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Birutė MONTVILIENĖ

Gausaus būrio Kalvarijos gyven
tojų, vietos politikų, Savivaldybės 
administracijos darbuotojų ir svečių 
sulaukęs renginys vyko autobusų 
stoties teritorijoje. Į iškilmes besi
renkančius kalvarijiečius ir svečius 
nuotaikingais muzikos ritmais 
sveikino naujosios autobusų stoties 

laukiamojoje salėje įsikūrę Kalva
rijos savivaldybės kultūros centro 
pučiamųjų orkestro muzikantai, 
vadovaujami Remigijaus Gecevi
čiaus. O renginį vedusi Savivaldybės 
kultūros centro etnokultūros specia
listė Rasa Januškienė įtaigiai įkūnijo 
smetoninės Lietuvos kalvarijietę, 
neva susirengusią iš Kalvarijos 
autobusų stoties autobusu vykti 
į Kauną. Plepioji ir smalsioji po

niutė iškilmių dalyviams išradingai 
pateikė įdomių faktų apie 1930 m. 
Kalvarijoje amerikiečių kompanijos 
„Oil“ pastatytą autobusų stotį ir 
viešąjį transportą. Be to, renginio 
svečiams teko atsakyti į jos klausi
mus, pavyzdžiui, apie tai, per kiek 
laiko 1909 m. autobuso keleiviai 
iš Seinų pasiekdavo Marijampolę, 

ir pakviestiems prie čia pat įrengto 
fotografijų stendo „Primename Kal
varijos istoriją“ senosios Kalvarijos 
nuotraukose pabandyti rasti dabar
tinės Savivaldybės administracijos 
vietą ir kitus objektus. 

Svarbiausias renginio akcentas – 
kompleksiškai sutvarkytos Kalvarijos 
miesto centrinės dalies atidarymas 

perkerpant simbolinę juostelę – buvo 
patikėtas Kalvarijos savivaldybės me
rui Vincui Plikaičiui, šalies aplinkos 
ministrui, Seimo nariui Kęstučiui 
Mažeikai ir statybos darbus vykdžiu
sių rangovų atstovui Marijampolės 
UAB „Sumeda“ statybos direktoriui 
Gintautui Uldinskui.

(Nukelta į 9 psl.)

Kalvarija džiaugiasi atjaunėjusiu miesto 
centru ir nauja autobusų stotimi

Kalvarijos miesto centre penktadienį, sausio 10 d., iškilmingai atidaryta kompleksiškai sutvarkyta centrinė miesto dalis ir naujoji autobusų stotis. 

Loreta AKELIENĖ

Kiekvienam vaikui yra labai svar
bu suteikti terpę, kurioje jis gali kurti, 

prisiimti savo atsakomybes ir jausti 
pasitikėjimą savimi. Tai padeda ug
dyti jo savivertę, socialinius įgūdžius, 
leidžia pasijusti norimu ir laukiamu, 
kuria bendruomeniškumo jausmą. 

Šie dalykai ypač svarbūs vaikų ateičiai, 
nes gali padėti jiems pralaužti uždarą 
atskirties ratą, išbristi iš sunkios aplin
kos, kurioje jie auga.

(Nukelta į 10 psl.)

Loreta TUMELIENĖ

Marijampolės savivaldybėje
Pasak Marijampolės savival

dybės Civilinės metrikacijos sky
riaus vedėjos Romos Grigienės, 
praėjusiais metais Marijampolės 
savivaldybėje gimė 614 vaikučių: iš 
jų 319 berniukų ir 295 mergaitės. 
Į Civilinės metrikacijos skyriaus 
apskaitą įtraukti 133 naujagimiai, 
gimę užsienyje. Daugiausia vaikų 
gimė Jungtinėje Karalystėje – 60, 
Vokietijoje – 18, Norvegijoje – 
14, Airijoje – 14, Švedijoje – 7, 
Danijoje – 6, JAV – 3. Po vieną 
arba du vaikučius gimė Ukrainoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Vietname, 
Argentinoje, Austrijoje ir Italijoje.

Tėvystė pripažinta notarine tvar

ka 124 vaikams, teismine tvarka – 
šešiems. Vienišos mamos įregistravo 
11 kūdikių.

Jauniausia mama Marijampolės 
savivaldybėje tapo šešiolikmetė, jau
niausias tėtis – septyniolikmetis.

Devynios šeimos susilaukė dvy
nukų: iš jų 4 poros mergaičių, 3 po
ros berniukų, dvi poros po berniuką 
ir mergaitę.

Anot R. Grigienės, praėjusiais 
metais marijampoliečiai dažniausiai 
savo sūnums davė Domo (12) var
dą. Užpraeitais metais tai irgi buvo 
populiariausias vardas. Ne daug po
puliarumu atsilieka Nojaus – (11), 
Jokūbo – (11), Emilio (10), Jorio 
(10), Ąžuolo (10) vardai. 

(Nukelta į 11 psl.)

Gimimus lenkia 
mirtys, ištuokos 

vejasi santuokas...

Degučių vaikų dienos 
centras turi daug rėmėjų 

ir gerų pagalbininkų
(2019-ųjų tendencijos)

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių civilinės 
metrikacijos skyrių vedėjos apžvelgė 2019 metus: kiek gimimų, 
santuokų ir ištuokų, mirčių per metus įregistruota skyriuose, kokie 
populiariausi buvo vaikų vardai.

Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo V. Plikaitis, K. Mažeika ir G. Uldinskas.

Kompleksiškai sutvarkyto miesto centro ir autobusų stoties ati-
darymas prie naujosios autobusų stoties pritraukė daug kalvarijiečių 
ir miesto svečių.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Degučių vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Ramutė Lepšienė džiaugiasi, kad pavyko išsaugoti 
centrą ir vaikai toliau gali rinktis toje pačioje vietoje.
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• Pasaulyje •
(per savaitę) Marijampolė paminėjo Sausio 13-ąją

Atminimo valanda su Juknevičiais – tėvais Vanda ir Henriku bei broliu Henriku prie sausio 13-ąją žuvusio Rimanto kapo.

Laužų liepsna šildė laisvės gynėjus tą šaltą 1991-ųjų sausio 13-osios naktį, subūrė jie marijampoliečius ir po 29 metų J.Basanavičiaus 
aikštėje...  

Tradicinis bėgimas Rimanto Juknevčiaus atminimui.

ES. Siekiant pataisyti santy
kius su JAV ir užbaigti jau keletą 
metų trunkančias protekcio
nizmo kovas prekybos euroko
misaras P. Hoganas lankėsi Va
šingtone. Konfliktą išprovokavo 
Prancūzijos įvestas skaitmeninių 
paslaugų mokestis, už ką Va
šingtonas pagrasino kerštauti ir 
įvesti muitų mokesčius 2,4 mlrd. 
dolerių vertės prancūziškoms 
prekėms.

Didžioji Britanija. Dėl poli
tinių neaiškumų sumažėjus šalies 
pramonės gamybos apimtims 
ekonomika toliau smunka, Ang
lijos bankui (BoE) daromas vis 
didesnis spaudimas sumažinti 
palūkanų normas, taip paskati
nant ekonomiką. 

Prancūzija. Premjerui E. 
Filipei žadant „eiti iki galo“ 
su pensijų reforma, Paryžiaus 
gyventojai ir vėl susidūrė su 
sunkumais: mieste jau 40ą die
ną tęsiasi streikas, neveikia dalis 
sostinės metro ir nacionalinės 
geležinkelių sistemos.

JAV. Prezidentas D. Tram
pas pareiškė šiemet dalyvausiąs 
Davoso Pasaulio ekonomikos 
forume. 2019aisiais dėl nuož
maus ginčo biudžeto klausimais 
su opoziciniais demokratais pre
zidentas savo dalyvavimą forume 
atšaukė.

Lenkija. Išankstiniu sta
tistikos biuro GUS vertinimu, 
metinė vartotojų kainų infliacija 
gruodį šoktelėjo iki 3,4 proc. ir 
pasiekė aukščiausią lygį, užfik
suotą nuo 2012ųjų spalio. Šios 
naujienos sulaukta tokiu metu, 
kai daugumai Vakarų valstybių 
ekonomikų nepavyksta išlaikyti 
infliacijos lygio ties 2 proc. riba.

Libija. Maršalas K. Haftaras 
po septynias valandas trukusių 
derybų Maskvoje metu atidėjo 
paliaubų susitarimo pasirašymą, 
tačiau vis dar viliamasi, kad 
besivaržančios Libijos konflikto 
pusės susitars dėl dokumento, 
kuriuo pabaigs devynis mėnesius 
trukusią kovą.

Iranas. Šalies vadovo ir dva
sinio lyderio A. Chomeinio at
stovas pareiškė, kad dar nebaigta 
keršyti JAV už revoliucinės gvar
dijos specialiųjų pajėgų vado K. 
Soleimanio nužudymą (praėjusią 
savaitę Iranas raketomis atakavo 
dvi karines bazes, kuriomis nau
dojasi JAV kariuomenė).

Kinija. Žmogaus teisių ste
bėsenos organizacijos vadovas 
K. Rotas neįleistas į Honkongą: 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovo G. Šuango teigimu, 
organizacijos, kurios esą kursto 
protestuotojus „daryti radikalius 
ir smurtinius nusikaltimus nusi
pelnė sankcijų ir turi sumokėti 
atitinkamą kainą“.

Australija. Dėl nesiliaujančių 
gaisrų valdžia paragino evakuotis 
beveik ketvirtį milijono gyven
tojų. Situacija tebėra grėsminga, 
nors kai kuriose vietovėse prasi
dėjo lietūs.

Pagal šalies ir užsienio VIP 
paruošė K. R.

Pasibaigus žiemos švenčių lai
kotarpiui išrinkti prieš Kalėdas 
paskelbto konkurso „Gražiausi ka
lėdiniai papuošimai“ nugalėtojai. 
Savivaldybės feisbuko paskyroje už 

25 konkurso dalyvius, kurie dalijo
si nuotraukomis, balsavo daugiau 
kaip 9 tūkst. žmonių. 

Nugalėtojai išrinkti septyniose 
kategorijose. Nominacijoje „Mano 

Išrinkti gražiausios šventinės 
aplinkos kūrėjai

sodyba – gražiausia“ nugalėjo Ok
sana ir Vaidas Karpavičiai; „Mano 
daugiabutis – šventiškiausias“ 
– Vidas Zubrickas; „Gražiausiai 
papuošta įstaiga“ – UAB „Ma
rijampolės autobusų parkas“; 
„Gražiausiai pasipuošusi bendruo
menė“ – Igliaukos šokių kolektyvo 
„Tryptukas“, kavinėbaras NICA – 
„Verslo įmonė, labiausiai puošianti 
miestą“. Marijampolės Petro Armi
no progimnazija nugalėjo dviejose 
kategorijose: „Originaliausi kalė
diniai papuošimai“ ir „Dalinuosi 
Kalėdų gerumo dvasia“. Konkurso 
laureate nominuota Marijampolės 
Rimanto Stankevičiaus pagrindi
nės mokyklos bendruomenė – už 
šventiškiausiai papuoštą įstaigos 
aplinką, kūrybiškumą ir bendruo
menišką kalėdinių papuošimų bei 
kalėdinės nuotaikos kūrimą.

„Suvalkiečio“ informacija
Gražiausiai papuošta įstaiga pripažintas Marijampolės autobusų 

parkas.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Akcijos 
laimėtojai

Jonas Puskunigis iš Marijampo
lės sav. Liūliškio kaimo „Suvalkie
čio“ prenumeratos akcijoje laimėjo 
„Senojo miesto kepyklėlės“ 10 eurų 
vertės kuponą. Vyras skaitęs laikraš
tyje, jog šios kepyklėlės produkcija 
gaminama tik iš natūralių produk
tų, todėl šeimai – dukroms, sūnui 
ir anūkams – bus įdomu paragauti. 
Ypač kulinarija domisi žmona – ji 
gamina ne tik pagal savo receptus, 
bet išbando ir naujoves, aprašytas 
laikraštyje. Vyrui jame įdomiausios 
žemės ūkio temos. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Nuo praėjusių metų lap-
kričio iki pat metų pabaigos 
smulkieji ūkininkai jau an-
trą kartą 2019 metais teikė 
paraiškas pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį ,,Parama smulkiesiems 
ūkiams“. Tokią paramą jau 
gavę ūkininkai sutuoktiniai 
Kristina Gražytė-Satkūnė ir 
Vaidas Satkūnas tvirtino, kad 
be KPP nebūtų ne tik jų ūkio, 
bet, ko gero, bankrutuotų ir 
du trečdaliai visos Lietuvos 
žemdirbių, ypač ūkininkau-
jančių nederlingose žemėse ar 
laikančių gyvulius. Priemonė 
finansuojama iš Europos že-
mės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir valstybės biudžeto.

Parama – 
gyvybiškai svarbi

Molėtų rajone įsikūrusi šeima 
ūkininkauti pradėjo 2013 metų va

Smulkiųjų ūkininkų patirtis: 
parama – paspirtis plėtrai

sarą įsigiję 15 merinosų veislės avių. 
Moteris registravo ūkį savo vardu, o 
vyras padeda jai darbu. Dabar savo 
ekologiniame ūkyje sutuoktiniai 
švelniavilnių laiko daugiau kaip 
tris šimtus. „Iš pradžių neturėjome 
visai nieko, – ūkio kūrimo pradžią 
prisiminė K. GražytėSatkūnė. – 
Rašiau paraiškas gauti paramai kaip 
jaunoji ūkininkė, taip nusipirkome 
traktorių. 2016 metais kaip smul

kioji ūkininkė gavau 15 tūkst. eurų 
paramą ir su vyru įsigijome labai 
svarbius ir reikalingus mūsų ūkiui 
priedus traktoriui: šienapjovę, skuti
ką ir smulkintuvą. Dabar nesunkiai 
galime paruošti pašarų žiemai. Para
ma pagal vieną ar kitą KPP veiklos 
sritį naudojamės bemaž kiekvienais 
metais.“ „Kaimuose nieko nebūtų, 
jei ne parama, – svarstė pašnekovė. 
– Viskas seniai būtų išnykę, užaugę 

miškais ar dirvonuotų.“
Avis Satkūnai parduoda veislei, 

panaudoja jų vilną, taip pat turi 
įsirengę skerdyklą bei išpjaustymo 
patalpas, todėl prekiauja ir šviežia 
vakumuota ar smulkinta mėsa. 
Ypač lūkesčius pateisinęs gaminys 
iš vilnos, anot pašnekovės, pasirodė 
besančios antklodės. Tik kad jų 
kaina aukšta ir dėl to jas gana sunku 
parduoti, tačiau mintį plėtoti vilno
nių antklodžių gamybą ūkininkai 
tebepuoselėja. Taip pat ekologinio 
ūkio šeimininkai ateityje planuoja 
gaminti dešreles, jas rūkyti, bet kol 
kas tenkinasi tuo, ką turi.

Norinčių dvigubai daugiau
Kaip informavo Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – NMA) 
Komunikacijos skyriaus mentorė 
Donata Macevičienė, pernai, t. y. 
2019 metais, paraiškos pagal šią 
veiklos sritį buvo teikiamos dviem 
etapais: metų pradžioje – pavasarį 
– ir metų pabaigoje. Pirmuoju pa
raiškų priėmimo etapu, anot NMA 
atstovės, buvo pateiktos iš viso 1265 
paraiškos, iš jų pakankamą balų 

skaičių (nuo 70 iki 100) gauti visą 
paramą surinko 567 paraiškos, dar 
118 paraiškų surinko po 65 balus 
– šiems pareiškėjams paramos lėšų 
užteko iš dalies. Kaip informavo 
pašnekovė, dažniausiai buvo pra
šoma kompensuoti išlaidas trak
toriams, konsultantų paslaugoms 
paraiškai/verslo planui parengti 
ir administruoti, sėjamosioms, 
plūgui, šienapjovėms, skutikams 
įsigyti.

Antrajame etape, D. Mace
vičienės teigimu, gautos 1154 
paraiškos, kuriose paprašyta 
17288606 Eur paramos. Antruoju 
etapu paramos gavėjams numatyta 
išskirstyti 9851488 Eur paramos, 
todėl iš anksto aišku, jog visiems 
lėšų neužteks. Pasak mentorės, 
šiuo metu antrojo etapo paraiškos 
dar tik vertinamos. Kaip aiškino 
NMA atstovė, paraiškos vertina
mos dviem etapais – pirmuoju 
etapu vyksta paraiškų atrankos 
vertinimas (sudaroma priorite
tinė paraiškų eilė), antruoju eta
pu – tinkamumo skirti paramą 
vertinimas.

Užs. 31.

Kristina Gražytė-Satkūnė su vyru Vaidu į Molėtų rajoną ūkinin-
kauti atsikraustė iš Vilniaus.

Kristinos GražytėsSatkūnės asmeninio archyvo nuotrauka

Kol Naujieji nespėjo įsibėgė-
ti, Marijampolės savivaldybės 
vadovai į tradicinį susitikimą 
pakvietė Marijampolės regione 
dirbančius žiniasklaidos ir ry-
šių su visuomene specialistus. 
Erdvė pasirinkta neįprasta – 
neseniai duris atvėręs Marijam-
polės kultūros variklis BWM.

Sveikindamas susirinkusiuosius 
Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda apžvelgė praėjusius 
metus. Anot jo, jie kaip niekada 
pasižymėjo daugybe permainų, 
bet pasidžiaugė, kad nepaisant 
visko žurnalistai ir komunika
cijos specialistai sugebėjo išlikti 
objektyvūs, kūrybiški, energingi 
ir operatyvūs. Meras apgailestavo, 
kad bendruomenei teko išgyventi 
skaudžią netektį, Anapilin iškeliavus 
„Suvalkiečio“ redaktoriui Gintarui 
Kandrotui – susirinkusieji jį pager
bė tylos minute.

Suprasdamas, koks sunkus vi

Naujuosius žurnalistai pradėjo kūrybiškai

Žurnalistai, ryšių su visuomene specialistai ir Marijampolės savivaldybės vadovai susitikę sukūrė 4 dalių paveikslą, sujungusį 2020 metų 
ir Marijampolės simbolius.
suomenės informavimo atstovų 
darbas, P. Isoda palinkėjo jiems 
nestokoti drąsos, jėgų įveikiant 
iššūkius, neprarasti smalsumo ir 
savo ruožtu pažadėjo, kad jis ir 
kolegos toliau stengsis būti atviri ir 
pasiekiami. „Norime būti kuo įma
noma labiau atviri. Toks yra mūsų, 

dabartinių valdančiųjų, tikslas. 
Stengiamės dalintis visa prieinama 
informacija su visuomene, būti pa
siekiami ir atsakyti į visus rūpimus 
klausimus. Žinojimas – absoliuti 
ir viena svarbiausių piliečio teisių. 
Esame pasiruošę pateisinti lūkes
čius“, – tikino meras. 

Administracijos direktorius Ka
rolis Podolskis pasidžiaugė, kad Ma
rijampolės regione dirba konkretūs, 
atsakingi ir objektyvūs žiniasklaidos 
specialistai ir pažadėjo, kad kartu su 
kolegomis stengsis dirbti taip, kad 
gerų naujienų netrūktų.

Siekdami įprasminti ir įamžinti 

susitikimą Savivaldybės atstovai pa
kvietė susirinkusiuosius kūrybines 
mintis išreikšti ant drobės. Bendro
mis jėgomis visi sukūrė poliptiką 
iš 4 dalių, kuriame sujungė 2020 
metų ir Marijampolės simbolius.

„Suvalkiečio“ informacija

Nijolė LINIONIENĖ

2019ieji Marijampolės dramos 
teatrui, kaip visi žinome, buvo su
dėtingi ir dramatiški – ypač antroji 
pusė. Tokioje atmosferoje, pilnoje 
įtampos ir nežinios, kūrybinis dar
bas nenutrūko: vyko tai, kas buvo 
planuota, apie ką svajota jau nuo 
metų pradžios – juk net ir mažas 
spektaklis nesukuriamas per savai
tę ar dvi (tiesa, kai kurie jaunųjų 
„projektai“, skambiai pristatomi 
įvairiose šalies medijose, bando tai 
paneigti, tačiau dažniausiai tai tėra 
vienadienis džiaugsmas). Kalbant 
apie teatro „žalą“ Marijampolės eko
nomikai neakcentuota, sąmoningai 
ar ne, bandyta apeiti tą faktą, kad 
teatre buriasi daug jaunimo, kad 
čia gyvuoja atgimęs lėlių teatras – 
praėjusį pavasarį parodytos „Kačių 

kiemelio“ istorijos išradingumu ir 
estetika gali rungtis su bet kuriuo 
profesionaliu teatru. O jaunimo 
studijos „Nauja karta“ dvi viena
veiksmės pjesės apie šiandienos jau
nimo aktualijas buvo tokios gilios 
ir paveikios, kad žiūrovai nepaliovė 
stebėjęsi, kaip jaunieji aktoriai su
gebėjo taip giliai kabinti...

Nemažai studijos narių baigę 
mokyklas išsisklaidė, ieškodami to
limesnio gyvenimo kelių, o rudenį 
surinkta nauja komanda kone iš 
karto ėmėsi jau tradicinio teatrinio 
sezono pradžios darbo – repetuoti 
kalėdinį spektaklį. Režisierės Almos 
Vosylienės, dirbančios su jaunimu 
nuo 2017ųjų, patirtis parodė, kad 
greičiau, nei per pustrečio mėnesio 

tokio spektaklio nepastatysi. Būtina 
sąlyga – intensyvus, bendruomeniš
kas darbas. „Nuolatinė žmonių kai
ta jaunimo kolektyve neišvengiama, 
kasmet išeina po keletą stiprių artis
tų, bet taip pat ir lieka jau turinčių 
patirties. Svarbu, kad susiformuotų 
kolektyvas, kad atsirastų bendrystė. 
Kai statome spektaklį, vaidina visi 
studijos nariai, vaidmenys dub
liuojami. Esu įsitikinusi, kad nėra 
negabių vaikų – iš patirties sakyčiau, 
dauguma jų talentingi. Tik reikia 
leisti kiekvienam atsiskleisti, rasti 
jam tinkamą rolę. Ir šį spektaklį 
repetuodami dirbome labai inten
syviai. Džiaugiuosi, kad visi studijos 
nariai atsakingi, juk paskutines dvi 
savaites repetuodavome kasdien. 

Vyksmas scenoje visą laiką intensy
vus, daug fizinio veiksmo: judesio, 
šokių, bėgimo, gaudymo...“

Almos Vosylienės vadovaujama 
„Nauja karta“ mažuosius žiūrovus 
per žiemos šventes jau yra pradžiu
ginusi pasakomis „Sniego karalienė“ 
(2017), „Bitė Maja“ (2018), o šiemet 
visus kvietė siautulingi, bet su gilia 
filosofine potekste „Buratino nuoty
kiai“. Kalėdinis spektaklis suvaidin
tas 17 kartų, jį pamatė beveik 4000 
vaikų! Ne vienam jaunųjų žiūrovų 
tai buvo apskritai pirmasis gyvas, ne 
televizijoje ar kompiuterio ekrane 
pamatytas stebuklingas vyksmas, ku
riame galėjai ir pats kažkiek dalyvau
ti. „Per pirmąjį spektaklį (jį rodėme 
LIONS klubo remiamiems vaikams) 

visada, kaip aš sakau, „pasitikrina
me“ ne vien vaidybą: bendraudami 
su žiūrovais pamatome, daugiau 
ar mažiau tokio bendravimo salei 
reikia, kaip reaguoja į vieną ar kitą 
veiksmą... Turiu pasakyti, kad visą šį 
intensyvų laiką mano artistai dirbo 
labai kokybiškai (jei tai tinka apibū
dinti tokiems dalykams). Spektaklis 
buvo ne tik linksmas, spalvingas, bet 
ir mistiškas, o pabaigoje aiktelėjo 
net suaugusieji... Puikiai padirbėjo 
scenografas Deimantas Populaigis ir 
šviesų dailininkas Marius Miškinis. 
Jie daug prisidėjo ir prie ankstesnių 
spektaklių sėkmės – buvo sukurti ne 
tik efektai, bet ir stebuklai, vertinu 
tai kaip tikrą kūrybą.“

(Nukelta į 4 psl.)

