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snieginga, nei labai ilga, vis dėlto 
per Užgavėnes ji su piktumais 
varyta, visaip negražiai vadinant 

Taigi taigi – niekada nereikia 
persistengti! Nors pernykštė žiema 
tikrai nebuvo nei speiguota, nei 

Užgavėnių blynai 
pavasariu kvepėjo... 

Marija BURBIENĖ

Viskas savu laiku
Nors žiema ir buvo šiltesnė 

negu įprastai ir daržininkai sukru-
to labai anksti, „Žalios stotelės“ 

centro vadovė Sidona Puškorienė 
sako, kad gamtoje paprastai nieko 
nebūna anksčiau, viskas vyksta 
savu laiku. Vis dėlto, pasak jos, 
auginantys daržoves prekybai 
šildomuose šiltnamiuose dar 

Skaniausios daržovės – pačių užaugintos
Sulig kiekviena diena vis labiau jaučiamas pavasario artėjimas, prieš saulutę jau žiedus krauna ankstyvosios gėlės, o ant namų palangių rikiuojasi daigyklos su 

subertomis prieskoninių daržovių, paprikų, gėlių sėklomis. Jomis prekiaujančių parduotuvių darbuotojos sako pirkėjų sulaukusios netgi sausio mėnesį. Vieniems 
rūpėjo naujovės, kiti iškart pirko jau žinomas ir išbandytas sėklas, kartu pasidomėdami naujų formų, spalvų, skonių augalais. Didžiausius kiekius pirko tie, kuriems 
svarbu kuo anksčiau užauginti šviežią derlių ir pasiūlyti jį pirkėjams.

gruodžio mėnesį pasėjo paprikas, 
nes jų vegetacija užtrunka apie 
60–80 dienų. Daiginantiems 
ant palangių patariama pasėti 
iki vasario pabaigos. Kadangi 
paprikos nemėgsta persodinimo, 
sėti jas būtina iškart į atskirus 
vazonėlius.

„Žalioje stotelėje“ karčiųjų ir 
saldžiųjų paprikų pasirinkimas la-
bai gausus. Paprastai žmonės ren-
kasi pagal skonį, spalvą, formą, 
pirmenybę teikia toms, kurios 
sunoksta labai anksti. Vazonuose 
auginti siūloma aštriųjų paprikų 
„Pot Black“, kurios beaugdamos 
keičia spalvą, taip pat apvalius 
vaisius nokinančių „Topik“. 
Tiems, kurie gamina įvairius pa-
tiekalus, patiks labai ankstyvosios 
saldžiosios paprikos „Lombardo“ 
ir „Spiralus“. Saldžias dideles 
(iki 500 g) geltonąsias paprikas 
užsiauginsite pasisėję „Kromo“, 
o raudonąsias „Bendingo“.

Pomidorai – kiekvienam 
skoniui

Kovo pradžioje, pasak S. Puš-
korienės, sėjami pomidorai. Juos 
taip pat žmonės renkasi pagal spal-
vą, formą ir derėjimo laiką. Šiemet 

didelis pasirinkimas mėsinių, 
vadinamų jaučio tipo, pomidorų: 
ankstyvųjų „Buffalosteak“, „Ana-
nas“ (rausvas su oranžiniu), „Pink 
Wonder“ (rožinis), „Belfort“. 

(Nukelta į 10 psl.)
Pomidorus, paprikas, baklažanus ar kitas daržoves galima užau-

ginti ir tokiuose žemių maišuose.  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Sėklų kilimėliai palengvins sėją ir sukurs nuostabų įvairių veislių 
daržovių ar gėlių derinį. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

 Ukrainiečių 
prekeiviai 
pilni bėdų

12 psl.



2020 m. vasario 26 d.2 psl.

• Pasaulyje •
(per savaitę)

ES. Europos Komisija pa-
skelbė skirianti papildomus 232 
mln. eurų kovai su koronaviru-
so epidemija, maždaug pusė šių 
lėšų – Pasaulio sveikatos orga-
nizacijai, kuri padės užtikrinti 
koronaviruso prevenciją šalyse 
su prasta sveikatos apsaugos 
sistema. 

Didžioji Britanija. Maž-
daug 600 tūkst. pagrindinės 
opozicinės Leiboristų partijos 
narių pradėjo balsuoti naujojo 
partijos lyderio rinkimuose. Dėl 
posto rungiasi trys kandidatai 
parlamento nariai – seras K. 
Starmeris, L. Nandy ir R. Long-
Bailey. Balsavimas vyks mėnesį, 
o rezultatai bus skelbiami ba-
landį vyksiančioje specialioje 
konferencijoje.

Prancūzija. Valstybinė ener-
getikos bendrovė EDF pradėjo 
seniausios šalyje atominės Fe-
senheimo elektrinės, veikusios 
43 metus, uždarymo darbus. 
Jėgainė pastatyta šalia Reino 
upės, netoli Prancūzijos sienos 
su Vokietija ir Šveicarija.

JAV. Prezidentas D. Tram-
pas valstybinio vizito lankėsi 
Indijoje, kur agitavo už stipres-
nį abiejų didžiųjų demokratijų 
aljansą. Viešnagės pradžioje 
Ahmedabade, naujame kriketo 
stadione, D. Trampas ir prem-
jeras N. Modis sakė kalbas 
šimtams tūkstančių žmonių, 
vyko šokėjų ir dainininkų pa-
sirodymai.

Latvija. Prezidentas E. Le-
vitas patvirtino Saeimos spren-
dimą dėl neveiksmingo darbo 
paleisti Rygos miesto tarybą 
(dūmą). Pirmalaikiai rinkimai 
turi būti surengti per du mė-
nesius nuo dūmos paleidimo. 
Sostinės valdymą perims laiki-
noji administracija, dirbsianti 
iki pirmojo naujai išrinktos 
tarybos posėdžio.

Ispanija. Kanarų salose 
siautėjo stipri smėlio audra. 
Dėl blogo matomumo parai 
buvo atšaukti, sustabdyti arba 
nukreipti kitur visi skrydžiai į ir 
iš Kanarų salų, daugybė turistų 
įstrigo oro uostuose.

Iranas. Neoficialiai skelbia-
ma, kad parlamento rinkimus 
laimėjo „antiamerikietiški kan-
didatai“. Prie rinkimų rezultatų 
galėjo prisidėti ir istoriškai ma-
žas rinkėjų aktyvumas: Vidaus 
reikalų ministerijos duomeni-
mis, savo balsą rinkimuose ati-
davė tik 42,6 proc. iraniečių.

Danija. Didžiausias šalies 
bankas „Danske Bank“ paskel-
bė nuo birželio didesniems nei 
100 tūkst. eurų indėliams tai-
kysiantis neigiamas palūkanas, 
t. y. už didesnius nei nurodyta 
indėlius klientai iš esmės turės 
mokėti bankui.

Čilė. Mažiausiai 23 policijos 
pareigūnai nukentėjo per riau-
šes, kilusias kurortiniame Vinja 
del Maro mieste prieš praside-
dant dideliam tarptautiniam 
dainų ir muzikos festivaliui. 
Vandalų išpuolio taikiniu tapo 
viešbutis „O‘Higgins“. Dėl 
riaušių buvo evakuoti viešbučio 
gyventojai ir darbuotojai. 

Pagal šalies ir užsienio VIP 
paruošė K. R.

Loreta TUMELIENĖ

Prašymams pritarė

Narto seniūnijos Ašmenos 
seniūnaitis Gediminas Vyšniaus-
kas prašė Gedimino gatvėje, ties 
Triobiškių kaimo parduotuve, 
įrengti maršrutinio transporto 
sustojimo peroną bei pėsčiųjų per-
ėją ir apšviesti pėsčiųjų-dviračių 
taką. Anot jo, tamsiu paros metu 
nesaugu, ir nejauku mokiniams 
eiti į mokyklą, darbą, o vakare 
grįžti į namus. 

Taip pat buvo pateiktas pra-
šymas įrengti kryptinį pėsčiųjų 
perėjos apšvietimą, nes Triobiškių 
kaime, pagrindinėje Krėvos gatvė-
je, buvo įrengtas pėsčiųjų ir dvi-
račių takas. Sankirtoje su Krėvos 
skersgatviu susiformavo pėsčiųjų 
perėja. Ši sankirta neapšviesta. 

Komisija prašymui pritarė iš 
dalies. Kai tik leis finansinės ga-
limybės, Gedimino gatvėje, ties 
Triobiškių kaimo parduotuve bus 
įrengtas maršrutinio transporto 
sustojimo peronas ir pėsčiųjų 
perėja. Pėsčiųjų perėjos kryptinio 
apšvietimo nuspręsta nerengti, 
nes Triobiškių kaimo Krėvos 
gatvės priežiūrą vykdo Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos.

Vytauto gatvė – avaringa
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 

Jausimės saugiau: 
apšvies perėjas, užtvers geležinkelį

Posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija nagrinėjo gyventojų prašymus. Tikimasi, kad priimti sprendi-
mai pagerins eismo organizavimą Marijampolėje ir kaimiškose vietovėse.

