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Birželio mėnesį „Vers
mės“ leidykla Vilkaviškio rajo
ne surengs porą ekspedicijų, 
kurių metu rinks medžiagą 
„Lietuvos valsčių“ monografi
joms.

Rengiamos naujos  
monografijos

Ar gerai pažįstame savo kraš
tą? Ką galime apie savo gimtąjį 
miestą ar rajoną, parapiją, apie jo 
žmones, tradicinę krašto kultūrą 
ir jos paveldą papasakoti atvyku
siems svečiams?

Kad krašto istorija neliktų 
daugeliui mūsų tik balta dėmė, 
„Versmės“ leidykla leidžia „Lietu
vos valsčių“ monografijų seriją 
– daugiatomę lokalios istorijos en
ciklopediją. Tai analogų Lietuvo
je ir užsienyje neturintys leidiniai 
apie miestų ir miestelių, kaimų ir 
vienkiemių, apylinkių istoriją nuo 
seniausių laikų iki šių dienų. Pa
rengtos ir išleistos 22 „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos, 
rengiama dar 80 knygų. Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti 2018 m. „Versmė“ tikisi 
išleisti šimtą „Lietuvos valsčių“ mo
nografijų.

Šie leidiniai rengiami remiantis 
žmonių atsiminimais, ekspedicijų, 
lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, 
mokslinėmis studijomis ir rašyti
niais šaltiniais.

Kviečia į ekspedicijas
Ekspedicijos – tradicinė bū

simų monografijų pradžia. Jose 
dalyvauja istorikai, kalbininkai, 
etnografai, sociologai, geologai, 
gamtininkai, kraštotyrininkai, žur
nalistai. Jie lankosi pas žmones 
ir užrašinėja vietos gyventojų pri
siminimus, renka duomenis apie 
krašto gamtą, jo istoriją, švietimą, 
kultūrą ir kultūrinį gyvenimą, čia 
gyvenusių tautų atstovų gyvense
ną, tarmių ir vietos šnektų, tautosa
kos ypatumus, įžymius žmones.

Nemažai straipsnių rašoma 
ir apie kalendorinius, šeimos pa
pročius, liaudies išmintį, mokyklų, 
bibliotekų, kolūkių istoriją bei apie 
šiandieninį gyvenimą, veikiančias 

įstaigas ir organizacijas, verslus.
Vienus šių straipsnių rašo 

mokslininkai, kitus – vietos gyven
tojai ir kraštotyrininkai.

Šią vasarą „Versmės“ leidyk
la surengs 21 kompleksinę loka
linių tyrimų šimtatomės „Lietuvos 
valsčių“ serijos autorių ekspedi
ciją (iš jų devynios yra pakarto
tinės). Nuo 1999 m. „Versmės“ 
leidykla jau surengė 114 ekspe
dicijų.

Net dvi ekspedicijos šiemet 
vyks Vilkaviškio rajone: birželio 
11–17 d. – Gražiškiuose, birželio 
18–24 d. – Bartninkuose ir Lanke
liškiuose. Abiem joms vadovaus 
architektas Antanas Rupeika, nuo
latinis „Lietuvos valsčių“ serijos 
autorius.

Prisimintos senųjų  
valsčių ribos

Kodėl monografijos leidžia
mos apie buvusius valsčius, o ne 
apie rajonus ar parapijas?

Pasak „Versmės“ leidyklos 
vadovo Petro Jonušo, valsčiai 
– vienas seniausių ir ilgai išsilai

kiusių Lietuvos administracinių 
vienetų. 1861 m. panaikinus bau
džiavą, visoje Rusijos imperijoje 
vėl įvesta luominė valstiečių sa
vivalda – valsčiai. Lietuvai tapus 
nepriklausoma, valsčių ribos bu
vo patikslintos, kad labiau sutap
tų su katalikų religinių bendruo
menių – parapijų – ribomis. Kelis 
šimtmečius vienoje teritorijoje 
gyvenę, to paties dvasinio cent
ro telkti žmonės sukūrė mikrokul
tūrą, išsiskyrusią savita šnekta, 
įvairiais tradicinės kultūros savi
tumais. Parapija ir valsčius buvo 
pagrindiniai kaimo žmogaus kil
mės vietos orientyrai.

Prašome žmonių  
pagalbos

Ekspedicijų dalyviai lankys 
vietos gyventojus, teirausis apie 
krašto praeitį, buitį, papročius, už
rašinės žmonių pasakojimus, prisi
minimus, tautosaką.

Nuoširdžiai prašome ateiti 
į talką visus, gyvenusius ar gy
venančius buvusio valsčiaus 
teritorijoje. Padėkite rasti gerus 

vietinių įvykių, ypatingesnių vietų 
žinovus, šviesios atminties žmo
nes. Parodykite ekspedicijų daly
viams, ką esate išsaugoję iš savo 
tėvų ir protėvių palikimo: nuotrau
kas, laiškus, kitus dokumentus. 
Atsakykite į pateiktus klausimus, 
nes visų Jūsų atsakymai yra labai 
svarbūs. 