Stebuklingo raktelio beieškant
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Neretai dėl žinių trūkumo 
žmonės netinkamai prižiūri 
savo dantis, o tai galiausiai 
gali privesti prie tokių sunkių 
ligų kaip periodontitas, kuo-
met dantys pradeda kristi arba 
juos būtina šalinti.

Kaip teisingai reikia rū-
pintis savo ir vaikų burnos 
bei dantų higiena ir kodėl 
verta laikytis šių pagrindinių 
taisyk lių, pasakoja Kauno 
grožio klinikos odontologijos 
skyriaus vadovė, burnos higie-
nistė Sandra Burčikaitė.

Neužtenka valyti 
dantų du kartus per parą

Ko gero, visi esame girdėję 
ir tuo tikime, kad pakankamai 
burnos ir dantų priežiūrai užten
ka reguliariai valytis dantis bei 
naudoti tarpdančių siūlą. Tačiau 
tiesa yra kiek kitokia – burnos hi
gienistų teigimu, net ir kruopščiai 
bei atsakingai valantis dantis dantų 
šepetėliu neįmanoma pasiekti visų 
dantų vagelių bei dantų šonų, o 
tarpdančius valant siūlu vis tiek 
pasilieka maisto likučių bei apna
šų, kurios sukietėja ir gali virsti 
dantų akmenimis. Juose ima kaup
tis dantų kariesas, burnos gleivinės 
ir periodonto ligas sukeliančios 
bakterijos, net keliais tonais gali 
pakisti dantų spalva, atsirasti ne
malonus burnos kvapas.

Norint išvengti apnašų su
keliamų ligų ir džiaugtis sveikais 
dantimis bei gražia šypsena, re
komenduojama reguliariai atlikti 
profesionalią burnos higieną, ku
rios metu specialiais instrumentais 
pašalinamos visos susikaupusios 
apnašos.

Veiksmingiausias 
ėduonies ir apydančio

 ligų priešas
Profesionali burnos higiena yra 

labai svarbi siekiant užkirsti kelią 
apnašų sukeliamoms ligoms, ir tai 
yra pagrindinis ėduonies ir apy
dančio ligų profilaktikos metodas, 
todėl, pasak specialistų, turintiems 
gerus burnos higienos įgūdžius ją 
vertėtų atlikti 2 kartus per metus, 
sergantiems periodonto ligomis 

Kiek gali kainuoti šypsena?

– kas 1–4 mėnesius, o turintiems 
implantus – kas 4–6 mėnesius.

Šios procedūros metu įvertinama 
dantų, dantenų būklė, ultragarsiniu 
skaleriu ir rankiniais instrumentais 
pašalinamos mineralizuotos bei 
nemineralizuotos dantų apnašos, 
viršdanteninės ir podanteninės 
apnašos, oro abrazijos „Air flow“ 
būdu pašalinamos pigmentinės, 
nuo rūkymo ar kavos, vyno bei 
kitų dažančių produktų vartojimo 
atsiradusios dėmės, abrazyvo tu
rinčia pasta nupoliruojami dantų 
ir plombų paviršiai. Esant poreikiui 
nujautrinami apsinuoginę dantų 
kakleliai ar atliekamos gydomųjų 
preparatų aplikacijos, įvertinama 
plombų, protezų ir implantų būklė, 
jei tokių yra.

Taip pat nustatomas asmeninės 
burnos higienos namuose efekty

vumas, pacientai 
mokomi burnos 
higienos namuo
se, parenkamos 
visos reikiamos 
higienos priemo
nės: dantų šepe
tėliai, higieniniai 
siūlai, tarpdančių 
šepetėliai, dantų 
pastos, skalavi
mo skysčiai ar 
burnos ertmės 
irigatoriai.

Populiariausi 
mitai, susiję 
su burnos 

higiena
Vienas pa

grindinių mitų, 
s u s i j u s i ų  s u 
burnos higiena, 
skelbia, kad dan
tų šepetėlis skir
tas tik dantims 
valyti, tačiau jis 
yra naudojamas 
visiems dantų, 
lūpiniams, žan
d in i ams ,  go 
mur in iams  i r 
kramtomiesiems 
paviršiams. Taip 
pat valant dantis 
šepetėliu visada 
reikia pamasa
žuoti dantenas 

tuo pačiu dantų šepetėlio sukimo 
principu. Be to, jis gali būti nau
dojamas ir liežuvio valymui, nes 
ant jo irgi kaupiasi bakterijos, su
keliančios nemalonų burnos kvapą. 
Nors tam ir yra sukurti specialūs 
liežuvio valikliai, tačiau jų neturint 
galima sėkmingai panaudoti dantų 
šepetėlį.

Dar vienas sąsajų su tikrove 
neturintis faktas – kraujuojančių 
dantenų problemos yra paveldi
mos. Moksliškai tai nėra įrodyta, 
ir tik gera profilaktinė priežiūra, 
lankymasis pas kompetentingus 
specialistus ir tinkama asmeninė 
burnos higiena gali užtikrinti su 
dantimis ar dantenomis susijusių 
problemų išvengimą.

Be viso to, neretai girdima, 
kad pas burnos higienistą reikia 

lankytis tik po vizito pas gydytoją 
odontologą, tačiau tai yra netiesa, 
nes burnos higiena yra be galo svarbi 
tiek kalbant apie gydymą, tiek apie 
profilaktiką. Burnos higienistas turi 
būti pirmas specialistas, kurio kabi
nete apsilankoma prieš pradedant 
bet kokį dantų gydymą – planines 
operacijas ar odontologines pro
cedūras, nes jis paruošia paciento 
burną tolimesniam gydymui bei 
pasako, kiek yra karieso pažeistų 
dantų, kokia burnos gleivinės būklė 
ir kokį gydymą koks specialistas turi 
atlikti vėliau.

Gerų įpročių vertėtų 
mokyti jau ankstyvoje 

vaikystėje
Dar nepradėjus dygti pirmie

siems dantukams rekomenduoja
ma jau nuo pirmųjų dienų vaikus 
pradėti pratinti prie dantų valymo. 
Tėvams minkštu skudurėliu arba 
specialiu ant piršto užmaunamu 
šepetėliu reikėtų vis pramasažuoti 
dantenas, o dantukams pradygus 
– juos iškart pradėti valyti. Jeigu 
vaikas neleidžia valyti dantų, galima 
sugalvoti įvairiausių žaidimų, dainų 
ar šokių, dėl kurių dantų valymas 
taps linksmesniu procesu.

Itin svarbu, kad tėvai dantis 
vaikams valytų tol, kol vaikas pats 
sugebės tai padaryti tinkamai, tačiau 
net ir vėliau yra būtina juos pervaly
ti, visada tikrinti ir stebėti.

Nesilaikant burnos higienos nuo 
mažens, genda ne tik pieniniai, bet 
ir ką tik išdygę nuolatiniai dantys. 
Ant šių dantų paviršiaus susikau
pusios apnašos laikui bėgant tampa 
dantų akmenimis, o nuo jų toksinai 
ir rūgštys sukelia įvairias dantų ir 
dantenų ligas.

Anot burnos higienistės S. Bur
čikaitės, jeigu vaikai bus mokomi 

tinkamų burnos valymo įgūdžių 
nuo ankstyvos vaikystės, jiems 
susiformuos geri įpročiai ir atei
tyje, todėl labai svarbu tėvams 
būti kantriems ir atsakingiems 
mokytojams.

Pirmasis netaisyklingos 
dantų priežiūros ženklas – 

dantenų kraujavimas
Pakanka atmestinai valyti dan

tis kelias dienas ir ant jų paviršių 
jau atsiranda minkštas dantų 
apnašas nuo neišvalytų maisto 
likučių, o tai tampa puikia terpe 
daugintis bakterijoms, sukelian
čioms dantenų kraujavimą. Taip 
pat labai svarbu nevalyti dantų 
pernelyg stipriai, atsargiai naudoti 
tarpdančių siūlą ir pasirinkti tinka
mo minkštumo dantų šepetuką.

Itin dažnai žmonės nekreipia 
dėmesio į pradinius dantenų už
degimo signalus, kurie vėliau gali 
peraugti į periodontitą, kai yra 
pažeidžiami dantis kaule laikantys 
raiščiai ir dantys tampa paslankūs. 
Toliau viskam progresuojant dan
tys gali tiesiog iškristi arba juos 
reikia šalinti ir tenka kreiptis į spe
cialistus dėl dantų protezavimo.

Pravartu žinoti, kad dantų 
protezavimas gali būti kompen
suojamas iš Privalomojo sveika
tos draudimo fondo lėšų. Tiesa, 
kompensuojamas paslaugas gali 
gauti tik pensininkai, neįgalieji, 
vaikai iki 18 metų ir asmenys, 
kuriems buvo taikytas gydymas 
dėl burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos.

„Labai svarbu suprasti, kad tik 
taisyklinga asmeninė burnos ir 
dantų priežiūra namie bei regulia
rus profesionalios burnos higienos 
atlikimas pas kompetentingus 
specialistus gali užkirsti kelią 
baisioms ligoms ir užtikrinti gerą 
dantų higieną“, – perspėja burnos 
higienistė S. Burčikaitė.

Užs. 19.

Anot odontologijos skyriaus vadovės, burnos 
higienistės Sandros Burčikaitės, tik taisyklinga 
asmeninė burnos ir dantų priežiūra namie bei re-
guliarus profesionalios burnos higienos atlikimas 
pas kompetentingus specialistus gali užtikrinti gerą 
dantų bei burnos higieną ir užkirsti kelią sunkioms 
bei ilgo gydymo reikalaujančioms ligoms.

Trys iš keturių Lietuvos smul
kiojo ir vidutinio verslo (SVV) 
įmonių nėra pasiruošusios arba 
nežino ar yra pasiruošusios atremti 
kibernetines atakas, parodė „Kurk 
Lietuvai“ projekto Krašto apsaugos 
ministerijoje vykdyta apklausa. 
SVV įmonių vadovų ir darbuotojų 
apklausoje dalyvavo 227 respon
dentai iš visų Lietuvos apskričių. 
Nors pasaulinės tendencijos rodo, 
kad smulkios ir vidutinės įmonės 
dažnai tampa kibernetinių atakų 
taikiniu, net 44 proc. apklaustų 
SVV įmonių nemano, kad jos gali 
tapti tokių atakų aukomis.

Kibernetinis saugumas praside
da nuo suvokimo, kad kiekvienai 
organizacijai reiktų imtis atitinka
mų e. saugos priemonių. Bet kuri 
įmonė, naudojanti net elementa
rias el. paslaugas, kaip el. paštas ar 

banko sąskaita, gali tapti progra
mišių auka, nepaisant jos dydžio ar 
veiklos tipo. Vienas iš dažniausiai 
aptinkamų kibernetinių incidentų 
įmonėse – apgaulingų el. laiškų ar 
žinučių, siekiančių išgauti asmeni
nę informaciją gavimas. Tokių per 
pastaruosius 12 mėn. gavo net pusė 
visų apklaustų Lietuvos įmonių. 
Tiesa, rezultatai rodo, kad ne visi 
įmonių vadovai žino kokie inciden
tai galėjo įvykti jų įmonėje – 1 iš 5 
vadovų negalėjo jų įvardinti.

Ekspertai pabrėžia, jog labai 
svarbu yra reguliariai įsivertinti 
savo rizikas, kad įmonė geriau 
suprastų savo spragas ir imtųsi 
saugumo priemonių. Deja, tik 
14 proc. Lietuvos įmonių vadovų 
atsakė, kad vykdė tokį vertinimą 
per pastaruosius metus. 

(Nukelta į 9 psl.)

Rasti stebuklingąjį raktelį, neprarasti vilties – tokią 
žinutę skleidė kalėdinis spektaklis. 

Nuotrauka iš studijos metraščio

Stebuklingo 
raktelio 

beieškant
(Atkelta iš 3 psl.)

Mažiesiems gal labiau rūpėjo išdykėlio Buratino 
ir jo draugų nuotykiai, sumanumas, siekiant tikslo 
bei vaduojantis iš blogiečių pinklių. O vyresnieji 
turėjo pastebėti ir šios istorijos siunčiamą žinutę, 
alegoriją. Buratinas teisingas, neparsiduoda už 
penkis auksinius piktavaliui Karabasui Barabasui, 
nevykdo jo primestų norų, nesileidžia tampomas – 
ir yra tikras optimistas. Už pinigus jis ketina pirkti 
naują švarką tėtei Karlui ir elementorių sau... O 
aplinkoje – anaiptol ne vien draugai, bet ir apsi
metėliai, tik ir besitaikantys apgauti.

...Šventinis šurmulys nutilo, bet niekas nesibai
gė. Ir „Buratino nuotykiai“ dar galėtų būti parodyti, 
jei tik bus žiūrovų. Beje, režisierė pasidžiaugė, 
kad karštymečiu vis užsukdavo ir padėdavo buvę 
studijos nariai – jiems įdomu, juos čia traukia. O 
po atostogų „Nauja karta“ vėl intensyviai dirba, 
repetuojama nauja pjesė. Tad laukime premjeros.

              

Lietuvos SVV trūksta 
kibernetinio saugumo žinių
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Kelyje

Nuo praėjusių metų gruodžio 
2 d. Lietuvoje pradėjo veikti elek
troninė eismo įvykių deklaravimo 
sistema. Paskaičiuota, kad per metus  
Lietuvoje užpildoma apie 90 tūkst. 
eismo įvykių deklaracijų. Todėl 
tikimasi, kad programėlė draudimo-
įvykiai.lt padės išvengti popierizmo, 
sutaupyti laiko ir pateiks duomenis 
apie jūsų automobilių draudimo 
sutartis. Be abejo, lieka galioti ir po
pierinės eismo įvykių deklaracijos, 
jų niekas nepanaikina. 

Nutikus ir menkiausiam eismo 
įvykiui, patiriame stresą. Norisi kuo 
greičiau ir paprasčiau sutvarkyti 
būtinas procedūras. O išmanusis 
būdas – elektroninės, o ne popie
rinės, deklaracijos pildymas yra 
paprastesnis jau vien dėl to, kad 
programėlė draudimoivykiai.lt, jei 
būsite iš anksto ją aktyvavę ir patvir
tinę savo tapatybę, turės beveik visus 
duomenis apie jūsų automobilį bei 
draudimo sutartį. Teliks tik užpil
dyti kelias eilutes, nufotografuoti 
eismo įvykio vietą, pažymėti (pa
dedant išmaniajam gidui) pažeistas 

Praėjusiais metais Marijampolėje 
įvyko 150 eismo įvykių. Dvidešimt 
vienas iš jų – įskaitinis. Sužeisti dvi
dešimt penki žmonės, keturi žuvo. 
Dvylika avarijų įvyko dėl neblaivių 
eismo dalyvių kaltės.

Marijampolės savivaldybėje 
įvyko 62 eismo įvykiai. Iš jų 16 
– įskaitinių, devyniolika žmonių 
sužaloti, du žuvo. Septynios avarijos 
įvyko dėl neblaivių eismo dalyvių 
kaltės.

Kalvarijos savivaldybėje įregis
truotas 31 eismo įvykis. Aštuoni 
iš jų – įskaitiniai. Sužeista dvylika 
žmonių, vienas žuvo. Kazlų Rūdos 
savivaldybėje įvyko 40 eismo ne
laimių, devynios iš jų – įskaitinės. 
Sužeista 12 žmonių, žuvusiųjų 
nebuvo. Vilkaviškio r. savivaldybėje 
įregistruoti 206 eismo įvykiai, 40 
iš jų – įskaitiniai, sužeisti 54 eismo 

Paruošė Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

dalyviai, vienas žuvo. Šakių r. savi
valdybėje įvyko 210 avarijų, 37 iš 
jų – įskaitinės, sužeistas 50 žmonių, 
žuvo septyni.

Gruodžio mėnesį eismo įvy
kiuose Marijampolės savivaldybėje 
nukentėjo vienas vaikas. Iš viso nuo 
metų pradžios per avarijas sužalota 
13 vaikų, vienas žuvęs.

Gruodžio 7ąją, apie 21.45 val., 
Marijampolėje, Vytauto g., prie 
48ojo namo, trylikametė pėsčioji 
bėgo per gatvę ne stačiu kampu, 
neįvertinusi atstumo ir greičio iki 
artėjančios transporto priemonės 
„Chevrolet Captiva“. Mergaitė ne
turėjo jokių šviesą atspindinčių žen
klų. Automobilį vairavusi 74 metų 
S. B.  nepastebėjo per gatvę bėgusios 
pėsčiosios ir ją partrenkė. Eismo 
įvykio metu apgadinta transporto 
priemonė ir sužalota pėsčioji.

Faktai, skaičiai, komentarai

pažeidėjus.
Pasak Kelių policijos viršininko 

Rolando Gylio, prietaisai veikia la
zeriniu principu, tiek atvažiuojantį, 
tiek ir nuvažiuojantį automobilį 
gali fiksuoti 300 metrų atstumu, 
o nuotrauka padaroma iš maždaug 
30–50 metrų atstumo. „Toliau vaiz
do įrašas tiesiogiai, nepriklausomai 
nuo policijos pareigūno, dirbančio 
prie greičio matuoklio, keliauja į 
registrą. Jeigu transporto priemo
nės savininkas savo Valstybinės 
mokesčių inspekcijos paskyroje yra 
nurodęs  elektroninio pašto adresą, 
vienu informaciją apdorojančio 
pareigūno mygtuko paspaudimu 
siunčiamas protokolas į elektroninį 
paštą“, – pasakojo Kelių policijos 
skyriaus viršininkas. 

(Nukelta į 6 psl.)

automobilio dalis.
Pasirašyti galima tiesiog pirštu 

telefono ekrane. Jei abu vairuotojai 
sutinka, deklaraciją galima pildyti 
ir vienu telefonu. Jei ne – kiekvie
nas gali atsidaryti programėlę savo 
išmaniajame įrenginyje. Programa, 
nustačiusi įvykio vietą ir pamačiusi, 
kad sutampa kiti duomenys, abiejų 
vairuotojų deklaracijas bendrins į 
vieną. 

Esminis dalykas, kuris nesikeičia 
– apgadintos transporto priemonės 
draudimo bendrovių atstovams 
turi būti parodytos per 3 dienas. 
Tais atvejais, kai pildomos popie
rinės deklaracijos, abu vairuotojai 
turi informuoti apie eismo įvykį 
kaltininko draudimo bendrovę. Jei 
deklaracija pildoma išmaniajame 
įrenginyje, šios prievolės nebelieka – 
bendrovė automatiškai gauna visus 
duomenis. Todėl nukentėjusiam 
belieka per tas tris dienas kreiptis 
dėl tolimesnių žalos atlyginimo 
procedūrų. Beje, visą žalos nagri
nėjimo eigą nukentėjusysis matys 
prisijungęs prie programėlės.

 

Saugaus eismo komisija 
surengė posėdį

Trečiadienį Marijampolės sa
vivaldybės saugaus eismo komisija 

susirinko į posėdį spręsti, kuriose 
sankryžose būtinos žaliosios ro
dyklės.

Marijampolėje yra 27 sankryžos 

Apie greičio viršijimą 
informuos laišku

Marijampolės apskrities VPK 
turi tris, 32 tūkst. eurų kainuojan

čius lazerinius greičio matavimo 
įrenginius. Iš viso Lietuvos keliuose 
nestacionarių greičio matuoklių 
yra 32 ir jie jau fiksuoja greičio 

ir beveik visose žaliomis rodyklėmis 
buvo leidžiamas dešinysis posūkis. 
Deja, pirmą dieną po Kalėdų 
jos nukabintos. Jau tada ir mari
jampoliečiai, ir eismo saugumo 
specialistai nuogąstavo, kad šis 
sprendimas tik pablogins eismo 
situaciją mieste. Taip ir atsitiko, 
tad visi palankiai vertino spren
dimą sugrąžinti žaliąsias rodykles. 
„Sprendimas sveikintinas, tik ste
bina toks nepasitikėjimas, kad ne 
pati Savivaldybė su vietos policijos 
atstovais sprendžia, kur grąžinti 
žaliąsias rodykles, bet Susisiekimo 
ministerija ir jos specialistai“, – 
sakė Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktorius Karolis 
Podolskis. Kartu direktorius stebė
josi gebėjimu sukelti tokį chaosą 
ir diskomfortą gyventojams visoje 
šalyje. 

(Nukelta į 6 psl.)

Eismo įvykių deklaracijas 
galima pildyti ir išmaniai

Žaliųjų rodyklių burbulas 
pūtėsi, kol sprogo

Praėjusios savaitės pradžioje Lietuva išgyveno žaliųjų rodyklių burbulą. Nuo sausio 1 d. mies-
tų sankryžose nelikus šių rodyklių, prasidėjo automobilių spūstys, eismo dalyviai suprato, kad 
sprendimas atsisakyti dešiniojo posūkio tik pablogino eismo situaciją, o kai kuriose sankryžose ir 
pėsčiųjų saugumą. Susisiekimo ministras ir jo vadovaujama ministerija susvyravo. Prasidėjo aiški-
nimųsi ir kaltinimų banga savivaldybėms, neva jos nepasiruošė šiems eismo pakeitimams, nebuvo 
performuoti šviesoforai, nebuvo organizuoti eismo sistemos pakeitimai. Savivaldybių merai at-
kirto, kad kai kuriose sankryžose papildomiems nuvažiavimams tiesiog nėra vietos. Susisiekimo 
ministerija siūlė žaliąsias rodykles grąžinti tik laikinai, metams, bet Vyriausybė praėjusį trečiadienį 
priėmė nutarimą visam laikui grąžinti dešinįjį posūkį automobiliams leidžiančias vadinamąsias 
žaliąsias rodykles sankryžose.

Naujas vairuotojų baubas – trikojai greičio matuokliai

Anot Kelių policijos viršininko R. Gylio, trikojai greičio matuok-
liai veikia bet kokiomis oro sąlygomis.

Sankryžose nelikus žaliųjų rodyklių, vairuotojai kamuojasi spūstyse.  

Kada lentelės su žaliomis rodyklėmis bus sumontuotos, dar niekas 
nežino.

Važiuodami gatve nenustebkite išvydę šalikelėje stovintį tokį 
prietaisą.

Marijampolės apskr. vyriausiojo policijos komisariato (VPK ) Kelių policijos skyriaus pareigūnai pranešė jau savaitę naudojantys tris naujuosius kilnojamus (trikojus) 
greičio matuoklius. Jais dirbama visoje Marijampolės apskr. VPK aptarnaujamoje teritorijoje. Lazerinės technologijos maždaug 300 metrų atstumu automatiškai fiksuoja ir 
automobilius, ir motociklus, matuokliai patys suformuoja protokolą. Elektroniniu arba paprastu paštu juos gaus visi greitį viršiję vairuotojai.
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Pasiryžti daugiabučio renova
cijai gyventojai renkasi dėl įvairių 
priežasčių – būsto atnaujinimas 
prisideda prie geresnės gyvenimo 
kokybės, modernizavus pastatą jis 
mažiau teršia aplinką, taip pat išau
ga nekilnojamojo turto vertė, nes 
renovuotas būstas yra patrauklesnis 
nuomai ar butą planuojantiems 
įsigyti žmonėms.

Taip pat viena pagrindinių pas
katų modernizuoti pastatą išlieka ir 
daugiau nei perpus sumažėjančios 
sąskaitos už šildymą. Atnaujinus 
daugiabutį, būstas vidutiniškai su
taupo 50–60 proc. pastato šildymui 
naudojamos energijos  ir pasiekia ne 
žemesnę nei C energinio efektyvu
mo klasę.