Kelių policijos skyriaus viršinin-
kas Rolandas Gylys siūlė Vytauto 
gatvėje, prie sankryžos su Vytenio 
gatve, ir tarp Vytauto g. 45 A ir 
46 namų, įrengti iškilias pėsčiųjų 
perėjas ir pėsčiųjų saugos salelę, 
o Vytauto-Laisvės g. sankryžoje 
ir Vytauto g. prie 17 ir 31 namų 
esančiose pėsčiųjų perėjose – 
kryptinį apšvietimą. Pareigūno 
teigimu, šios priemonės reika-
lingos todėl, kad Vytauto gatvės 
atkarpoje, tarp Laisvės ir Aušros 
gatvių, praėjusiais metais regis-
truoti 4 eismo įvykiai, kurių metu 
vienas žmogus žuvo, keturi buvo 
sužaloti. Trys avarijos įvyko dėl 
to, kad vairuotojai nepasirinko 
saugaus greičio, prieš pėsčiųjų 
perėjas nesulėtino greičio ir nesu-
stojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų 
perėja“ praleisti pėsčiųjų. Paste-
bėta, jog dauguma avarijų įvyko 
tamsiu paros metu, įtakos jiems 
turėjo ir nepakankamas perėjų 
apšvietimas. 

Nuspręsta Vytauto gatvėje 
greičio mažinimo kalnelių ir 
pėsčiųjų saugos salelių nerengti. 
Manoma, kad rezultatai bus pa-
siekti ir įrengus kryptinį apšvieti-
mą Vytauto-Laisvės g. sankryžoje, 
taip pat Vytauto gatvėje prie 17 
ir 31 namų esančiose pėsčiųjų 
perėjose.

Matomumas pagerės
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 

Kelių policijos skyriaus viršinin-
kas Rolandas Gylys taip pat prašė 
Savivaldybės administracijos spe-
cialistų atkreipti dėmesį į tamsiu 
paros metu, ypač lyjant, prastai 
matomas pėsčiųjų perėjas Dariaus 
ir Girėno g. prie Draugystės g.; 
Vasaros-Gedimino g. sankryžoje; 
Saulės-Vasaros g. sankryžoje bei 
pėsčiųjų ir dviračių tako susikir-
time su Saulės g.; Statybininkų g. 
prie 4 A pastato; R. Juknevičiaus 
g. prie 24 namo; R. Juknevičiaus 
g. prie sankryžos su Šaulių g.; P. 
Cvirkos g. prie sankryžos su Ra-
sos g. Taip pat rekomenduojama 
Vasaros-Gedimino g. sankryžoje 
įrengti pėsčiųjų saugos saleles.

Prašymui pritarta. 

Tarpučių gatvėje bus 
pratęstas šaligatvis

Marijampolės Kelių policijos 
skyriaus viršininkas  R. Gylys 
atkreipė komisijos dėmesį į eismo 
saugumą Tarpučių gatvėje. Anot 
pareigūno, Marijampolėje, Tar-
pučių gatvės kairėje pusėje, nuo 
sankryžos su Atgimimo gatve link 
Užtvankos gatvės, įrengtas šaligat-
vis, kuris baigiasi prie Tarpučių 
gatvės 36 namo sklypo ribos. 
Pėstieji, einantys minėtu šaligatviu 
link Užtvankos gatvės, jam pasi-
baigus, iki už 50 metrų esančios 
pėsčiųjų perėjos priversti eiti per 
žalią veją ar važiuojamosios dalies 
pakraščiu, kur pakankami intensy-
vus transporto priemonių eismas. 
Norint užtikrinti saugų eismą ir 
išvengti eismo įvykių, rekomen-
duojama įrengti šaligatvio tęsinį 
iki Tarpučių-Užtvankos gatvių 
sankryžos, kad pėstieji galėtų be 
kliūčių prieiti iki esamos perėjos. 

Siūlymui pritarta.

Negalės eiti per bėgius
Taip pat Kelių policijos sky-

riaus viršininkas dėl pėsčiųjų 
saugumo siūlė Geležinkelio gatvės 
atkarpoje tarp Gedimino ir Min-
daugo gatvių įrengti apsauginę 
tvorą, nepaliekant galimybės pės-
tiesiems kirsti geležinkelį neleisti-

noje vietoje. Pastebėta, kad anapus 
geležinkelio gyvenantys miestelė-
nai jau daug metų, trumpindami 
kelią ir naudodamiesi, jog šioje 
vietoje, prie „Viada“ degalinės, 
nebuvo pastatyta apsauginė siene-
lė, į miesto centrą eina per bėgius, 
taip rizikuodami savo gyvybėmis. 
Numinti takai.

Saugaus eismo komisija siū-
lymui pritarė. Aišku tik tiek, kad 
gyventojai, kuriuos nuo centro 
skiria geležinkelis, neapsidžiaugs 
tokiu sprendimu. Be to, apsauginę 
sienelę turėtų savo lėšomis statyti 
AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuri 
ir įgyvendino „Rail Baltica“ pro-
jektą.  

Krovininis transportas 
laikinai važiuos 

senamiesčiu
UAB IPUKIS direktorius 

Tomas Paltanavičius prašė nuo 
kovo 1-osios dviem mėnesiams 
sudaryti sąlygas įmonės krovini-
niam transportui patekti į Laisvės 
g. 10 A sklypą, nes pastate, kur 
buvo įsikūrusi ūkinių prekių 
parduotuvė, numatyti statybos ir 
rekonstrukcijos darbai.

Prašymui pritarta, nuo kovo 
mėnesio įmonės krovininis trans-
portas galės važiuoti P. Butlerienės 
gatve ir skersgatviu abiem krypti-
mis į Laisvės g. 10 A sklypą. 

Saugaus eismo komisija dar 
kartą svarstė eismo organizavimą 
Mokyklos gatvės skersgatvyje. 
Gyventojos Editos Lužanskienės 
netenkina komisijos sprendimu 
skersgatvyje įrengti „Gyvenamo-
sios zonos“ ženklai, kurie apriboja 
transporto priemonių greitį iki 20 
kilometrų per valandą ir suteikia 
pėstiesiems pirmenybę. Ji kreipėsi 
į Seimo narį Dainių Gaižauską, 
kad šis komisiją priverstų apsigal-
voti ir įrengti skersgatvyje vienos 
krypties eismą. 

Komisija dar kartą nusprendė, 
kad šiuo metu nėra pagrindo Mo-
kyklos skersgatvyje keisti eismo 
organizavimo tvarką.

Gyventojai negalės eiti per bėgius. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.)
Nebuvo žiemos – ir ne tik 

pas mus, bet net ir toli rytuose ar 
šiaurėje. Kaip išėjo neatsisukda-
ma – taip ir nėra jau daugiau nei 
metai. Mokslo vyrai priežasčių 
ieško ir jas tarsi randa, o seneliai, 
kasryt matydami vis žalesnę žolę 
ir brinkstančius pumpurus sode 
(šitaip ir sausį, ir vasarį), patylom 
ir maldelę sukalba. Negerai – pai-
ro pasaulio tvarka...

Na, bet kalendorius (kol kas) 
dar nepasikeitė, dienas ir mėne-
sius taip pat skaičiuojame – ir 
vėl atėjo Užgavėnių diena. „Gal 
jau šauksim žiemą grįžti? Gal 
reikėtų jos atsiprašyti ir viską 

Užgavėnių blynai pavasariu kvepėjo... 
gardesnės, jas dar paskanino 
malonus siūlymas – ne vien ei-
liniai kepėjai kvietė, siūlė, bet ir 
kelių stambiųjų partijų vyrai bei 
moterys, savo palapinėse įsikūrę. 
Ne tik pavasaris – rinkimai irgi 
artėja... 

Užgavėnės linksmai švęstos 
ne tik Marijampolėje. Sasnavoje 
ir Želsvoje, Liudvinave ir Gaval-
tuvoje bei kitur, jei ne žiema, tai 
visokie negerumai kaip išmanant 
iš kiemo varyti. O nuo šiandien – 
gavėnia, metas, kai ne tik mažiau, 
liesiau valgyti reikėtų kūną apva-
lant, bet savo mintis, sielą šviesos, 
gėrio link nukreipti...

Lina VOLUNGYTĖ

daryti atvirkščiai, nei ankstesniais 
metais?“ Tokių ir kitų pamąstymų 
būta, bet viskas buvo kaip visada. 
Tik be sniego, be baltumo ir 
šaltuko, tačiau koks vėjas siau-
tėjo! Graibstėsi aplink kaklus ir 
ausis į Jono Basanavičiaus aikštę 
besirinkdami marijampoliečiai 
ir svarstė, kaip čia laužas ir Morė 
degs tokiame siautulyje? Bet 
vyko ir įvyko, kaip buvo žadėta 
Kultūros centro kvietimuose į 
šventę. Buvo mugė ir joje įvairių 
gėrybių, nors vėjas prekiautojų 
namelius vartė ir griovė; buvo 
muzikos ir linksmybių, skambių 
kalbų ir tradicinių palinkėjimų; 
buvo persirengėlių šutvės – ar 

pastebėjote, kad kaukės ne tik 
tradicinės, bet ir modernios, įvai-
rius literatūros ar kino personažus 
vaizduojančios? O Morė? Ar ne-
buvo ji grakštesnė, moderniau ap-
sirėdžiusi nei ankstesniais metais? 
Ne vienam, girdėjau, panaši tai į 
garsią dainininkę, tai į virtualioje 
erdvėje šmėžuojančią garsenybę. 
Pasistengė kūrėjai – sunku ir 
įtarti, kad šioje moteriškėje susi-
kaupę visų metų blogybės, tad ir 
neliko nieko kita, kaip dūmais ir 
vėjais jas paleisti (mintyse dar ir 
savo „šiukšleles“ sumetus)...