Pateikta medžiaga bus fiksuo
jama, apibendrinama monografi
jos straipsniuose, nurodant patei
kėjų vardus ir pavardes, o vėliau 
– perduodama mokslo institucijų 
saugykloms.

Tad nuo kiekvieno buvusio 
valsčiaus teritorijoje gyvenančio 
žmogaus daug priklausys, ką dar 
sužinosime apie šį kraštą, ką apie 
jį galės sužinoti kiti.

Kad ekspedicija ir monogra
fijos rengimas būtų sklandesni, 
jau dabar prašome tam galinčias 
praversti žinias perduoti ekspe
dicijų vadovui Antanui Rupeikai. 
Jam galima paskambinti tel. 8 
614 22 614.

Daiva ČERVOKIENĖ

ekspedicijų rengėjai tikisi gyventojų pagalbos

Nugalėjo vilkaviškiečiai

Vilkaviškio „Širvintos“ futboli
ninkai neseniai iškovojo buvusio 
Jurbarko rajono savivaldybės me
ro Aloyzo Zairio atminimo taurę.

Turnyras jau trečią kartą bu
vo surengtas Jurbarke. Šiemet 
į jį, be vietinių komandų, atvyko 
svečiai iš Šilalės, Alytaus, Kazlų 
Rūdos, Šakių bei Vilkaviškio. Tur
nyre varžėsi 8 ekipos.

Pogrupio varžybose iškovoję 

dvi pergales bei kartą sužaidę 
lygiosiomis vilkaviškiečiai užėmė 
pirmąją vietą ir pateko į finalą. 
Jame mūsiškių laukė Alytaus fut
bolininkai. Juos „Širvintos“ sporti
ninkai palaužė po gana įtemptos 
kovos rezultatu 3:1.

Geriausiu vilkaviškiečių ko
mandos žaidėju buvo išrinktas 
Vytenis Bujauskas, o viso turny
ro rezultatyviausiu žaidėju tapo 8 

kartus pasižymėjęs Šarūnas Litvi
nas. Jiems buvo skirti specialūs 
prizai.

„Širvintos“ komandai įteikta 
pereinamoji taurė, o ekipos žaidė
jai apdovanoti medaliais. 

Vilkaviškiečiams apdovanoji
mus įteikė A. Zairio sūnus Rober
tas Zairys.

„Santakos“ inf.

Jurbarke surengtame turnyre triumfavo Vilkaviškio „Širvintos“ futbolininkai.

Šalyje vyksta seniūnijų mo
kyklų 2012 m. futbolo žaidynės 
„Golas!“ Vilkaviškio rajone mo
kyklos taip pat varžėsi, kurios ko
mandos pateks į birželio 8 dieną 
Marijampolėje vyksiantį apskri
ties finalą.

Tiek vyresnių, tiek ir jaunes
nių mokinių amžiaus grupėse 
pirmąsias vietas iškovojo Vilka
viškio Salomėjos Nėries pagrin
dinės mokyklos komandos.

Vyresniųjų amžiaus grupėje 
Salomėjos Nėries pagrindinės 
mokyklos futbolininkai finale 
susitiko su Keturvalakių pagrin
dinės mokyklos sportininkais. 
Šiose rungtynėse tiek viena, 
tiek kita komanda turėjo ne vie
ną progą pasižymėti, tačiau 
rungtynių baigtį nulėmė po pui
kaus perdavimo galva įmuštas 

įvartis, kurį likus 2 minutėms iki 
rungtynių pabaigos pelnė vilka
viškiečiai.

Jaunesniųjų grupėje taip pat 
vyko atkaklios kovos tarp finali
nio ketverto komandų, tačiau 
nugalėtojai paaiškėjo tik paskuti
nėse rungtynėse. Per jas vėl su
sitiko Vilkaviškio Salomėjos Nė
ries ir Keturvalakių pagrindinių 
mokyklų jaunieji futbolininkai. 
Šįkart vilkaviškiečiai įtikinamai 
nugalėjo savo varžovus 3:1 ir už
sitikrino vietą apskrities finale.

Varžybas organizavo Vilka
viškio sporto mokyklos treneriai 
Algidas Karalius ir Šarūnas Lit
vinas.

Martynas KARPAVIČIUS
Marijampolės apskrities  
žaidynių koordinatorius

dalyvauja žaidynėse

Vilkaviškio rajono futbo
lo 7x7 pirmenybėse praėju
sią savaitę kaip niekada bu
vo gausu itin atkaklių kovų.

Vilkaviškio „Širvintos 2“ 
futbolininkai tik rungtynių 
gale 6:4 palaužė Kybartų 
„Tauro“ pasipriešinimą. Re
zultatyviausias praėjusių 
metų pirmenybių žaidėjas 
A. Pečiulis vilkaviškiečiams 
pelnė tris įvarčius, po vie
ną tikslų smūgį pridėjo M. 
Grikietis, L. Svigrys bei V. 
Sabašinskas. „Tauro“ gre
tose du kartus pasižymėjo 
D. Karpavičius, po vieną D. 
Kereiša bei L. Savickas.