„Renovacija leidžia gyvento
jams iš karto susidoroti su visomis 
problemomis, kurios kamuoja 
jų daugiabutį – yra atnaujinami 
vamzdynai, šilumos mazgas, apšil
tinamos sienos. Po modernizavimo 
daugiabučiai prisideda prie šiltna
mio efektą sukeliančių dujų emisijų 
mažinimo, pastatai tampa estetiškai 
patrauklūs ir ekonomiški“, – pa
sakoja Valius Serbenta, paraiškas 
administruojančios Būsto energijos 
taupymo agentūros direktorius.

Modernizuoti būstus 
skatina valstybės parama

Šio kvietimo atnaujinti dau
giabučius metu renovacijai yra 
numatyta skirti 150 mln. eurų. 
Trečdalis šios sumos bus skiriamas 
energinį efektyvumą didinančioms 
priemonėms.

Butų savininkams valstybė sutei
kia 30 proc. paramą įsidiegiant šias 
energinį efektyvumą didinančias 
priemones: atnaujinant pastato vė
dinimo sistemą, apšiltinant pastato 
stogą ir išorines sienas, įstiklinant 
balkonus ar bendrojo naudojimo 
patalpas, keičiant langus ar įsiren

Paraiškų daugiabučių 
renovacijai įgyvendinti bus 

laukiama iki sausio pabaigos

giant inovatyvius energijos šaltinius 
– saulės kolektorius, geoterminį 
šildymą ar kt.

Papildomus 10 proc. valstybė 
kompensuoja, jei gyventojai nu
sprendžia modernizuoti seną ir 
neekonomišką šilumos punktą į 
automatizuotą, įsirengti balansinius 
ventilius ant stovų ar atnaujinti 
šildymo sistemą. Valstybė visiškai 
padengia išlaidas statybos techninei 
priežiūrai, projekto administravimui 
ir parengimui, o butų savininkams, 
turintiems teisę į šildymo kompen
saciją, renovacija yra nemokama.

Mažoji renovacija
Dėl kompleksinės renovacijos 

neapsisprendžiantys gyventojai turi 
kitą galimybę – iki šių metų liepos 
1 d. arba tol, kol nebus viršytos šiai 
priemonei numatytos lėšos, bus 
laukiama paraiškų mažajai reno
vacijai įgyvendinti. Jos metu yra 
atnaujinamos daugiabučių namų 
vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemos,  mažajai renovacijai skirta 
5 mln. eurų.

Parama teikiama keičiant eleva
torinius šilumos punktus į naujus 

automatizuotus šilumos punktus 
ar atnaujinant senus susidėvėjusius 
automatinius šilumos punktus, ku
rie automatiškai nepalaiko užduotos 
karšto vandens temperatūros pas
tato vidaus karšto vandens tiekimo 
sistemoje. Taip pat finansuojamos 
ir kitos papildomos energinį efekty
vumą didinančios priemonės, kaip 
radiatorių keitimas, termostatinių 
ventilių įrengimas ir pan.

Daugiau informacijos apie 
kvietimus rasite BETA tinklapyje 
www.betalt.lt. Paraiškos priima
mos visuose BETA regioniniuose 
padaliniuose.

Užs. 21.

Renovacija Lietuvoje.   Nuotrauka iš BETA archyvo.

Iki sausio 31 d. gyventojai vis dar gali teikti paraiškas ir tapti Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos dalyviais, kurios metu vykdoma kompleksinė būstų renovacija. Dėl 
pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimo gyventojai pagalvoti galės ilgiau – 
paraiškų mažajai renovacijai įgyvendinti bus laukiama iki liepos 1 d.

Naujas vairuotojų baubas – 
trikojai greičio matuokliai

(Atkelta iš 5 psl.)
Pareigūnas akcentavo, kad jei 

transporto priemonę, kuria buvo 
padarytas pažeidimas, tuo metu  
vairavo ne pats automobilio savi
ninkas, jis turėtų neignoruoti gauto 
laiško, o per 30 dienų informuoti 
policiją, kas vairavo. 

Greičio matuokliai veikia 
bet kokiomis sąlygomis
Anot Kelių policijos vadovo, 

greičio matavimo prietaisai bus 
naudojami avaringiausiuose kelių 
ruožuose, per dieną įrenginiai gali 
atsidurti įvairiose vietose. „Todėl 
socialiniuose tinkluose plintanti 
informacija, kur šiuo metu stovi tri
kojai, jau po keliasdešimt minučių 
gali neatitikti realybės. Taigi policija 
pataria gyventojams susikoncen
truoti į važiavimą leistinu greičiu, 
o ne į telefonus, ieškant, kurioje 
vietoje pastatytas greičio matuok
lis“, – sakė Rolandas Gylys.

Jo teigimu, naujieji mobilūs 
greičio matuokliai puikiai veikia ir 
esant prastoms oro sąlygoms. Tai 
pareigūnai jau išbandė praėjusios 
savaitės pradžioje, kai gausiai snigo. 
Todėl akivaizdu, kad nei tamsa, 
nei prastas matomumas šiems 
įrenginiams nesukliudys fiksuoti 
pažeidėjų.

Greičio viršijimas – 
opiausia problema

Kai kurie gyventojai socialiniuo
se tinkluose piktinosi, kad policija 
nori pasipinigauti, domėjosi, ar 
neturėtų eismo dalyviai būti infor
muojami, kad kelyje veikia greičio 
matuokliai.

Kelių policijos skyriaus viršinin
kas R. Gylys akcentavo, kad poli
cijos prioritetas – ne surinkti kuo 
daugiau baudų, bet užtikrinti eismo 
saugumą, kadangi greičio viršijimas 

– viena esminių priežasčių, dėl ko 
kyla eismo įvykiai. „Mūsų tikslas yra 
ne pažeidimų skaičius, bet suvaldyti 
greičio mėgėjus avaringiausiuose 
ruožuose, kad eismo įvykių skaičius 
sumažėtų. Laikantis saugaus, leisti
no greičio, greičio matuoklis bus 
nebaisus“, – sakė R. Gylys.

Anot Kelių policijos skyriaus 
vadovo, prietaisų išbandymo metu 
buvo užfiksuota daugiau nei 130 
pažeidimų. Priklausomai nuo kelio 
ruožo buvo fiksuojama 5–7 greičio 
viršijimo atvejai per valandą, o kai 
kuriose vietose Kelių eismo taisyk
lėms viršijant greitį buvo nusižengta 
net iki 25 kartų per valandą. 

Praėjusiais metais regione iš 14 
skaudžių eismo įvykių, kurių metu 
žuvo žmonės, 8 atvejai susiję su 
viršijamu greičiu. Nors greičio virši
jimas yra opi problema, pareigūnas 
pastebėjo, kad mažėja atvejų, kai 
viršijamas didžiausias greitis. 2019 
metais buvo 29 atvejai, kai greitis 
buvo viršijamas daugiau nei 50 
km/h, kai tuo tarpu 2018aisiais šis 
skaičius buvo daugiau nei dvigubai 
didesnis – 65 pažeidimai. 

Prietaisų vieta 
bus keičiama kelis kartus 

per dieną 
Kelių policijos skyriaus vadovas 

papasakojo, kad naujieji kilnoja
mieji (trikojai) greičio matuokliai 
turi galimybę fiksuoti ne tik greitį, 
bet ir automobilius su pasibaigusiu 
techninės apžiūros laiku, prava
žiavimo pro raudoną šviesoforo 
signalą atvejus. R. Gylys užtikrino, 
kad laikui bėgant bus išbandyti 
visi naujosios įrangos privalumai. 
Kadangi mobilų greičio matuoklį 
yra lengva išrinkti ir perstatyti 
kitoje vietoje, pareigūnai planuoja 
kiekvieno įrenginio vietą keisti bent 
tris kartus per dieną. 

Žaliųjų rodyklių burbulas 
pūtėsi, kol sprogo

(Atkelta iš 5 psl.)
„Klausimas paprastas, na argi 

nebuvo galima nuspėti, kad taip 
atsitiks ir tariantis nuosekliai per
eiti prie reikiamo rezultato? O ne 
kaip dabar, mėtytis kaltinimais, 
ir desperatiškai kažkam grąžinti 
rodykles, kažkam ne“, – stebėjosi 
K. Podolskis.

Saugaus eismo komisija nuspren
dė, kad Susisiekimo ministerijai bus 
teikiama paraiška grąžinti visose san
kryžose buvusias žaliąsias rodykles. 

Lentelių nesunaikino
Pasak Savivaldybės administra

cijos direktoriaus, išsiųstas raštas 
Transporto kompetencijų agentū
rai prie Susisiekimo ministerijos. 
Laukiama jų atsakymo ir pritarimo. 
Tuomet žaliųjų rodyklių lentelės vėl 
bus sumontuotos prie šviesoforų.

Savivaldybės administracijos 
specialistai sakė, kad lentelių nuė
mimas tikrai nekainavo kaip Vil
niuje kelių tūkstančių, išleista iki 
70 eurų. Be abejo, vėl tiek pat teks 
pridėti, kol bus sukabintos. O kur 
dar laiko sąnaudos. Saugaus eismo 
komisijos pirmininkas Arvydas Ba
joras pasidžiaugė, kad nespėta žalių
jų rodyklių lentelių sunaikinti. 

Aplinkotvarkos ir infrastruk
tūros skyriaus vedėjas Mindaugas 
Lelešius sakė, kad su žaliosiomis 

rodyklėmis turėtų būti atsisveikina
ma nuosekliai, palaipsniui. Sankry
žoje atnaujinus šviesoforus, įrengus 
papildomas elektronines sekcijas, 
pakeitus šviesoforų valdymą. Anot 
direktoriaus, tai gali užtrukti iki 
metų, nes atsinaujinimas reikalauja 
nemažų finansų. 

Sukėlė bereikalingą chaosą
Susisiekimo ministerija, 2014 

m. pasiūliusi naikinti rodykles, rė
mėsi Kaune kelerius metus vykdytu 
tyrimu, parodžiusiu, jog sankryžose 
su vadinamosiomis žaliosiomis ro
dyklėmis kyla daugiau avarijų, per 
kurias žūva ar sužalojami žmonės. 
Pasirodo, kad jokių griežtų Euro
pos Sąjungos direktyvų nebuvo, 
kai kuriose šalyse sankryžose žalios 
rodyklės yra. Situacijos neišanaliza
vimas iki galo, padriki sprendimai, 
tai atimti, tai pridėti, netaupant pi
niginių ir laiko sąnaudų, labiausiai 
ir piktina šalies gyventojus.

Iki šiol nėra aišku, kada bus 
galima grąžinti žaliąsias rodykles, 
ar tai bus galima padaryti visose 
sankryžose. Taip yra dėl to, kad Vy
riausybė nėra tvirtai nusprendusi, ar 
pačios savivaldybės gali priimti šiuos 
sprendimus, ar sprendimo teisė bus 
perduota Susisiekimo ministerijai ir 
jos valdomai Transporto kompeten
cijų agentūrai.

2020 m. kultūros renginių Lie
tuvoje kalendorių pradeda 13asis 
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų 
festivalis. Sausio 16–19 dienomis 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevė
žyje, Ukmergėje ir Marijampolėje bus 
pristatyta daugiau kaip 60 rinktinių 
trumpametražių filmų iš viso pasau
lio, kurie dalyvauja tarptautiniame 
ir nacionaliniame konkursuose bei 
rodomi specialiose programose. 
Festivalio organizatoriai pristatys jau 
tradicija tapusius seansus šeimai ir 
kino naktį bei pirmą kartą – siaubo 
filmų programą.

Marijampolėje, „Spindulio“ 
kino teatre, žanrinio kino mylėtojai 
turės progą pavirpinti kinkas siaubo 
trumpametražių filmų programoje 
„Siaubingai baisios istorijos“. Filmų 
programa sudaryta kartu su festiva-
lio partneriu Haapsalu fantastinių 
ir siaubo filmų festivaliu, turinčiu 
gilias žanrinio kino rodymo tradici-
jas. Šioje programoje bus labai geras 
siaubo, košmaro koncentratas.

Nepraleiskite konkursinės progra
mos, kurios yra tarsi festivalio „stubu
ras“. Šiemet atsinaujinusioje festivalio 
programos sudarytojų komandoje 
režisierius ir scenaristas Andrius 
Blaževičius, kino kritikė ir žurnalistė 
Monika Gimbutaitė bei prodiuserė 
Klementina Remeikaitė. Jie iš beveik 
2000 festivaliui užregistruotų filmų 
labai kruopščiai atrinko 42 filmus, 
kurie sudėti į šešias tarptautines ir dvi 
nacionalines konkursines programas. 
Programos šiemet sudėliotos pagal 
filmus jungiančias temas, aktualijas ir 
nuotaikas – „Kitoks pasaulis“, „Krau
jo ryšiai“, „Ilgai ir laimingai?“ ir kt.

Savaitgalį festivalis tradiciškai 
mažiausiems kino mylėtojams pri-
statys specialią filmukų programą. 
Šiemet tai „Animacinis pasaulis 
vaikams“, kurią parengė prestižinis 
tarptautinis Ansi animacinių filmų 
festivalis (Prancūzija).

Konkursinių programų filmus 
vertins tarptautinė žiuri: režisierė 
Aistė Žegulytė (Lietuva), tarptauti

nio Ansi animacinių filmų festivalio 
(CITIA) programos sudarytojas 
Sebastienas Sperer (Prancūzija) bei 
apdovanojimais įvertinta prodiuserė, 
nekomercinio kino gamybos kom
panijos „Mindwax“ vadovė Dora 
Nedečky (Vengrija). Besibaigiant 
festivaliui sužinosime, kas laimės 
geriausio vaidybinio, animacinio 
ir dokumentinio filmų prizus bei 
geriausio lietuviško trumpametražio 
filmo titulą. 

Trumpametražių filmų festivalis 
Marijampolės ,,Spindulio“ kino teat
re: 0117 – „Kraujo ryšiai“, „Siaubin
gai baisios istorijos“, 0118 – „Kitoks 
pasaulis“, „Ilgai ir laimingai?“, 0119 
– „Animacinis pasaulis vaikams“, 
„Prieš srovę“.

Festivalį organizuoja lietuviškų 
trumpametražių filmų agentūra 
„Lithuanian Shorts“, remia Lietuvos 
kino centras, Vilniaus miesto savi
valdybė, Audiovizualinių kūrinių 
autorių teisių asociacija AVAKA.

„Suvalkiečio“ informacija

Trumpųjų filmų festivalis – 
šiemet ir Marijampolėje
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Gamtos tyrimų centro mokslininkai už
baigė reikšmingą Lietuvai projektą, kuriuo 
siekė nustatyti, ar šalyje dar yra išlikusių 
vietinių tamsiųjų medunešių bičių (Apis 
mellifera mellifera). Jos įtrauktos į saugomų 
ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių ištek
lių veislių sąrašą. Šios bitės beveik prieš tris 
dešimtmečius buvo saugomos vietinių bičių 
draustinyje Jurbarko ir Tauragės miškų ma
syve. Apie 1995 m. jį panaikinus lietuviškų 
bičių būklė liko nežinoma, o 2015 m. buvo 
paskelbta apie išnykimą. 

Keturių Gamtos tyrimų centro mokslinin
kų komanda, 2017–2019 m. tyrinėjusi Lietu
vos medunešių bičių genofondą, atskleidė, kad 
bitynuose, kuriuose bitininkaujama senaisiais 
tradiciniais būdais – gaudant spiečius ir ne
keičiant motinų, dalis bičių šeimų priklauso 
lietuviškos tamsiosios medunešės bitės mo
tininėms linijoms. Tai reiškia, kad nepaisant 
panaikinto draustinio ir įvežtinių bičių gausos, 

vietinės bitės Lietuvoje išliko iki šiol. 
Mokslininkų nuomone, išlikusi populia

cija yra vertinga savo gebėjimu prisitaikyti 
prie Lietuvos gamtinių sąlygų, todėl šio ge
netinio ištekliaus išsaugojimas ir gausinimas, 
atrenkant geriausias savybes, yra labai svarbu 
Lietuvos bitininkystės ateičiai.

„Gana simboliška, kad šį projektą pra
dėjome 2017 metų vasarą, artėjant Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. 
Labai tikėjomės tokios prasmingos mūsų 
šaliai sukakties proga džiugiai paskelbti, jog 
Lietuva turi išsaugojusi savo vietinę bitę. Tai 
šiam projektui ir mums suteikė ypatingą 
reikšmę“, – sako projekto vadovė, Gamtos 
tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja 
dr. Laima BlažytėČereškienė. Nors paieškos 
vyko pakankamai greitai ir sklandžiai, prireikė 
nemažai laiko, kad būtų aplankyti atokūs kai
mai Lietuvos giriose ir ten surinktų mėginių 
pakaktų reprezentatyvioms ir patikimoms 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijo
je aktyvūs ir smalsūs neformaliojo švietimo 
programos „Jaunasis gamtininkas“ mokiniai 
pasidomėjo, kiek rūšių medžių ir krūmų auga 
progimnazijos teritorijoje. Jaunieji gamti
ninkai ir jų vadovė vaikščiojo po mokyklos 
teritoriją, tyrinėjo, fotografavo, diskutavo, 
užsirašinėjo medžių ir krūmų pavadinimus. 
Turimų vaikų žinių neužteko, tad prireikė 
kviestis į pagalbą dendrologijos (sumedėjusių 
augalų – medžių ir krūmų) žinovą Gintarą 
Žukauską. Girininkas patikslino medžių ir 
krūmų pavadinimus, įvardijo vaikams ir va
dovei nežinomus augalus. Užduoties tikslas 
– surinkti informaciją apie pasirinktą augalą 
ir pateikti ją stende. 

Pernai baigiamajame renginyje dalyvavo 
gamtininkas Selemonas Paltanavičius – ra
šytojas, parašęs 75 knygas, fotografas, laidų 
vedėjas, „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyvis. 
Kitas svečias buvo Rytas Papšys – vyriausias 
stumbrų specialistas, dirbantis su laisvėje 
gyvenančiais stambiausiais Lietuvos gyvūnais, 
įrašytais į Raudonąją knygą.

Būrelio vadovės pažadas vaikams – į pro
gimnaziją pasikviesti ypatingų svečių – buvo 
įvykdytas. Į Menų klasę, išpuoštą dalyvių 
darbais ir mūsų miškuose gyvenančių gyvūnų 
nuotraukomis, su šalies gamta susijusiomis 
dekoracijomis, susirinko priešmokyklinio 
ugdymo grupės, 1–4 klasių mokiniai ir moky
tojai, nekantraujantys sužinoti jaunųjų gam

Siūlymas parodyti, kur žiemoja vėžiai, 
taip ir neatsako į klausimą: o kur jie iš tikro 
praleidžia žiemą. Visi suprantame, kad iš van
dens jie nelipa. Tačiau žiemą, jo temperatūrai 
artėjant prie nulio laipsnių, šaltakraujų gyvūnų 
aktyvumas sulėtėja.

Gamtos tyrimų centro mokslininkas dr. 
Gintautas Vaitonis, tyrinėjantis vėžius, aiškina, 
kad visos mūsų vandenyse gyvenančios rūšys 
žiemą praleidžia nevienodai. Aborigeniniai, 
dabar jau į Raudonosios knygos rūšių sąrašus 
įrašyti, plačiažnypliai vėžiai žiemoja pakran
tėse, paprastai iki 6–10 m gylyje, slepiasi 
išraustuose urveliuose ar natūraliose slėptuvėse 
po akmenimis, nuvirtusiais medžiais ir beveik 
nesimaitina. Patelės ant pilvinių kojelių nešioja 
dar spalio–lapkričio mėnesiais apvaisintus 
ikrelius. Jie vystytis pradės tik pavasarį ir 
bus kartu iki birželio vidurio. Siauražnypliai 
vėžiai, daugelio mūsų manymu – vietiniai, 
nors iš tikro maždaug prieš 150 metų paplitę 
Lietuvos vandenyse iš Baltarusijos ir Latvijos, 
gyvena kiek kitaip: dauguma ikrelius saugan
čių patelių slepiasi dugno šlaituose esančiose 
natūraliose slėptuvėse, tuo tarpu dalis patinų 
ir neapvaisintų patelių išlieka gana aktyvūs 
beveik visą žiemą, juos galima sutikti klajo
jančius vandens telkinių gelmėje.

Invaziniai rainuotieji vėžiai savo biologija 
demonstruoja ekologinio agresyvumo pavyz
džius: susiporavusios patelės ikrelius išleis tik 
pavasarį, kai aplinkos sąlygos bus palankios, 
taigi žiemą jų nepraras. Be to, ši rūšis poruojasi 
didžiąją metų dalį. Žiemą rainuotieji vėžiai 
yra pakankamai aktyvūs, juos klajojančius 
galima rasti ir didesniame nei 50 metrų gylyje. 
Žymėtųjų vėžių, dar vienos invazinės rūšies, 
žiemojimas Lietuvos vandenyse ištirtas nepil
nai, tačiau jie nėra labai aktyvūs, daug kuo 
panašūs į vietinius plačiažnyplius vėžius.

Gamtos tyrimų centro informacija

Gamtos turtai ir mes
„Mokolų progimnazijoje augantys medžiai ir krūmai“

Mūsų giriose iki šiol dūzgia 
lietuviškos vietinės bitės

Kur vėžiai 
žiemoja?

tininkų veiklos rezultatus, pažiūrėti mokinių 
atliekamos meninės programos, susipažinti 
su svečiais gamtininkais. Žiūrovai ir svečiai 
sužinojo, jog progimnazijos teritorijoje auga 
18 medžių ir 10 krūmų rūšių. 

S. Paltanavičius labai patraukliai ir su
prantama kalba vaikams pasakojo apie tai, 
kodėl jis rašo mažiesiems, kodėl jo knygos 
apie gamtą, akcentavo, kad smagu, jog mo
kiniai nori pažinti aplinką, bet dar labiau 
reikia norėti tą aplinką saugoti, tausoti. Kaip 
įdėmiai vaikai klausė rašytojo skaitomą kūrinį 
apie ežiuką! Sužinojo, jog gražiausios akys 
yra mažo rupūžiuko, kurio visiškai nereikia 
bijoti. 

R. Papšys, buvęs šios progimnazijos mo
kinys, dovanojęs mokyklai Raudonąją knygą, 
dabar taip pat atvežė knygą bibliotekai apie 
Žuvinto rezervatą. Mokiniams buvo įdomu 

paklausyti ir pažiūrėti nuotraukų apie stum
brus, kurių mūsų šalyje laisvėje gyvenančių 
yra apie 250. Stumbrininkas pakvietė į 
Pašilių stumbryną aplankyti ten aptvaruose 
gyvenančių 25 stumbrų. Šiais metais švenčia
mas 50metis, kai į šalies miškus sugrąžinti 
stumbrai. 

Renginys, trukęs apie dvi valandas, ne
prailgo. Menų klasėje vis kilo rankų miškas 
– tiek daug norinčių buvo užduoti svečiams 
klausimų apie vabaliukus, ežiukus, ir, aišku, 
stumbrus.

Rezultatas pasiektas! Aktyviausi jaunieji 
gamtininkai buvo apdovanoti atminimo 
dovanėlėmis, padėkos raštais. 

Aldona BAGDONIENĖ,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

neformaliojo švietimo programos vadovė

išvadoms. Per beveik trejus metus buvo 
aplankyti 25 Lietuvos rajonai, surinkti bičių 
mėginiai iš beveik 500 bičių šeimų. 