Taigi – o dar buvo blynų, 
arbatos, sriubos ir dar šio bei to! 
Galėjai palyginti, kieno vaišės 
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Keliauti – vadinasi, gyventi

Loreta AKELIENĖ

Viskas sukrito į vieną – 
ugnikalnio išsiveržimas 

ir koronavirusas
Šiandien mergina jau grįžusi 

į Lietuvą, tuo nudžiugindama 
mamą, kuri labai nerimauja dėl 
dukros kelionių po pasaulį. „Ji 

Gausus pavasario 
kelionių pasirinkimas
Artimiausia „Janikės kelionių“ 

organizuojama išvyka – kovo 7 
dieną į Vilniuje vyksiančią Kaziu-
ko mugę. Pasak kelionių agentūros 
vadybininkės Agnės Klišauskienės, 
pakeliui tradiciškai planuojama 
sustoti Stakliškėse ir paragauti ten 
gaminamo midaus, o pavakarėje, 
visiems apsipirkus ir apžiūrėjus 
kermošių, grįžti atgal į Marijam-
polę. Pašnekovė keliautojų dėmesį 
atkreipia ir į pasiūlymą nuvykti 
į Karaliaučiaus kraštą. Anot jos, 
balandžio 25–26 dienomis orga-
nizuojama ekskursija bus ne tik 
įdomi dėl puikaus maršruto, bet 
ir pavasariško kraštovaizdžio.

(Nukelta į 5 psl.)

kasdien prašė grįžti 
namo, siuntė straips-
nius apie virusą. 
Bet ką daryti, kad 
keliauti man labai 
norisi?“ – klausia 
mergina.

O grįžo Akvilė į 
Lietuvą ne iš Kini-
jos, bet iš Filipinų, 
kur praleido kelias 
savaites. „Žinojau, 
kad po egzaminų 
bus du mėnesiai 
atostogų, todėl su 
drauge nutarėme pa-
keliaut po Aziją, kur 
šilta. Apie Filipinus 
seniai svajojau, o per 

kinų Naujuosius me-
tus viskas ir užsidaro, 
miestai ištuštėja, ap-

miršta, taigi išvykome“, – pasakoja 
Akvilė.

Filipinuose patiko, gamta graži, 
malonūs žmonės, labai draugiški, 
nors nemažai skurdo, bet jų filosofi-
ja tokia – neliūdėti, nors ir nesiseka, 
vertinti, ką turi. Tenai teko pagulėti 
ligoninėje, nes abi draugės pasigavo 
kažkokią bakteriją. „Kadangi po 
dviejų dienų laukė skrydis į kitą 

Filipinų salą, todėl nutarėme eiti į 
ligoninę, nes karščiuojančias būtų 
galėję paimti į karantiną. Tiesa, pa-
gulėjome vos dieną, ir pagerėjo.“

Ir dar vienas nemalonumas: 
vos atskridus į sostinę Manilą 
po kelių valandų ėmė veržtis 
Taalio ugnikalnis. Merginos labai 
išsigando, bet per viešnagės laiką 
ugnikalnis pamažu aprimo. 

Buvo neseniai lankiusis 
Uhane

Apie neaiškų virusą Kinijoje 
pasklido žinia dar gruodžio pra-
džioje. Akvilė pasakojo, kad žmo-
nės internete dalijosi informacija, 
esą pastebėta neaiški liga, kuria 
afrikiečiai Uhane susirgo turbūt 
nuo netinkamos mėsos. Akvilė 
kaip tik prieš tai buvo lankiusis 
Uhane ir kažkam pajuokavo, kad 
irgi valgė mėsos, ar tik nebus ko 
pasigavusi. „Niekas nesitikėjo, kad 
taip išaugs susirgusiųjų skaičius. 
Jau būnant Filipinuose sausio gale, 
kai gulėjome ligoninėje, pamatė-
me, kad susirgimų labai sparčiai 
daugėja. Tada ėmėme mąstyti, ką 
daryti, visi aplink ėmė panikuoti“, 
– prisimena Akvilė.

(Nukelta į 5 psl.)

Nauji pasiūlymai „Janikės 
kelionių“ išvykų tvarkaraštyje

Artėjant pavasariui, „Janikės 
kelionių“ komanda savaitgalius 
kviečia leisti trumpose išvykose 
po Lietuvą. Rinktis galima iš 
tradiciniais tapusių arba visiš-
kai naujų kelionių pasiūlymų. 
Pavyzdžiui, leistis į kelionę po 
Karaliaučių arba pažinti Joniš-
kėlį, pabraidyti po lietuviškus 
levandų laukus.

Dėl koronaviruso Kinijos vardas daug kur kelia paranoją
(taip teigia Akvilė Radauskaitė, neseniai grįžusi iš šios šalies)

„Manau, kad čia Lietuvoje nėra jokio pavojaus užsikrėsti, bet žmonės vis tiek panikuoja. Kaip ir daug kur kitur, kur 
buvau. Tai, kad buvau Kinijoje, jiems sukelia paranoją. Vos pamatę Kinijos vizą mano pase išpučia akis“, – pasakoja 
marijampolietė Akvilė, studijuojanti Vilniaus universitete, o šiuo metu išvykusi metams mokytis kinų kalbos į Kinijos 
Šandongo universitetą.

Akvilė Radauskaitė tikra pasaulio pilietė, 
drąsiai keliauja, ieško vis naujų galimybių 
mokytis ir tobulėti.  Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Koronavirusas labai išgąsdino užsieniečius, studijuojančius Kini-
joje, pasak Akvilės, dauguma jų nutraukė sutartis su universitetu ir 
išvyko namo.                              Nuotrauka iš A. Radauskaitės asmeninio albumo

Magnetus siuntė paštu
Projektas „Surink Lietuvą“ buvo 

pradėtas prieš porą metų – Lietuvos 
atkūrimo šimtmečio proga. Iš 60 
smulkių magnetų sudaryto šalies 
žemėlapio-dėlionės tikslas buvo 
skatinti žmones keliauti po tėvynę 
ir tyrinėti dar neatrastas jos įdomy-

bes. Projektas sulaukė tokio didelio 
susidomėjimo, kad magnetai, 
kuriuos keliautojai rinko nuvykę 
į skirtingas šalies savivaldybes, 
išnyko greičiau nei tikėtasi. Teko 
užsakyti papildomą jų gamybą.

(Nukelta į 5 psl.)

Projektas „Surink 
Lietuvą“ tęsiasi

2018 m. liepą prasidėjęs projektas „Surink Lietuvą“ turėjo 
baigtis šią vasarą. Atsižvelgdami į didelį gyventojų susidomėji-
mą organizatoriai nusprendė pratęsti jį neribotam laikui. Taigi 
nespėjusieji surinkti Lietuvos dėlionės iš magnetų laiko tam turi 
pakankamai.

„Surink Lietuvą“ dėlionėje Marijampolę reprezentuoja juodas 
katinas. Jis pasirinktas siekiant keliautojus privilioti į Kačių kiemelį 
ir supažindinti su grafienės Pranciškos Butlerienės kačių legenda.  

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Puslapį parengė 
Rita LIŽAITYTĖ 
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Gailimantas Šlekys vertina IRU apdovanojimą.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Loreta TUMELIENĖ

Anot Marijampolės autobusų 
parko direktorės Dalytės Venčkaus-
kienės, IRU generalinė asamblėja 
vairuotojams apdovanojimus skiria 
nuo 2007-ųjų. „Lietuvos naciona-
linė vežėjų automobiliais asociacija 
„Linava“ yra IRU narė, o bendrovė 

Marijampolės autobusų parkas yra 
asociacijos „Linava“ narė, todėl at-
siranda galimybė teikti kandidatus 
prestižiniams apdovanojimams“, 
– sakė D. Venčkauskienė.

Vertinimo kriterijai, kuriuos 
nustatė Ženevoje įsikūrusi IRU, 
yra griežti. IRU garbės medalius, 
ženklelius ir diplomus gali gauti 
tie vairuotojai, kurie atitinka IRU 

IRU garbės medaliu apdovanotas autobuso vairuotojas
Vasario 4-ąją Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) garbės medaliu, ženkleliu ir diplomu apdovanotas ilgametis UAB Marijampolės autobusų parko vai-

ruotojas Gailimantas Šlekys.

Tokį medalį vairuotojai gali gauti tik 
kartą gyvenime.

keltus reikalavimus: turi bent 
dvidešimt metų profesinio darbo 
stažą, mažiausiai penkerius metus 
dirba toje pačioje įmonėje, būdami 
profesionaliais vairuotojais nuva-
žiavo 1 milijoną kilometrų nacio-
naliniais arba tarptautiniais keliais, 
per pastaruosius 20 metų nėra 
sukėlę rimtų kelių eismo įvykių ir 
per paskutinius penkerius metus 
nėra padarę kelių eismo, muitinės 
veiklos arba administracinių teisės 
pažeidimų. 

Vairuotojas IRU garbės apdova-
nojimą gali gauti tik vieną kartą.

Apdovanojimą gavęs Marijam-
polės autobusų parko vairuotojas 
Gailimantas Šlekys bendrovėje 
dirba nuo 1982 metų sausio 4 
dienos. Daugybę metų G. Šlekys 
važinėja tarpmiestiniais maršrutais. 
Jis keleivinio transporto profesio-
nalas, savo darbą atlieka pavyzdin-
gai, gerbiamas kolegų, giriamas 
keleivių, mandagus, paslaugus, 
kantrus. „Gailimantas vertas šio 
prestižinio apdovanojimo, kuris 
yra aukščiausias jo profesionalumo 
patvirtinimas“, – sakė Autobusų 
parko direktorė. 

Pasak jos, IRU apdovanojimas 

– didelė garbė kiekvienam vairuo-
tojui. Jis reiškia, jog žmogus darbą 
atlieka puikiai, jam priekaištų 
neturi nei įmonės va-
dovas, nei partneriai, 
nei kolegos.

Pats Gailimantas 
Šlekys neslepia, kad jį 
nudžiugino toks įver-
tinimas. Vyras mėgsta 
savo darbą, stengiasi 
jį atlikti gerai. O ir 
keleiviai, važinėjantys 
tarpmiestiniais marš-
rutais, spėjo įsidėmėti 
ir pamėgti šį visada 
linksmai nusiteikusį 
vairuotoją.

