas apdorojant
kyla pavojus aplinkai, prarandama
daug vertingų žaliavų, pvz., aukso, sidabro, vario, platinos ir kitų.

2020 m. lapkričio 17 d.
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„Auginu save – auginu pasaulį“
Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Jaunuoliai muzikoje atranda save
Andrius GRYGELAITIS

žavi įvairių stilių muzika. Jų pačių repertuare taip pat galima
atrasti tiek melancholiškų, tiek
Vilkaviškiečiai Aistė
trankesnių kūrinių.
Mickevičiūtė ir Gustas Ja„Aš pati klausau įvairios muzikos: nuo džiazo iki repo. Ypač
sulaitis – muzikos kūrėžavi ispaniški ritmai. Būtent dėl
jai. Abu jaunuoliai siekia,
to kartu su Gustu planuojame
kad jų kūrinius išgirstų
įrašyti kūrinį ispanų bei anglų
kalbomis. Tai turėtų būti regetobei įvertintų kuo daugiau
no stiliaus daina. Pasaulyje yra
klausytojų.
daug ispaniškai kalbančių šalių,
tad tikimės, jog šis darbas turės
didelį pasisekimą“, – vylėsi A.
Kuria kartu ir atskirai
Mickevičiūtė.
Tiek Aistę, tiek Gustą šianVos prieš kelias dienas ji su
dien galima vadinti visiškai pakanadiečiu atlikėju Loto išleido
metusiais galvą dėl muzikos.
Abu jie groja net keliais instbendrą darbą „So far“ (liet. „Kol
kas“). Mergina prisipažino, kad
rumentais, dainuoja. Vilkaviškiečiai teigia, jog kūryba jiems
kurti angliškus tekstus jai sekasi
yra tarsi galimybė pabėgti nuo
geriau nei lietuviškus.
Ji pati nevengia kurti ir vaizrealybės bei susikoncentruoti
į savo mintis. Muzikiniais kūdo klipų. Šį pomėgį vilkaviškietė
atrado jau seniai.
riniais jie stengiasi papasakoti
„Kai pradėjau daugiau kepasauliui apie savo savijautą,
liauti, ėmiau viską filmuoti ir
padrąsinti kitus, parodyti, kad
kurti trumpus siužetus, kuriuos
jie – ne vieni.
„Man muzika – tarsi palengtalpinau savo „YouTube“ kanavėjimas. Būna akimirkų, kuomet
le. Vėliau išmokau ir kitų vingapima nenumaldomas noras ką S Aistė Mickevičiūtė ir Gustas Jasulaitis neabejoja, kad mu- rybių. Tokius klipus, kaip dainų
zika juos lydės visą gyvenimą.
Autoriaus nuotr. „Mes abu pasiklydę“ ar „Sprinknors sukurti. Galvoje skamba
įvairūs ritmai, kuriuos privalau
les“, kur yra tik paveiksliukai
įrašyti. Įprastai įkvėpimas ateina vakarais. Tube“ bei „Spotify“ platformose.
su žodžiais, apskritai nesunku padaryti“,
Galiu sėdėti iki pat ryto, kol užbaigiu tai, ką
Gustas su Aiste yra įrašęs du bendrus – šypsojosi pašnekovė.
pradėjau. Tik tuomet apima palengvėjimas, darbus. Be minėto kūrinio, neseniai diedar labiau padidėja motyvacija kurti“, – pa- nos šviesą išvydo dar viena jųdviejų daina
Suprato ne iš karto
sakojo G. Jasulaitis.
„Sprinkles“ (liet. „Pabarstukai“). Po kelis kūNors muzika jaunuolius lydėjo nuo maJis labiau koncentruojasi į muzikos kū- rinius jaunuoliai yra įrašę ir su kitais atlikė- žų dienų, tačiau abu ją pamėgo toli gražu
rimą, tuo tarpu Aistei geriau sekasi rašyti jais. Pavyzdžiui, abu jie yra prisidėję ir prie ne iš karto. G. Jasulaitis pasakojo, kad tikradainų tekstus. Nors mergina nevengia ir dar vieno vilkaviškiečio reperio Eitvydo La- sis suvokimas atėjo tik baigus Vilkaviškio
pati kurti melodijas. Ji pasakojo, kad kar- do atliekamo repertuaro. Kartu su juo įrašy- muzikos mokyklą.
tais muzika tiesiog pati ima skambėti gal- tas dainas taip pat galima rasti „YouTube“
„Tik vėliau supratau, kokį malonumą
voje. Tuomet ji ima į rankas telefoną, įsi- platformoje.
muzika gali suteikti žmonėms. Panorau ir
jungia jame esančią diktofono programėlę
pats prie to prisidėti“, – prisipažino vilkair stengiasi kuo greičiau įrašyti melodiją,
Įvairūs stiliai
viškietis.
kol ši nepasimiršo. Viena iš taip gimusių
Gusto teigimu, dauguma jo bendraamAistė prisiminė, kaip dar darželyje porodainų – kartu su Gustu įrašytas bendras žių dažniausiai klauso vienos iš pagrindi- je kartu su kita vilkaviškiete Žyginta Jašinsdarbas „Mes abu pasiklydę“. Tiek šį, tiek nių šiuolaikinio hiphopo srovių – „Trap’o“ kaite ruošėsi dalyvauti „Dainų dainelės“
kitus jaunuolių kūrinius galima rasti „You- stiliaus kūrinius, tačiau tiek jį, tiek Aistę konkurse. Tada dainavimas jai labai nepa-

tiko, todėl galvojo, jog pradėjusi lankyti mokyklą jo visiškai atsisakys. Vis dėlto laikui
bėgant nuomonė pamažu ėmė keistis. Įvairūs kitų atlikėjų pavyzdžiai taip įkvėpė merginą, jog ji greitai vėl panoro toliau gilintis į
muzikos paslaptis.
Ne paskutinį vaidmenį Aistės muzikinėje karjeroje atlieka ir jos tėtis – Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Saulius Mickevičius.
Merginos teigimu, jis dažnai duoda vertingų patarimų, o jei ir išsako kokių pastabų,
jos būna teisingos ir konstruktyvios.
„Smagu šalia savęs turėti tokį žmogų“,
– džiaugėsi A. Mickevičiūtė.

Tikslas – „M.A.M.A“
apdovanojimas

Šiuo metu Aistė Kauno technologijos
universitete (KTU) studijuoja naujųjų medijų kalbą bei savanoriauja tarptautinėje organizacijoje „Aiesec“.
Mergina ir toliau žada daug dėmesio
skirti muzikinei kūrybai, tačiau tapti profesionalia atlikėja neketina. Priešingai nei
Gustas.
Šiuo metu dešimtoje klasėje besimokantis vilkaviškietis ateityje ketina KTU
studijuoti muzikos technologijų specialybę. Vaikinas ketina tapti muzikos prodiuseriu.
„Žaviuosi prodiuserio Innomine darbais. Šiuo metu mano galvoje sukasi daugybė idėjų, turiu šūsnį iki galo neužbaigtų kūrinių, kuriems dar reikia sukurti
žodžius bei surasti atlikėjus. Nesu tikras,
kur pasuks mano kelias. Tikrai neatsisakyčiau ateityje prisijungti ir prie kokios nors
grupės, jei matyčiau potencialą. Manau,
jog Lietuvoje tikrai galima pragyventi iš
muzikos. Bent jau aš tikiuosi, kad man pavyks“, – ateities planus atskleidė G. Jasulaitis.
Vaikinas taip pat prisipažino, jog vienas
iš didžiausių jo siekių – už savo kūrybą laimėti Muzikos asociacijos metų apdovanojimų, dar žinomų kaip tiesiog M.A.M.A., statulėlę. Jis yra pasižadėjęs sunkiai dirbti tol,
kol įgyvendins visus savo tikslus.

Keliavome Čiurlionio takais
Rugsėjo ir spalio mėnesiais Kybartų
vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“
buvo įgyvendinamas kūrybinis-socialinis projektas „Čiurlionio takais“.