„Baigę tyrimus galime užtikrintai konsta
tuoti, kad nepaisant prieš beveik tris dešimt
mečius panaikinto draustinio ir įvežtinių bi
čių gausos, vietinių tamsiųjų medunešių bičių 
vis dar esama. Daugiausia jų išlikę Karšuvos 
girioje – buvusio vietinių bičių draustinio 
teritorijoje, taip pat Dainavos ir Labanoro 
giriose“, – sako dr. Laima BlažytėČereskienė. 
Jos teigimu, pastaruoju laikotarpiu tamsioji 
medunešė bitė nyksta daugumoje Europos 
šalių dėl įvežtinių bičių rasių, laikomų pro
duktyvesnėmis, veisimo ir platinimo. 

„Įdomu, kad Lietuvos tamsiųjų medu
nešių bičių populiacija yra išlaikiusi didelę 
genetinę įvairovę. Mūsų tyrime buvo aptiktos 
net devynios skirtingos motininės linijos. 
Kitų požymių įvertinimas patvirtino, kad 
daugiau kaip pusė šių bičių šeimų išlaikė iki 
1980 metų nustatytus būdingus Lietuvos 
vietinei bitei bruožus“, – pasakoja tyrimus 
vykdę mokslininkai.

Jie įsitikinę, kad išlikusi vietinės tamsio
sios medunešės bitės populiacija yra vertinga 
savo gebėjimu prisitaikyti prie Lietuvos 
gamtinių sąlygų – mūsų permainingo kli
mato ir nepastovaus medunešio miškingame 
kraštovaizdyje. Lietuviškos bitės genetinių 
išteklių išsaugojimas ir gausinimas, atrenkant 
geriausias savybes, yra labai svarbu ne tik 
Lietuvos bitininkystės ateičiai ir šalies gamtos 
paveldui, bet taip pat turi mokslinę, kultūrinę 
ir istorinę reikšmę. Mokslininkų nuomone, 
Lietuvos bitininkai galėtų sėkmingai veisti 
šias bites miškingame kraštovaizdyje, kur jos 
pranašesnės už įvežtines. 

Gamtos tyrimų centro informacija
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...Kai pirmadieniais ilsisi mažų 
kaimo bibliotekų bibliotekininkės, 
lentynose šurmuliuoja knygos. Ap
tarinėja skaitytojus, skundžiasi lyg 
tyčia puslapyje palikta riebaluotų 
pirštų dėme arba su didžiausiu 
saldumu skaito kažkieno pamirštą 
meilės laiškelį. Mėgsta jos aptarinė
ti ir savo drauges: kam jau joks gri
mas nepadės ir laikas į makulatūrą, 
kam nuo skaitytojų masažų skauda 
nugaras ir tarsi lūpas nubučiuotus 
puslapius. Moteriškai atidžiai „nu
skenuoja“ naujai atvykusias „ko
leges“ ant bibliotekininkės stalo: 
kaip apsirengusios, kokia spaustuve 
kvepia, netgi – kiek sveria... Taip 
pirmadieniais mažose kaimo bi
bliotekėlėse šurmuliuoja knygos...

...Bet vieną vis dar rudenišką 
(ar jau pavasarišką?) pirmadienį 
Sasnavos bibliotekoje virė visai ki
toks gyvenimas: čia buvo laukiama 
ypatingų viešnių. Trumpam sustab
džiusi kelionę pristatyti savo poe
zijos knygą „Piligrimai be grimo“ 
kartu su dailininke Gabriele Venc
kute sugrįžo Stefanija Navickienė: 
keliautoja, kūrėja, mokytoja. Pro 
plačiai atvertas duris vis ėjo ir ėjo 
gerbėjai – buvę Stefanijos mokiniai, 
pažįstami ir nepažįstami. „Tiesiog 
žmonės“ nusprendė knygos, nes, 
paslėptos po dekoracijomis, nie
ko nematė ir širdo (kaip ir buvę 
Stefanijos kolegos, negalėję ateiti į 
knygos sutiktuves dėl Tėvų dienos 
mokykloje). Todėl įtempusios au
sis klausė, kas vyksta bibliotekos 
erdvėje, pagal Gabrielės akvarelių 
idėjas virtusia keliu, kurio vienoje 

pusėje išsirikiavo nepažinti kalnai, 
toliai, o kitoje – žmonės. Naujesnės 
knygos, turinčios geresnę klausą, 
išgirdo, kaip moterišku veidu 
(Rasa Truncaitė) keliauja makiažo 
šepetėlis, kaip ryškiai braukiama 
paakių linija, ir staiga pasigirdus 
varpeliui ir žodžiams „Šią naktį 
lyg iš naujo gimus /klausausi sielos 
dūžių ir varpų“, skubiai valomas 
makiažas, skubiai dedami daiktai 
į lagaminą ir iškeliaujama į „sielos 
dykumą“. Moteris „lyg pasiklydęs 
piligrimas“ savas nuodėmes prausia 
ašaromis, kol pagaliau suvokiama, 
kad „varpai tie man skambėjo –/
aš buvau apkurtus.“ Kaip žmo
gaus sielos šauksmas suskamba 
pritariant maža ukulėle pavargusio 
piligrimo (Dominykas Brundza) 
daina – pasigirsta eilėraščių žo
džiai (Auksė Petkevičiūtė, Rasa 

Truncaitė). Viena kita jautresnė 
knyga nubraukia ašarą. Nurieda ji 
ir Stefanijos skruostu... 

Šiandien ji čia – atvira, nuo
širdi, be grimo – sugrįžo išsikal
bėti, papasakoti apie tai, kas liko 
nepasakyta, pasislėpė tarp eilučių. 
Mažoje, kone sąsiuvinio formato 
knygoje – 25 eilėraščiai, dvidešimt 
penki einančio žmogaus žingsniai, 
iliustruoti Gabrielės Venckutės 
akvarelėmis. Ši knyga – įdomus 
dviejų talentingų kūrėjų projektas, 
ji suskamba tarsi populiari Benja
mino Gorbulskio daina „Mėlynos 
gatvelės“. Itin švelnus mėlynas Ga
brielės potėpis, lyg iš dangaus nu
kritusi paukščio plunksna ir sodrus 
Stefanijos priedainis „ant senos 
palangės...“ Jaunystės ir patirties 
dermė labiausiai ir žavi. Jau pir
muoju eilėraščiu autorė pareiškia, 

• Iš redakcijos 
pašto •

„Piligrimai be grimo“: sustabdyta 
kelionės akimirka

Autorė džiaugėsi gražiu bendradarbiavimo su dailininke rezulta-
tu...   Nuotrauka iš Sasnavos bibliotekos metraščio

Kariai dalyvavo 
bėgime

Vytenio bataliono kariai sausio 
11 d. dalyvavo jau tradicija tapu
siame bėgime „Gyvybės ir mirties 
keliu“ Vilniuje. Renginys skirtas 
Sausio 13ajai, Laisvės gynėjų die
nai, atminti. Bėgime dalyvavo ne 
tik profesinės karo tarnybos, bet ir 
nuolatinės privalomosios pradinės 
karo tarnybos kariai. 

Mažosios 
kultūros 
sostinės 

uždarymas
Šį šeštadienį 13 val. visi kvie

čiami į Liudvinavo kultūros rū
mus, kur vyks Mažosios kultūros 
sostinės uždarymo renginys. Į 
uždarymą susirinkusių žiūrovų 
lauks Kauno valstybinio muzikinio 
teatro artistų koncertine programa. 
Kamerinio koncerto programa savo 
turiniu, atlikėjų meistriškumu ir 
žavesiu nė kiek nenusileidžia šios 
muzikos skambesiui didžiosiose te
atrų ir koncertinių estradų scenose. 
Programoje skamba žaviausios ir 
nuotaikingiausios arijos ir duetai 
iš populiariųjų, puikiai žanro 
mylėtojams žinomų kompozitorių 
Imres Kalmano ir Franco Leharo 
kūrinių. Misija neleisti išblėsti 
„šampano purslais žaižaruojančio“ 
žanro smagumui patikėta jaunajai 
atlikėjų kartai – solistams Marijai 
Arutiunovai, Ingridai Kažemėkai
tei, Andriui Apšegai, Raimondui 
Baranauskui, Martynui Beinariui, 
jiems akompanuoja Kauno vals
tybinio muzikinio teatro orkestro 

muzikantų ansamblis (dirigentas 
Virgilijus Visockis).

Poeto Antano 
Baranausko 

metinių 
minėjimas

Sausio 17 dieną „Anykščių 
šilelio“ autoriui Antanui Bara
nauskui sukanka 185eri metai. Ta 
proga vyskupo Antano Baranausko 
fondas „Lietuvių namai“ Seinuose 
ir Kristijono Donelaičio draugija 
rengia gimtadienio paminėjimą. 
Šias dvi asmenybes jungia tai, kad 
abu buvo poetai, abu – dvasininkai, 
abu daug rašė apie gamtą. Kviečia
ma apsilankyti šiame renginyje, 
pagerbti „Anykščių šilelio“ auto
rių prie jo kapo Seinų bazilikoje. 
Iškilmių pradžia 16.30 val. prie A. 
Baranausko paminklo.

Lėšos – 
Vaikų dienos 

centrams
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos suburta atrankos kon
kurso komisija paskirstė 5,3 mln. 
eurų 343 vaikų dienos centrams: 
329 projektai lėšas gaus iškart pa
sirašę sutartis, dar 14 vaikų dienos 
centrų pinigai pasieks patikslinus 
sąmatas arba veiklos planus.

Vienam projektui šiemet skirta 
7–16 tūkst. eurų metams. De
šimtadalį šios sumos pareiškėjai 
turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių 
– savivaldybių, privačių rėmėjų ar 
panašiai. 

Jau nuo 2021 metų planuojama 

pereiti prie stabilesnio vaikų die
nos centrų finansavimo atsisakant 
konkursų ir pervedant valstybės 
biudžeto lėšas savivaldybėms, kad 
šios paskirstytų jas akredituotas 
paslaugas teikiantiems centrams. 

Dalins namų 
adresų 

lipdukus
Mobilūs laiškininkai, kurie jau 

veikia 75 proc. Lietuvos teritorijos, 
savo aptarnaujamų rajonų gyvento
jams, kurie ant namo neturi adreso 
lentelės ir išreikš pageidavimą, ne
mokamai dalins specialius oro są
lygoms atsparius lipdukus, skirtus 
užrašyti gatvei ir namo numeriui. 
Laikinomis priemonėmis sunume
ruoti namai padės mobiliems laiš
kininkams greičiau rasti adresatą, o 
gyventojams – greičiau gauti savo 
siuntą ar prenumeratą.

Mobilūs laiškininkai, kurie 
pas gyventojus į namus vyksta 
kaimiškose vietovėse ir į atokias 
pavienes sodybas, susiduria su 
didele problema – dalis namų ne
turi adreso lentelės, tad pristatyti 
prenumeratą, korespondenciją ar 
siuntinius tampa sudėtinga. Tokių 
namų be adresų mobilių laiškinin
kų aptarnaujamose teritorijose – ne 
vienas, todėl labai prašome gyven
tojų pasirūpinti savo namų adresų 
lentelėmis. Jeigu dėl finansinių ar 
kitokių priežasčių jų įsigyti mūsų 
klientai negali, mobilūs laiški
ninkai nuo šiol su savimi turi ir, 
gyventojui paprašius, nemokamai 
ant namo sienos, tvoros ar pašto 
dėžutės gali užklijuoti oro sąlygoms 
atsparų lipduką, ant kurio specialiu 

markeriu užrašys adresą. 
Kita, ne mažesnė kliūtis gyven

tojams laiku sulaukti norimo lei
dinio – tvarkingų ir sunumeruotų 
pašto dėžučių trūkumas. Pagal LR 
Pašto įstatymą, korespondenciją 
laiškanešiai gali pristatyti tik į 
tvarkingas, rakinamas ir aiškiai 
pažymėtas pašto dėžutes, kurios 
turi būti laiškininkams lengvai 
prieinamose vietose.

Vykdys 
orientacinį 

žygį 
Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija praneša, kad sausio 
14–15 dienomis Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono profesinės 
karo tarnybos kariai dalyvauja 
žygyje, skirtame orientavimosi 
miškingose teritorijose įgūdžiams 
atnaujinti. Karinės transporto 
priemonės judės tik keliais, nebus 
naudojama pirotechnika ir imita
cijos priemonės.

Nerimas 
dėl paukščių 

gripo
Lenkijoje paplitus didelio pa

togeniškumo paukščių gripui Lie
tuvos paukštininkystės asociacijos 
(LPA) nariai susitiko su Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) atstovais. Susitikimo 
metu paukštienos produktų ga
mintojai neslėpė savo nerimo, kad 
gripo banga gali pasiekti ir Lietuvą. 
Taip pat neramina, kad lenkiškos 
produkcijos perteklius gali užplūsti 

Lietuvą ir kitas Baltijos šalis.
Nuo gruodžio 30 dienos kai

myninėje šalyje iš viso užregistruo
ta 10 paukščių gripo protrūkių. 

Kada ir kiek 
didėja pensijos

„Sodra“ pradėjo mokėti padi
dintas senatvės, netekto darbin
gumo, našlių, našlaičių pensijas. 
Pensijos vidutiniškai didėja dau
giau nei 9 proc. Tie gyventojai, 
kurie gauna išankstines senatvės 
pensijas, šalpos išmokas, padidėji
mą pajus vasarį, mat šios išmokos 
mokamos už praėjusį, o ne už 
einamąjį mėnesį. 

Šalpos pensijų bazė šiemet taip 
pat didėja nuo 132 iki 140 eurų. 
Šalpos senatvės pensijos bei šalpos 
neįgalumo pensijos taip pat moka
mos už praėjusį mėnesį. 

Svarbu, jog nuo šių metų tiems 
šalpos senatvės pensijų gavėjams, 
kurie stažo neįgijo dėl to, kad ne 
mažiau kaip 15 metų namuose 
slaugė neįgaliuosius ar išaugino 
ne mažiau kaip penkis vaikus bus 
mokama 1,5 šalpos pensijų bazės 
dydžio šalpos senatvės pensija. Gy
ventojai, pretenduojantys į tokią 
išmoką, turėtų „Sodrai“ pateikti 
tai pagrindžiančius dokumentus 
ir nuo vasario jų šalpos senatvės 
pensija sieks 210 eurų.

Priemokos mažų pensijų gavė
jams taip pat bus perskaičiuotos 
ir keisis nuo vasario mėnesio įver
tinus šių pensijų gavėjų sausį po 
indeksavimo gaunamas senatvės 
ir netekto darbingumo pensijas, 
paskirtas netekus 60 ir daugiau 
procentų darbingumo, taip pat 
kitų gaunamų pensijų dydį. 

„Suvalkiečio“ informacija

kad „eit per žemę aš lėtai nemoku“ 
ir kad reikia skubėti, nes dar daug 
nukeliauti reikia. Kad įveiktas Šv. 
Jokūbo kelias dar ne viskas. Ir kad 
„tik einantys nueina kelią.“ Gal dėl 
to eilėraščiai – tarsi maži paveikslė
liai, įrėminti tarp datų, dedikacijų 
ir parašymo vietos. 

Išdrįstama pasakyti, kad išbars
tė save, išbarstė žodžius ir talentus, 
ir sielos turtus. Kad lieka savotiška 
kankinystė – „kaskart save skau
džiau baudžiau“. Už ką? Juk grįžta 
atgalios tai, ką atidavei... Kas gali 
būti gražiau už nuostabias rožes 
Pauliaus rankose, ar išraiškingai 
buvusių mokinių skaitomas savo 
Mokytojos eiles? Argi nevertėjo 
viską išdalinti, kad sugrįžtų atgal 
gražiais ir nuoširdžiais, šiltais kny
gos gimimo šventėje dalyvavusiųjų 
žodžiais ir sveikinimais?.. 

O rytoj, pasisėmus šios teigia
mos energijos, ir vėl į kelionę. Vėl 
nauji įspūdžiai, vėl naujos, gal ant 
pirkinio čekio užrašytos, minčių 
eilutės... 

...Visos šios istorijos nežinotu
me, jei ne viena solidi knyga, kurią 
bibliotekininkė Aušra užkorė aukš
tai ant lentynos, kad savo svoriu 
prilaikytų dekoracijas. O kadangi 
ši knyga buvo enciklopedija, tai 
godžiai rijo sakomus žodžius, vis
ką įsiminė, kad galėtų papasakoti 
jums ir kitoms savo kolegėms, ku
rios tik kai ką girdėjo... 

Dėkingi šio renginio dalyviai

• Kas? Kur? Kada? •

Daugiau kaip 15 metų Dalė 
Grigaitienė laikraštį nešiojo kitiems 
ir pati prenumeruodavo ne vieną. 
Tarp jų visada buvo ir „Suvalkietis“. 
Ir dabar, išėjusi į pensiją moteris 
sako negalinti atsisakyti spaudos. 
„Geriau nepavalgysiu, bet laikraštį 
skaitysiu“, – atvirai sako ji. 

Ištikimai laikraščio skaitytojai 
pasisekė ir prenumeratos akcijoje. 
Jai teko kelionių organizatorės 
„Janikės kelionės“ įsteigtas prizas 
– kelionę po Lietuvą. Mėgstanti 
keliones laimėtoja sako labai norėtų 
pabuvoti ten, kur dar nebuvusi ir į 
kelionę iš Jūrės, kur gyvena, tikrai 
išsiruoš.

Akcijos 
laimėtojai

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Lietuvos SVV trūksta kibernetinio saugumo žinių
(Atkelta iš 4 psl.)

Rizikų vertinimas nėra paprastas 
procesas, rodo apklausos rezultatai 
– net 72 proc. įmonių teigė, kad 
nežino kaip reikia įsivertinti kiber
netinio saugumo spragas ir rizikas.

Apklausa taip pat parodė, jog 
įmonės, nurodžiusios, kad turi 
kibernetinio saugumo politiką ir 
reguliariai atlieka rizikų vertinimą, 
geriau suvokia, kodėl svarbu rūpin
tis savo kibernetiniu saugumu ir 
jaučiasi labiau pasiruošusios atremti 
grėsmes. Įdomu ir tai, kad 3 iš 4 
vadovų sutiko, jog jiems svarbu, 
kad jų verslo partneriai laikytųsi 
kibernetinio saugumo standartų. 
Šiandien yra būtina suprasti, kad 
jeigu tavo verslo partneris yra pažei

džiamas, tavo įmonė taip pat paten
ka į rizikos grupę ir gali nukentėti. 
Neužtenka tik techninių priemonių 
savo sistemoms apsaugoti. Itin 
svarbus yra procesų apsibrėžimas, 
rizikų identifikavimas, įvertinimas 
ir valdymas.

Įvertinant tai, kad didelė dalis 
incidentų įvyksta dėl žmogiškosios 
klaidos, SVV darbuotojų apklausa 
buvo siekta įvertinti jų žinias ir 
pasirengimą. Saugumą užtikrinti 
galima ugdant darbuotojų kiber
netinio saugumo kultūrą, tačiau 
tik 14 proc. apklausoje dalyvavu
sių darbuotojų nurodė, kad per 
pastaruosius 12 mėn. dalyvavo 
kibernetinio saugumo mokymuose. 
Ugdyti žinias galima ir mokantis 

(Atkelta iš 1 psl.)
Po to į susirinkusius kreipęsis 

meras V. Plikaitis prisipažino, 
kad dar neseniai važiuodamas per 
Marijampolę, Lazdijus ir kitus 
gražiai sutvarkytus, atsinaujinusius 
Lietuvos miestus džiaugdavosi 
juose įvykusiais ar tebevykstančiais 
teigiamais pokyčiais ir mintyse gal
vodavo apie dieną, kai ir Kalvarijos 
miesto centras bus kompleksiškai ir 
moderniai pertvarkytas. 

„Šiandien, kai atidarome kom
pleksiškai sutvarkytą Kalvarijos 
miesto centrinę dalį ir naująją auto
busų stotį, pirmiausia už architektū
rines idėjas noriu padėkoti projekto 
autoriams architektui Gintautui 
Vieversiui ir UAB „Ginto ir Laimos 
projektai“, taip pat rangovams UAB 
„Sumeda“, – kalbėjo meras. – Ran
govai visus darbus atliko per dvejus 
metus atsižvelgdami į savivaldybės 

Kalvarija džiaugiasi atjaunėjusiu miesto 
centru ir nauja autobusų stotimi

gyventojų pageidavimus ir pastabas. 
Kartu padėkoti noriu ir prižiūrėju
siems, kaip įgyvendinamas projek
tas, Savivaldybės administracijos 
darbuotojams.“

Į susirinkusius kreipęsis aplin
kos ministras K. Mažeika taip pat 
pasidžiaugė, kad Kalvarija jau turi 
modernią, vakarietišką autobusų 
stotį, į kurią galės užsukti magistrale 
„Via Baltica“ tarptautiniais regulia
riais reisais važiuojantys autobusai ir 
keleiviai. Ministras taip pat išsakė 
viltį, kad visi, kas naudosis naująja 
infrastruktūra, ją tausos ir saugos.

Po to, tarsi pratęsiant ministro 
K. Mažeikos mintį, meras V. Plikai
tis ir pats ministras buvo pakviesti 
atnaujintame miesto parke pasodin
ti po ąžuoliuką – stiprybę ir ilgaam
žiškumą simbolizuojantį medį. 

Iškilmių metu su kompleksiš
kai sutvarkytos Kalvarijos miesto 

centrinės dalies ir naujosios auto
busų stoties atidarymu susirinkusius 
sveikino nesustoti gražinti Kalvariją 
raginęs Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda. Naująja, kur 
kas patogesne ir autobusų vairuoto
jams, ir keleiviams stotimi džiaugėsi 
ir Marijampolės autobusų parko 
direktorė Dalytė Venčkauskienė, 
ir UAB „Kautra“ generalinis direk
torius Linas Skardžiukas. Kalva
rijiečius taip pat sveikino Lazdijų 
rajono savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė ir jos pavaduotojas Aud
rius Klėjus, o Kalvarijos parapijos 
klebonas Algirdas Žukauskas nau
jąją autobusų stotį pašventino.  

Centrinės miesto dalies pertvar
kymo darbai Kalvarijoje prasidėjo 
2017ųjų lapkritį, įgyvendinant 
projektą „Kompleksinis Kalvarijos 
miesto centrinės dalies sutvarky
mas“. Darbus vykdžiusios UAB 
„Sumeda“ statybininkai nugriovė 
senąjį autobusų stoties pastatą, par
ke buvusį viešąjį tualetą, iškirto dalį 
senų medžių ir ėmėsi didelių darbų. 
Šios bendrovės statybos direktoriaus 
G. Uldinsko teigimu, prieš prade
dant darbus centrinėje miesto dalyje 
buvo atlikti žvalgomieji archeologi
niai tyrimai, kurių metu buvo rasta 
buvusių pastatų liekanų. Tam tikrą 
iššūkį statybininkams teko įveikti 
dėl miesto centre esančio aukšto 
vandens lygio. Statant ir įrengiant 
vandens siurblinę vandens lygį jiems 
teko žeminti adatiniais filtrais. Be 
to, statybos darbai du kartus buvo 
maždaug po dieną sustabdyti, kai 
parko teritorijoje ir Laisvės gatvėje 
buvo rasta karo laikų sprogmenų ir 
teko kviesti specialiąsias tarnybas, 
kurios miesto centre įvedė planą 
„Skydas“.

Statybininkai, kompleksiškai 
tvarkydami centrinę miesto dalį, 
Laisvės gatvės atkarpoje nuo Da
riaus ir Girėno gatvės iki Vasario 
16osios gatvės įrengė lietaus nuo
tekų surinkimo sistemą, nutiesė 
naujus šaligatvius, atnaujino gatvės 
dangą, įrengė naują apšvietimą. 
Centriniame parke buvo atnaujinti 
inžineriniai tinklai, želdynai, apšvie
timas, takeliai, įrengtas fontanas, 
vaikų žaidimo aikštelė, pastatyti 
nauji, modernūs suoliukai, šiukš
liadėžes ir kt.