Marijampolės au-
tobusų parkas gali di-
džiuotis, nes tai trečias 
apdovanojimas ben-
drovėje. 2015 metų 
pabaigoje IRU apdo-
vanojimus gavo vairuo-
tojai Kęstutis Nislaitis 
ir Saulius Balevičius. 
Abu jie įmonėje dirba 
daugiau kaip 20 metų, 
pasižymi saugaus vai-
ravimo įgūdžiais ir 

geromis moralinėmis savybėmis, 
gražus pavyzdys bendradarbiams“, 
– kalbėjo D. Venčkauskienė.

– Maždaug prieš 20 metų išei-
nant iš žemės ūkio bendrovės už 
turėtą pajų man buvo perduotas 
lentpjūvės pastatas.  Jau kuris 
laikas pastatas nėra naudojamas 
pagal paskirtį, o visa įranga iš-
montuota. Nusprendžiau pastatą 
pritaikyti kitoms reikmėms ir 
tuo tikslu dalį jo nugrioviau. Tą 
padariau neturėdamas statybos 
leidimo. Pavydus kaimynas paža-
dėjo paskųsti mane Statybos ins-
pekcijai. Ar galiu būti įpareigotas 
atstatyti nugriautą pastato dalį? 

– Nugriaudamas statinį ar 
jo dalį, statinio savininkas įgy-
vendina savo nuosavybės teisę, 
įskaitant jos sudėtinę dalį – tei-
sę disponuoti daiktu. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 23 
straipsnyje įtvirtinti nuosavybės 
neliečiamumas ir apsauga, be kita 
ko, reiškiantys, kad savininkas 
turi teisę su jam priklausančiu 
turtu atlikti bet kokius veiksmus, 
išskyrus uždraustus įstatymo, 
naudoti savo turtą ir lemti jo 
likimą bet kuriuo būdu, kuriuo 
nepažeidžiamos kitų asmenų teisės 
ir laisvės. Taigi pagal Konstituciją 
nuosavybės teisė nėra absoliuti, 
ji gali būti įstatymu ribojama dėl 
nuosavybės objekto pobūdžio, dėl 
padarytų teisei priešingų veikų ir 
(arba) dėl visuomenei būtino ir 
konstituciškai pagrįsto poreikio. 
Ribojant nuosavybės teises turi 
būti paisoma proporcingumo 
principo. Proporcingumo princi-
pas reiškia, kad įstatymų leidėjo ir 
kitų valstybės institucijų veiksmai 
ir taikomos priemonės turi būti 
proporcingi siekiamiems tikslams 
ir interesų pusiausvyrai užtikrin-
ti. Vertinant teisės į nuosavybę 
apsaugą neteisėtos statybos kon-
tekste taip pat būtina užtikrinti 
visuomenės ir asmens interesų 
pusiausvyrą. Kasacinio teismo 
praktikoje irgi pripažįstama, kad 

neteisėtos statybos padariniai 
turi būti taikomi laikantis ginčo 
šalių interesų derinimo ir taiko-
mų priemonių proporcingumo 
siekiamam tikslui principų; kurią 
iš įstatymo nurodytų priemonių 
taikyti, sprendžia teismas kiekvie-
nu konkrečiu atveju, priklausomai 
nuo aplinkybių, kurioms esant 
padarytas teisės pažeidimas, taip 
pat pažeidimo sunkumo, ginamos 
teisės svarbos ir kitų aplinkybių. 
Pastato savininko įpareigojimas 
atstatyti nugriautą jam nereikalin-
gą statinį ar jo dalį varžo jo turimą 
nuosavybės teisę ir pasirinktą šios 
teisės įgyvendinimo būdą, todėl 
gali būti taikomas tik įsitikinus, 
kad egzistuoja įstatymo nustatytos 
sąlygos tokį įpareigojimą taikyti. 
Statybos įstatymo 33 straipsnio 
2 dalies 2 punkte nustatytos są-
lygos, kurioms esant asmuo gali 
būti įpareigotas atstatyti (atkurti) 
statinį (jo dalį) – statinys turi 
kultūros paveldo statinio statusą 
arba jį nugriovus (išardžius) buvo 
pažeistas viešasis interesas. Spren-
džiant iš klausimo autoriaus nu-
rodytų aplinkybių, galima daryti 
išvadą, kad neegzistuoja nė viena 
iš minėtų dviejų Statybos įstatymo 
33 straipsnio 2 dalies 2 punktui 
taikyti būtinų sąlygų – buvusios 
lentpjūvės pastatas, kurio dalis 
buvo nugriauta, neturi kultūros 
paveldo statinio statuso, šią dalį 
nugriovus, viešasis interesas nebu-
vo pažeistas. Taigi nesant įstatyme 
nustatyto pagrindo, negalima tai-
kyti statinio savininko nuosavybės 
teisių įgyvendinimą varžančios 
priemonės. Be to, nenustačius, 
kad nebeeksploatuojamos lent-
pjūvės dalies nugriovimu būtų 
pažeistos kitų asmenų konkrečios 
teisės, neegzistuojant viešajam in-
teresui, kad būtų atkurta pirminė 
pastato padėtis, vykdant savininko 
interesams prieštaraujantį statinio 

atstatymą, būtų patirtos didelės 
išlaidos. Tai reiškia, kad, tenki-
nant kaimyno reikalavimą, nesant 
įstatymo ginamo tikslo, būtų 
suvaržytos savininko nuosavybės 
teisės, pažeidžiant proporcingumo 
principą, reikalaujantį teisingos 
pusiausvyros tarp siekiamo tikslo 
ir pasirinktų priemonių šiam 
tikslui pasiekti. Tačiau jei įstatymo 
nustatyta tvarka būtų nustatyta, 
kad iš dalies nugriautas ir neatsta-
tytas statinys kelia avarijos grėsmę, 
turi būti imamasi priemonių 
tokiai grėsmei pašalinti (Statybos 
įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 

punktas, 40 straipsnio 1 dalies 3 
punktas) tai tokiu atveju klausimo 
autorius galėtų būti įpareigotas 
atkurti statinio pradinę padėtį.

– Savo dukrai prieš keletą 
metų padovanojome automobilį. 
Dukra metė mokslus, susirado 
draugą. Pastebėjome, kad pasta-
ruoju metu automobiliu naudo-
jasi tik jos draugas. Susitikę su 
juo pareikalavome, kad grąžintų 
automobilį, tačiau paaiškėjo, kad 
mūsų dovanotą automobilį dukra 
jam yra perleidusi. Klausėme 
dukros, kodėl taip yra, tačiau ji 
liepė nesikišti į jos reikalus. Ar 
galėtume per teismą reikalauti, 
kad automobilis būtų sugrąžintas 
dukrai?

– Civilinio proceso kodekso 
(toliau – CPK) 5 straipsnio 1 
dalyje, nustatyta, kad kiekvienas 
suinteresuotas asmuo turi teisę 
įstatymų nustatyta tvarka kreiptis 
į teismą, kad būtų apginta pažeista 
ar ginčijama jo teisė arba įstatymų 
saugomas interesas.  Įgyvendinus 
teisę į teisminę gynybą pasiekia-
mas materialusis teisinis efektas. 
Civilinis procesas grindžiamas 
dvišališkumu. Tai reiškia, kad 
kiekviename procese yra dvi šalys 
– ieškovas (asmuo, kuris pareiš-
kia reikalavimą savo pažeistoms 
teisėms ar įstatymo saugomiems 
interesams apginti) ir atsakovas 
(asmuo, kuriam yra pareiškiamas 
reikalavimas). Tėvai padovanoda-
mi automobilį dukrai nuosavybės 
teisę į jį prarado. Klausimo auto-
riai norėtų ginčyti dukros sudarytą 
sandorį, kurio jie patys nesudarė, 
t.y. jie nėra ginčijamo materialinio 
teisinio santykio dalyviai. Jų tiks-
las nėra susijęs su jų pačių teisių 
sukūrimu, o su siekiu sugrąžinti 
dukrai nuosavybės teisę, kurią ji 
perleido draugui. Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo praktikoje pa-
brėžiama, kad CPK 5 straipsnio 

1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o 
suinteresuoto asmens teisė kreip-
tis į teismą, ir išaiškinta, kad CPK 
5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta 
bendro pobūdžio taisyklė nustato 
dvi prielaidas atsirasti asmens 
subjektinei teisei – teisei kreiptis 
į teismą teisminės gynybos: tai 
būtent besikreipiančio asmens 
suinteresuotumas bei jo teisės ar 
įstatymo saugomo intereso pažei-
dimas. Teismų praktikoje asmens 
suinteresuotumas yra aiškinamas 
kaip subjekto materialinis teisinis 
suinteresuotumas, t. y. asmuo 
turi turėti aiškiai identifikuotą 
suinteresuotumą apginti mate-
rialiosios teisės normų saugomą 
teisę ar interesą, kitaip tariant, 
asmuo turi turėti savarankišką 
teisinį interesą ir poreikį jį ginti.  
Jei asmuo kreipiasi į teismą su 
ieškiniu kaip subjektas, ginantis 
jam pačiam priklausančią teisę 
arba interesą, tai jis privalo nu-
rodyti, kokia jo teisė pažeista ir 
koks saugomas interesas turėtų 
būti ginamas, nes teisė kreiptis į 
teismą nereiškia, kad asmuo gali 
reikalauti ginti nuo pažeidimų 
bet kieno teisę.  Ir priešingai – as-
muo neturi teisės kreiptis į teismą 
prašydamas apginti ne jo paties, o 
kito asmens teisę, nes tai reikštų 
neleistiną įsikišimą į kito asmens 
laisvės sritį. Teisminė gynyba 
taikoma tiems asmenims, kurie 
įrodo, kad jų teisės ir teisėti in-
teresai pažeidžiami. Tačiau jeigu 
jie neįrodo, kad turi teisę ar tei-
sėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai 
ieškinys gali būti atmetamas dėl 
to, kad yra pareikštas netinkamo 
ieškovo – asmens, kuris neįrodė, 
jog jam priklauso teisė, kad jo 
teisė pažeidžiama ar ginčijama, 
kad jis turi teisinį interesą dėl 
ginčo dalyko. 