Užsk. 2660

Jo organizatorės pedagogės Ilona Mikalainienė, Raimonda Doreikienė, Rima Kurtinaitienė suvienijo ne
tik „Kregždutės“ bendruomenę, bet pritraukė ir kitas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas: Kybartų
lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, Vilkaviškio vaikų darželius „Buratinas“, „Eglutė“, „Pasaka“, Virbalio pagrindinės mokyklos ir Alvito daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius bei Paežerių skyrių.
Projekto tikslas – supažindinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes su unikalaus talento
lietuvių menininku M. K. Čiurlioniu, lavinti vaikų
meninį skonį, kūrybiškumą bei estetinį suvokimą,
puoselėti bendruomeniškumą bei tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
Žiūrėdami vaizdo medžiagą, projekto dalyviai
turėjo galimybę susipažinti su įdomiu dailininko gyvenimu. Jo sukurtos muzikos klausymas bei nuostabių paveikslų paslaptingumas įkvėpė vaikus ir suaugusiuosius išbandyti savo jėgas tapyboje. Visi patyrė
gerų emocijų, parodė savo kūrybinius gebėjimus, o
Kybartų „Kregždutės“ erdvės virto gražių dailės kūrinių galerija, kur kiekvienas galėjo pasigėrėti savo ir
socialinių partnerių darbais.
Pasak M. K. Čiurlionio, „kuo plačiau sparnus išskleis, kuo didesnį ratą apsuks, tuo bus laimingesnis
žmogus“. Galbūt ne visi mažieji ugdytiniai įsidėmėjo
žymiausių muzikos kūrinių ar paveikslų pavadinimus, tačiau jų grožis ir unikalumas tikrai palietė visus. Tikime, jog ateityje iš giliausių vaiko pasąmonės

S M. K. Čiurlionio kūrybos įkvėpti vaikai išbandė jėgas tapyboje.
Autorės nuotr.
kertelių iškils matyti ir girdėti vaizdiniai. Viliamės,
jog M. K. Čiurlionio paveikslas „Bičiulystė“ aktualus,
reikšmingas ir įsimintinas tiek mažiems, tiek dideliems, nes bičiulystės projekte buvo gausu.
Ilona MIKALAINIENĖ
Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogė
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„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

Neasfaltuota duobėta aikštelė
piktina miesto gyventojus
Kybartuose, M. Mažvydo gatvėje, esanti automobilių stovėjimo aikštelė priklauso keliems
šeimininkams, tačiau sutvarkyti jos nėra kam.
Vien duobės

Keli savininkai

Nuvykę į minėtą vietą įsitikinome,
kad su redakcija susisiekęs vyras yra teisus. Stovėjimo aikštelėje, kuri įruošta prie
prekybos centro „Maxima“, telpa nedaug
automobilių, kelios vietos skirtos neįgaliesiems. O šalia esančios aikštelės būklė iš

S Automobilių stovėjimo aikštelės būklė Kybartuose išties prasta – visur vien
duobės.
Autorės nuotr.
tiesų prasta – duobių turbūt neįmanoma
suskaičiuoti. Važiuojančios mašinos šokčioja, palijus – aptaško praeivius.
Pasiteiravome, ką apie šią situaciją mano Kybartų seniūnas Romas Šunokas. Anot
miesto vadovo, situacija jam žinoma, bet
spręsti ją sekasi sunkiai, nes didelė žemės
sklypo dalis priklauso privatiems asmenims.
„Šis žemės sklypas priklauso net keturiems savininkams, todėl suku susitarti,
kas ją turėtų sutvarkyti. Prieš daugiau nei
dešimtmetį, kai buvo statoma „Maxima“,

prekybos centro atstovai žadėjo išasfaltuoti šalia esančią aikštelę, tačiau to nepadarė.
Vis dėlto prekybininkai neliko abejingi šiai
problemai ir prieš porą metų atvežė kelias
priekabas žvyro, o seniūnijos darbuotojai
duobes užlygino“, – pasakojo miesto vadovas.
Seniūnas akcentavo, kad prasidėjus „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų
erdvių sutvarkymo Kybartuose projektui“
netoliese bus įrengta nauja stovėjimo aikštelė ir vairuotojams aktuali problema bus
išspręsta.

Vaismedžiams pjauti leidimų nereikia

Sumokėtų
už gėlių laistymą

Prieš keletą dienų į redakciją paskambinusi vilkaviškietė išrėžė:
„Atvažiuokit prie Vilniaus gatvės
8-o daugiabučio, pažiūrėkit, kaip
miesto seniūnija šviesina vaizdą
vienam politikui!“

S Valstybinėje žemėje, bet prie pat privačios tvoros augę vaismedžiai nupjauti
seniūnijos sprendimu.
Autorės nuotr.
namų teritorijose valstybinėje ir savivaldybėms priskirtoje žemėje augantiems
medžiams kirsti ar genėti Savivaldybės leidimą reikia gauti tam tikrais atvejais: didesnio kaip 12 cm skersmens (ne mieste – didesnio kaip 20 cm skersmens) ąžuolams,
uosiams, klevams, skroblams, skirpstams,
guoboms, bukams, vinkšnoms, pušims, eg-

„Padėti bendrus laistytuvus kapinių
teritorijoje – labai gera mintis, tik kad
„kojytės“ jiems išauga – čia jau negerai,
– juokavo moteris. – Bet aš noriu pasiūlyti, kad kapinėse žmonėms būtų teikiama ir gėlių laistymo paslauga. Aš pati
dar ne pensijoje, bet esu neįgali ir man
ne taip jau lengva tuos kapus pasiekti.
O vasarą, kai karšta, gėlių laistyti reikia
važinėti dažnai. Anksčiau buvo tokia galimybė, sumokėdavau ten dirbusiai moteriai ir ji paliedavo mano artimųjų kapo gėles. Labai gaila, kad dabar tokios
paslaugos niekas neteikia.“
Vilkaviškietė buvo įsitikinusi, kad
šia paslauga naudotųsi ir daugiau gyventojų, todėl tai būtų naudinga tiek
prie artimųjų kapavietės nuolat lakstyti galimybės neturinčiam žmogui, tiek
ir kapinių darbuotojui.
Žinoma, šiuo metu laistyti jau nelabai yra ką. Iki vasaros laiko dar nemažai, galbūt naujų idėjų atsiras ir daugiau, o kai kurios, tikėkimės, pasirodys
priimtinos ir miesto seniūnijai bei kapinių priežiūra besirūpinančiai UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis.

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

ALIO! REDAKCIJA KLAUSO...

Eglė MIČIULIENĖ

Atvykus paaiškėjo, ką moteris turėjo omenyje. Prie nuosavo namo tvoros, besiremiančios į daugiabučio teritoriją, stovėjo
Vilkaviškio seniūnijos automobilis, o jo
priekaboje pūpsojo ką tik nupjautų medžių
šakos. Visai šalia tvoros bolavo penki kelmai, šalia sūpynių buvo sukrauti supjauti
kamienai.
Daugiabučio namo kieme kalbėjosi du
gyventojai. Abu sakė į redakciją neskambinę, per kiemą ėję atsitiktinai, tačiau visiškai pritarė skambinusios moters nuomonei.
„Čia augo keletas slyvų. Nesuprantu,
kam užkliuvo tie medeliai? Jei tam politikui, kur už tvoros gyvena, tai juk čia ne
jo sklypas. Jeigu šitaip į viską žiūrėsim,
tuoj jokio medžio nebeliks. Pavasariais tos
slyvaitės taip gražiai žydėdavo baltais žiedais, gera būdavo į jas žiūrėti! Štai kieme
auga senas išsikerojęs medis, jei jau seniūnija nori padėti žmonėms, tai tegu jį apgeni, kad šakos ant automobilių nekristų. O
kodėl reikėjo nupjauti tuos medelius, neįsivaizduoju“, – apgailestavo moteris.
Priminsime, jog miesto daugiabučių

ATGARSIAI

Į praėjusį penktadienį „Santakoje“ išspausdintą straipsnį
„Kapų reikalai sprendžiami,
bet ne visi iškart“ atsiliepusi
vilkaviškietė sakė norinti išsakyti dar vieną pasiūlymą.

Toma BIRŠTONĖ

Į redakciją paskambinęs kybartietis teigė, kad atvykęs apsipirkti į turgų ar į šalia
esantį prekybos centrą „Maxima“ dažnai
neranda automobiliui vietos.
Pasak pašnekovo, prekybos centro „Maxima“ stovėjimo aikštelė yra nedidelė, joje
telpa vos kelios transporto priemonės, todėl pirkėjai yra priversti savo automobilius
statyti neasfaltuotoje, kitoje pastato pusėje
esančioje aikštelėje. Atrodo, anokia čia problema, tačiau pašnekovas pasipiktinęs, jog
atvykę kybartiečiai lietingą dieną automobilius turi statyti tiesiog į balą, nes visoje
stovėjimo aikštelėje vien duobės.
„Keista, kad ši aikštelė atrodo taip prastai. Tai ne miesto užkampis, kurį galima
pamiršti ir nepastebėti. Kai lyja ar krinta
šlapdriba, sunku nuspėti, į kokio dydžio
duobę galima pataikyti. Atkreipiau dėmesį, kad kai kurie žmonės nepaiso Kelių eismo taisyklių ir palieka savo automobilius
net ant pėsčiųjų perėjos. Matyt, nenori purvintis...“ – pasakojo kybartietis.
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lėms, maumedžiams, pocūgėms, kėniams,
beržams, juodalksniams, liepoms, gluosniams, šermukšniams, riešutmedžiams, kaštonams, miškinėms obelims ir kriaušėms.
Tačiau Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos ekologas Darius Bunikis
paaiškino, kad šiuo atveju jokio leidimo nereikėjo.