Naujosios autobusų stoties 
teritorija – šiek tiek didesnė, nei 
buvo senoji. Čia įrengtos patogios 

autobusų stovėjimo aikštelės, taip 
pat ir automobilių stovėjimo aikš
telė. Joje įrengtos ir jau veikia dvi 
vietos elektra varomų automobilių 
baterijoms įkrauti.

Pačioje autobusų stotyje įrengta 
laukiamoji salė, vaiko bei motinos 
kambarys ir tualetai. Į tualetus įėji
mai įrengti iš lauko pusės. Taigi jais 
gali naudotis visi po miesto centrą 
vaikštantys žmonės, ne tik autobu
sų keleiviai. Kalvarijos seniūnijos 
seniūnės Irenos Abraitienės teigi
mu, kol kas, kol parko teritorijai 
ir autobusų stočiai prižiūrėti nėra 
priimtas konkretus darbuotojas, 
autobusų stotis ir tualetai kiekvieną 
dieną bus atrakinami 7.30 val., o 
20 val. vėl užrakinami. Vėliau, kai 
bus priimtas dirbti už tai atsakingas 

darbuotojas, stotį planuojama atra
kinti 7 val., o užrakinti 20.30 val., 
kai iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio 
posto į Kalvariją grįžta paskutinis 
maršrutinis autobusas. 

Šių metų sausio 8 d. Kalvarijos 
savivaldybės administracija su vie
šąja įstaiga Centrine projektų val
dymo agentūra pasirašė sutartį dėl 
projekto „Kalvarijos miesto Laisvės 
gatvės rekonstrukcija“ realizavimo. 
Įgyvendinant šį projektą bus baigta 
tvarkyti Laisvės gatvė. Joje bus nu
tiesti nauji šaligatviai, dviračių takai, 
atnaujintas apšvietimas ir gatvės 
danga, įrengtos vietos automobi
liams statyti. Darbus vykdanti UAB 
„Sumeda“ sutvarkytą gatvę žada 
atiduoti naudoti dar šiais metais. 

savarankiškai, tačiau tik 14 proc. 
darbuotojų sutiko, kad viešojoje 
erdvėje yra pakankamai prieinamos 
ir lengvai suprantamos informacijos 
apie kibernetinį saugumą.

Įmonėms, ypač smulkiosioms, 
sunku suprasti, kokią žalą joms gali 
padaryti kibernetinis incidentas. Tai 
nėra vien tik finansiniai nuostoliai 
prarasti incidento metu, reikia 
suvokti, kad kibernetinis pažeidi
mas gali laikinai arba visam laikui 
sustabdyti jų veiklą, gali prireikti 
papildomų kaštų el. sistemoms ir 
įmonės reputacijai atstatyti. Tačiau 
apklausa parodė, kad daugiau nei 
pusė kibernetinių incidentų paty
rusių įmonių vadovų nežino, kokios 
yra šių incidentų pasekmės ir jų 

padaryta žala.
Nepaisant to, kad didžioji dalis 

įmonių vadovų sutiko (74 proc.), 
jog kibernetinis saugumas yra svar
bus jų įmonei, net 40 proc. įmonių 
per praėjusius metus neinvestavo nė 
vieno euro į įmonės kibernetinį sau
gumą. Daugiau nei pusė (57 proc.) 
įmonių vadovų teigė, kad neturi 
arba nežino, ar turi pakankamai 
žinių, reikalingų kibernetinio sau
gumo priemonių pasirinkimui.

Įvairių šalių gerosios praktikos 
rodo, kad smulkiajam ir vidutiniam 
verslui padėti gali ir valstybinės 
institucijos, ruošdamos kiberneti
nio saugumo ugdymo medžiagą, 
priemones ar teikdamos kitas sau
gumo paslaugas. Atsižvelgdami į tai, 

programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai 
kuria kibernetinio saugumo vadovą, 
padėsiantį smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms rūpintis savo kibernetiniu 
saugumu. Kaip ir kiti tokio tipo 
dokumentai pasaulyje, šis vadovas 
įtrauks esmines (bazinio saugumo 
lygio) rekomendacijas įmonėms, 
kurios dar netaiko sistemingo po
žiūrio į kibernetinį saugumą.

Detalius SVV kibernetinio 
saugumo apklausos rezultatus ir 
įžvalgas galima rasti http://kurklt.
lt/wp-content/uploads/2019/12/
SVV-kibernetinio-saugumo-ap-
klausos-ap%C5%BEvalga-Kurk-
Lietuvai.pdf

Rūta BEINORIŪTĖ, 
Gabrielė BILEVIČIŪTĖ, 

Justas KIDYKAS,
programos „Kurk Lietuvai“ 

dalyviai

Naujosios autobusų stoties laukiamojoje salėje keleiviams laukti 
autobusų bus šilta ir patogu.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Smetoninės Lietuvos kalvarijietę įkūnijusi R. Januškienė prie 

senųjų nuotraukų stendo „Primename senąją Kalvariją“ renginio 
svečius egzaminavo prašydama parodyti konkrečias dabartinio miesto 
vietas.

Laisvės gatvėje buvo atnaujinta atkarpa tik iki Vasario 16-osios 
gatvės, tačiau  šiais metais darbai vyks toliau ir šiemet naujomis 
spalvomis nušvis visa Laisvės gatvė.

Atnaujintame parke stovi ir paminklinis akmuo, primenantis, kad 
miesto teisės Kalvarijai buvo suteiktos dar 1791 m.
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(Atkelta iš 1 psl.)
Šiuos tikslus sau kelia šalyje vei

kiantys vaikų dienos centrai. 
Vienas iš tokių veikia Mari

jampolėje, vadinasi Degučių vaikų 
dienos centras (VDC). Dar pernai 
šio centro pavadinime buvo ir orga
nizacijos „Gelbėkit vaikus“ vardas, 
nurodantis, jog centras priklauso 
šiai viešajai įstaigai. 

„Judame pirmyn, 
nesustojame vietoje“

Su „Gelbėkit vaikus“ Mari
jampolės struktūrinio padalinio 
pirmininke Ramute Lepšiene, kuri 
yra ir VšĮ Degučių vaikų dienos 
centro socialinė darbuotoja, pra
ėjusią savaitę kalbėjomės apie šias 
permainas.

„Pernai nepraėjo mūsų visų trijų 
„Gelbėkit vaikus“ centrų projektai 
– Patašinės, Marijampolės Varpo 
gatvės ir mūsų Degučių – nega
vome Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos finansavimo savo 
veiklai. Ir viskas dėl Marijampolės 
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ susidariusių 
skolų „Sodrai“. Ne mes dėl to 
kaltos, tai – mūsų direktorės ir 
buhalterės atsakomybė. Važiavome 
į Vilnių tartis su „Gelbėkit vaikus“ 
vadovais, kad jie padėtų išlaikyti 
centrus. Anuos abu – Patašinės ir 
Varpo g. – atsisakė finansuoti, o 
mums pasiūlė įkurti naują centrą. 
Taip ir padarėme, ir 2019 m. kovo 
25 d. atsirado atskiras juridinis 
vienetas – viešoji įstaiga Degučių 
VDC. Dabar jau nepriklausome VšĮ 
„Gelbėkit vaikus“, įstaiga liko tik 
mūsų partnerė ir pagrindinė rėmėja, 
– pernykštes peripetijas pasakojo R. 
Lepšienė. – Pernai buvo labai sun
ku. Parašyti projektą nėra paprasta, 
dirbi kelis mėnesius, viską galiausiai 
sustyguoji, išsiunti ir staiga lieki be 
nieko... Skaudžiausia, kad direktorė 
pasirašė deklaracijoje, jog neturime 
įsiskolinimų... nors tai, pasirodo, 
buvo netiesa.“

Šiemet Degučių VDC jau gavo 
Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos finansavimą, praėjusią savaitę 
R. Lepšienei atsiųstas patvirtinimas, 
tereikia greitai sudaryti sąmatas ir 
nusiųsti patikrinti.

Degučių VDC sąraše šiuo metu 
yra 20 vaikų, aišku, ne visi kasdien 
lanko, kai kas eina į būrelius, yra 
pora intensyviai sportuojančių ber
niukų, kurie dėl treniruočių ateina 
rečiau. „Ministerija mums skyrė 16 
tūkst. 2020 metų veiklai finansuoti 
– tai maksimali suma, kokią davė, 
aišku, ne mes vieninteliai tokią ga
vome“, – sakė R. Lepšienė.

Degučių vaikų dienos 
centras turi daug rėmėjų 

ir gerų pagalbininkų

„Nuostabūs mūsų 
rėmėjai“ 

Tarp didžiausių rėmėjų R. Lep
šienė mini klubo „Lions“ Mari
jampolės padalinį ir Norvegijos 
„Lions“. „Kasmet žiemą norvegai 
atveža dovanų, pakviečia vaikus 
į spektaklį, pavaišina. Pernai dar 
gavome ir vieno norvego asmeninę 
dovaną – jis įteikė 1100 eurų, atsi
sakęs savo 80mečio dovanų, kurias 
gavo grynaisiais – viską paskyrė 
mums. Sakė, panaudokite, kam 
būtiniausiai reikės. Galbūt įsivesime 
internetą, pirksime naujus šviestu
vus, turėsime ir atsargą nenumaty
tiems atvejams, nes iš ministerijos 
tam neskiriama lėšų“, – džiaugėsi 
moteris.

Norvegų „Lions“ remia Degučių 
VDC nuo 2001 metų: finansavo 
prausyklos, virtuvėlės remontą, nu
pirko naujus langus, dažų (o sienas 
išdažė savanoriai ir vaikų tėvai), 
linoleumą, pernai paskyrė 500 eurų 
persikraustymui, nes patalpose R. 
Juknevičiaus gatvėje vyko remon
tas. „Labai daug pernai su vaikais 
keliavome būtent iš „Lions“ skirtų 
pinigų, taip pat jie parėmė 500 
eurų vieną jauną šeimą, nes mama 
sunkiai serga.“

Pernai kovo mėnuo buvo itin 
įtemptas centrui, kuris liko be vietos 
ir finansavimo. R. Lepšienė sako 
esanti labai dėkinga Marijampolės 
savivaldybės administracijai, kad 
pavyko išprašyti centrą palikti tose 
pačiose patalpose R. Juknevičiaus 
gatvėje. „Mes tik įstaigos „Gelbėkit 
vaikus“ ir Marijampolės „Lions“ 
narių dėka sugrįžome į šitas pačias 
patalpas. „Lions“ vyrai mus užtarė 
Savivaldybėje, nes norėjo, kad iš
liktų centras, į kurį tiek daug jų in
vestuota. Labai padėjo ir Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėja Svajonė 
Rainienė, pagelbėjo man rašant 
projektą, dėl kurio Degučių VDC 
gavo 3050 eurų iš Marijampolės 
savivaldybės administracijos mūsų 
vaikų maitinimui.“

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ pernai 
parėmė Degučių centrą 10800 eurų, 
kurie buvo naudojami dviejų etatų 
– mokytojos ir socialinės darbuoto
jos – išlaikymui.

R. Lepšienė vardijo rėmėjus ir 
geradarius: „Džiaugiamės tais, kurie 
prisideda. Tai Marijampolės patai
sos namų Pusiaukelės namų ben
druomenė, Marijampolės „Sodra“, 
„Bočiai“. Turime ir savanorių, štai 
Rūta PrivenVaitkevičienė vaikus 
pamoko siūti, dekoruoti. Parėmė 
viena baldų gamybos įmonė, „Mies
to laikraštis“ atidavė savo baldų. 
Mes pinigų baldams negauname 
iš niekur, taigi džiaugiamės gavę, 
imame net išmetamus. Negaliu ne

paminėti ilgametės rėmėjos Almos 
Jurgelaitienės, kuri vaikus nusiveda 
į boulingą, pavaišina. „Lions“ 
Marijampolės skyriaus prezidentas 
Saulius Slušnys pažadėjo pats ateiti 
ir pasirūpinti mūsų internetu. Sava
norė Daiva Senkuvienė, Profesinio 
rengimo centro mokytoja, ateina 
pamokyti vaikus gaminti maistą.“

Buvo sunku, 
bet išgyveno

Dienos centrą lanko vaikai iš 
daugiavaikių šeimų, vienišų mamų, 
socialinės atskirties šeimų ir gau
nančių mažas pajamas. Vaikų am
žius – nuo pirmokų iki 16 metų.

Anksčiau dienos centrai buvo 
labiau orientuoti į vaikus iš sun
kiai besiverčiančių šeimų, o dabar 
kviečiami ateiti visi vaikai. Jeigu 
vaikas lieka vienas namuose, jam, ko 
gero, linksmiau ir saugiau paruošti 
pamokas, praleisti laiką su kitais 
vaikais ir prižiūrimam suaugusiojo. 
Taigi Degučių VDC durys atviros 
visiems.

Projektai finansavimui gauti yra 
ruošiami kasmet ir metų pradžioje 
laukiama teigiamo atsakymo. R. 
Lepšienė pasidžiaugė, kad pernai 
ši tvarka ėmė keistis į gera. Anks
čiau projektų vertinimo konkursai 
užtrukdavo ilgai, vaikų dienos 
centrai finansavimo neturėdavo 
metų pradžioje apie porą mėnesių. 
Šiemet tvarką pakeitė, pernai jau 
spalio mėnesį priėmė projektus, o 
štai sausio pradžioje gauti patvirti
nimai. Netrukus turėtų atkeliauti 
ir skiriamos lėšos. Šiems metams 
Degučių VDC skirtųjų 16 tūkst. 
eurų turės užtekti etatams išlaikyti, 
vaikų maitinimui, ekskursijoms ir 
kanceliarinėms priemonėms, taip 
pat mokesčiams už komunalinius 
patarnavimus. 

Pastato šildymą apmoka Mari
jampolės savivaldybės administra
cija. Taip pat R. Lepšienė kasmet 
rašo sveikatingumo projektą „Au
kime sveiki“, kuris finansuojamas 
iš savivaldybės Sveikatingumo 
programos.

Pernai pastate R. Juknevičiaus g. 
28 vyko renovacija, buvo tvarkomos 
laiptinės, vyko sienų išorės šiltini
mas, renovuota šildymo sistema. 
„Kur remontas, ten netvarka, o mes 
turėjome pasiruošti rugsėjį priimti 
vaikus. Susitvarkyti padėjo vaikų 
tėveliai, išdažė kai kurių patalpų sie
nas, kai ką paremontavo. Kadangi 
remontuojant buvo sukabinti nauji 
radiatoriai, reikėjo ir apie juos ap
tinkuoti, padažyti. Ir taip dirbdami 
bendromis pastangomis rugsėjo 3 
dieną sukvietėme rėmėjus, draugus 
ir visą mūsų bendruomenę į centro 
atidarymą“, – prisiminimais dalijosi 
socialinė darbuotoja. Ji pasidžiau
gė, kad prie centro buriasi ir tėvų 
bendruomenė, mamos čia dalijasi 
nereikalingais išaugtais vaikų rūbe
liais, žaislais, kartais susirenka net 
pyragus kartu kepti. 

„Pernai buvo tikrai sunku. Lai
mė, man padėjo sūnus, su juo pa
keitėme centro pavadinimą elektro
niniu būdu, turėjome labai skubėti, 
nes projektus Savivaldybei reikėjo 
laiku atiduoti. Taip įtemptai buvo 
dirbta, griebėmės kitos galimybės, 
nes būtume sužlugę ir užsidarę. Bet 
visgi mums pavyko, taigi ir toliau 
labai stengiamės, visur su vaikais 
dalyvaujame“, – optimistiškai kal
bėjo centro socialinė darbuotoja R. 
Lepšienė.

• Neišgalvota istorija •

Išmaniosios 
močiutės

Už pirmą pensiją marijampo
lietė Valentina nusipirko naują 
išmanųjį telefoną. Gyvenimas iškart 
pagerėjo, nes ji yra iš tų žmonių, 
kuriems naujosios technologijos 
yra ir įdomios, ir perspektyvios. 
Tik apgailestauja, kad išmokti ir 
įsisavinti visas telefono funkcijas jai 
gali... pritrūkti gyvenimo.

Bet kol kas – viskas tik pir
myn!.. 

Ilgėjančios dienos ir vis aukščiau 
kylanti saulutė vilioja pasivaikščioti. 
Kumelionyse gyvenanti Valentina 
susiruošė į miesto centrą, taigi 
neskubėdama žingsniavo Vytauto 
gatve. „Einant man paskambino 
pusseserė, pakalbėjome su ja keletą 
minučių. Paskui gavau sūnaus SMS, 
sustojau ir parašiau atsakymą. Pa
skambinau marčiai, aptarėme kaip 
praleisime savaitgalį, nes švęsime vy
riausio anūko gimtadienį...“ –  įspū
džiais dalijosi Valentina. Akivaizdu, 
kol ji priėjo Vytauto parko prieigas, 
telefono iš rankų nepaleido. 

Popietė šiam metų laikui buvo 
kaip reta maloni, todėl atsisėdusi 
ant suolelio moteris nutarė pailsėti 
ir dar paskambinti buvusiai ben
dradarbei Irenai. Pastaroji ne tik 
draugė, bet ir kaimynė, gyvenanti 
toje pačioje gatvėje, bet aplankyti 
vienai kitą vis pritrūksta laiko. Kol 
abi dirbo, daugiau pabendraudavo, 
o dabar, kai jau pensininkės, abi 
lekia, niekur nespėja, nes reikalų 
ir pramogų kasdien vis daugiau ir 
daugiau atsiranda.

Taigi paskambina Valentina 
Irenai ir moterys žodis po žodžio 
įsikalba kaip senais laikais. Abi pasi
guodžia, kad nelieka laiko susitikti, 
o taip norėtų kartu kavos išgerti ir 
apie gyvenimą paplepėti. 

Irena papasakojo apie vyrui 
atliktą operaciją, apie tai, kaip rea

bilitacijoje jo vos „nenureabilitavo“, 
kaip visa šeima dėl to sielojosi... Pa
sidžiaugė, kad ir vaikams, anūkams 
sekasi. Dar aptarė ir jų daugiabučio 
bendrijos reikalus, suskaičiavo, kiek 
ir kokių mokesčių sumoka.

Paskui atėjo Valentinos eilė. Ji, 
žinoma, pasigyrė, kad nusipirko 
naują telefoną, kad dabar jau ir 
feisbuko paskirą susikurs, ir foto
grafuos, ir filmuos... 

Ir apie buvusius bendradar
bius moterys pakalbėjo, pasidalijo 
naujausiais pyragų receptais. Net 
nepajuto, kaip valandėlė pralėkė... 
Abi padėkojo viena kitai už nuo
širdų pokalbį, o atsisveikindama 
Irena taip pat pasigyrė, kad anūkai 
ir jai padovanojo naują telefoną, 
kuriuo kalbėti – vienas malonumas, 
net ausys neužkaista, kaip būdavo 
anksčiau. 

Valentina išjungė savo moder
nųjį telefoną ir pagaliau įsidėjo į 
rankinę. Atsistojo ir ketino eiti. 
Už kelių dešimčių metrų Vytauto 
parke nuo kito suolelio pakilusi 
moteris taip pat į rankinę įsidėjo 
telefoną ir... Pamačiusios viena kitą 
Valentina ir Irena net suklykė. Puolė 
į glėbius ir taip smagiai juokėsi, kad 
praeiviai bala žino ką galėjo pagal
voti. Aplinkui tarsi nieko juokingo 
neįvyko. 

Kokių tik kuriozų gyvenime 
nepasitaiko!.. Tokį pokštą tąkart 
moterys priėmė kaip ženklą, todėl 
dar ilgai mieste drauge vaikštinėjo, 
į kavinę užsuko, o prisiminusios 
viena kitos veido išraiškas Vytauto 
parke, vėl kikeno kaip paauglės. Jos 
netgi vieningai sutarė, kad galbūt 
senjorai be reikalo pliekia jaunimą, 
„neišlendantį“ iš savo mobiliųjų 
įrenginių. Nes ir pačios kalbėdamos 
ne kažin ką aplinkui matė... 

Aldona MOKOLIENĖ

Buitinės technikos salono 
„Kolib ris“ įsteigtą prizą televizorių 
„Finlux“ „Suvalkiečio“ prenumera
tos akcijoje laimėjo Šunskuose (Ma
rijampolės sav.) gyvenantis Donatas 
Mačys. Prizo vyras atvažiavo kartu 
su mama ir broliu. „Kaipgi kitaip, 
juk ir laikraštį skaitome visi, ir tele

Akcijos laimėtojai

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

vizorių žiūrėsime kartu“, – šypsoda
masis sako laimėtojas. „Suvalkietis“ 
Mačių namuose, pasak Donato, yra 
visada. Nesirinkdami temų jį per
skaito visi, nes viskas įdomu. Šįkart 
laikraštį užsiprenumeravo pirmajam 
pusmečiui, bet tikrai neužmirš ir 
antrajam.

Be rėmėjų ir aukotojų vaikų dienos centras neturėtų tiek priemo-
nių ir žaislų.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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           (Atkelta iš 1 psl.) 
Tarp mergaičių populiariausi 

Emos (12), Luknės (11), Lėjos (10), 
Godos (8), Sofijos (7), Emilijos 
(7), Miglės (7) vardai. Iš retų vardų 
vedėja paminėjo tėvų pasirinkimą 
vaikus pavadinti Deimonu, Itanu, 
Doviu, Žygiu, mergaitėms suteikti 
Mišelinos, Lunos, Junos, Junetos, 
Keilos, Brielos, Dafnės, Gaudrės 
vardus. Vis dar populiarūs ir gra
žūs lietuviški Liepos, Eglės, Rūtos, 
Mėtos, Ramunės, Smiltės, Saulės, 
Snaigės, Rusnės, Vakarės, Vasarės, 
Nidos, Viltės, Ugnės, Vytauto, 
Algirdo, Vincento, Petro, Juozo, 
Motiejaus, Mykolo, Jono vardai.  

Marijampolės sav. Civilinės me
trikacijos skyriuje įregistruota 410 
santuokų. Iš jų 90 – Marijampolės 
savivaldybės teritorijoje esančiose 
bažnyčiose. Daugiausia santuokų 
įregistravo Marijampolės šv. Jono 
Pauliaus II parapijos bažnyčia (29), 
Šv. ark. Mykolo bazilika (25), Sas
navos bažnyčia (17). 

Pataisos namuose įregistruota 
31 santuoka, užsienyje susituokė 
43 poros. Daugiausia santuokų 
įregistruota Jungtinėje Karalystėje 
– 13, Vokietijoje – 9, Airijoje – 3, 
Rusijoje – 2, Indonezijoje – 2 ir 
Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, 
Gruzijoje, Lenkijoje, Turkijoje, JAV, 
Švedijoje, Ukrainoje.

Pernai išsituokė 231 pora, iš jų 
užsienyje – 10.

Pasak R. Grigienės, jau ne pir
mus metus savivaldybėje išlieka ta 
pati tendencija – miršta daugiau 
gyventojų negu gimsta. 

2019 metais įregistruotos 673 
mirtys, iš jų 382 moterų ir 291 
vyrų. Užsienyje mirė 18 marijam
poliečių.

Kalvarijos savivaldybėje
Pasak Teisės ir civilinės metri

kacijos skyriaus vedėjos pareigas 
einančios Editos Janavičienės, jų 
skyriuje 2019 metais įregistruoti 
93 gimimai (43 mergaitės ir 50 ber
niukų). 81 gimimo įrašas sudarytas 
naujagimiams, kurių tėvai gyvena 
Kalvarijos savivaldybėje, 12 gimimo 

Gimimus lenkia mirtys, 
ištuokos vejasi santuokas...

įrašų sudaryta apskaitant gimimus 
užsienio valstybėse (Jungtinėje 
Karalystėje – 10, Norvegijoje – 1, 
Danijoje – 1). 2019aisiais viena šei
ma susilaukė dvynukų. Jauniausia 
mamytė – 17metė, o jauniausiam 
tėveliui – 18 metų. Vyriausi tėvai – 
41 metų moteris ir 49 metų vyras. 
Iš 93 įregistruotų naujagimių 61 
gimė santuokoje, 27 – su pripažinta 
tėvyste ir 5 – vienišoms mamoms.