Pirmąją pergalę iško
vojo Lakštučių „GKS Virtu
com“ sportininkai, paskuti
nę rungtynių minutę 3:2 palaužę 
„Keturkaimį“. Pergalingą įvartį 
Lakštučių komandai pelnė A. 
Vasiliauskas. Be jo, taip pat pa
sižymėjo Ž. Vasiliauskas bei K. 
Jasulaitis. Po vieną įvartį įmušė 
„Keturkaimio“ žaidėjai G. Uldins
kas ir P. Valaitis.

Nepaprastai atkaklios rung
tynės vyko tarp Vilkaviškio „Ri
bos“ bei „Vilkano“ ekipų. Nors 
iki dvikovos pabaigos likus kiek 
daugiau nei penkioms minutėms 
„Riba“ pirmavo 5:2, tačiau nesu
gebėjo išlaikyti šio pranašumo 
ir galiausiai rungtynės baigėsi 

rezultatu 5:5. „Vilkano“ gretose 
du kartus pasižymėjo D. Janu
šauskas, po kartą tai padarė A. 
Civinskas, T. Muraškauskas bei 
N. Jurkūnas. „Ribai“ po vieną 
įvartį pelnė T. Narušis, M. Sal
dukaitis, L. Jurgelis, V. Kailius 
bei T. Krunkaitis.

Dar vieną sensaciją pateikė 
šiemet nesustabdomi Kybartų 
„Saleriai“. Jie gana netikėtai 2:0 
palaužė praėjusių metų čempio
nę Vilkaviškio „Širvintą“. Nugalė
tojams pergalę lėmė tikslūs D. 
Andriuškevičiaus bei M. Ryckio 
smūgiai.

„Santakos“ inf.

Atkaklios kovos futbolo 
pirmenybėse

Birželio 1ąją, minint Tarptau
tinę vaikų gynimo dieną, visoje 
Lietuvoje vyko akcija „Gimiau ne
rūkantis“. Marškinėliais su užrašu 
„Gimiau nerūkantis“ ar „Gimiau 
nerūkanti“ buvo apdovanoti gegu
žės 31ąją, Pasaulinę dieną be 
tabako, gimę naujagimiai.

Šakių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras ak
ciją „Gimiau nerūkantis“, kurios 
šūkis „Leiskit gimti ir augti svei
kam!“, vykdė ir Vilkaviškio ligoni
nės Akušerijos, ginekologijos ir 
neonatologijos skyriuje. Kadangi 
gegužės 31ąją šiame skyriuje 
naujagimių nesulaukta, akcijos 
dieną 8 marškinėliai buvo pado
vanoti kiek anksčiau gimusiems 
vilkaviškiečiams.

Akcija „Gimiau nerūkantis“ 
vyko visuose Lietuvos miestų 

gimdymo namuose. Pirmą kartą 
tokia akcija buvo surengta 2002 
m. Kaune, o vėliau tapo naciona
linė. Šiais metais ji švenčia savo 
gyvavimo dešimtmetį. Akcijos 
metu stengiamasi priminti nerimą 
keliančius faktus apie pragaištin
gą tėvų rūkymo įtaką vaikų svei
katai.

Medikų paskelbti duomenys 
rodo, kad trečdalis perinatalinių 
mirčių, kai vaikas miršta dar įsčio
se, yra nulemtos motinų rūkymo. 
Vaikai, kurių mamos rūko nėštu
mo metu, dvigubai dažniau mirš
ta nuo staigios kūdikių mirties 
sindromo. Taip pat paaiškėjo, jog 
rūkančios mamos dvigubai daž
niau nei nerūkančios gimdo prieš 
laiką, o naujagimiai būna mažes
nio svorio. Mamų rūkymas iki 30 
proc. padidina apsigimimų („kiš

kio lūpos“, „vilko gomurio“ ir kt.) 
riziką. Be to, krūtimi maitinančios 
ir rūkančios mamos turi gerokai 
mažiau pieno, nes nikotinas slopi
na prolaktino gamybą.

Sociologiniai tyrimai rodo, jog 
rūkančių tėvų vaikams sunkiau 
sekasi mokytis. Jie augdami pe
rima tėvų elgesio modelį ir patys 
dažniau pradeda rūkyti.

Rūkymo sukeltos ligos Lietu
voje kasmet nusineša apie 7000 
gyvybių. Dėl šios priežasties ak
cijos organizatoriai, matydami vi
suomenėje, o ypač – tarp moterų, 
vis labiau plintantį rūkymą, siekia 
jos narius informuoti ir paraginti 
saugoti savo bei vaikų sveikatą.

Simona BIKAITĖ
Šakių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 
specialistė

Akcijos marškinėliai – ir rajono naujagimiams
Lakštučių „GKS Virtucom“ futboli

ninkai (geltoni marškinėliai) pirmeny
bėse šventė pirmąją pergalę, palaužę 
„Keturkaimio“ sportininkus.

Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.


	santaka_nr64_1p
	santaka_nr64_2p
	santaka_nr64_3p
	santaka_nr64_4p
	santaka_nr64_5p
	santaka_nr64_6p
	santaka_nr64_7p
	santaka_nr64_8p