„Į mane kreipėsi seniūnas, gavęs prašymą iš gyventojų. Ten, patvory, augo keturios slyvos, o vaismedžiams pjauti apskritai leidimų nereikia, ir vienas savaiminio
augimo klevukas, kurio net inventorizacijos byloje nėra. Jis nesiekė 12 centimetrų
(matuojama 1,30 m aukštyje), buvo kreivas, matyt, kažkada nuo apačios pažeistas
žoliapjove“, – sakė ekologas.
Vilkaviškio seniūnas Remigijus Kurauskas patvirtino, kad į jį su prašymu pašalinti
medelius kreipėsi minėtas privačiame sklype gyvenantis vilkaviškietis.
„Medeliai augo ne vietoje, vienas jau
visai „lipo“ ant tvoros ir ją gadino – dėl jo
žmogus ir kreipėsi. Ekologas man patvirtino, kad šie želdiniai nesaugotini, juos galima pašalinti. O kas kreipėsi – politikas ar
ne politikas – jokio skirtumo nematau. Šis
žmogus jau seniai nebe Tarybos narys, tad
net nežinau, ar jį dabar galima vadinti politiku. Jei dėl tokių priežasčių į seniūniją
kreipsis bet kuris kitas miesto gyventojas,
pažiūrėsime lygiai taip pat. Kita vertus,
kai nuo tų medelių pradeda byrėti slyvaitės, jos pūva, sukasi širšės, tada gyventojai jau pyksta ant mūsų. Juk daugiabučių
aplinką prižiūrėti, krūmus ar žolę pjauti
ir tas slyvas sugrėbti reikia seniūnijos darbuotojams. Žmonės patys darbuotis nenori, tada jau teritorija pasidaro „valdiška“.
Tačiau vien grožėtis neužtenka, reikia ir
tvarkytis. Bet žinau, kad visiems vis tiek
neįtiksi. Tai pasakysiu tik tiek, kad medžiai vertingi bei saugotini tikrai nebuvo
ir juos pašalinę žalos miestui nepadarėme“, – kalbėjo seniūnas.
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Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

Prie šachmatų lentų varžosi ir mėgėjai,
ir patyrę profesionalai
SPORTAS

Andrius GRYGELAITIS

Dėl tos pačios priežasties nukentėjo ir kai kurie kiti mūsų turnyrai“,
– sakė Vilkaviškio šachmatų klubo
„Širvinta“ pirmininkė Dalia Jaškūnienė.

Koronavirusas griauna daugelio sportininkų planus.
Tarp jų – ir šachmatininkų.
Pastarieji nuo įprasto žaidimo jau perėjo prie nuotolinių kovų internete.

Nugalėjo svečiai

Vilkaviškio VJC patalpose vykusiose atvirosiose rajono savivaldybės greitųjų šachmatų pirmenybėse dalyvavo 31 šios sporto šakos
Iš visos Lietuvos
mėgėjas. Tiesa, užsiregistravusiųDar iki antrojo karantino prajų buvo gerokai daugiau. Šįkart
džios mūsų rajono šachmatininkai
sėkmė lydėjo svečius. Absoliučiu
spėjo sudalyvauti keleriose varžyturnyro nugalėtoju tapo jaunųjų
bose. Į Vilkaviškio šachmatų klubo
vilkaviškiečių treneris marijampo„Širvinta“ surengtą tradicinį vaikų
lietis Rolandas Martinkus. Antrąją
turnyrą „Auksaspalvis ruduo“ susivietą iškovojo Gustas Morkūnas iš
rinko 48 dalyviai iš visos Lietuvos.
Kėdainių, o trečiąją – kaunietis DaŠios varžybos vyko Vilkaviškio vainas Domanaitis. Papildomose katekų ir jaunimo centre (VJC). Tarp nugorijose nugalėtojais taip pat tapo
galėtojų pateko sportininkai ne tik
svečiai iš kitų Lietuvos miestų.
iš mūsų rajono, bet ir iš Jurbarko,
Šiame turnyre apdovanoti ir
Šiaulių, Kauno bei Marijampolės.
geriausiai pasirodę mūsų rajono atGeriausiai iš mūsiškių sekėsi
stovai. Absoliučioje vilkaviškiečių
aštuoniolikmečių grupėje triumfaįskaitoje nepralenkiamas buvo Aisvusiems Martynui Ignatavičiui bei
tis Jaškūnas, antrąją vietą užėmė
Augustei Jaškūnaitei, tarp keturioStasys Kružinauskas, trečiąją – Ginlikmečių lygių neturėjusiai Austėjai
tautas Kalvaitis.
S Mėgėjams skirtame turnyre prie šachmatų lentos
Murauskaitei bei dešimtmečių gruPapildomose vilkaviškiečių kasusitiko Vytautas Ruočkus (kairėje) bei Algirdas
pėje nugalėtoja tapusiai Augustei
tegorijose nugalėtojais tapo A. OvOvčinikovai.
činikova, Deimantas Bagdzevičius,
Aušiūra.
Žygimantas Narušis, Austėja MuMažiau nei pirmą kartą
20 mėgėjų. Deja, šįkart dalyvių skaičius bu- rauskaitė, Laura Maurutytė, Deividas IvaVilkaviškio VJC įvyko ir dar vienos var- vo gerokai mažesnis – vos 8.
nauskas, Tautvydas Narušis bei Gintaras
žybos. Šįkart jos buvo kitokios nei įprastai.
Šį sykį geriausiai sekėsi pirmąją vietą Mickevičius. Įdomu tai, kad dar pavasarį
Į greitųjų šachmatų turnyrą buvo kviečia- iškovojusiam Gintautui Striokui, sidabro G. Mickevičius varžėsi „Supermėgėjų“ turmi visi vilkaviškiečiai, kurie galbūt žaidžia medaliu pasipuošusiam Sauliui Čepuliui nyre ir tapo jo nugalėtoju.
tik prie kompiuterio namuose arba žaidė bei bronzą pelniusiam Algirdui Aušiūrai.
vaikystėje, tačiau dabar to nedaro. Net ir Buvo apdovanojami ir papildomose kateSėkmė internete
varžybos buvo pavadintos „Supermėgėjų“ gorijose besivaržę dalyviai. Vyresnių nei
Šalyje paskelbus antrąjį karantiną dalis
vardu.
50 metų amžiaus grupėje nugalėtojais ta- šachmatininkams skirtų varžybų persikėlė
Dar pavasarį surengtas pirmas tokio po G. Striokas bei Laima Kazlienė.
į internetą. Vieną iš tokių turnyrų ryžosi
pobūdžio turnyras sulaukė neįtikėtinos
„Neabejojame, kad sulaukti daugiau organizuoti Ukmergės šachmatų klubas
sėkmės. Tąkart jame ryžosi dalyvauti net dalyvių sutrukdė koronaviruso baimė. „Juodasis rikis“. Jame savo jėgas išbandė ir

Politikės kelią išbandžiusi vištytiškė
pasikliauna savąja gyvenimo filosofija
] Atkelta iš 5 p.
Iš vietinių verslininkų gavusi paramos,
M. Prūdnikova savo mikrorajone organizuodavo šventes, sporto rungtynes, leido
laikraštį „Viktorija“. O jos parašyta programa „Jeigu aš būčiau meras...“ užėmė
pirmą vietą ir Marytė buvo apdovanota
kelione į JAV, kur taip pat galėjo pasisemti
savivaldos patirties, susitikti su įdomiais
žmonėmis, užmegzti ryšių su partneriais
užsienyje.