Patys populiariausi vardai – 
Emilija, Jokūbas, Justas ir Lėja. 
Šiais vardais buvo įregistruota po 
tris kūdikius. Adomas, Gustas, 
Joris, Kajus, Kamilė, Kristupas, 
Neidas, Rokas ir Tėja – dažniausiai 
naujagimiams suteikti vardai Kal
varijos savivaldybėje 2019 metais. 
Šiais vardais buvo įregistruota po 
du naujagimius. Tėveliai vaikams 
rinko ir lietuviškus vardus – Ado
mas, Algirdas, Jokūbas, Magdale
na, Martynas, Motiejus, Pranas, 
Vincas bei retus ir išskirtinius 
vardus – Adelina, Arielė, Evelita, 
Gustis, Neida, Neitas, Perla. Nau
jagimiams, pasaulį išvydusiems 
užsienyje, buvo suteikiami šiuo
laikiški vardai – Adas, Eva, Denas, 
Renaldas, Sonata, Vanesa.

2019 metais bendras Kalvarijos 
savivaldybės Teisės ir civilinės me
trikacijos skyriuje įregis
truotų santuokų skaičius 
– 34. Iš jų: 20 santuokų 
vyko Kalvarijos savival
dybės administracijos 
patalpose, 3 – išvažiuo
jamosios santuokos, kai 
santuokos registravimo 
ceremonija buvo orga
nizuojama besituokian
čiųjų asmenų pasirink
toje vietoje, apskaitytos 
9 Romos Katalikų baž
nyčios nustatyta tvarka 
sudarytos santuokos ir 
2 santuokos, sudarytos 
užsienyje (Vokietijoje ir 
JAV). Jauniausios susi
tuokusios moters amžius 
– 19 metų, vyriausios 
– 59 metai. Jauniausias 

susituokęs vyras – 20 metų, vyriau
sias – 66 metų.

Praėjusiais metais Kalvarijos sa
vivaldybėje santuokas nutraukė 18 
porų. Jauniausių išsituokusiųjų am
žius – 22 m. vyro ir 19 m. moters, 
vyriausių išsituokusiųjų amžius – 52 
m. vyro ir 52 m. moters. Tarp išsi
tuokusiųjų trumpiausiai santuoka 
truko 2 metus, ilgiausiai – 23 m.   

2019 metais įregistruotos 188 
Kalvarijos savivaldybės gyventojų 
mirtys. Iš jų: 95 vyrai ir 93 moterys. 
Vyrų mirties amžiaus vidurkis – 72 
metai, moterų – 80 metų. Jauniausi 
velioniai – 16 m. jaunuolis ir 38 m. 
moteris, vyriausi – 93 m. vyras ir 100 
m. moteris. Dažniausia mirties prie
žastis – širdies ir kraujagyslių ligos.

Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

Pasak Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjos pavaduotojos Daivos Mic
kevičienės, jų skyriuje 2019 metais 
įregistruota 94 gimę vaikučiai – po 
47 mergaites ir berniukus. (2018 
metais buvo 113 gimusių.) 82 gimė 
Lietuvoje, 12 – užsienyje. Dau
giausia Jungtinėje Karalystėje (6), 
Airijoje (2), po vieną Norvegijoje, 
Islandijoje, Švedijoje, Nyderlanduo

Pietvakarių Lietuvoje įsikū
ręs ir ilgametes tradicijas turintis 
Marijampolės profesinio rengimo 
centras (MPRC) šiemet pasitiko 
19tą Rugsėjo pirmąją. 

MPRC – tai laiko patikrintos 
ir regionui reikalingos mokymo 
programos, darbuotojai, kurie 
puikiai išmano savo darbą, ir nuo 
darbo rinkos poreikių neleidžian
tys atitrūkti socialiniai partneriai. 
„Laikai keičiasi, o su jais keičiamės 

se. Tarp gimusiųjų – viena pora dvy
nukų. Penkiasdešimt aštuoni vaikai 
gimė šeimoje, 34iems pas notarą 
pripažinta tėvystė, 2 vaikų gimimus 
įregistravo vienišos mamos. 

Pasak D. Mickevičienės, vai
kams praėjusiais metais parinkti 
labai įvairūs vardai, ryškių, iš
siskiriančių tendencijų nebuvo. 
Populiariausi – Arijaus, Martyno, 
Aivaro, Domo, Gusto, Dominyko. 
Mergaitėms tėvai dažniausiai skyrė 
Patricijos, Frėjos vardus, rečiau 
Olivijos, Emilijos, Amelijos. 

Iš retesnių mi
nimi Ainio, Demy
ro, Abio, Dairio, 
Marto, mergaičių 
– Šarlotės, Miros 
vardai.

Pasak vedėjos, 
Metrikacijos sky
rius pernai įregis
travo 53 santuokas. 
Užsienyje (Rusijo
je, Baltarusijoje, 
Kipre, Tunise, Ai
rijoje, Vokietijoje) 
įregistruotos 6. 
Aštuoniolika porų 
tuokėsi bažnyčio
je. Daugiausia iš 
jų Santuokos sa
kramentą priėmė 
Višakio Rūdos (9), 

Į Marijampolės profesinio rengimo centrą norisi sugrįžti!
ir mes“, – sako centro direktorius 
Gražvydas Juodišius. 

2020 m. remiantis 4M strate
gija planuojamos naujos profesinio 
mokymo programos: slaugytojų pa
dėjėjo, ekspeditoriaus, automatinių 
sistemų eksploatavimo mechaniko, 
metalo apdirbimo staklininko ir 
maisto pramonės darbuotojo.

Sunkus darbas pateisina lūkes
čius, tai suvoki, kai centrą pasiekia 
gyvenimiškos istorijos, kuriose ab

solventai pasakoja apie savo karjerą, 
darbo specifiką ar galimybes, kurias 
jiems suteikė pasirinktas profesinis 
išsilavinimas. Nors bendras gyven
tojų skaičius Marijampolės apskri
tyje mažėja, bet dėl nuoseklaus ir 
kokybiško mūsų bendruomenės 
profesinio orientavimo, taip pat 
socialinių partnerių paramos dėka 
mokinių skaičių pavyksta išlaikyti 
stabilų. Vien šiais mokslo metais 
Rugsėjo pirmąją pasitikome su 798 
pirmo kurso mokiniais, o 2018–
2019 m. m. pradėjome su 670. Tai 
lemia nuolat populiarėjančios ir 
atnaujinamos profesinio mokymo 
programos.

Visgi svarbiausia ne kiekybė, o 
kokybė, tai – mūsų vienas svarbiau
sių tikslų. Tiesioginis bendravimas 
su darbo rinkos lyderiais ir sugebė
jimas dalintis patirtimi, problemų 
sprendimo būdais, nuolat anali
zuojama darbo rinkos situacija ir 
poreikiai, steigėjo rekomendacijos, 
kurios pritaikomos ir visai šaliai, 
ir Marijampolės regionui, visa tai 
yra raktas į sėkmingą profesinį 
mokymą.

Praktikose mokiniai turi puikiais 
galimybes pritaikyti savo jau turimas 
teorines ir praktines kompetencijas, 

matydami bendrą įmonių darbo 
kasdienybę įgyti naujų profesinių 
įgūdžių ir taip prisitaikyti prie realios 
darbo vietos. Baigusiųjų mokinių 
įsidarbinimo statistika siekia maž
daug 71 proc. nuo visų mūsų moki
nių. Pastebime, kad vis populiarėja 
profesinio mokymo pameistrystės 
forma, 2018–2019 m. m. sudarėme 
per 60 naujų pameistrystės sutarčių. 
Negalima pamiršti ir tų žmonių, 
kurie, įgiję profesiją, renkasi tęstinį 
profesinį mokymą, savo žinias gilina 
aukštojoje mokykloje ar ieško savęs 
pasirinkdami kario kelią ir tokiu 
būdu prisidėdami prie valstybės 
gerovės. Daug dėmesio skiriame 
Inžinerinių, architektūros ir statybos, 
transporto paslaugų profesijoms, 
vykdome turimo Sektorinio prakti
nio mokymo centro plėtros projektą, 
naujiname mokymo programų 
metodinę medžiagą atsižvelgdami į 
besikeičiantį regiono kompetencijų 
poreikį. Nuolat lankomės įvairiose 
naujovių parodose ir seminaruose. 
Stengiamės, kad mūsų centre savo 
vietą atrastų ir meniškos sielos, ir 
technologinių ar amato žinių ištroš
kęs žmogus.

Šiuo metu centre mokoma pagal 
38 mokymo programas, mokosi 

1376 asmenys. Mokiniai turi ga
limybes atlikti stažuotę užsienyje, 
lankyti įvairias parodas, seminarus 
ir tobulinti savo žinias lankydamiesi 
pasirinktai profesijai aktualiuose 
moderniausiuose sektorinio prak
tinio mokymo centruose.

Nuo 2019 metų pradėjo veikti 
neformaliojo profesinio mokymo 
kursai, kuriuose asmenys per gana 
trumpą laiką gali išmokti siuvimo, 
kalėdinės floristikos puošybos ar 
anglų kalbos pagrindų. Tai atvėrė 
dar vieną galimybę žmonėms, 
kurie turi laisvo laiko tik po darbo 
ir nori išnaudoti jį produktyviai. 
Daugiau kaip 100 asmenų 2019 
metais sėkmingai baigė pasirinktus 
kursus, 307 asmenys dalyvavo įvai
riuose vairuotojų ir traktorininkų 
kursuose. Apmokome 97 asmenis, 
kurių profesinį mokymą finansavo 
Užimtumo tarnyba. Tai pat paren
gėme 27 jaunuosius ūkininkus.

Smagu, kai MPRC absolventai 
grįžta ne tik pasigirti savo lai
mėjimais, bet ir patobulinti įgū
džius ar įgyti naujų kompetencijų. 
„Džiaugiuosi, kad esame įstaiga, į 
kurią gera sugrįžti“, – sako centro 
direktorius.

 Užs. 36.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies (6) 
bažnyčiose, Jūrės miestelio Dievo 
gailestingumo koplyčioje (2) ir 
viena Ąžuolų Būdos parapijos 
bažnyčioje.

Nepilnamečių santuokų neį
registruota. Iš susituokusiųjų jau
niausia nuotaka – aštuoniolikmetė, 
jauniausias jaunikis – 21. Vyriausiai 
nuotakai vestuvių dieną buvo 60 m., 
vyriausiam jaunikiui – 59 metai. 

Praėjusiais metais Metrikacijos 
skyrius įregistravo 26 ištuokas, 2 iš 
jų – užsienyje. 

Kazlų Rūdos savivaldybėje pra
ėjusiais metais įregistruota 190 
mirusiųjų. Dešimčia daugiau negu 
užpraeitais, kai tuo tarpu gimimų 
sumažėję gerokai. Iš mirusiųjų – 95 
gyvenę Kazlų Rūdoje, 54 – Kazlų 
Rūdos seniūnijoje, 13 – Plutiškių 
seniūnijoje, 15 – Jankų seniūnijoje, 
8 – Antanavo sen. Dar trys mirtys 
įregistruotos tų asmenų, kurių 
deklaruota gyvenamoji vieta – sa
vivaldybė. 

Tendencija praėjusiais metais 
buvo įprastinė, daugiau miršta 
vyrų, negu moterų ir moterys gy
vena ilgiau. Moterų Kazlų Rūdos 
savivaldybėje mirė 103, vyrų – 87. 
Daugiausia moterų mirė sulaukusių 
81 metų ir daugiau, vyrų daugiausia 
mirė nuo 61 iki 80 metų.

Beveik visose savivaldybėse gimimų sumažėjo.
  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Vestuves vejasi ištuokos.
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• Po turgų pasižvalgius •

Atsakymo į šį klausimą pasta
ruoju metu ieško daugybė žmonių. 
Ir tikrai ne visi randa. Dėl spaudos 
pristatymo daug nepatenkintųjų 
skambučių sulaukiame ne tik mes, 
bet ir kiti kolegos. 

Igliaukiškė Jurgita Spūdienė 
parašė mums norėdama pasidalinti 
naujais pašto siuntų pristatymo ypa
tumais, kuriuos pajuto savo kailiu.

Ji, ko gero, teisingai spėja, jog 
tokių nepatenkintų naująja pašto 
tvarka yra daug... 

„Sausio 2 d. man buvo išsiųsta 
siunta. Laukiau jos jau sausio 4 d., 
bet kaip nėra, taip nėra. Žinoma, 
laukiau ir paštininkės skambučio, 
nes ant siuntos turėtų būti nurody
tas mano telefono numeris. Kadangi 
esu dirbanti, buvusi paštininkė 
Regina visada mane informuodavo 
apie siuntas telefonu ir sutarda
vome pristatymo laiką. Sausio 8 
d. iš ryto gaunu telefono žinutę, 
jog mano siunta yra pašte Mari
jampolėje, J. Basanavičiaus a. 9. 
Lietuvos pašto tinklapyje susirandu 
nurodytą telefono numerį ir puolu 
skambinti. Klausiu, kodėl siuntos 
turėčiau važiuoti į Marijampolę, 
jeigu adresas nurodytas Igliauka, 
Taikos gatvė? Atsiliepusi operatorė 
praneša, jog paštininkė per Igliauką 
pervažiuoja iki pietų, o kadangi aš 
dirbu iki 15 val., tai nėra galimybių 
siuntą pristatyti darbo dienomis. 
Sutariame, jog siunta bus grąžinta 
ir paštininkė ją pristatys šeštadienį 
sausio 11 d. Grįžusi į namus pašto 
dėžutėje randu du lapelius, infor
muojančius apie siuntą ir apie tai, 
jog nieko nerado namuose. Įdomu, 
ar į paštininkės darbo pareigas ne
įeina skambutis klientui nurodytu 

Laisvės gynėjų dienos išvakarėse 
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliote
koje atidaryta vilniečio žurnalisto, 
fotografo Leonardo Skirpsto paroda 
„Dienos ir naktys, būti ar nebūti“, 
skirta Sausio 13osios įvykiams at
minti. Parodos atidaryme autorius 
dalijosi prisiminimais apie beveik 
trisdešimties metų senumo įvykius, 
kurie atmintyje įsirėžė taip, tarsi tai 
būtų vykę visai neseniai. Nespalvo
tos fotografijos – tai dokumentiniai 
kadrai iš lemtingosios nakties įvy
kių, tuomet fiksuoti nemąstant, ką 
jie reikš vėliau. L. Skirpstas sakė, kad 
žvelgiant iš dabarties pozicijų galima 
teigti, jog viskas, nors yra ir žmonių 
aukų, baigėsi labai gerai. Būnant tų 
įvykių sūkuryje taip tikrai neatrodė. 

       Marija BURBIENĖ

Su žvejyba kaimynų turgų pa
lygino du jauni vyrai, kaip vėliau 
paaiškėjo, vilniečiai, besižvalgantys 
po miesto centre esančios turgavie
tės mėsos paviljoną. Pirks ar nepirks 
kažką (suprask – užkibs kas ar ne
užkibs), jiedu sako nutarsią atidžiau 
pastudijavę kainas, palyginę jas ne 
tik su mūsiškėmis, bet ir su kito 
turgaus, „Piko“ bazės ir prekybos 
centrų. Užbėgant įvykiams už akių 
– tuos pačius lietuvaičius sutikome 
ir mėsa bei jos gaminiais prekiau
jančioje bazėje. Jų skaičiavimu, čia 
pigiau negu kitur.

Visgi nei turgaus paviljone, nei 
bazėje pirkėjų iš Lietuvos toli gražu 
nėra tiek, kiek būdavo prieš metus. 
Dabar jų kur kas mažiau, ilgose 
eilėse nei prie vitrinų, nei prie kasų 
stovėti nereikia. Tačiau kainos, 
pasak pakalbintos moters, atvyku
sios iš Radviliškio, nuo rudens, kai  
paskutinį kartą Suvalkuose buvo 
spalį, šiek tiek pasikeitusios, bet ji 
mananti, kad kol kas nors ir tolimą 
kelią atvažiuoti verta. „Tik jeigu 
degalai taip sparčiai brangs, teks 
pirkti dar daugiau ir važiuoti rečiau, 
kad apsimokėtų.“

Suvalkuose kolonėlių švieslen
tėse skelbiama, kad litras benzino 
A95 kainuoja 4,94 zl, dyzelino – 
5,17 zl. Konvertuojant šeštadienio 
valiutos kursu, kai už eurą keitykloje 
skaičiavo 4,22 zloto, kuro kaina 
atitinkamai 1,17 ir 1,23 Eur. 

Erdviame, šviesiame turgavietės 
mėsos paviljone čia pat už prekys
talio pjaustoma, kapojama, malama 

Nuotraukose užfiksuota istorija

Leonardas Skirpstas sakė, kad apsakyti sausio 13-osios naktį ir 
kitomis dienomis apėmusius jausmus neįmanoma...

Romo LINIONIO nuotraukos 

Vienas iš šimtų kadrų...

Nuotraukose – barikados Vilniuje, 
laužai, minios žmonių – rankomis 
susikibusių, vienas kitą palaikančių, 

laukiančių...
Paroda veiks visą sausį. 
„Suvalkiečio“ informacija

kiauliena, prie tvarkingai vitrinoje 
išdėstytų mėsos gabalų sudėtos ir 
kainos. Prekiautojai – dažnas kalba 
ir lietuviškai – siūlo ne tik pigiau 
parduoti, bet ir paaiškina, kodėl 
atrodytų tokios pat mėsos kainos 
skiriasi. Kai kur netgi parašyta, jog 
tai jauno paršo mėsa, kuri ir yra 
brangesnė.

Kiaulienos kumpio kilogramas 
kainavo ir 13,9 ir 18,95 zl, spran
dinės – 13,9 zl, nugarinės – 12,9, 
14,9 ir 19,5 zl, vidinės išpjovos 
ir karbonadinės – 16,9–20,95 zl, 
šoninės 11,9–12,9 zl. Mėsingų 
šonkaulių kilogramą pardavinėjo po 
9,9–14 zl, karkų – 5–10,9 zl, kojų 
– 4,9–5,9 zl. Faršo kaina priklauso 
nuo to, iš kokios mėsos jis paruoštas 
– pardavėjai atvirai sako, kad vienas 
riebesnis, kitame lašinių mažiau, ar 
jaunos kiaulės mėsa sumalta. Kilo
gramas kainavo ir 9–10, ir 12–13,9, 
ir 15,9 zloto.

Vištienos ketvirčių kg turguje 
pardavinėjo po 4,85–4,95 zloto, 
blauzdelių – 6,45, sparnelių – 6,19 
zl, filė – 14,55 zl, paukštienos faršo 
– 13,99–14,99 zl.

Kalakuto kumpio be kaulų kg 
kainavo 13,39 zl, kumpelių – 8,9 
zl.

Didelis pasirinkimas žuvies – ir 
šviežios (ledukuose), ir šaldytos, ir 
keptos. Nilo ešerio kg – 23,6 zl, 
plekšnių – 22,9 zl, tilapijų filė – 
14,99 zl, menkių filė – 24,99 zl, 
virtų krevečių – 14,99 zl.

O lauke, tiesiog ant šaligatvio 
moterėlės išsidėstę kibirėlius su 
kiaušiniais (už 10 vištinių prašė 7 
zl), pieno butelius (litras – 2 zl), 
stiklainius su kaimiška rauginta 

grietine (7 zl už kg), į polietileną 
suvyniotą varškę (koks kiekis juose, 
pardavėjos negalėjo pasakyti, tiesiog 
vienuose mažiau, kituose dukart 
daugiau, tad ir kaina 4–8 zl), taip 
pat sviestą (po 6–7 zl gabalėlis).

Apsiniaukusią dieną švietė spal
vingos daržovės, vaisiai, tvarkingai 
sukrauti ant prekystalių lauke. 
Obuolius, svogūnus ir bulves galėjai 
pirkti ir kilogramais, ir tinkliniais 
maišeliais. Kilogramas obuolių 
kainavo nuo 2,9 iki 3,3 zl, už 10 zl 
vienur galėjai nusipirkti 4, kitur 5 
kg maišelį. Už kg bulvių prašė 1,99 
zl, o už maišelius po 15 kg – 30 ir 32 
zl. Kg svogūnų – 2,5 zl (5 kg – 9 zl). 
Kilogramas morkų kainavo 2,5 zl, 
burokėlių – 1,99 zl, kopūstų – 1,49 
zl (raudonųjų – 2,7 zl), žieminių 
česnakų – 9,99 zl, cukinijų – 8,4 
zl, paprikų – 8,4 zl, Briuselio ko
pūstų – 7,99 zl. Už kalafiorą prašė 
po 10 zl, brokolį – 4,99 zl, lapinį 
kopūstą – 8 zl, salotos gūžę – 4,99 
zl. Ryšelis ridikėlių kainavo 2,8 zl. 
Kilogramas mandarinų – 5,5–5,99 
zl, slyvų – 7,99, kriaušių – 4,99 zl, 
lazdyno riešutų – 12,9 zl, graikinių 
– 6,6 zl.

Raugintų kopūstų kilogramas 
didesniuose ir mažesniuose plas
tikiniuose kibirėliuose kainavo po 
4,99–5,5 zl už kg.

Turguje miesto centre pre
kiaujama ir drabužiais, avalyne, 
papuošalais, buities prekėmis. Šį 
šeštadienį čia buvo kur kas didesnis 
asortimentas negu palaikėse pala
pinėse turguje miesto pakraštyje. 
Vėjuotas, drėgnas oras nevilioja į čia 
ir pirkėjų. Ištikimiausi jų, matyt, jau 
žinantys kokybę ir skonį, išsirikiavę 
prie mėsos ir duonos gaminiais 
prekiaujančių ūkininkų. Daržovių 
kainos čia panašios kaip centre.

telefonu ant siuntos, jeigu nieko 
nerado namuose?

Šeštadienį atidedu visus planus 
ir darbus. Nuolat žvilgčiodama 
pro langą laukiu paštininkės. Vos 
pamačiusi pašto automobilį išlekiu 
laukan, kad moteriai nesitrukdytų 
darbas. Deja... sulaukiau tik spau
dos. Pasirodo, siuntinio paštininkei 
niekas nepadavė...

Įdomu, ar man siuntinio reikės 
laukti dar savaitę? Ir kodėl specialiai 
turėčiau važiuoti į Marijampolę jo 
atsiimti? O gal aš jo iš viso negau
siu? Kam tada reikalingas paštas ir 
jo paslaugos? Niekada dar nebuvau 
taip nusivylusi Lietuvos pašto pas
laugomis. Liūdna ir pikta.“

Ką čia bepridursi...
Lietuvos paštas yra didžiausia 

pašto paslaugas teikianti bendrovė 
šalyje. „Mūsų veržlios ir patikimos 
komandos nariu gali tapti kiekvie
nas... ir papildyti profesionalių 
Lietuvos pašto darbuotojų gretas“ 
– tai bendrovės savireklamos tekstas. 
Skamba labai gražiai, bet ar atitinka 
realybę? Žmonėms belieka patiems 
vaikytis tuos profesionaliuosius 
paštininkus...

* * *
Lietuvos pašto tinklapyje nu

rodyta, kad Igliaukos gyventojai 
telefonu 8 700 55400 gali išsikviesti 
mobilųjį laiškininką, kuris suteiks 
šias paslaugos: priims įmokas ir mo
kesčius, užprenumeruos leidinius, 
spaudą, atliks siuntų pristatymą ir 
išsiuntimą. O Vytauto g. esančiose 
patalpose paštininkas priima antra
dieniais–šeštadieniais, darbo laikas 
10.00–10.30 val. 