Virginijus RAŽUKAS,
advokato padėjėjas

•  Teisė  žinoti •

Šioje rubrikoje publikuoja-
me advokatų kontoroje „Eri-
kas Rugienius ir partneriai“ 
dirbančio advokato padėjėjo 
Virginijaus RAŽUKO pa-
rengtus atsakymus į skaitytojų 
klausimus. Jums rūpimus 
klausimus teisininkui galite 
pateikti telefonais: 50855, 8 
617 39990, elektroniniu paštu 
loreta@suvalkietis.lt arba at-
nešti į „Suvalkiečio“ redakciją 
(Ūkininkų g. 6).
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Dėl koronaviruso Kinijos vardas 
daug kur kelia paranoją

(Atkelta iš 3 psl.)
Su ja tada susisiekė Šandongo 

universiteto atstovas, klausė, ką 
ji planuoja daryti, rekomendavo 
važiuoti į Lietuvą, netgi paklausė, 
ar turinti tam pinigų. „Taip pat 
pranešė, kad vis tiek neverta grįžti 
į Kiniją, nes negalėsiu patekti į 
studentų bendrabutį, mat į juos 
nieko neįleidžia, kaip ir į univer-
sitetą.“

Du Akvilės draugai lietuviai 
kaip tik grįžo iš kelionių ir pateko 
į karantiną, šiuo metu vienas jau 
išėjęs, o kitas dar tebelaikomas. 
Iš septynių lietuvaičių, kurie 
studijuoja Šandongo universite-
te, dauguma grįžo namo, viena 
mergina dar keliauja po Pietų 
Aziją, o vienas vaikinukas Paulius 
yra įstrigęs karantine Charbino 
mieste Kinijos šiaurėje. Jis apgy-
vendintas universiteto viešbutyje, 
kur buvo nuvežtas. Čia turės būti 
dvi savaites, bet ne todėl, kad su-
sirgo, o tiesiog todėl, kad grįžo iš 
Šanchajaus...

Šanchajuje prieš beveik tris 
savaites metro dar neveikė, au-
tomobiliais važinėti buvo drau-
džiama, galėjo sustabdyti ir atima 
pažymėjimą. Mieste dirbo labai 
nedaug taksi, tiesiog nebuvo trans-
porto nusigauti nuo oro uosto iki 
universiteto – apie tai papasakojo 
Akvilei Paulius. Kai jis pagaliau 
rado vieną taksistą, kuris sutiko 
vežti, važiuojant iki miesto teko 
pravažiavo 5 punktus, kur buvo 
viskas dezinfekuojama –  ir auto-
mobilis, ir juos važiuojantieji. 

„Tiesą sakant, mane stebina, 
kaip jie sugeba šitaip viską kon-
troliuoti, juk gyventojų yra tiek 
daug...“ – sako Akvilė.

Sėdėti namie kinams – 
sunkus išbandymas

Jos universitetas studentus 
nuolat informavo, kaip elgtis: rei-
kia kasdien matuotis temperatūrą, 
neiti iš bendrabučio, nekontak-
tuoti su kitais, paskaitos nevyko, 
kaip ir pamokos mokiniams – at-

šauktos iki pat kovo mėn.
Šiandien jau pasiekia žinios, 

kad susirgusiųjų skaičius mažėja, 
žmonės pamažu grįžta į darbus. 
O prieš kelias savaites kinai buvo 
priversti sėdėti namie. Mat ilgą 
laiką galiojo toks draudimas, o 
kinams tai sunkus išbandymas, 
nes jie paprastai nebūna namie, 
jiems reikia žmonių, bendravi-
mo. Vienas Akvilės draugas kinas 
atsiuntė filmuką, kaip jo tėtis 
valgydamas bendrauja telefonu su 
keliais draugais.

Susirgusiųjų skaičius mažėja ir 
Uhane, o Šandongo provincijos 
sostinėje Dzinanyje, kur yra Akvi-
lės universitetas, jau savaitę nėra 
naujų susirgimų. Šioje provinci-
joje iš viso gyvena apie 100 mln., 
o susirgo tik apie 40 žmonių, taigi 
Akvilė tikisi, kad balandį galės 
grįžti į savo universitetą. Nors 
daugelį užsieniečių studentų labai 
išgąsdino koronavirusas, jie išvyko 
iš šalies visam laikui, nutraukė 
mokymosi sutartis.

„Viską ten palikau, namo 
grįžau tik su vasarinių drabužių 
kuprine, net žieminius batus 
turėjau čia nusipirkti. Nuo šios 
savaitės mes pradėjome mokysis 
„online“, tai truks, kol bus gautas 
vyriausybės leidimas tęsti mokslo 
metus. Beje, aš šiandien laikiau 
mandarinų kalbos egzaminą ly-
giui nustatyti, kėliausi 4 val. ryto, 
turėjau atsakinėti į klausimus, bet, 
laimei, viskas labai gerai veikė, 
nestrigo ryšys. Taigi šią savaitę 
mus suskirstė į grupes pagal lygį, ir 
prasidėjo virtualios paskaitos.“

Laikosi Konfucijaus 
mokymo

Nors kelionėje Filipinuose 
buvo nesklandumų, bet Akvilė 
su drauge sakė neliūdėjusios, vis 
bandė juokauti, kad turi laikytis 
filipiniečių gyvenimo filosofijos. 

„Tiesą sakant, ir kinų filosofija, 
Konfucijaus mokymas taip pat 
mane stebino. Mes irgi turime 
išmintingų patarlių, bet nenau-

dojame, o jie tas Konfucijaus tezes 
pritaiko kasdieniame gyvenime 
ir dažnai pamini kalbėdami. Tai 
tokios keturių hieroglifų frazės, 
kurias dažnai cituoja, pavyzdžiui, 
„Sunkus darbas atneš vaisių“ ir 
pan. Iš jų lūpų tai neskamba bana-
liai, nes jie jomis tiki ir jų laikosi. 
Ne kartą man ką nors naujo iš jų 
teko išgirsti. Kad ir – „Kai esi kito-
je šalyje, elkis kaip jos piliečiai.“

Kadangi skrydžiai virš Kinijos 
buvo stabdomi, merginos turėjo 
namo skristi per Bankoką. Ten 
specialiu aparatu buvo matuoja-
ma visų temperatūra. Iš Bankoko 
persėdimas buvo Jordanijoje. 
Čia vėl kliūtys – teko išeiti iš oro 
uosto ir vėl įeiti, kad patektų prie 
savo skrydžio vartų, o tam turėjo 
nusipirkti vizą... Teko jai išmesti 
50 eurų... „Jordanijos oro uoste 
pamatę mano Kinijos vizą sakė, 
kad reikės mane atskirai patikrinti. 
O į Manilos universitetą nenorėjo 
įleisti, nes pamatė, kad esu buvusi 
Kinijoje, bet kai pasakiau, kad bu-
vau prieš mėnesį, nusileido.“

Bendrai skrydis namo truko 
40 valandų, taigi Akvilė juokiasi, 
kad prisiskraidė ilgam. Bet į Kiniją 
vėl teks skristi, o tai irgi netrumpa 
kelionė – 13–14 valandų, jeigu 
tiesiai: iš Vilniaus per Varšuvą į 
Pekiną ir dar kelias iki universi-
teto. Visa kelionė atsieis apie 250 
eurų. 

Akvilei mokytis likęs dar vienas 
semestras, bet galvoja dar Kinijoje 
prasitęsti pusmečiui. „VU labai 
lankstus ta prasme, visus išleidžia. 
O mano tikslas – gerai išmokti 
mandarinų kalbą, kuri, patikėki-
te, nėra lengva. Sunkiausia ištarti 
garsą „g“ žodžio gale, jį reikia lyg ir 
praryti. Dar sunku išmokti tonus, 
kurių yra keturi: tolygus, kylantis, 
banguojantis ir krentantis. Tiesiog 
sunku juos pajusti ir ištarti. O jie 
yra labai svarbūs, nes keičia žodžio 
prasmę. Lengviau galima išmokti 
skaityti, suprasti, bet kalbėti 
sunkiausia, reikia geros klausos“, 
– sako A. Radauskaitė.

Nauji pasiūlymai 
„Janikės kelionių“ 

išvykų tvarkaraštyje
(Atkelta iš 3 psl.)

Gegužės 2 dieną siūloma vykti 
į Zanavykų kraštą. Kelionės metu 
bus lankomas Gelgaudiškio dvaras, 
Sudargo piliakalniai. Mylinčius 
gėles „Janikės kelionės“ kviečia pri-
sijungti prie kompanijos, gegužės 9 
dieną vyksiančios į tulpių žydėjimo 
šventę Burbiškio dvare, pakeliui 
aplankant Pašilių sodybą. Gegužę 
taip pat tradiciškai organizuojama 
kelionė į muziejų naktį Varšuvoje. 
Nemokamai lankyti muziejus kai-
myninės šalies sostinėje „Janikės 
kelionės“ keliautojus iš Marijam-
polės vešis gegužės 16 dieną.