Išbandymas savigarba

Įsitraukusi į darbą savivaldoje M. Prūdnikova suprato, kad aukštesnėms pareigoms užimti reikia atitinkamo išsilavinimo,
todėl įstojo į Rusijos viešojo administravimo akademiją prie Prezidentūros.
Nuolat būdama visuomenės dėmesio
centre, galvodama apie ateities perspektyvas, M. Prūdnikova susidomėjo asmenybės
ugdymo programomis, kurios padėjo atsakyti į daugelį gyvenimo klausimų, suvokti,
kad gyvenime niekas nevyksta atsitiktinai.
Gindama diplominį darbą Marytė gavo pasiūlymą įsidarbinti Maskvoje. Nors
Voroneže lietuvė buvo išgyvenusi du dešimtmečius, nutarė save išbandyti Rusijos
sostinėje. Tiesa, ten jai teko susidurti su
Lietuvoje sunkiai įsivaizduojama korup-

cija, kai pareigas gali „nusipirkti“ už visai
nedidelius pinigus. Tačiau savigarba kartais būna brangesnė...

Atsikratė kaltės

Visgi tuo metu likimas vėl moteriai pakišo naują išbandymą – dalyvaudama tarptautiniame asmenybės ugdymo seminare ji
buvo pakviesta atvykti į Lenkiją ir pasidalyti savo žiniomis.
Asmenybės ugdymo seminarams M.
Prūdnikova dėkinga už tai, kad padėjo atsikratyti kaltės jausmo, persekiojusio nuo
pat gimimo. Jos atėjimas į pasaulį buvo
toks pat neeilinis ir komplikuotas, kaip ir
pažinimo keliu vedęs gyvenimas. Mat pasaulį ji turėjo išvysti drauge su broliu dvyniu. Tačiau taip susiklostė aplinkybės, kad
gyvenimas buvo dovanotas tik jai vienai.
Tą gūdžią 1964-ųjų rugsėjo naktį dėl
komplikuotai susiklosčiusio dvynius nešiojusios moters gimdymo Vištyčio medikai iškvietė pagalbą iš Vilkaviškio. Tačiau
į Vištytį skubėjęs ekipažas pateko į avariją. Pavėlavus pagalbai Marytės brolio gyvybės išgelbėti nebepavyko...
Pastaruosius 7 metus M. Prūdnikova
veda asmenybės ugdymo bei sveikos gyvensenos seminarus tiek Lenkijoje, tiek
Rusijoje. Per kūno masažą, bendravimą,
naudodamasi gautomis žiniomis ji moko

žmones pakeisti gyvenimo būdą, požiūrį,
kad grįžtų sveikata ir psichologinė ramybė, pagerėtų savitarpio santykiai. Marytė
turi sukūrusi kelias tuo besiverčiančias
įmones, o Lenkijoje netrukus turėtų atsidaryti jos ir bendraminčių įkurtas sveikos
gyvensenos, išminties ir ilgaamžiškumo
institutas. Moteris šia tema turi sukūrusi
tinklaraščius, kuriuose dalijasi savo mintimis ir įžvalgomis.
Apsigyvenusi Vištytyje Marytė savo
įgytas žinias ketina perteikti ir mūsų rajono gyventojams, padėti jiems pasikeisti,
kad visiems būtų patogiau gyventi šiame
pasaulyje. Kad galėtume keistis, gyventi
teisingiau ir išvengti katastrofų.
O kol kas M. Prūdnikova negali atsidžiaugti Vištyčio gamtos dovanomis,
kurias mes galime imti, bet nemokame
pasinaudoti. Moteris iš obuolių ir kitų natūralių produktų gamina saldainius ir sveikus saldumynus.
Šiuo metu, kol koronavirusas trukdo
bendrauti ir susitikti saviugdos mokyklose, M. Prūdnikova su bendraminčiais ir
vietiniais gamintojais ruošia kalėdines
dovanas, kurių galbūt teks paskanauti ir
mūsų rajono gyventojams. Tačiau pasibaigus pandemijai moteris tikisi susitikti su
vietiniais žmonėmis ir perduoti jiems tai,
ką dovanojo likimas.

keli mūsų rajono atstovai: A. Ovčinikova, L.
Maurutytė, D. Bagdzevičius, A. Jaškūnaitė
bei S. Kružinauskas. Turnyre kovojo ir vilkaviškiečių treneris R. Martinkus.
Geriausiai iš mūsiškių pasirodė A. Ovčinikova, pelniusi trečiąsias vietas mergaičių
iki 12 metų grupėse žaibo ir vaikų greitųjų šachmatų turnyruose. S. Kružinauskas
taip pat iškovojo bronzos medalį greitųjų
šachmatų turnyre vyresnių nei 60 metų amžiaus dalyvių kategorijoje.

Teko keisti planus

Koronavirusas šachmatininkus ne tik
perkėlė nuo įprastų lentų prie esančių internete. Pandemija griauna ir kitus šios
sporto šakos atstovų planus. Pavyzdžiui,
šiuo metu nebevyksta jau įsibėgėti spėjęs
Vilkaviškio didžiojo prizo serijos turnyras
„Dipris“. Iki šiol 10 dalyvių įprastai vakarais rinkdavosi ir žaisdavo standartinių
šachmatų partijas. Jau buvo sužaisti septyni ratai.
„Jei karantinas bus dar kartą pratęstas,
neturėsime kitos išeities, kaip tik skelbti
tuos nugalėtojus, kurie pirmauja po 7 ratų.
Šiuo metu lyderio poziciją užima Gintautas
Kalvaitis, antroje vietoje žengia Ovidijus
Vyšniauskas, o trečias – Martynas Ignatavičius“, – pasakojo D. Jaškūnienė.
Neaiškus ir tradiciškai aštuonis geriausius rajono šachmatininkus sukviečiančio
turnyro „Čempionų karūna“ likimas. Nors
jo dalyviai, kituose turnyruose rinkdami
įskaitinius taškus, jau yra aiškūs, tačiau kokiu būdu jie tarpusavyje išrinks geriausią
sportininką, vis dar lieka nežinioje. Neatmetama galimybė turnyrą surengti internete.
„Šiais metais mūsų klubas mini 25 metų
sukaktį. Buvome suplanavę ir šventę, kurią,
deja, teko atšaukti. Visgi šios progos neliksime nepaminėję. Planuojame Vilkaviškio
kalėdinių eglučių puošimo konkursui pristatyti savo jubiliejinį medelį“, – atskleidė
„Širvintos“ klubo pirmininkė.

„Perlo“ krepšininkai
įsibėgėja
Vilkaviškio krepšinio klubo
„Perlas“ sportininkai Nacionalinėje krepšinio lygoje
savaitgalį iškovojo antrą
pergalę iš eilės.
Mūsiškiai svečiuose šeštadienį gana
užtikrintai – rezultatu 97:75 nugalėjo
savo varžovus – Molėtų „Ežerūno-Atleto“ krepšininkus.
Beveik visas rungtynes pirmavusių vilkaviškiečių gretose geriausiai
žaidė Edgaras Stanionis, komandai
pelnęs 21 tašką ir surinkęs 26 naudingumo balus. Jam neblogai talkino ir
kolega Martynas Linkevičius. Šio krepšininko sąskaitoje – 15 taškų ir 24 naudingumo balai.
Kitas rungtynes klubas „Perlas“ žais
šį šeštadienį, lapkričio 19 d., 18 val. Kovos vyks svečiuose, mūsų sportininkai
varžysis su Kauno „Žalgirio“ dublerių
ekipa.
Dar kartą su tais pačiais varžovais
vilkaviškiečiai savo jėgas aikštelėje išmėgins lapkričio 21 d., 16 val.
Krepšinio varžybų tiesiogines transliacijas komandų sirgaliams bus galima
stebėti interneto platformoje „YouTube“ bei per „Delfi“ televiziją.
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Jaunas duonos kepėjas tęsia senelių tradicijas
] Atkelta iš 3 p.
„Abejoju, ar yra daug kepėjų,
kurie duoną keptų taip, kaip aš.
Daugeliui tai – per ilgas ir per
sudėtingas procesas. Juk daug paprasčiau nusipirkti jau sumaltus
miltus, o duoną kepti elektrinėje
krosnyje. Aišku, taip iškeptų gaminių skiriasi ne tik skoniai, bet
ir kokybė.
Pastaruoju metu vis populiarėja viso grūdo duonos gaminiai,
o aš juokauju, kad mano kepama
duona – gryniausio grūdo. Juk gamybos procese neprarandamos
jokios naudingosios medžiagos“,
– kalbėjo D. Langaitis.
Jo iškepta duona – labai soti.
Įprastai vienos riekės žmogui
visiškai užtenka. Negana to, ši
duona ilgai nepasensta. Dariaus
teigimu, taip yra dėl natūralaus
brandinimo.
Juk ir senovėje žmonės ruginę duoną savo šeimai kepdavo
įprastai ne kiekvieną savaitę, o
tik kartą per mėnesį.