 „Suvalkiečio“ informacija

Kam reikalingas paštas
 ir tokios paslaugos?

  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukaAutorės nuotraukos

„Į Suvalkus – tarsi į žvejybą“
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• Smulkiau apie įvykius •

Marijampolės apskrities vyriau
siojo policijos komisariato (apskr. 
VPK) tyrėjai dėl praėjusią savaitę 
trečiadienį Marijampolės Kauno gat
vėje įvykusio eismo įvykio įtarimų 
kol kas dar niekam nepareiškė. 

Tądien vienoje iš pagrindinių 
miesto gatvių ties 31uoju namu 
apie 12.15 val. susidūrė trys au
tomobiliai: blaivaus Marijampolės 
gyventojo (g. 1962 m.) vairuotas 
BMW5 ir du „Opel Vectra“. 
Vieną opelį vairavo Vilkaviškio r. 
sav. gyventoja (g. 1985 m.), o kitą 
– marijampolietė (g. 1962 m.). Abi 
moterys irgi buvo blaivios.

Marijampolės ligoninės Pri
ėmimo skyriuje budėję medikai 
BMW5 vairuotojui nustatė galvos 
traumą, o Paežerių kaime (Vilka
viškio r. sav.) gyvenančiai opelio 
keleivei (g. 1962 m.) – politraumą. 
Ši nukentėjusioji tebegydoma ligo

„Skydas“ 
Kalvarijoje 

Pirmadienio popietę visų specia
liųjų tarnybų atstovams teko skubiai 
vykti į Kalvariją. Šalikelėje Vilniaus 
gatvėje keliolika minučių po 14 val. 
buvo pastebėtas sprogmuo ir įvestas 
planas „Skydas“. 

Pakelėje gulėjusią prieštankinę 
miną pastebėjo iš Alytaus gatvės į 
Vilniaus gatvę įsukęs automobilį 
vairavęs vyras. Būtent jis apie miną 
ir pranešė Bendrosios pagalbos 
centrui, o centras iškvietė policijos 
pareigūnus, ugniagesius gelbėtojus, 
greitosios pagalbos medikus ir Lie
tuvos kariuomenės išminuotojus. 
Pastarieji nustatė, kad prie gatvės 
gulėjo prieštankinė mina TMI42. Ją 
išminuotojai, nugabenę į Ėgliabalių 
smėlio ir žvyro karjerą, sunaikino. 

Įtarimai dar nepareikšti
ninėje. Be to, po avarijos medikų 
pagalbos prireikė ir „Opel Vectra“ 
vairuotojai (g. 1985 m.). Ji blogai 
pasijuto praėjus kelioms valandoms 
po avarijos ir dėl kaklo, kojos bei 
juosmens sumušimų kreipėsi į 
Vilkaviškio ligoninės medikus. 
Moteriai paskirtas ambulatorinis 
gydymas. 

Įvykus avarijai netoliese buvę 
marijampoliečiai išsakė nuomonę, 
kad nelaimė galėjo įvykti dėl to, 
jog BMW vairavusiam vyrui staiga 
sutriko ar pablogėjo sveikata. Vėliau 
gavome duomenų, kad galimai tai 
jau nebe pirmas eismo įvykis, kurį 
šis marijampolietis sukelia dėl svei
katos problemų. 

Kokius sveikatos sužalojimus 
patyrė avarijos metu nukentėjusios 
moterys, teismo ekspertas nustatys 
atsižvelgdamas į joms konstatuotas 
traumas ir gydymo trukmę.

Po BMW-5 smūgio nukentėjo ne tik šis automobilis, bet ir juo 
važiavusios moterys. Opelio keleivė iš ligoninės Priėmimo skyriaus 
skubiai buvo paguldyta į Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos 
skyrių.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Kada ir kaip šalikelėje atsidūrė 
sprogmuo, nežinoma.

Apiplėšė 
vidury dienos

Marijampolės apskr. VPK pa
reigūnai intensyviai tiria savaitgalio 
apiplėšimą Lietuvos ir Rusijos Fede
racijos pasienyje esančiame Kybartų 
mieste (Vilkaviškio r. sav.). Šeštadie
nio pavakarę viešoje vietoje Dariaus 
ir Girėno gatvėje buvo apiplėštas 
pusamžis vyras (1958 m.).

Keturi jaunuoliai Kybartuose 
gyvenantį vyrą užpuolė ir panau
doję fizinę jėgą įžūliai apiplėšė, kai 
apie 15.15 val. jis išėjo iš Dariaus ir 
Girėno g. esančios parduotuvės. Už
puolikai iš vyro pagrobė 60 Eur.

Marijampolės apskr. VPK įtaria
mųjų kol kas nenustatė, tačiau inten
syviai dirbantys pareigūnai neslepia 

įtariantys, kad šis nusikaltimas gali 
būti vietos gyventojų darbas.

Smurtautojų 
antplūdis

Prasidėjus mėnulio pilnačiai, 
Marijampolės apskr. VPK arešti
nės kamerose padaugėjo klientų. 
Pareigūnai kasdien į areštinę atveža 
po kelis smurtu artimoje aplinkoje 
įtariamus dažniausiai neblaivius 
vyrus.

Sekmadienį pareigūnai gavo 
pranešimą, kad Marijampolės prie
miestyje esančiame Kumelionių 
kaime vyras (g. 1969 m.) sumušė 
metais vyresnę moterį. Marijampo
lės Vytauto g. esančiuose namuose 
vykstant išgertuvėms moterį (g. 
1972 m.) sumušė jos gyvenimo 
draugas (g. 1983 m.).

Policijos pareigūnams dėl na
muose smurtavusių vyrų teko vykti 
ir pas Vilkaviškio, taip pat Šakių 
rajonų savivaldybėse gyvenančias 
šeimas. 

Smurto artimoje aplinkoje atve
jams ištirti Marijampolės apskr. 
VPK pagal Baudžiamojo kodekso 
140 str. pradėti atskiri ikiteisminiai 
tyrimai.

Skubėjo 
į pagalbą

Savaitgalį ugniagesiai ne tik 
gesino gaisrus, bet ir gelbėjo į bėdą 
pakliuvusius gyventojus.

Pirmadienį 20.47 val. Marijam
polės priešgaisrinės gelbėjimo tar
nybos pareigūnai gavo pranešimą, 
kad Sasnavos seniūnijos Puskelnių 
kaimo Taikos gatvėje reikia padėti 
atidaryti duris, nes viduje yra ligonė, 
kuri pati to neįstengia. Ištraukiamo
siomis kopėčiomis gelbėtojai pateko 
į trečio aukšto balkoną. Balkono 
duris atrakinusi moteris perduota 
medikams.

Marijampolės Jaunimo gatvės 
gyventoja paskambino Bendruoju 
pagalbos telefonu dėl to, kad nesusi
siekia su vyresnio amžiaus kaimyne, 
kuri iš vakaro skundėsi sveikata. 
Marijampolietė baiminosi, kad 
kaimynei kažkas nutiko. Medikai ir 
policijos pareigūnai susisiekė su ieš
komos moters giminaičiais. Paaiškė
jo, kad ji jau išvežta į ligoninę.

Panaši istorija, tik liūdnesnė, 
nutiko Vilkaviškio rajono Šeimenos 
seniūnijos Gudelių kaime. Numeriu 
112 paskambinęs vyras pasakė įta
riantis, kad kažkas nutiko jo uošvei. 
Moteris neatidaro durų, kaimynai jos 
nematė dvi paras. Išėmę lango stiklą 
gelbėtojai pateko vidun ir atrakino 
duris. Šeimininkė rasta negyva.

Sudegė 
kluonas

Savaitgalį Marijampolės prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnia
gesiai įregistravo tris gaisrus.

Kazlų Rūdos savivaldybės Jan
kų seniūnijos Noreikupių kaime 
šeštadienio vėlų vakarą užsidegė 
kluonas. 

Atskubėję ugniagesiai rado pas
tatą degantį atvira liepsna, stogas 
buvo įkritęs. Kluonas (15x6 m) 
medinis, stogas bituminis. Per gais
rą pastatas sudegė, kartu liepsnos 
sunaikino jame buvusius 5 kub. 
m malkų, 10 kub. m statybinės 
medienos, vieną toną šieno,  namų 
apyvokos daiktus.

 Marijampolės Telšių  ir Saulės 
gatvių sankirtoje degė atliekų krūva. 
Šiukšles užgesino ugniagesiai.

Marijampolės Matulaičių skers
gatvyje degė suodžiai namo kamine. 
Ugniagesiai kaminą  aušino vande
niu, budėjo, kol suodžiai išdegė.

 Sužalotas 
pėsčiųjų 
perėjoje

Savaitgalį Marijampolės aps
krities keliuose įvykusiose avarijose 
sužaloti du nepilnamečiai.

Praėjusį penktadienį, apie 19.24 
val., Marijampolės R. Juknevičiaus 
gatvėje, galimai pėsčiųjų perėjoje, 
automobilis „Opel“, vairuojamos 
64 metų marijampolietės, partren
kė per perėją ėjusį vienuolikmetį 
miesto gyventoją. Berniukas po 
pirminės medikų apžiūros Mari
jampolės ligoninėje buvo išvežtas 
į Kauno klinikas. Jam nustatytas 
blauzdikaulio lūžis.

Šeštadienį, apie 22 val., į Vilka
viškio ligoninę iš Kybartų seniūnijos 
buvo atvežtas sužalotas keturiolikme
tis. Manoma, kad sužeidimai patirti 
avarijoje. Policijos pareigūnai išsiaiš
kino, kad tądien, apie 19 val., kelyje 
Vilkupiai–Gegužiai galimai neblaivus 
38 metų Vilkaviškio rajono Šūklių 
kaimo gyventojas, vairuodamas au
tomobilį „Peugeot 306“, jo nesuvaldė 
ir apvirto. Nukentėjo kartu važiavęs 
minėtas nepilnametis, kuris ir kreipėsi 
į gydytojus. Pirminiais duomenimis, 
vaikinui nustatytas šonkaulio lūžis, 
skilęs stuburas. Jis išvežtas į Kauno 
klinikas. 

Pavogtas 
motociklas

Marijampolėje siautėjo garažų 
vagys. Iš vieno pavogtas motociklas, 
iš kito – statybos įrankiai.

Marijampolietis, atėjęs prie 

Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
(apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai nustatė as
menis, kurie padarė Administracinių nusižengimų kodekse 
(ANK) numatytą nusižengimą, nes būdami neblaivūs vairavo 
transporto priemones. Algiui Laurinaičiui (g. 1960 m., 
Lazdijų r. sav.) už vairavimą lengvai apgirtus (0,92 prom.) 
paskirta 800 Eur bauda ir vieneriems metams atimta teisė 
vairuoti. O Vaidui Dinkevičiui (g. 1991 m., Marijampolės 
sav.) pasivažinėjimas lengvai apgirtus (1,48 prom.) atsieis 950 
Eur, be to, jis 15 mėn. prarado teisę vairuoti.

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 

Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės 
specialistė 

Kalvarijos savivaldybėje
Kalvarijos policijos komisariato (PK) pareigūnai, kontro

liuodami eismo saugumą, nustatė ANK numatytus nusižen
gimus padariusius du asmenis ir išnagrinėję administracinių 
nusižengimų bylas jiems paskyrė administracines nuobau

• Vairavo neblaivūs• das. Vytautui Matusevičiui (g. 1965 m., Marijampolė) už 
vairavimą lengvai apgirtus (0,53 prom.) paskirta 800 Eur 
bauda ir vieneriems metams atimta teisė vairuoti. O teisės 
vairuoti dar neįgijęs Povilas Kizelis (g. 1999 m., Jusevičių 
k.) už drąsą ir vairavimą lengvai apgirtus (1,16 prom.) „pre
mijuotas“ 1100 Eur.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK Kalvarijos PK 

vyr. specialistė

Kazlų Rūdos savivaldybėje
Kazlų Rūdos policijos komisariatas ir Marijampolės apy

linkės teismas už tai, kad neblaivūs vairavo transporto prie
mones, administracine tvarka nubaudė du pažeidėjus. Teisę 
vairuoti anksčiau jau pragėręs Edvinas Bartkevičius (g. 1984 
m., Kazlų Rūdos sav.) šįsyk už pasivažinėjimą lengvai apgirtus 
(0,71 prom.) nubaustas 1800 Eur. Be to, jam trejus metus 
uždrausta įgyti teisę vairuoti, o automobilis „Opel Vectra“, 
kurį jis vairavo neblaivus, konfiskuotas. Marijampoliečiui 
Nerijui Čivinskui (g. 1998 m.) už tai, kad vairavo lengvai 
apgirtęs (0,75 prom.), paskirta 800 Eur bauda ir vieneriems 
metams atimta teisė vairuoti.

Marius JAKŠTAS
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos PK viršininkas

Verdiktai neblaiviems 
vairuotojams

Marijampolės apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamą
sias bylas, kuriose Lietuvos piliečiai buvo kaltinami tuo, kad 
būdami neblaivūs, t. y. vidutiniškai ar sunkiai girti, vairavo 
transporto priemones. Skelbiame įsiteisėjusiais teismo nuos
prendžiais nuteistiesiems paskirtas bausmes. 

Vokietijoje dirbančiam ir gyvenančiam Vidmantui Gais-
riui už tai, kad grįžęs atostogų į Lietuvą vidutiniškai girtas 
(2,06 prom.) vairavo automobilį „Ford Fusion“ ir sukėlė 
eismo įvykį, paskirta 2000 Eur bauda, dvejus metus uždrausta 
vairuoti, o automobilis „Ford Fusion“ – konfiskuotas.

Su teisėsauga ir Temide reikalų jau ne kartą turėjusiam 
Gyčiui Grigaliūnui už tai, kad vidutiniškai girtas (1,63 prom.) 
vairavo automobilį „Mercedes Benz C 200 T CDI“, paskirta 
2000 Eur bauda ir dvejus metus uždrausta naudotis specialia 
teise vairuoti. Be to, įsakyta iš jo išieškoti konfiskuotino au
tomobilio „Mercedes Benz C 200 T CDI“ vertę atitinkančią 
pinigų sumą, t. y. 3130 Eur.

„Suvalkiečio“ informacija
Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyrius „Suvalkiečio“ 

skaitytojus prašo būti pilietiškus – jei pastebėsite neblaivų asmenį, 
vairuojantį bet kokią transporto priemonę, iškart skambinkite 
Skubiosios pagalbos tarnyboms tel. 112. 

savo garažo Panausupio gatvėje, 
rado išlaužtą durų spyną. Iš garažo 
buvo pavogtas motociklas „Derbi“. 
Nuostolis – apie 1500 eurų. Taip 
pat gyventojas pasigedo elektrinio 
šlifuoklio, kurio vertė – 40 eurų. 

Tą pačią dieną išlaužtą garažą 
Kumelionyse Dvarkelio gatvėje rado 
ir kitas marijampolietis. 42 metų 
vyras pasigedo įvairių elektrinių 
įrankių. Jų vertė – apie 400 eurų. 

Šakių rajono Ritinių kaimo 
gyventojas policijai pranešė, kad at
vykęs į žvėrių viliojimo vietą, įrengtą 
tame pačiame kaime, pasigedo vaiz
do stebėjimo kameros, kuri buvo 
pakabinta ant medžio. Nuotolius 
jis įvertino 330 eurų. 

Vagysčių policijos pareigūnams 
kol kas nepavyko atskleisti.

Apgavo 
draugas

Į policiją pagalbos kreipėsi 
penkiasdešimtmetė Kalvarijos gy
ventoja. Moteris pasiskundė, kad 
ją apgavęs tariamas draugas. 

Kalvarijietės teigimu, draugas 
slapta pasisavino jos kreditinę kor
telę. Įtariama, kad 51 metų vyras 
sausio 5ąją iš bankomato su šia 
kortele pasiėmė 600 eurų, taip pat 
atsiskaitinėjo už prekes. Nuostolis 
tikslinamas.

Apgavystė išaiškėjo, kai kal
varijietė norėjo atsiskaityti savo 
mokėjimo kortele, bet jos ranki
nėje nerado. Tuomet ji susisiekė su 
banku ir sužinojo, kad kortele buvo 
pasinaudota, paimta pinigų. Ji įtarė 
savo pažįstamą 51 metų vyriškį. Po
licija vyro iš karto negalėjo apklausti 
dėl girtumo. 

Nesuvaldė 
automobilio
Nors šiomis dienomis orai pri

mena pavasarį, kelio danga šlapia ir 
slidi. Pamiršus atsargų greitį, galima 
nulėkti nuo kelio.

Kelyje Marijampolė–Krosna, 
važiuojant nuo Liudvinavo link 
Krosnos, ties Paželsvių kaimu au
tomobilio „Peugeot“ nesuvaldė 32 
metų vairuotoja. Automobilis nulė
kė nuo kelio į griovį ir apvirto.

Į avariją pakliuvusiai moteriai 
prireikė ugniagesių pagalbos. Gel
bėtojai atvertė automobilį. Vai
ruotoja nesusižalojo. Jos teigimu, 
buvo slidu, ji nesuvaldė transporto 
priemonės.

Dar viena techninė avarija įvyko 
Marijampolėje. Apie 12.50 val. 
Draugystės ir Jaunimo gatvių san
kryžoje susidūrė automobiliai „Opel 
Zafira“ ir „Audi A6“. Eismo daly
viai nenukentėjo, buvo apgadintos 
transporto priemonės. 

„Suvalkiečio“ informacija
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PARDUODA
Namų valdos sklypus: Patašinės 

k. Marijampolės g., Triobiškių k. 
Saulėtekio g. Tel. 8 644 71081.  
 Užs. 3038.


„Massey Ferguson206“ (smul

kintuvas, plotis 2,6 m), T150 su 
kultivatoriumi, aikštelę (2 vietų, su 
vakuumo siurbliu), 4 m grūdų sėja
mąją, 4 m grūdų „šneką“, „Jumzo“  
strėlę. Tel. 8 689 53747.  Užs. 77. 


Skubiai – „Audi A6 Avant“ (1998 

m., dyzelinas, pilka, TA iki 202011, 
variklis 2,5 l, 110 kW). Tel. 8 678 
18802.  Užs. 89.


Elektrinę grūdų kapoklę. Kaina – 

300 Eur. Tel. 8 680 51157.  
 Užs. 3318.

Sausas beržo, alksnio malkas 

(skaldytas, supjautas kaladėlėmis 
ir rąsteliais), stambias beržo, pušies, 
alksnio atraižas. Tel. 8 642 55133. 
 Užs. 2995.

----------------------------------
Supjautas atraižas ir labai pigias 

supjautas, sukapotas alksnio, beržo, 
skroblo malkas. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 675 03772. Užs. 26.


Stambias atraižas, supjautas ir 

sukapotas malkas (nuo 23 Eur, atveža 
nemokamai). Tel.: (8 343) 30027, 8 
637 59441.  Užs. 27.


Beržo, alksnio, pušies, uosio 

malkas rąsteliais ir sukapotas. Atveža 
nemokamai. Tel. 8 685 33661.   
 Užs. 33.


Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, medžio pjuvenų 
briketus. Pasvers pas jus kieme. Tel. 
8 659 45419.  Užs. 3338.


Malkas ,  a t ra ižas ,  p lautą 

akmens anglį, granulinę anglį, 
durpių ir medžių briketus, me-
džio granules. Atveža. Tel.: +370 
687 41274, 8 699 92406. Užs. 1.

----------------------------------
Įvairias kokybiškas malkas – ka-

potas ir rąsteliais, alksnio atraižas. 
Tel. 8 610 45504.  Užs. 28.


Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmaišiuo-
se. Atveža nemokamai. Tel. 8 602 
09301.  Užs. 29.


Pigiai – sausas beržo ir alksnio 

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915. 

 Užs. 30.

Rudeninė akcija įvairioms mal-

koms, sausoms juodalksnio atrai-
žoms. Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 31.


Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. 

 Užs. 32.

Pigiai – skroblo, ąžuolo, beržo, 

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 33.


Miežius, avižas. Tel. 8 682 

23846.  Užs. 36.

Ūkininkas – svilintą kiaulių sker

dieną (perkantiems 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina – 2,80 Eur), motininių 
kiaulių skerdieną (2,20 Eur). Tel. 8 
607 12690.  Užs. 1446.


Stambią veršingą telyčią (ver

šiuosis kovo pradžioje). Tel. 8 699 
98212.  Užs. 30.


Mėsinį veršelį (3 savaičių). Tel. 8 

675 48726.  Užs. 34.

Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

Jei dėl vienų ar kitų priežasčių nespėjote užsisakyti „Suvalkiečio“, 
ne bėda – tai padaryti galite nuo bet kurios dienos. Mūsų laikraštį 

2020 metams galima užsisakyti Lietuvos pašto skyriuose, kaimo vieto-
vėse išsikvietus mobilųjį laiškininką ir „Suvalkiečio“ redakcijoje  

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).

Mieli  skaitytojai

LAIKRAšČIO  „SUVALKIETIS“  2020  M.  PRENUMERATOS  KAINOS

Norite  skaityti  pigiau? Prenumeruokite  elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! 
Spauskite prenumerata.suvalkietis.lt

V i s a 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik šeštadie
nio  laikraštis

Jur id in iams 
asmenims

ATSIIMANT LAI
KRAŠTĮ REDAK
CIJOJE visa kaina       

ATSIIMANT LAIKRAŠTĮ 
REDAKCIJOJE pensinin
kams 
ir neįgaliesiems

A T S I I M A N T 
LAIKRAŠTĮ RE
DAKCIJOJE (tik 
šeštadienio)

1 mėn. 5,80 5,40 3,20 6,70 4,80 4,40 2,90
3 mėn. 17,40 16,20 9,60 20,10 14,40 13,20 9,30
6 mėn. 31,90 29,70 19,20 40,20 26,90 24,70 17,40

Lengvoji 
atletika

Šiauliuose vyko Lietuvos rajonų 
jaunių ir jaunimo lengvosios atleti
kos pirmenybės. Jaunių grupėje SC 
„Sūduva“ auklėtiniai iškovojo pirmą 
vietą (varžėsi 31 rajonų komanda). 
Dvi pirmas vietas trišuolio ir šuolio 
į tolį rungtyse iškovojo Ugnė My
kolaitytė. Marijus Dranginis buvo 
pirmas 1000 m distancijoje ir antras 
nubėgo 600 m. Du medalius iško
vojo ir Deimantė Bendaravičiūtė. 
Ji pirma buvo 1500 m kliūtinio 
bėgimo rungtyje ir antra – 3000 
m distancijoje. Meida Mykolaitytė 
iškovojo antrą vietą 60 m distancijo
je, o Airidas Bendaravičius laimėjo 
trečias vietas 3000 m ir 2000 m 
kliūtinio bėgimo rungtyse. Arman
das Leonavičius 600 m distancijoje 
taip pat buvo trečias. 

SC „Sūduva“ jaunimo koman
da tarp 26 komandų buvo antra, 
į priekį praleidusi tik Raseinių 
rajono sportininkus. Po dvi pirmas 
vietas jaunimo grupėje iškovojo 
Edgaras Radzevičius (60 m ir 300 
m) ir Vilius Junevičius (šuolis į tolį 
ir trišuolis). Pirmą vietą laimėjo ir 
vaikinų 4x200 m estafetės koman
da (E. Radzevičius, V. Junevičius, 
Vladas Kunigonis ir Dovydas Kra
pukaitis). 

Sportininkus treniruoja Regina 
Bindokienė, Vladas Komisaraitis, 
Gintautas Janušauskas, Ramūnas 
Junevičius ir Ona Živilaitė. 

        

• Sportas •

Nacionalinės krepšinio lygos 
(VikinglottoNKL) antras ratas 
artėja link kulminacijos, o prieš jo 
pabaigą tęsiasi įnirtinga kova dėl 
vietos geriausių komandų aštuo
netuke.