Vasarą – nauji 
kelionių pasiūlymai

Vasarą tempo kelionių organiza-
torius nemažins. Jau suplanuota bir-
želio 6 dieną vykti į smėlio skulptūrų 
festivalį ir Rundalės rūmus Jelgavoje, 
birželio 20 dieną – lankyti Pane-
munės pilis ir Sudargo piliakalnį. 
Gėlių mylėtojai mėnesio pabaigoje, 
27 dieną, turės dar vieną progą akis 
paganyti į žydinčius augalus gėlių 
festivalyje Pakruojo dvare.

Liepos 11 dieną „Janikės ke-
lionės“ Marijampolės krašto tu-
ristus kvies vykti į Naisius ir ten 
vyksiantį tradicinį festivalį, skirtą 
visai šeimai. Išvyką į Biržų kraštą 
ir ekskursiją į Joniškėlį, lietuviškus 
levandų laukus bei „Alaus kelio“ 
edukaciją kelionių organizatorius 
planuoja liepos 18 dieną. Ekskur-
siją lydės Viktoras Stanislovaitis. 
Anot kelionių vadybininkės A. Kli-
šauskienės, šis žmogus – vaikštanti 
enciklopedija, išminčius su puikiu 
humoro jausmu, todėl ji sako, kad 
kelionės įspūdžiai bus labai vertingi 
ir įsimintini.

Pasiūlymus nuolat 
atnaujina

A. Klišauskienė sako, kad šis 

kelionių tvarkaraštis – ne galutinis. 
Besidominčius išvykomis ji ragina 
tikrinti „Janikės kelionių“ interneto 
arba feisbuko puslapį, nes kelionių 
pasiūlymai yra nuolat atnaujinami, 
asortimentas plečiamas. Tačiau 
išsirinkusiems kelionę ji pataria 
nedelsti ir ją rezervuoti.

– Pavyzdžiui, vykstant į Ka-
raliaučių reikia spėti sutvarkyti 
reikalingus dokumentus, užsakyti 
nakvynę. Be to, dažnai keliaujan-
tys pageidauja sėdėti autobuso 
priekyje. Užsisakyti norimą vietą 
galimybės nėra. Priekyje sėdi tie, 
kas kelionę įsig yja pirmiausia. 
Delsiantiems pirkti tenka sėdėti 
autobuso gale. Iš tiesų, visos vietos 
yra vienodai patogios ir komfortiš-
kos. Ir tie, kurie sėdi priekyje, ir tie, 
kurie gale, paslaugą gauna vienodai 
kokybišką. Tačiau kam aktualu 
vieta, akcentuojame keliones įsi-
gyti skubiau, – paaiškina „Janikės 
kelionių“ vadybininkė.

Vaikai keliaus pigiau
Svarbių ir gerų žinių A. Kli-

šauskienė turi ir keliaujantiems su 
nepilnamečiais vaikais. Nuo šiol 
kelionės kaina vaikams yra apie 
20–30 proc. mažesnė. Pasak kelio-
nių vadybininkės, tokia nuostata 
priimta atsižvelgiant į klientų po-
reikius ir siekiant didinti paslaugų 
kokybę bei prieinamumą. 

– Suprantame, kad keliaujant 
tėvams, pavyzdžiui, su dviem vaikais 
kelionės suma susidaro nemaža. Kar-
tais juk taip norisi atsipalaiduoti, ne-
galvoti apie organizacinius reikalus, 
patikėti juos kelionių organizatoriui 
ir savaitgalį išvykti kur nors su šeima. 
Dabar tokia atrakcija bus lengviau 
prieinama. Sutaupytus pinigus, ko 
gero, bus mieliau išleisti ledams ar 
karštam šokoladui, – samprotavo 
A. Klišauskienė.

Projektas „Surink 
Lietuvą“ tęsiasi

(Atkelta iš 3 psl.)
Magnetus, reprezentuojančius 

Marijampolės savivaldybę, keliau-
tojai taip pat greitai išgraibstė. 
Marijampolės turizmo ir verslo 
informacinio centro „SMART 
Marijampolė“ turizmo vadybinin-
kė Rita Dragūnaitė pasakojo, kad 
vėliau, gavus magnetų papildymą, 
keliautojams, buvusiems Mari-
jampolėje, siuntė juos paštu.

– Atsirado ir gudraujančių – 
nebuvusių mieste, tačiau labai 
norėjusių surinkti visą dėlionę. 
Prašėme įrodymų: jei keliautojai 
atsiuntė nuotraukas, įrodančias, 
kad tikrai svečiavosi Marijampo-
lėje, kad tikrai apžiūrėjo miestą 
reprezentuojančius objektus, mie-
lai juos išsiuntėme, – patirtimi 
dalijosi pašnekovė.

Už dyką neduoda
Anot jos, projektas Marijampo-

lei ir jos regionui turistiniu požiū-
riu buvo naudingas. Skaičiuojama, 
kad vedami tikslo įsigyti „Surink 
Lietuvą“ dėlionės magnetą mieste 
mažiausiai apsilankė apie 8 tūkst. 
turistų – būtent tiek magnetų  VšĮ 
„SMART Marijampolė“ atidavė-
pardavė turistams.

– Magnetas kainavo simbolinį 
1 Eur. Darbo dienomis jį buvo 
ir bus galima pasiimti pas mus, 
Marijampolės savivaldybės 1-ame 
aukšte įsikūrusiame turizmo in-
formacijos centre, savaitgaliais ir 
ne darbo metu – viešbučio „Mer-
cure“ registratūroje. Magnetų 
atsainiai ne tik paštu nesiuntėme. 
Ir atėjusių įsigyti magneto visada 
klausiame, kur buvo, siūlome ap-
lankyti objektus, kurių keliautojai 
pamatyti nebūna planavę, – mag-
neto įsigijimo sąlygas paaiškina R. 
Dragūnaitė.

Ši žiema stebina daug 
kuo, bet besniegės ir šiltos 
žiemos įvykių bei reiškinių 
yra daug daugiau, nei galime 
įsivaizduoti. Vienas tokių – 
vabzdžių ir pačių jautriausių 

jų atstovų – drugių – skraidymas. 
Net ir įprastos žiemos pradžioje 
dar galima pamatyti skraidan-
čius žiemsprindžius, o žiemai 
baigiantis ant sniego ropojančius 
drugių meškučių vikšrus. Tačiau 
šiemet drugių aktyvumo sezonas 
nesibaigia.

Gamtos tyrimų centro En-
tomologijos laboratorijos vyr. 
mokslo darbuotojas dr. Povilas 
Ivinskis, Vilniaus apylinkėse ti-
riantis žiemos drugius, primena: 
jų ekologija be galo įvairi. Vienas 
bruožų – žiemoti suaugėlio stadi-
joje, išsiritus iš lėliukės rudenį su-

laukti pavasario. Tokių suaugėlio 
stadijoje žiemojančių drugių yra 
įvairiose grupėse. 

Geriausiai žinomi tie, kurie 

• T
ai

 įd
om

u 
• Ypatinga – drugių – žiema

pasirodo dar esant sniegui, per 
atšilimus. Tai citrinukai, spungės, 
šeiriai. 

(Nukelta į 9 psl.)

O čia vasaros drugelis.  Selemono Paltanavičiaus nuotrauka
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Pažinimo laboratorija

– Kaip apibūdintumėte – kas 
tai yra tiriamoji žurnalistika? 
Kokie kriterijai paprastą straips-
nį skiria nuo tiriamojo?

– Tiriamoji žurnalistika – tai 
žurnalistikos šaka, kurią prak-
tikuojantieji savarankiškai at-
skleidžia naują, nuo visuomenės 
sistemingai ir kruopščiai slėp-
tą informaciją, turėjusią ar vis 
dar turinčią įtakos visuomenės 
ar valstybės gyvenimui. Tai – 
korupcijos atvejai, finansiniai 
nusikaltimai, piktnaudžiavimas 
padėtimi – ypač politikų, valstybės 
tarnautojų, verslininkų, žmogaus 
teisių pažeidimai ir kiti atvejai. 
Tiriantieji žurnalistai dažnai veikia 
kaip teisėsauga ar net slaptosios 

Pasaulinis žiniasklaidos laisvės 
indeksas rodo, kad žiniasklaidos 
laisvės srityje pirmauja Šiaurės šalys. 
Norvegija atsidūrė pirmoje vietoje, 
pakeisdama Suomiją, kuri didžiau-
sia žiniasklaidos laisve pasižyminčia 
šalimi buvo nuo 2010-ųjų iki 2016-
ųjų. Antroje vietoje – Švedija, po 
jų – Suomija ir Danija.

Žiniasklaidos laisvės indeksą 
kasmet nuo 2002-ųjų paskelbia 
organizacija „Reporteriai be sie-
nų“. Jis remiasi keliais kriterijais: 
pliuralizmu, žiniasklaidos nepri-
klausomybe, žiniasklaidos aplinka 
ir savireguliacija, reglamentuo-
jančiais įstatymais, skaidrumu 
ir infrastruktūros, palaikančios 

 Kovojantys su tiriamąja 
žurnalistika siekia 
sukompromituoti 

žurnalistų reputaciją
Jums smagiai leidžiant laiką 

kavinėje, vienas iš tyrėjų galbūt net 
sėdi už jūsų nugaros, palinkęs prie 
savo nešiojamojo kompiuterio ir 
sriubčioja latte. Taip, tikrai – norė-
dami išvengti būti susekti, tirian-
tieji žurnalistai dažnai naudojasi 
viešai prieinamu interneto ryšiu, 
kad „pasimestų“ kitų prisijungian-
čiųjų prie tinklo sraute, o norintieji 
sužlugdyti tyrimą negalėtų to taip 
lengvai padaryti. 