KRYŽIAŽODIS

nas pats, o pastaruoju metu kepėjui į pagalbą vis dažniau atskuba
jaunesnysis brolis Dainius. Žmonos Simonos prie duonos kepimo
Darius neprileidžia. Jo teigimu,
moterims tai – per sunki veikla.
Vien išminkyti tešlą reikia bent
pusantros valandos intensyvaus
ir sunkaus darbo. Tiesa, Dariaus
sutuoktinė padeda jam kitur: Simona sveria ar pakuoja duonos
kepalus.

Tiki ne visi

S Duona ir sausainiai iškepti laikantis visų senolių tradicijų.
Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.

Vyriškas darbas

Vilkaviškietis rugius perka iš
vieno Šakių rajono ūkininko, visi
kiti produktai – taip pat tik natūralūs. Vyras kepa trijų rūšių juodą
duoną su natūraliu raugu, vienos

rūšies šviesią duoną, pyragą, o neseniai ėmė kepti ir senoviškus sausainius. Kai kuriuos savo gaminius
Darius gardina saulėgrąžomis bei
kanapių ir sezamų sėklomis.
Anksčiau viską darydavo vie-

IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ,
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE.

D. Langaitis šiandien jaučiasi
esantis savo rogėse. Jam patinka
tai, ką daro, o augantis klientų
ratas verčia dar labiau stengtis ir
galvoti apie plėtrą. Jau iki kitos vasaros vyras planuoja įsirengti papildomas gamybos patalpas.
Konkurencijos tarp duonos
kepėjų vilkaviškietis tikino nejaučiantis. Priešingai, anot jo, dauguma šio amato meistrų tarpusavyje
noriai dalijasi sukaupta patirtimi,
padeda vieni kitiems.
„Pastebėjau, kad pastaruoju

metu tiek naminės duonos, tiek
apskritai sveiko maisto poreikis
išaugo. Aš ir pats anksčiau į duoną berdavau daugiau cukraus nei
dabar. Klientai tai išties vertina.
Daug kas giria mano gaminius, tačiau ne visi tiki, kad aš pats juos
kepu. Kai kurios močiutės, tai išgirdusios, tiesiog numoja ranka ir
nueina“, – juokėsi D. Langaitis.
Įprastai jis iškeptą „Sūduvių
kiemo duoną“ realizuoja Vilkaviškio, Marijampolės ir Kalvarijos
turguose bei Gižuose, taip pat Marijampolėje esančiose „Provincijos mėsos“ parduotuvėse.
„Pavasarį, per pirmąjį karantiną, maždaug mėnesį duonos visiškai nekepiau. Po to prireikė šiek
tiek laiko, kol klientai vėl sugrįžo.
Prekyboje nėra žodžio „palauk“.
Jei pasitrauksi nors ir trumpam
iš rinkos, tavo vietą greitai užims
kiti. Šį karantiną sutikau jau ramiau. Planuoju šiek tiek mažinti
kepamos duonos kiekius, tačiau
visiškai prekybos nenutrauksiu“,
– teigė pašnekovas.

Lošimas Nr. 1284.
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30 15 34 33 54 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
16 43 29 51 32 40 42 65 62 75 06 59 63 58
(visa lentelė).
Papildomi prizai: 042*241, 028*913, 022*498
– pakvietimas į TV studiją; 00**092 – 50 Eur „Viada“
čekis; 0153774, 0041447, 0262962 – automobilis
„Nissan Qashqai“; 00**857 – „Delimano“ pjaustyklėsalotų džiovyklė; 0256968, 0289496, 0097587,
0233519, 0240727, 0076351, 0415847, 0085779,
0367135, 0010545 – išmanusis televizorius „Xiaomi
Mi“; 040*670, 027*071, 019*743, 024*637, 034*172
– „Kodak“ momentinis fotoaparatas; 02**160 – kolonėlė
„JBL Go 2“; 0327174, 0328051, 0328702, 0328709,
0328712, 0328774, 0329899, 0331328, 0331342,
0331351, 0335943, 0335970, 0335980, 0272403,
0272418, 0272431, 0272445, 0272461, 0272473,
0272486, 0272498, 0272508, 0272521, 0272532,
0272543, 0272554, 0272561, 0272568, 0272576,
0272584, 0272590, 0272603, 0272610, 0282875,
0286050, 0286339, 0286347, 0298339, 0298345,
0298684, 0303663, 0303669, 0303681, 0303692,
0303698, 0303703, 0303712, 0303715, 0303722,
0303728, 0303739, 0303748, 0308867 – „Laiminga
vieta“ prizas (94 Eur); 026*031, 025*256, 037*408,
022*703, 025*942, 004*791, 000*501, 028*140,
016*492 – „Topo centro“ čekis buitinei technikai.
Laimėjimai: visa lentelė – 19 572 Eur, įstrižainės – 24,50
Eur, eilutė – 2 Eur, keturi kampai – 2 Eur.
Sudarė Danutė ŠULCAITĖ
s Teisingas lapkričio 10 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – VERŠIENA.

Atsakymai. Vertikaliai: Katilas. Urka. Labdara. Algebra. Karibus. Šasi. Radis. Rad. Sibiro. Ieš. Kas.
Alpaka. Alus. Pusėj. Ola. Nevada. Užlos. Pails. Ėsk.
Horizontaliai: Malūkas. Išlies. Apdairi. Apap. Barakuda. Išraudo. „Asai“. Alsi. Sinajus. Suneš.
Barškuolė. Skersa. Aslos. Aidas. ASK.
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Kiekviena diena – naujas iššūkis
Vienas numalšintas kovos su koronavirusu etapas
jau praeityje, tačiau šiandien, pradėjus itin sparčiai
augti užsikrėtimų skaičiui, Lietuvoje griežtinamos
karantino sąlygos, o pasaulio šalys, siekdamos apsisaugoti, užveria sienas, įveda komendanto valandas
ir skelbia karantinus.
Apie tai, kaip šiuo metu sekasi ir kokia didžiausia
grėsmė kyla medicinos įstaigoms, pasakoja Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klinikų (VULSK)
Infekcinių ligų centro Priėmimo-skubios pagalbos
skyriaus vadovas Linas Svetikas.
Situacija keičiasi kasdien

Visoje šalyje šiuo metu situacija yra gan įtempta, nes užsikrėtimų atvejų kiekiai didėja ir piliečiai
vis labiau bijo užsikrėsti koronavirusu. Tačiau kiekvienas pirmiausia galvojame apie save ir savo
šeimą, o juk medikai bei kiti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai yra būtent tie asmenys, kurie
pirmosiose gretose grumiasi su
klastingu virusu ir kurie neša didžiausią pandemijos naštą bei atsakomybę už visų mūsų sveikatą.
Kiekvieną dieną būdamas pirmosiose gretose koronaviruso
fronte, infektologas L. Svetikas pasakoja, kad į VULSK Infekcinių ligų
centro Priėmimo-skubios pagalbos
skyrių kasdien kreipiasi nemažai
pacientų, kurių didžioji dalis – infekuoti virusu. „Mes esame vienas
pagrindinių SARS-CoV-2 virusu
sergantiems pacientams paslaugas teikiančių centrų, COVID-19
infekuoti pacientai, kuriems reikia
stacionarinio gydymo, yra gydomi

mūsų centre, tačiau visų pacientų
mes stacionarizuoti negalime dėl
vietų stokos, todėl pacientus, kuriems pagalba gali būti suteikta
atraminėse ligoninėse, perkeliame
į kitas įstaigas – Vilniaus miesto
klinikinės ligoninės COVID-19 skyrių, Ukmergės ligoninę, Alytaus
ligoninę. Lapkričio 11 d. duomenimis, Reanimacijos-intensyvios
terapijos skyriuje buvo gydoma
14 pacientų, tačiau situacija kasdien keičiasi. Skyriuose visuomet
esama pacientų, kuriems yra tikėtinas būklės pablogėjimas ir perkėlimo į Reanimacijos skyrių galimybė“, – teigia jis.