Per sezoną tik dukart suklupu
si „Telšių“ ekipa žengia pirmoje 
vietoje, tačiau nedaug atsilieka ir 
Marijampolės „SūduvaMantinga“, 
laimėjusi 22 kartus, o pralaimėjusi 
vos keturis sykius.

Ketvirtadienį Žemaitijos sos
tinėje įvyks pirmenybių lyderių 
„Telšių“ ir Marijampolės „Sūdu
vosMantingos“ susidūrimas. Pra
ėjusiame ture „SūduvaMantinga“ 
pasiekė didžiausią sezono pergalę, 
kai Tauragės krepšinio klubą savo 
aikštelėje įveikė net 46 taškų pers
vara – 122:76. Prieš tai didžiausias 
laimėjimas priklausė „Šilutei“, kuri 

pirmą pirmenybių savaitę 45 taškais 
sutriuškino Mažeikių „Erelius“.

Kovoje su tauragiškiais Mari
jampolės ekipoje šeši krepšininkai 
pelnė dviženklį taškų skaičių, o 
Tautvydas Kliučinykas atliko 13 
rezultatyvių perdavimų.

Sužaidus antrą varžybų ratą, 
komandos skils į dvi grupes. Stip
resnėje grupėje liks aštuonios aukš
čiausiose vietose būsiančios ekipos, 
o silpnesniųjų ekipų grupėje rung
tyniaus 9–15 vietas po antro rato 
užimsiantys klubai.

Penkios šiuo metu stipriau
sios turnyro komandos jau žino, 
kad 3 ir 4 ratus žais 1–8 vietose 
būsiančių komandų grupėje. Tai 
„Telšiai“, „SūduvaMantinga“, 
„Šilutė“, „NeptūnasAkvaservis“ ir 
Vilniaus „Perlas“.

„Suvalkiečio“ informacija

Dziudo
Garliavoje vyko tarptautinis 

vaikų dziudo turnyras, skirtas Lais
vės gynėjų dienai paminėti. Pirmą 
vietą turnyre laimėjo Markas Use
vičius, antras vietas užėmė Erikas 
Žaltauskas ir Haroldas Čemerka, 
treti buvo Gediminas Šachovas 
ir Matas Afanasenka. Jaunuosius 
sportininkus treniruoja Zinaida 
Grinevičienė.

Imtynės
Iš Kaune vykusio Lietuvos grai

kųromėnų, laisvųjų ir moterų im
tynių čempionato marijampoliečiai 
parsivežė tris medalius. Nors aukso 
medalio laimėti nepavyko, bet visi 
sportininkai kovojo šauniai. Ypač 
daug dėmesio sulaukė 67 kg svorio 
kategorijoje kovoję atletai. Finale 
susitiko daugkartinis Lietuvos čem
pionas, dviejų olimpiadų dalyvis 
Edgaras Venckaitis ir marijampolie
tis praeitų metų Lietuvos čempionas 
63 kg svorio kategorijoje ir Europos 
jaunimo čempionato dalyvis Vilius 
Savickas. Po labai atkaklios kovos 
Vilius patyrusiam sportininkui 
pralaimėjo tik taškais 4:6 ir iško
vojo sidabro medalį. Trečią vietą 
55 kg svorio kategorijoje iškovojo 
Laurynas Barauskas, o tarp moterų, 
sveriančių 57 kg, antra buvo Domi
nyka Vaitulionytė. 

Sportininkus treniruoja Karolis 
Čiupkevičius ir Vaida Puidaitė. 

SC „Sūduva“ informacija

„Sūduvos-Mantingos“ 
krepšininkai – tarp lyderių

Po tauragiškių krepšiu siautėjo Martynas Zigmantavičius.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka



15 psl.2020 m. sausio 15 d.

Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Kalvarijoje   

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje  
Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
 priimami skelbimai 
ir į kitus leidinius: 

(Prienai)

Skelbiantis „Suvalkietyje“ 5 kartus, 6-asis 
skelbimas – n e m o k a m a i !

ši vieta gali būti skirta 
pranešimams apie netektis.

TELELOTO  Lošimas  Nr. 1240 Data: 2020-01-12
46 55 65 41 19 62 58 27 01 05 54 11 10 29 20 49 60 51 08 38 07 

17 53 68 21 02 34 59  16 03 33 18 25 72 45 43 32 47, (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 57 12 14 36 64 35 50 31 71 39 66 48 28 26 (visa 
lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 16921 Eur, įstrižainės – 46 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 3,5 Eur.

Papildomi prizai:
0067584  – automobilis PEUGEOT 5008
0213612  – automobilis RENAULT CLIO
003*915, 039*406, 036*031, 000*431 – kvietimas į TV studiją

NUOMA 
Išsinuomočiau pievų arba dirba

mos žemės (100–200 Eur) Kalvarijos 
sav. Tel. 8 654 93851.  Užs. 3237.


Išnuomojama Kybartuose metalo 

supirkimo aikštelė su statiniais. Ga
lima ir kitoms veikloms. Tel. 8 687 
15183.  Užs. 32.

IEŠKO DARBO
Vyras be žalingų įpročių ieško dar

bo. Gali dirbti pagalbiniu statybose. 
Tel. 8 689 53747.  Užs. 76.

REIKALINGA
Reikalingi apsaugos darbuotojai 

Marijampolėje (pirmenybė teikiama 
žmonėms su negalia). Atlyginimas 
3,75–4,75 Eur už val., neatskaičius 
mokesčių. Tel. 8 614 00240 (skam
binti darbo dienomis nuo 9 iki 18 
val.).  Užs. 1451.


Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingi: suvirintojas, šaltkalvis ir 
autoelektrikas. Tel. 8 698 33217.  
 Užs. 16.


Reikalingas taksi vairuotojas 

su savo automobiliu. Tel. 8 616 
89326.  Užs. 98.

PERKA
Marijampolės mieste žemės skly

pą namo statybai (gali būti su senu 
namu). Tel. 8 680 51157. Užs. 3317.

----------------------------------
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel. 8 644 55355. 
 Užs. 872.


Visų markių automobilius 

(tvarkingus, tinkamus eksploatuo-
ti, taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 3209.


Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 3309.

brangiai per ka kar ves, jau čius, te
ly čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 818.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tie-
siogiai perka karves, bulius, telyčias.  
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 
proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
635 07197, Ričardas Lukauskas.                

Užs. 2343.

Užs. 1428.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 
Tel. 8 699 75181. Užs.

 1548.

Užs. 1456.

DĖMESIO AKCIJA
UAB „KARPIS“ gyvų žuvų 
sandėliuose, esančiuose Beb-
ruliškės k., Kazlų Rūdos sav., 

sausio 17 ir 18 dienomis 
(penktadienį ir šeštadienį) nuo 
9 iki 13 val. bus parduodami 

gyvi karpiai akcine kaina: 
1 kg – tik 2,6 Eur.

Tel. pasiteirauti: 8 687 83267, 
8 615 35793.     Užs. 27.

PAKEISK SAVO KATILĄ į ORAS-VANDUO šildymo 
sistemą su VALSTYBĖS PARAMA
 Kompensuojama suma IKI  60 % !!!

Sausio mėnesį pateikus paraišką, seną kietojo kuro katilą
 pasikeiskite pasinaudoję valstybės parama.

Daugiau informacijos 
UAB „LVG technologijos“, 

V. Kudirkos g. 37, 
Marijampolė 

tel. 8 644 42233 
info@lvg.lt

Užs. 22.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404. 

 Užs. 2945. 

Statybos darbai. Stogų den-

gimas, karkasiniai namai, vidaus 
apdaila. Tel. 8 625 23335.  Užs. 2633.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame 

ir statome nerūdijančio plieno ka
minų įdėklus. Pristatomieji apšiltinti 
kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 
64490.  Užs. 3074.


Santechnikos, suvirinimo, šil-

dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.  

 Užs. 2979. 

Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 


Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 1276.

----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato

rius, klozetus, voniosvirtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2530.


Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2529.


SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą vairuotojams, 

turintiems C kategoriją (važiuojame 
1 mėn. į Vokietiją). Būtina vairavimo 
patirtis. Tel. 8 698 78733.  Užs. 3370.

„Suvalkiečio“ redakcijoje pi
giau nei knygynuose galima įsigyti 
įvairių knygų ir albumų.

Iliustruotas žinynas „Įdo
miausios Lietuvos bažnyčios“ 
supažindins su daugiau nei 100 
įdomiausių šalies bažnyčių. Kny
goje gausu interjero ir dailės 
kūrinių nuotraukų, kiekviena 
šventovė užfiksuota iš paukščio 
skrydžio – neįprasto eksterjero ir 
urbanistinės situacijos matymo 
kampo.

Kaina – 18 eurų.

Knygų teiraukitės redakcijos 
Reklamos ir skelbimų skyriuje 
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė, 
tel. (8 343) 51925).

Kviečiame  įsigyti  knygų  pigiau

ĮVAIRŪS
Parduoda arba išnuomoja kam

bario butą Marijampolėje. Tel. 8 638 
84994.  Užs. 97.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

Informuojame, kad 20191125 
10 val. UAB „Geomatininkų grupė“ 
ženklino atidalinto žemės sklypo proj. 
Nr. 2 (buv. kad. Nr. 5157/0003:551) 
ribas adresu: Marijampolės sav. Šuns
kų sen. Mokolų k. po patvirtinto 
formavimo ir pertvarkymo projekto. 
Atidalinto žemės sklypo proj. Nr. 
1 (buv. kad. Nr. 5157/0003:551) 
bendraturtis I. Č., ribų ženklinimo 
metu nedalyvavęs ir neatsiėmęs pa
kartotinio pranešimo, gali atvykti 
susipažinti su surašytu žemės sklypo 
paženklinimoparodymo aktu, pa
rengtu planu, suderinti bendrą ribą 
ar pareikšti pretenzijas adresu: Vasario 
16osios g. 71, Kaunas (el. p. info@
geomatininkai.lt) per 30 kalendorinių 
dienų nuo skelbimo išėjimo dienos. 
Tel. 8 633 15303. Matininkas K. 
Barškietis.  Užs. 28.

Greitai ir kokybiškai montuojame 
nerūdijančio plieno kaminų įdėklus, 
pristatomus kaminus. Suteikiama 
garantija. Tel. 8 683 75879. Užs. 3451.


Elektrikas, turintis darbo patirtį, 

greitai ir kokybiškai atlieka visus 
elektros darbus. Tel. 8 620 57128.  
 Užs. 69.


Atlieku butų, namų ir laiptinių 

remontą. Tel. 8 690 79083.  Užs. 83.

 Pjaunu, kapoju malkas dideliais 

ir mažais kiekiais. Per dieną apdoroju 
20 kub. m. Tel. 8 689 54131.  

 Užs. 35.

Transporto įmonei reikalingas
VAIRUOTOJAS, 

turintis C kategoriją,  
reguliariems krovinių 

pervežimams Lietuvoje 
(naktinis darbas).  

Atlyginimas 700–1000 Eur 
po mokesčių. 

Teirautis telefonu
8 650 50615 Užs. 23.


Brangiai automobilius (važiuo

jančius, nevažiuojančius, sutvarko 
reikiamus dokumentus, atsiskaito iš 
karto). Tel. 8 646 81106.  Užs. 3178.


Automobi l ius .  Tel .  8 644 

15555.  Užs. 62.

Rusišką priekabą (4 t) ir dirvos 

lyginimo „balkį“. Tel. 8 677 25441.  
 Užs. 88.


Traktorių MTZ, T25, plūgą (3 

vagų), grūdų sėjamąją SZ3,6. Tel. 8 
630 93471.  Užs. 90.


Sendaikčius: knygas, maldakny

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 986.


Vikių ir avižų mišinį (iki 2 tonų). 

Tel. 8 612 96421.  Užs. 16.

Buliukus, telyčaites auginti. 

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pa
siima patys. Tel. 8 646 81037. 

 Užs. 1550.
 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 54.


BRANGIAI – VERŠELIUS (mė

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 
8 612 34503.  Užs. 1549.

 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

aukščiausiomis ŽŪKB „Krekena-
vos mėsa“ kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 818. 

Reikalingi pakuotojai ledų ga-
myboje Marijampolėje. Patirtis 

nebūtina! Organizuojamas trans-
portas. Užsidirbsite 692–770 

Eur (bruto). 
Tel. 8 685 73612.   Užs. 37.
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Ketvirtadienį
Norgailės, Marcelio ir 

Norgailo vardadieniai.

Saulė teka 8.34 val., 
leisis 16.24 val. Mėnulis 
pilnatis.

Penktadienį
Leonilės, Vildos, An

tano ir Dovainio varda
dieniai.

Saulė teka 8.33 val., leisis 
16.25 val. Mėnulis delčia.

šiandien
Medos, Snieguolės, Pau

liaus, Povilo ir Skirgailos 
vardadieniai.

Saulė teka 8.35 val., leisis 
16.22 val. Mėnulis pilnatis.

Artimiausiomis paromis Suvalkijoje naktį bus 1–4, dieną 5–7 laipsniai šilumos. Kritulių tikimybė maža, pūs 5–6 m/s pietvakarių vėjas. 

SAUSIO 15–23 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Užsimaskavę šnipai“ (JAV, animacinis, N7). Dubliuota lietuviš
kai. 15–16 d. 15 val. (2D formatu). Bilietas – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.

„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N13) 
15–16 d. 17.30; 20 val. Bilietas – 4,90 Eur.

„Užsimaskavę šnipai“ (JAV, animacinis, N7). Dubliuota 
lietuviškai. 18 d. 11 val. (2D formatu). Bilietas – 3 Eur.

„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
19 d. 11 val. (2D formatu). Bilietas – 3 Eur.

„Daktaras Dolitlis“ (JAV, komedija, N7). Dubliuota lietu-
viškai. 17, 20–23 d. 15 val. (2D formatu), 18, 19 d. 13 val., 15 
val. (2D formatu). Bilietas – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, 
sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.

„Zuikis Džodžo“ (Čekijos Respublika, N. Zelandija, komedija, 
N13), 17–19 d. 17.30 val. Bilietas – 4,90 Eur.

„1917“ (D. Britanija, JAV, karinė drama, N13) 20–23 d. 17.30 
val. Bilietas – 4,90 Eur.

„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, komedija, N13) 17–23 d. 
20 val. Bilietas – 4,90 Eur.

„Pašėlę vyrukai amžiams“ (JAV, komedija, N13) 17, 18 d. 
22 val. Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Sukeisti Kalėdų seneliai 2. Pamirštos Kalėdos“ (Norvegija, nuo

tykių, V). Dubliuota lietuviškai. 15–16 d. 15.15 val. Bilietas – 3,50 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur.

„Mano dukrai Samai“ (D. Britanija, Sirija, dokumentinis, N16) 
15–16 d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“ (Lietuva, kriminalinė drama, N16) 
15–16 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Selma ir užburtas miestas“ (Meksika, animacinis, V). Dub-
liuota lietuviškai. 17, 20–23 d. 15.15 val. 18, 19 d. 11.15 val., 
13.15 val. Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, sekmadienį 
13.15 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Su gimtadieniu!“ (Belgija, Prancūzija, komiška drama, N13) 
17 d. 21.15 val. 18 d. 15.15 val. 20–23 d. 17.15 val. Bilietas 15.15 
val. – 3,50 Eur, 17.15, 21.15 val. – 3,70 Eur.

„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“ (Lietuva, kriminalinė drama, 
N16) 18 d. 21.15 val. 19–23 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

Tarptautinis trumpametražių filmų festivalis

TARPTAUTINIS KONKURSAS, programa „Kraujo ryšiai“ 
17 d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

SPECIALIOJI PROGRAMA „Siaubingai baisios istorijos“ 
17 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

TARPTAUTINIS KONKURSAS, programa „Kitoks pasau-
lis“ 18 d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

TARPTAUTINIS KONKURSAS, programa „Ilgai ir laimin-
gai?“  18 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

SPECIALIOJI PROGRAMA „Animacinis pasaulis vaikams“ 
19 d. 15.15 val. Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur.

TARPTAUTINIS KONKURSAS, programa „Prieš srovę“ 19 
d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

• „SPINDULIO“ kino teatre (Kauno g. 13) •

Kultūros renginiai
Marijampolėje 
ir savivaldybėje

Kultūros centre
Veikia iš Suvalkijos kilusių me

nininkų, šių metų jubiliatų, kūry
bos paroda (dailės galerijoje). 

Iki vasario 8 d. veikia Magdale
nos Birutės Stankūnienės kūrinių 
paroda iš Vilniaus dailės muziejaus 
fondų (M. B. Stankūnienės menų 
galerijoje).

Iki vasario 11 d. veikia Kazimie
ro Aleliūno kūrybos paroda (II a.).

Sausio mėnesį
15 d. 17 val. – Vlado Skaricko 

fotoparodos „Iš ano kranto“ atida
rymas  (I a.).

Nuo 15 d. veikia meno mėgėjų 
paroda (Baraginės skyrius).

16 d. 18 val. – „Domino“ teatro 
komedija „Tobuli melagiai“.

17 ir 31 dienomis 15 val. – mo
dernaus folkloro projektas „Margai 
skamba“ (choreografijos salė). 

18 d. 14 val. – „Liudvinavas – 
mažoji Lietuvos kultūros sostinė 
2019“: baigiamasis renginys.

18 d. 14 val. – dainos ir šokio 
studijos „Kotita“ koncertas „Pajusk 
skambančią žiemą“.

18 d. 16 val. – vokalinių ansam
blių konkurso „Sidabriniai balsai“ I 
turas (dailės galerijoje).

22 d. 18 val. – spektaklis „Kai
mynai“.

23 d. 18 val. – folkloro vakaras, 
dalyvauja modernaus folkloro grupė 
„Balti vėjai“ (201 kab.).

24 d. 18 val. – Viktorijos Ka
jokaitės autorinis vakaras „Pabelsiu 
tyliai į duris“ (dailės galerijoje).

24 d. 14 val. – protų mūšis 
„Ką žinau apie Lietuvą?“ (Želsvos 
skyriuje).

25 d. 16 val. – tradicinis tauti
nių šokių koncertas „Kartų kaita“.

29 d. 18 val. – Juozas Erlickas ir 
„Laisvoji programa“.

31 d. 18.30 val. – pasidainavimų 
vakaras „Dirba, dainuoja“ (Šunskų 
seniūnijos salėje).

31-oji – švaros diena, lankyto-
jai neaptarnaujami. 

Kultūros centro svetainė http://
www.marijampoleskc.lt.
Petro Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje
Veikia Leonardo Skirpsto foto

grafijų paroda „Dienos ir naktys – 
būti ar nebūti“, skirta Sausio 13ajai 
atminti (didžiojoje salėje).

Dramos teatre
Vasario mėnesį 

5 d. 18 val. – koncertas „Ka
tažina. Myliu gyvenimą!“ Bilietai 
11,50; 13,50; 16,50 Eur, www.
bilietai.lt ir teatro kasoje.

7 d. 11 val. – Kultūros pasą 
turintiems moksleiviams Keistuolių 
teatro spektaklis „Pati labiausia pa
saka“ (rezervuokite vietas). Bilietas 
– 6 Eur.

7 d. 18 val. – Keistuolių teatro 
viešnagė: „Riešutų duona“. Bilietai 
12, 15 Eur.

12 d. 18 val. – „Kitokio teatro“ 
viešnagė: „Pašėlusių moterų išpa
žintis“ (nuo 18 m.). Bilietai 13, 16 
Eur, www.bilietai.lt kasose.

18 d. 18 val. – VšĮ „Geros mu
zikos ekspertai“ viešnagė. Premjera 
„Principas“. Bilietai 8,  10 Eur, 
www.tiketa.lt ir teatro kasoje.

Kasos darbo laikas: pirmadie-
niais–penktadieniais 12–14 val., 
17–18 val. Užsakymas telefonu 8 
667 01110. Daugiau informaci-
jos teatro svetainėje http://www.
marijampolesteatras.lt.

Kraštotyros muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje
15 d. 17 val. – Meno mokyklos 

išplėstinio ugdymo keramikos 
programos dalyvių dailės darbų 
parodos „Tarp mūsų, pelėdų“ 
atidarymas.

Lietuvos Prezidento 
Kazio Griniaus 

memorialiniame 
muziejuje

Veikia Aurelijos Končienės 
karpinių paroda „Laiko dulkes 
nupūtus“.
Kauno regioninio valstybės 

archyvo Marijampolės 
filiale

Paroda „Marijampolės miestas 
1918–1940 metais. Burmistrai, 
taryba, jų darbai“ (II dalis).
Beatričės Kleizaitės-Vasaris 

menų galerijoje
Veikia Vilniaus dailės akademi

jos Kauno fakulteto Tekstilės kated
ros paroda „Tekstilė ir mes“.

Veikia nuolatinė ekspozicija iš 
Beatričės KleizaitėsVasaris dova
notos kolekcijos.

Sporto varžybos
ŽSM sporto salėje 

(Gamyklų g. 1)
Sausio 18 d. 16 val. Nacionalinė 

krepšinio lyga: „SūduvaMantinga“ 
– „Šilutė“.

Sausio 19 d. „MKMLMantin
ga“ čempionatas: 16 val. „Simedva“ 
– „CIE LT Forge“; 18 val. „Liudvi
navasVytis“ – „SangrūdaDankes 
trans“; 20 val. „Veteranai“ – „Liud
vinavas“.

ŽSM II sporto salėje 
(Vytauto g. 47)

Sausio 15 d. „MKMLMantin
ga“ čempionatas: 19 val. „Ataka 
2“ – „ŽSMJaunystė“; 20.45 val. 
„Veteranai“ – „Kapčiamiestis“.

Sausio 19 d. Marijampolės krep
šinio atvirosios veteranų pirmeny
bės: 12 val. „Kautra“ – „Suvalkas“; 
13.15 val. XXL – „Marijampolės 
seniūnija“.

Laikraštį  pigiau  skaitykite 
  internete  suvalkietis.lt

Modernus folkloras – 
kas tai?

Į šį klausimą bus bandoma 
atsakyti tiems, kas susidomės mo
dernaus folkloro projektu „Margai 
skamba“. Jis skirtas jaunimui, mo
kytojams, kolektyvų vadovams.

Sausio 17 d. ir 31 d. (penk-
tadieniais) 15 val. Marijampolės 
kultūros centro (MKC) choreografi
jos klasėje vyks mokymai „Folkloro 
paralelės“. Lektorius – Kauno Jono 
Pauliaus II gimnazijos mokytojas 
metodininkas, modernaus folkloro 
ansamblio „Gilė“ vadovas Artūras 

Sinkevičius. Registruotis el. p. dalia
venckiene@gmail.com ar tel. 8 615 
35825, nurodant dalyvių skaičių.

Vasario 1 d. 15 val. Kultūros 
centre – projekto „Margai skamba“ 
festivalis. Dalyvaus folkloro grupė 
„Gilė“, „Vilko pupos“ ir Petras 
Vyšniauskas, modernaus folkloro 
grupė „Aisva“, Merkinės etninės 
kultūros jaunimo klubas „Kukum
balis“, MKC modernaus folkloro 
grupė „Balti vėjai“. Visi renginiai 
nemokami, projektą, kuris tęsis 
ir kovo bei balandžio mėnesiais, 
organizuoja Kultūros centras, iš 
dalies finansuoja Kultūros taryba ir 

Marijampolės savivaldybė, partneris 
– Meno mokykla.

Skambės „Sidabriniai 
balsai“

Sausio 18 d., šeštadienį, nuo 
16 val. Marijampolės kultūros 
centro dailės galerijoje – vokalinių 
ansamblių konkurso „Sidabriniai 
balsai 2020“ I turas. Dėl patekimo 
į kitus turus varžysis ansambliai: 
„Sūduvietis“, „Savito“, „Bravo“, 
„Gaja“, „Balsė“, „Žiedė“, „Melodi
ja“, „Lyguma“ ir Daukšių vokalinis 
ansamblis.