Nors laikai pakito, visgi Švedijos 
SVT televizijos tiriamosios žurna-
listikos televizijos laidos „Misija 
tirti“ (šved. Uppdrag granskning) 
redaktoriaus Nilso Hansono teigi-
mu, esminės žurnalistinio tyrimo 
strategijos liko tokios pat, kaip 
įsibrovimo į Watergate’o bylą išna-
grinėjusių „Washington Post“ žur-
nalistų Bobo Woodward’o ir Paulo 
Bernstein’o laikais. Skirtumas tas, 
kad šiomis dienomis informaciją 
tenka rinkti kompleksiškoje infor-
macinėje erdvėje, kurioje vyksta 
vietinės reikšmės informaciniai 
karai, metamos didelės viešųjų 
ryšių pajėgos sukompromituoti 
tiriančiųjų žurnalistų reputaciją, 
be to, žurnalistų šaltiniai turi 
patarėjų, mokančių, kaip jiems 
(ne)bendrauti su žurnalistais, yra 
saistomi įvairių konfidencialumo 
ir kitokių įsipareigojimų, o augant 
darbo santykių prekariatizacijai, yra 
ypač pažeidžiami. 

Kaip gimsta idėjos žurnalis-
tiniam tyrimui? Dažnai mums 
atrodo, jog tiriamoji žurnalistika 
būtinai susijusi su korupcija aukš-
čiausiuose valdžios sluoksniuose, 
neleistinais verslo, politikų ir vals-
tybės tarnautojų susitarimais. Tirti 
korupciją yra gera idėja, visgi tikrai 
ne vienintelė. Geros tiriamosios 
žurnalistikos idėjos gali kilti ir 
tiriant iš pirmo žvilgsnio nedidelį 
žmogaus teisių pažeidimą.

naujienų ir informacijos teikimą, 
kokybe.

Žinant, kokios gilios žinias-
klaidos ir žodžio laisvės tradici-
jos Skandinavijos regione, toks 
rezultatas neturėtų stebinti. Dar 
1770 m. Danijos ir Norvegijos 
sąjunga galėjo pasigirti tvirtesne 
spaudos laisve, nei bet kuri kita 
Europos šalis. O 2016 m. buvo 
švenčiamos 250-osios seniausio 
pasaulyje konstitucinio įstatymo, 
reglamentuojančio spaudos ir 
išraiškos laisvę, metinės. 1766 m. 
gruodžio 2 dieną Švedijos Riks-
dagas nubalsavo už tekstų cen-
zūros panaikinimą, piliečių teisės 
dalyvauti politiniuose debatuose 

užtikrinimą ir teisę gauti prieigą 
prie valstybinių dokumentų.

Pirmoje vietoje pagal laisvės 
indeksą esančios Norvegijos ži-
niasklaida vertinama kaip „ne-
priekaištinga, laisva, o žurnalistai 
nesusiduriantys su cenzūra ar 
politiniu spaudimu“. Visgi, pasak 
ataskaitų, per pastaruosius metus 
kai kurie žurnalistai susidūrė su 
islamo fundamentalistų grėsme.

„Reporteriai be sienų“ taip pat 
cituoja Norvegijos žiniasklaidos 
nuosavybės įstatymą, kuris draudžia 
didžiosioms žiniasklaidos kompani-
joms įsigyti daugiau nei 40 procentų 
bet kurio televizijos kanalo, radijo 
stoties ar dienraščio akcijų.

Indeksas rodo, kad per pas-
taruosius metus bendra žinias-
klaidos laisvės situacija pablogėjo 
beveik dviejuose trečdaliuose iš 
180 analizuotų valstybių. Šalių, 
kuriose žiniasklaidos situacija 
yra „gera“ arba „ganėtinai gera“, 
sumažėjo 2,3 procento.

Tai rodo, kad vis dėlto gyvename 
pasaulyje, kuriame išpuoliai prieš 
žiniasklaidą tapo įprasti, o tvirtos 
rankos politikų daugėja. „Žinias-
klaidos laisvės sumažėjo ten, kur 
įsigali autoritarizmas“, – skelbia or-
ganizacija „Reporteriai be sienų“.

Netgi Europoje, kur žinias-
klaida iš esmės yra laisva, situacija 
pablogėjo, daugiausia Lenkijoje ir 

Vengrijoje.
JAV atsidūrė 43 vietoje. Atas-

kaitos autoriai pažymi JAV pre-
zidento Donaldo Trampo žo-
dines atakas prieš žurnalistus ir 
bandymus nesuteikti prieigos 
prie Baltųjų Rūmų kai kurioms 
žiniasklaidos priemonėms.

„D. Trampo atėjimas į val-
džią JAV ir „Brexito“ kampanija 
Jungtinėje Karalystėje supurtė 
žiniasklaidą, atvedė pasaulį į naują 
post-tiesos, dezinformacijos ir 
netikrų naujienų erą.“

Lietuva pagal laisvės indeksą 
užima 30 vietą.

Parengta pagal 
„Business Insider Nordic“

Spaudos laisvės srityje pirmauja Šiaurės šalys

• Eksperto komentaras •

Lietuvoje tiriamosios 
žurnalistikos lyderiai – 

15min.lt ir LRT
Tiriamoji žurnalistika – nelengvas, tačiau be galo įdomus, vertingas 

žanras. Šios srities žurnalistika ne tik informuoja, pasakoja, bet atsklei-
džia tai, kas slepiama nuo visuomenės akių. Jos dėka mes tampame 
labiau išsilavinę, daugiau žinantys, o tuo pačiu – mokantys apsiginti 
keblioje situacijoje, atskirti melą, propagandą nuo tiesos. Ar Lietuvoje 
pakanka tiriamosios žurnalistikos publikacijų, laidų? Ar mus tenkina jų 
kokybė? Iš kokių šalių šio žanro subtilybių galėtume pasimokyti? Apie 
tai kalbamės su šiandienos „Pažinimo laboratorijos“ eksperte, Lietuvos 
žurnalistikos centro vadove Džina DoNAUSKAITE.

tarnybos, įvairiausi kontrolieriai 
ir inspektoriai, dažnai juos ir ap-
lenkdami, nes šie dėl įvairiausių 
priežasčių pražiopso ar nepastebi 
įsisenėjusių problemų, nekreipia į 
jas dėmesio.

 – Ar, Jūsų manymu, tiriamo-
sios žurnalistikos publikacijų 
Lietuvos spaudoje, interneto 
portaluose pakanka?

– Lietuvoje šiuo metu yra 
nemažai tiriamosios žurnalistikos 
publikacijų, bet, žinoma, jų norė-
tųsi daugiau. Svarbu atminti, kad 
tiriamoji žurnalistika, palyginti su 
naujienų, įvykių žurnalistika, taip 
pat rutinine žurnalistika, yra gana 
brangi. Ypač laiko sąnaudomis.

Lietuvai reikalinga globali 
tiriamosios žurnalistikos patirtis

Šiandien tiriamoji žurnalistika vis rečiau yra vienišo tyrėjo, renkančio ir analizuojančio dokumentus, 
darbas. Visuomenės gyvenimą mainanti žurnalistika – tiriamosios žurnalistikos komandų, turinčių pačių 
įvairiausių veiklos sričių žinių – programavimo, statistikos, grafinio dizaino, žurnalistikos, ekonomikos 
ar kitų, rankose. Žurnalistai dirba nebe redakcijose, o yra išsibarstę skirtingose pasaulio šalyse. 

Pavyzdžiui, į SVT (Švedija) te-
leviziją kreipusis gyventojams dėl 
esą neteisėtai už išžaginimą nuteisto 
šešiolikmečio, į miestelį, kuriame tai 
atsitiko, nuvykę žurnalistai suvokė, 
kad tema – tikrai ne korumpuotas 
teismas. Tema – apie vietos bendruo-
menę, palaikančią ir heroizuojančią 
žagintoją, engiančią nukentėjusią 
keturiolikmetę merginą, kurios šeima 
buvo priversta parduoti turėtą turtą ir 
dėl patiriamo smerkimo bei žeminimo 
išsikraustyti iš gimtinės. Žurnalistams 
tiriant šią temą, šešiolikmetis buvo 
apkaltintas dar vienu išžaginimu. In-
terviu davusio vietos kunigo reakcija 
į tai šokiravo: „Vargšas berniukas… 
(Ilga pauzė). Na, ir mergaitė taip 
pat“. Idėjos, kurias verta rutulioti iki 
tyrimo, kartais gali būti latentinės, 
lengvai neapčiuopiamos, neįrodomos 
dokumentais. Tačiau jos susijusios 
su socialiniais santykiais, kurie yra 
didžioji mūsų gyvenimo dalis. Saugi 
aplinka – visuomenės interesas. Dėl 
to juos verta tirti. 

Gera tema – stengtis 
priversti keistis 

sustabarėjusias sistemas
Galvojant apie idėją žurna-

listiniam tyrimui, pirmiausia 
reikėtų mąstyti apie tai, kas aktu-
alu auditorijai, kas jaudina šalies 
gyventojus labiausiai, pagalvoti 
apie kasdienes problemas, kurios 
pažeidžia mūsų interesus. 

Mąstant, kuo galima būtų 
pasitarnauti auditorijai, gimsta 
geriausios tiriamosios žurnalisti-
kos idėjos. Lietuvoje, pavyzdžiui, 
sistemiškai netiriamos visuomenę 
jaudinančios darbo užmokesčio, 
pajamų nelygybės, emigracijos 
ir kitos bėdos. Veikiau šios pro-
blemos menkinamos arba apsi-
ribojama atskirų žmonių istorijų 
perteikimu, apibendrinama nie-
kur nevedančiomis išvadomis apie 
asmeninę nesėkmę, likimą, Dievo 
valią ar net egzotiškąją karmą.