Svarbiausia laikytis
reikalavimų

Kaip ir kitose šalies gydymo
įstaigose, Santaros klinikose yra
laikomasi griežtų infekcijų kontrolės reikalavimų: koronavirusu
sergantys pacientai gydomi tik tam
skirtuose skyriuose, į kuriuos juose
nedirbantiems darbuotojams, paša-

S Lino Svetiko pastebėjimu, sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimas koronavirusu – viena didžiausių pastarojo laikotarpio grėsmių.
Andriaus UFARTO nuotr.
liniams asmenims ar lankytojams
užeiti yra griežtai draudžiama.
„Klinikose yra keturi pacientų, sergančių COVID-19, gydymui
skirti skyriai trijuose skirtinguose
korpusuose. Jei bet kuriame kitame ligoninės skyriuje būtų nustatytas koronavirusu sergantis
pacientas, toks pacientas nedelsiant būtų perkeltas toliau gydyti į
vieną iš keturių COVID-19 skyrių“,
– situaciją aiškina Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vadovas.
Kalbėdamas apie viruso plitimą tarp įstaigos darbuotojų medikas mano, jog bet kuris klinikų darbuotojas didžiausią riziką
užsikrėsti patiria už darbovietės
ribų. Visi medicinos darbuotojai
itin griežtai bei sąžiningai verti-

na privalomas apsaugos priemones ir atsakingai laikosi infekcijų
kontrolės reikalavimų, todėl rizika užsikrėsti darbovietėje yra palyginti nedidelė.
„Infekcijų kontrolės skyrius
darbuotojams nuolat organizuoja
mokymus, per kuriuos kaskart iš
naujo yra primenami saugaus darbo principai“, – teigia L. Svetikas.

Visuomenė neįvertina
grėsmės

Viena svarbiausių ir didžiausių problemų, su kuriomis susiduria gydymo įstaigos šiuo neeiliniu laikotarpiu, medikas įvardija
darbuotojų užsikrėtimą virusu
ir būtiną visos kartu dirbusios
pamainos saviizoliaciją. Juk turėję kontaktą su užsikrėtusiuoju,
įvairūs skyriai netenka personalo
darbuotojų, o likusiems specialistams didėja darbo krūviai.
Be viso to, kita didelė grėsmė
medicinos įstaigoms kyla tuomet,
kai pacientai užsikrečia koronavirusu gydydamiesi ligoninėje.

„Mano nuomone, visuomenė
neteisingai informuojama apie
šią problemą. Galime išgirsti pasisakymų, kad pacientai buvo
užkrėsti gydymo įstaigoje, tarsi
tai būtų atlikta tyčia. Visuomenei reikėtų žinoti, kad pacientai
prieš patekdami į stacionarą yra
testuojami, reguliariai testuojami
ir darbuotojai, tačiau problema
šiuo atveju yra inkubacijos periode esantis asmuo. Tiriant inkubacijos periode esančius asmenis
galime gauti neigiamą COVID-19
PGR tyrimo atsakymą, kol šiam
žmogui nepasireiškia simptomai,
jis gali užkrėsti kitus. Nesvarbu,
ar tai būtų darbuotojas, ar pacientas. Visų kiekvieną dieną ištirti
negalime“, – aiškina L. Svetikas.
Anot Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo-skubios
pagalbos skyriaus vadovo, norint
išvengti šių dviejų pagrindinių
grėsmių, kurios gąsdina medicinos įstaigas ir jose dirbantį personalą bei gydomus pacientus, yra
laikomasi pagrindinių saugumo
principų: dažnai testuojami darbuotojai, o pacientams atliekami testai prieš jiems patenkant
į stacionarą, tiek medikai, tiek
pacientai griežtai laikosi visų infekcijų kontrolės ir apsaugos reikalavimų. Kad ir kaip būtų, siekiant maksimalių rezultatų, likusi
visuomenės dalis privalo taip pat
sąmoningai įvertinti galimas pandemijos grėsmes ir atsakingai
laikytis visų nurodytų apsaugos
Užsk. 2655
priemonių.

.

Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV
elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą
Planuojamos ūkinės veiklos
(PŪV) organizatorius: Litgrid
AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131
Vilnius, interneto svetainė: www.
litgrid.eu, tel.: 8 707 02 229, 8 614
84 590, el. p. info@litgrid.eu.
Poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) dokumentų rengėjas: UAB
„Ardynas“, Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas, interneto svetainė www.ardynas.lt, tel.: (8 37) 32
3209, 8 614 37 145, el. p. ardynas@
ardynas.lt.
PŪV pavadinimas ir vieta:
330 kV elektros perdavimo linijos
Kruonio HAE-Bitėnai statyba numatoma Marijampolės apskrities
Vilkaviškio rajono (Šeimenos, Virbalio, Kybartų, Klausučių seniūnijų) ir Šakių rajono (Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, Sintautų,
Šakių, Kidulių, Slavikų, Sudargo
seniūnijų) savivaldybių teritorijose bei Tauragės apskrities Jurbarko rajono (Jurbarkų, Smalininkų,

Viešvilės seniūnijų) ir Pagėgių
(Vilkyškių, Lumpėnų seniūnijų)
savivaldybių teritorijose.
PAV subjektai, kurie pagal
kompetenciją teiks išvadas dėl
PAV ataskaitos: Pagėgių savivaldybės administracija, Jurbarko
rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės
administracija, Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Marijampolės ir Tauragės departamentai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos ir Kauno
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Marijampolės ir Tauragės skyriai,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Lietuvos geologijos tarnyba prie

Aplinkos ministerijos ir Valstybinė miškų tarnyba.
Atsakingoji institucija, kuri
priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.
PAV ataskaitos eksponavimas, ekstremaliosios situacijos
metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybių patalpas,
atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje www.ardynas.lt>Vieši svarstymai ir PŪV organizatoriaus
interneto svetainėje www.litgrid.
eu>Tinklo plėtra>Strateginiai projektai>Kruonio HAE-Bitėnai. Jei
apribojimai bus panaikinti, su
PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipažinti Vilkaviškio r., Šakių r., Jurbarko r. ir
Pagėgių savivaldybėse. Dėl PAV
ataskaitos eksponavimo vietos
kreiptis į konkrečios savivaldybės
Architektūros arba Bendrųjų rei-

kalų / Priėmimo skyrių.
Su PAV ataskaita susipažinti
ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV
subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai) galima
iki paskutinio viešo supažindinimo pabaigos (gruodžio 18 d.).
Dėl ekstremalios situacijos
metu paskelbtų apribojimų viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo
transliacijos būdu kiekvienai
savivaldybei atskirai, žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos
nuorodą. Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės
supažindinimas su PAV ataskaita
bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku atitinkamose savivaldybėse.
Gruodžio 17 d., 17 val.; trans-

„Santakos“ laikraščio redakcijoje priimami skelbimai į šiuos laikraščius:

liacijos nuoroda https://tinyurl.
com/HB-PAV-Pagegiai;
Pagėgių
sav. patalpose, Vilniaus g. 11, LT99288 Pagėgiai.
Gruodžio 17 d., 19 val.; transliacijos nuoroda https://tinyurl.
com/HB-PAV-Jurbarkas; Jurbarko
r. sav. patalpose, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas.
Gruodžio 18 d., 16 val.; transliacijos nuoroda https://tinyurl.
com/HB-PAV-Vilkaviskis; Vilkaviškio r. sav. patalpose, S. Nėries g. 1,
LT-70147 Vilkaviškis.
Gruodžio 18 d., 18 val.; transliacijos nuoroda https://tinyurl.
com/HB-PAV-Sakiai; Šakių r. sav.
patalpose, Bažnyčios g. 4, LT71120 Šakiai.
Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir
daugiau informacijos pateikta
UAB „Ardynas“ interneto svetainėje www.ardynas.lt>Vieši svarsUžsk. 2647
tymai.

Informacija tel. (8 342) 20 805.
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A

Anglys,
durpių ir
medžio briketai
I
IŠS

MO

KĖ

TIN

Broilerių skerdieną (šerti kviečiais,
kukurūzais, mėsa geltona,
apdorota rankomis, 4,90 Eur už
kg). Tel. 8 608 39 334.
2656

AI

Valuckų ūkis nuolat – įvairios
paskirties bulves, kukurūzų
grūdus, avižas, grikius,
garstyčias.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.

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

Užsk. 1285

UAB „Vilkdara“
brangiai perka
juodųjų metalų
laužą.

Gali pasiimti savo transportu.

Užsk. 2659

Parduoda fasuotas
po 25 kg anglis
gera kaina!

UAB „Sūduvos galvijai“

Pramonės g. 13, Vilkaviškis
(buvusio konservų fabriko
teritorijoje).
Tel.: (8 342) 51 512,
8 687 35 487.
Užsk. 10

brangiai perka galvijus,
moka pagal skerdeną arba
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.
Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000

(„Telia“),
8 614 44 299 („Bitė“),
8 613 79 515 („Tele2“).
Užsk. 7

PARDUODA

Užsk. 470

Viena
didžiausių
įmonių

Lietuvoje

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

Tel. 8 635 07 197.

Užsk. 1167

Mūrinį namą Tiesos g.,
Kybartuose (ūkiniai pastatai, 15 a
žemės).
Tel. 8 650 64 887.
2528
Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT
B6, CITROEN PICASSO, FORD
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.
497
Kiaulių skerdieną puselėmis
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už
kg, lenkiška – 2,60 Eur už kg).
Atveža.
Tel. 8 607 12 690.
2041

Užsk. 2396

Paukščių kurjeris prekiaus
vakcinuotomis vištaitėmis!
Lapkričio 20 d. (penktadienį)
prekiaus S. Ludavičiaus ūkyje,
Nemunaityje, augintomis 3–6
mėn. vakcinuotomis rudomis,
juodomis, raibomis, baltomis
dėsliosiomis vištaitėmis, kurios
gyvena 4–5 metus, taip pat
kombinuotaisiais pašarais.
Pristato į namus. Atveža
nemokamai (minimalus kiekis – 5
vištaitės).
Tel.: 8 623 04 888,
8 612 75 682.
2664
Lėtą veršingą karvę.
Tel. 8 620 52 207.

Užsk. 787

555

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
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

PERKA

Namą 4 km nuo Vilkaviškio,
Serdokų k. (su dalimi baldų,
reguliuojamas šildymas, pirmame
aukšte plastikiniai langai, yra
tualetas, 16 a žemės prie namų).
Tel.: 8 617 77 034,
(8 342) 69 328.
2650

2653

Veršingas telyčias.
Tel. 8 672 05 090.

2663

Ekologiškai užaugintą kiaulę.
Tel. 8 663 84 290.

2657

Visų markių tvarkingus, su defektais ar daužtus automobilius.
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 640 28 293. 1951
Įvairius automobilius. Sutvarko
reikiamus dokumentus. Pasiima
patys. Tel. 8 650 28 930.
3991
Sendaikčius: knygas, lininius
audinius, nuotraukas, statulėles,
pinigus, laikrodžius, indus,
medalius, ženkliukus, karinius
daiktus, pašto ženklus, gintarą,
papuošalus, stalo įrankius,
plokšteles, kalendorius ir kita.
Atvyksta. Tel. 8 657 53 993. 2327
UAB „Miškų pirkimai“ brangiai –
mišką.
Tel. 8 671 41 046.

33

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai
– pienu girdomus buliukus ir
telyčaites, belgų mėlynuosius
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 646 81 037,
8 612 34 503.
763
UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius
– (iki 1,40 Eur už kg), telyčias –
(iki 1,35 Eur už kg), karves – (iki
1,10 Eur už kg), galvijus auginti
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.
2668
Gero ir lieso įmitimo galvijus
mėsos perdirbimo įmonių
kainomis.
Tel. 8 616 43 646.

Netektis, o gal žvaigždė išsivedė brangų žmogų.
Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Klimavičių ir jo šeimą dėl brolio
mirties.
Pievų gatvės kaimynai
2666

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

(prie buvusio techninės
apžiūros centro).

UŽJAUČIAME

2269

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

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, kad sielvarte
sušildytų, paguostų, gyventi šauktų vėl be sopulio širdy ir
ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūnę Jasulaitienę, jos šeimą bei
artimuosius dėl mylimo tėvelio-uošvio-senelio Broniaus KAUKO
mirties.
Kaimynai O. Vilbikaitienė, A. Selmistraitis, G. ir S. Pranskevičiai 2665

Kai likimas taip netikėtai išsiveda brangiausią žmogų,
širdyje lieka didžiulė tuštuma ir skausmas...
Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūnę Jasulaitienę ir jos šeimą dėl
mylimo tėvelio mirties.
O. Butauskienė, V. Siriūnaitis
2669

Tegul išsiskyrimo skausmas kuo greičiau užgęsta – nors ir
labai sunku.
Nuoširdžiai užjaučiame Eugenijaus Kreivaičio ir Birutės
Eidikienės šeimas dėl mamos-uošvės-močiutės mirties.
Alksnėnų kaimo bendruomenė
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
UAB „Suvalkijos veršeliai“
brangiai – pienu girdomus
mėsinius juodmargius, belgų
mėlynuosius buliukus ir
telyčaites, didelius mėsinius
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM
priedus. Atsiskaito iš karto.
Greitai pasiima.
Tel. 8 634 23 551.
374

ĮVAIRŪS
Kaminų, dūmtraukių,
krosnių valymas, priežiūra ir
skardinimas.
Tel. 8 621 99 958.

2652

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

2667

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. 2638
Groja įvairiomis progomis
(vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose). Veda renginius. Graži
muzika Jūsų šventei už mažą
kainą.
Tel. 8 680 27 027.
4369
Minkštų baldų, čiužinių, kilimų,
automobilių salonų ekologiškas
valymas garais! Taip pat atlieka
ir cheminį valymą. Valymo
paslaugas teikia kliento
namuose arba bet kurioje kitoje
klientui patogioje vietoje.
Tel. 8 631 56 395.
1381
Greitai bei kokybiškai gamina ir
įstato nerūdijančio plieno įdėklus
į paprastus bei pristatomus
apšiltintus kaminus.
Tel.: 8 610 85 100,
8 634 64 490.
2838
Dengia stogus su savo ir
užsakovo medžiagomis. Atlieka
visus skardinimo darbus.
Tel. 8 620 67 934.
2230

SIŪLO DARBĄ

Stogų dengimas, skardinimas,
remontas, karkasų įrengimas,
šiltinimas, gipso ir dailylenčių
montavimas.
Tel. 8 631 91 211.
2651

Laisvės atėmimo vietų ligoninė
ieško bendrosios praktikos
slaugytojos Marijampolės
pataisos namuose, Kybartų
sektoriuje. Atlyginimas – 800
Eur. Tel. (8 346) 43 784, el. p.
aurelija.gliaudeliene@lavl.lt. 2621

Ruošia automobilius TA
apžiūrai, remontuoja važiuokles,
variklius. Atlieka kompiuterinę
diagnostiką, nesudėtingus
elektros darbus.
Tel. 8 644 45 275.
2052

UAB „Kybartų darna“ reikalingas
statinių priežiūros inžinierius.
Privalumas: gebėjimas rengti
statybos rangos darbų sąmatas
„Sistela“ programa.
Tel. 8 616 48 771.
2658

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

Alvito ežero paslaptis
Prie pat pagrindinio plento,
vedančio į amžinąsias prūsų žemes, stovi nedidelis
jaukus miestelis. Važiuojant
Virbalio link, dešinėje kelio
pusėje, atsiveria ramiai tyvuliuojančio ežero peizažas.
Čia, keletą kilometrų nutolęs nuo Vilkaviškio, stūkso
Alvito bažnytkaimis.
Miestelio ežeras slepia mitais ir legendomis apipintą paslaptį. Istorijomis apie ežero dugne gulintį bažnyčios varpą senieji alvitiečiai dalijasi
iš kartos į kartą.
Anot gražiai sueiliuoto padavimo, „Visai neseniai, gal tik šimtas
metų praėjo, Alvito miestelio padangėj naujiena linksma nuaidėjo.
Magnatas, Paežerių dvaro tėvelis
Gauronskis paskelbęs: bažnyčia ant S Senoji Alvito bažnyčia. 1918 metai.
ežero kranto tuoj rasis. Jis pinigus
duosiąs, o žmonės jėgų lai negailėsią, ir pabėgti paspėjęs, kitaip būt ir jis su varpu
kas kuo galės, lai prie darbo sunkaus pri- į gelmes nugarmėjęs.
sidėsią.
Alvito klebonas, Gauronskis ir daugeO tuomet visame čia Paprūsės žaliuo- lis ponų ne kartą svajojo: Dieve, kaip būtų
jančiame plote nebuvo vietelės, kur Die- malonu, jei varpas Alvito bažnyčios aukšvui nueit padėkot. Kaip tarė – padarė, vos tojoj varpinėje kabotų. Po mėnesio klebometai praėjo – ant ežero kranto graži jau nas, prigulęs pamigti, sapnavo tą varpą,
bažnyčia stovėjo. Sekmadienio rytą jau, kuris meldė, kad jį nepaliktų rūdyti.
būdavo, ūžia vargonai, važiuoja ir joja
Jis pats ant kranto išeisiąs, jei kas su
bažnyčion paprasti žmonės ir ponai. O procesija ežerą šventint ateisiąs. Bet perspėgarsą šventovės, kad toli visi žmonės gir- jo varpas, kad reikės iš bažnyčios išnešti,
dėtų, kad vardą Gauronskio visi, kas tik kas tik joj yra ir ant ežero kranto nunešti.
gyvas minėtų.
Ir ten iškilmingai kaip grafui mišias atlaiTad nupirko Gauronskis iš prūsų mies- kyti. Tada varpas išeis pats, ir visi galės jį
telio Gumbinės didžiausią varpą. Žiema pamatyti.
tada buvo, dirvonai spindėjo pabalę. O ežeIr kai tik saulutė skaisčiausia danguje
ras ir upaitė miegojo užšalę. Mužikų veži- prašvito, suprašė klebonas gyventojus viso
mai visi jau seniai po stogu stovėjo, kur tik Alvito. Liepė išnešti visus daiktus, kurie tik
beklausei, skambalai po laukus tik dindėjo bažnyčioje randas, ant ežero kranto. Pask– visi rogėm važinėjo.
lido po Alvito kaimus tuoj gandas, kad varDidžturtis Gauronskis nupirko aštuone- pas išeisiąs. Daugybė žmonių susirinko ištą jaučių. Pašėręs grūdais dar pora savaičių vyst tą stebuklą.
juos taip įpenėjo, kad buvo tikrai lyg sutinę,
Atėjo klebonas. Bažnyčios tarnai pasi– tada išvažiavo su jais varpo į Gumbinę.
puošę, kiekviens su kabliu, it kovon pasiJaučiai vis klupo, sunkus buvo varpas, ruošę. Su jais vargamistra in spiritum tuo
net ąžuolo rogės braškėjo. Šiaip taip prie Al- užtraukę, pradėjo mišias tam paskirtąjį
vito jie ežero kranto prislinko. Kadangi jo laiką sulaukę. Bet tarnas bažnyčios šiūn
ledas gan tvirtas jau buvo, nelinko, sumanė tūpsi, ten tūpsi ir kanda iš baimės pirštus
Gauronskis, kad būt patogiausia per ežerą sau. Nes niekur neranda žibinto užžiebti
varpą nuvežti.
grabnyčioms. Nelaimė baisi atsitiko, atsiIr kai tik ant ežero jie su varpu užva- minė jis, kad žibintą bažnyčioj paliko.
žiavo, išsišiepė ledas ir po juo kažin kas
Ir išplaukė varpas. Virš ežero galvą
sudejavo. Per keletą sieksnių ledas ties kratydams, aplink apsidairė, bet žibinto
varpu prasivėrė, o varpas su rogėm į eže- niekur nematydams, atgal vėl į ežero juoro dugną nunėrė. Dar laimė – Gauronskis das gelmes paniro. Oi kiek buvo riksmo,

S Vėlyvo rudens nebijo raudona
musmirės galvelė.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

ORAI

kiek ašarų boboms išbiro.
Užmiršo žibintą, užmiršo. Visur, kur
klausei, visi šaukė: užmiršo. Gauronskis iš
pykčio net antakius raukė. Ir liepė pakart
tą, kuris šią nelaimę padarė. Ir tarną pagavę į šaltąjį rūsį uždarė.
Taip dingo tas varpas. Dabar ežere per
Velykas, kai žmonėms išaušta linksmos
šventės rytas, kai garsas varpų iš bažnyčios į ežerą plaukia, nuskendęs varpas
tyliai iš ežero šaukia: skendau aš, brolau,
taip vos girdimai sudejuoja, kaip liūtas
per miegą, kada apie auką sapnuoja. Ir
nuo to laiko, kai ežeran varpas nunėrė,
žmonių jo gelmėse ne vienas prigėrė.“
Pasak kraštotyrininko Broniaus Kviklio, praeityje Alvito ežeras buvo garsus
savo karpiais, kurie buvo veisiami ežere buvusiame šulinyje. Manoma, kad
karpiai užaugdavo milžiniški, kai kurie
netilpdavo net į geldą. Po Antrojo pasaulinio karo Alvito ežeras nebebuvo jau toks
žuvingas.
Nors ežeras nėra labai didelis, tačiau
vietomis gylis siekia iki trijų metrų ar dar
daugiau. Senieji alvitiečiai tikėjo, kad jų
ežerėlis turi požeminį kanalą, kuris jungiasi su Paežerių vandens telkiniu.

Tomas SUŠINSKAS
Muziejininkas
Projektą „Laisvės pamokos“
remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas

Nustatyti ilgai laukti reikalavimai
APLINKOSAUGA
dulkėtumui mažinti
Aplinkos ministerija nustatė Minimalius
reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant,
kraunant, vežant palaidas kietąsias birias
medžiagas (kietąjį biokurą, kuro durpes,
akmens anglis, metalų rūdą, koksą, mineralines trąšas, pelenus, suodžius, šlaką ir
kt.). Jie skirti užtikrinti, kad ūkio subjektai
neterštų aplinkos už savo veiklos sklypo,
kuriame laikomos, kraunamos palaidos kietosios medžiagos, ribų.
Iki šiol teisės aktai nenumatė reikalavimų veikloms, susijusioms su biriomis kietosiomis medžiagomis, trūko teisinių priemonių kontroliuoti tokią veiklą ir pareikalauti
įmonių atsakomybės už aplinkos taršą.
Dabar nustatyti reikalavimai numato,
kokių priemonių turi imtis veiklos vykdytojai dulkėjimui sumažinti. Atvirose
aikštelėse laikomas medžiagas reikia apdengti, drėkinti, apsaugoti nuo vėjo, ribo-

ti kaupų aukštį, naudoti įrangą dulkėms
sugaudyti, uždaro tipo konvejerius, krauti
sandariu griebtuvu, pilti iš griebtuvo ar
krautuvo kuo lėčiau ir kuo arčiau kaupo,
kuo mažiau kartų perkrauti iš vietos į vietą, uždengti laikant transporto priemonėse ir vežant, plauti arba valyti transporto
priemonių padangas, nekeliant papildomo dulkėjimo, gyvenamojoje vietovėje
valyti medžiagomis užterštus kieta danga
padengtus kelius ir kt.
Naujai pradedamą veiklą urbanizuotose teritorijose, kai naudojamos labai dulkančios medžiagos, reikės vykdyti uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu. Šias
medžiagas bus galima laikyti atviroje aikštelėje tik tais atvejais, kai dėl jų fizinių ar
cheminių savybių netinka uždaras būdas,
tačiau reikės taikyti daugiau priemonių
dulkėjimui riboti.

Naujai pradedamą veiklą su mažiau
dulkančiomis medžiagomis ir naujai
pradedamą veiklą su labai dulkančiomis medžiagomis likusioje šalies teritorijoje bus galima vykdyti atviroje aikštelėje sklype, kurio riba nutolusi didesniu
kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, visuomenės lankomo negyvenamojo pastato ar inžinerinio statinio.
Naujai pradedantiesiems vykdyti susijusią veiklą šie reikalavimai įsigalios
2021 m. kovo 1 d. Jau vykdantiesiems
veiklą numatytas pasiruošimo etapas
iki 2024 m. sausio 1 d. Iki to laiko jie
turi šiuo metu atviroje aikštelėje vykdomą veiklą perkelti į uždaras patalpas ar
vykdyti kitu uždaru būdu, „patraukti“
nurodytu atstumu arba didžiausiu galimu atstumu nuo statinių.
Aplinkos ministerijos inf.
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Vis dar nešalta
Paskutinis rudens mėnuo šalčiais negąsdina. Šiandien daug kur lynos, pūs vidutinio
stiprumo pietinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 5–10 laipsnių šilumos.
Nesmarkaus lietaus turėtume sulaukti
ir trečiadienį. Vėjas krypties nekeis, gūsiai
vietomis sieks 15 m/s. Temperatūra naktį
bus 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį lietus aprims, o dieną dangus vėl ims varvėti. Pietvakarių, pietų vėjo gūsiai dar labiau sustiprės. Termometrai naktį rodys 3–8 laipsnius šilumos,
dieną vėl bus 6–11 laipsnių.

ŠIANDIEN
Saulė tekėjo
Saulė leisis
Dienos trukmė

07:52
16:14
08:22

Skorpionas (10 24–11 22)
Jaunatis iki lapkričio 21 d.

DIENOS
Lapkričio 17-oji –
Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių
diena

Lapkričio 18-oji –
Latvijos nepriklausomybės diena
Europos supratimo apie antibiotikus
diena
Tarptautinė geografinių informacinių
sistemų diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės
plaučių ligos diena

Lapkričio 19-oji –
Tarptautinė tualetų diena
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena

VARDINĖS
s Lapkričio 17 d.

Benita, Erta, Getautas, Gilvilė, Klotilda,
Nemira, Salomėja, Viktorija

s Lapkričio 18 d.

Giniotas, Ginvydas, Romanas, Vesta

s Lapkričio 19 d.

Audra, Audrė, Audrius, Audrys,
Audronė, Dainotas, Matilda, Rimgaudė