Kai gimsta idėja apie tai, kas 
svarbu auditorijai, reikia ieškoti 

konkrečios temos. Geriausia tai da-
ryti patekus į sistemą, atsakingą už 
situaciją, kurią norima tirti. Tai gali 
būti, pavyzdžiui, švietimo ar sveika-
tos apsaugos sistema. Patekus ten, 
reikėtų kalbėtis su joje dirbančiais 
žmonėmis, jų klausti – jei tu būtu-
mei žurnalistas, ką, tavo manymu, 
būtų aktualu sveikatos apsaugos 
ar kokioje sistemoje atskleisti ir 
paviešinti? Svarbu pasakyti, kad tai 
– dar ne interviu, o tik neįpareigo-
jantys pokalbiai. Paprastai sistemų 
tarnautojai turi nuomonę apie jų 
tarnybų viduje vykstančius pro-
cesus, o būdami pilietiški norėtų, 
jog negerovės būtų sprendžiamos. 
Viešinimas – vienas iš būdų, labai 
tinkamų sustabarėjusioms, sunkiai 
besikeičiančioms sistemoms. Dėl 
to galima įtikinti ne vieną žmogų 
bendradarbiauti. 

Tiriant korupciją, reikalinga 
šiek tiek kitokia strategija. Žurna-
listui tenka užsidėti ciniko kaukę ir 
galvoti – jei aš būčiau korumpuo-
tas, kaip galėčiau išnaudoti sistemą? 
Paprastai bet kurioje sistemoje, kur 
yra korupcijos galimybė, įmanoma 
rasti ir tą sistemą savo naudai pa-
sikinkiusių žmonių. Didžiausias 
iššūkis žurnalistams – prisikapstyti 
iki konkrečių schemų ir mechaniz-
mų, kaip tai yra daroma. 

Idėją ir temą berutuliojanti 
komanda savo gretose turėtų turėti 
velnio advokatą. Jo tikslas – numa-
rinti temą, amžiams ją užrakinti 
paskutiniame, labiausiai pridul-
kėjusiame redakcijos stalčiuje. 
Kitaip tariant, vienas iš komandos 
žurnalistų nuolat kritikuoja tyrimą, 
surenkamą medžiagą, tyrimo veiks-
mus, o likusiai komandai tenka 
galvoti, kaip atremti kritiką, kaip 
pagerinti tyrimą taip, kad prie jo 
niekas neprikibtų. Kadangi į žur-
nalistinį tyrimą investuojama daug 
laiko, pinigų ir žmonių darbo, jo 
pamatai turi būti neišjudinami.

(Nukelta į 7 psl.)
(Nukelta į  7 psl.)

Lietuvos žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė teigia, 
kad yra daug temų, vertų rimtų tyrimų. Žinoma, korupcija, bet ne 
tik ji. Priversti keistis sustabarėjusias, subiurokratėjusias sistemas 
gali būti ne mažiau efektyvu ir svarbu.

                       Nuotrauka iš Dž. Donauskaitės asmeninio albumo
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Lietuvai reikalinga globali 
tiriamosios žurnalistikos patirtis

Parengė Jolanta RAČAITĖ ir Džina DONAUSKAITĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Lietuvoje tiriamosios žurnalistikos lyderiai – 
15min.lt ir LRT

(Atkelta iš 6 psl.)
– Ar, Jūsų manymu, Lietuvo-

je reikėtų daugiau tiriamosios 
žurnalistikos pavyzdžių? Kokio-
mis temomis daugiausia daromi 
tyrimai?

– Galėtų tiriamosios žurnalis-
tikos būti daugiau, tačiau svarbu, 
kad ir skaitytojų auditorijos būtų 
toks poreikis – kad tyrimai būtų 
skaitomi ir vertinamos žurnalistų 
pastangos. Tyrimus atliekantys 
žurnalistai daug investuoja laiko 
ir pastangų į savo žinias, įgūdžių 
tobulinimą, nes nuolat atsiranda 
naujų tiriamosios žurnalistikos me-
todų. Tyrimų Lietuvoje daugiausia 
daroma apie politikų korupciją.

 – Kokios dar temos domina 
tiriamosios žurnalistikos at-
stovus? Kokiuose leidiniuose, 

interneto portaluose ar galbūt 
televizijoje tyrimų pasitaiko 
dažniausiai?

– Daugiausia tiriamosios žurna-
listikos yra leidiniuose, turinčiuose 
specializuotus tiriamosios žurnalis-
tikos skyrius ir žurnalistus, visą savo 
laiką skiriančius žurnalistiniams ty-
rimams. Neabejotinai šios srities asai 
Lietuvoje šiuo metu yra interneto 
portalas 15min.lt ir LRT (Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija). 

Neseniai įsikūrė Lietuvos tiria-
mosios žurnalistikos centras „Sie-
na“, akcentuojantis būtinybę tirti 
Lietuvoje vykstančius procesus 
regiono mastu (pvz., korumpuo-
tų Rusijos politikų ir verslininkų 
pinigų plovimą Baltijos šalyse (ne 
išimtis ir Lietuva) per įsikūrusius 
komercinius bankus). Tiriančiųjų 

žurnalistų temos – kaip ir visur, 
ne tik Lietuvoje – politikų ar 
valdininkų korupcija, piktnau-
džiavimas tarnyba, privatumo 
ir saugumo internete klausimai, 
finansiniai nusikaltimai, žmogaus 
teisių pažeidimai.

– Galbūt yra temų, kurios 
tiesiog prašosi tyrimų, rimtesnių 
publikacijų, bet žurnalistai į jas 
neatkreipia dėmesio?

– Yra daug temų, vertų tyrimų, 
ir yra palyginti mažai žurnalistų, 
kurie yra kompetentingi, pajėgūs, 
turi laiko ir yra pakankamai nepri-
klausomi tuos tyrimus daryti. Itin 
aktualios temos, mano manymu, 
telkiasi ir šalies regionuose.

– Gal galite paminėti keletą 
vertingų tyrimų Lietuvoje?

– 15min.lt tyrimas apie Seimo 

narį Artūrą Skardžių, kuris Seime 
protegavo jo šeimą finansuojančias 
energetikos įmones.  LRT tyrimas 
apie buvusį Valstybinio jūrų uosto 
vadovą Arvydą Vaitkų, kurio rin-
kimų kampaniją finansavo uoste 
besiplečiantys ir viešųjų pirkimų 
konkursus laimintys verslininkai. 
Portalo Siena.lt ir tarptautinių 
partnerių atliktas tyrimas apie 
per SEB Baltijos šalyse, taip pat 
ir Lietuvą, plaukusius neaiškios 
kilmės milijardus. 

 – Ar sunku žurnalistui ne-
prasilenkti su etika ir vis dėlto 
parengti gerą tiriamajai žurna-
listikai priskirtiną publikaciją?

– Nemanau, kad tiriamosios 
žurnalistikos atstovui turėtų būti 
sunku laikytis etikos. Etikos klai-
dos pasitaiko visiems – taip atsiti-
kus, svarbu pripažinti, atsiprašyti, 
pakeisti savo elgesį. Geros publi-
kacijos parengimas kartais visai 
nepriklauso nuo to, ar tiriantysis 

žurnalistas skrupulingai laikėsi 
etikos. Kartais gerai publikacijai 
parengti tiesiog pritrūksta laiko. 

 – Gal šioje srityje galime pa-
simokyti patirties iš kokių nors 
užsienio šalių žurnalistų?

 – Geri žurnalistai nuolat 
mokosi iš savo ir kitų klaidų, 
taip pat ir vieni iš kitų. Lietuvos 
tiriantieji žurnalistai tikrai nėra 
jokia išimtis. Daugelis jų dalyvauja 
tarptautiniuose tiriančiųjų žurna-
listų tinkluose – vyksta į metinius 
tiriamosios žurnalistikos semina-
rus, kuriuos kasmet organizuoja 
Stokholmo ekonomikos mokyklos 
Rygoje Medijų centras, dalyvauja 
Global Investigative Journalism 
Network veikloje, yra tarptautinių 
tiriamosios žurnalistikos organi-
zacijų partneriai, pvz., OCCRP 
– Organized crime and corruption 
reporting project (projektas kovai 
prieš organizuotą nusikalstamumą 
ir korupciją).

(Atkelta iš 6 psl.) 
Apie laiką, pinigus 

ir metodus
Tyrimai trunka palyginti ilgai, 

visgi galima laiką sutrumpinti, o 
išlaidas sumažinti. Tam reikalinga 
gerai apmąstyti tyrimo strategiją. 
Geras planas – lygu meistriškesnis 
tyrimas, mažiau išlaidų, mažiau 
išeikvotos žurnalistų energijos. 

Labai vertingas yra hipotezės 
metodas. Iš idėjos išgryninę temą, 
rašome hipotezę – prielaidą, 
kurią sutraukiame į vieną ar du 
sakinius. Hipotezės esmė – tai, 
ką mes norime tyrimu įrodyti. 
Jei medžiagos atrodo per daug 
ir atrodo pernelyg daug tyrimo 
aspektų, kampų (nes VISKAS juk 
YRA svarbu! – būtent taip tyrimo 
pradžioje atrodo), formuluojame 
kelias hipotezes ir iš jų pasirenka-
me svarbiausią. 

Klaidingo pasirinkimo nebū-
na – būna tik blogai suformu-
luotos hipotezės. Tad tam reikėtų 
skirti daug dėmesio, konsultuotis 
su visa žurnalistų komanda. Su-
formulavus hipotezę, gerai yra 
pradėti konstruoti įvykių laiko 
juostą – kaip viskas rutuliojosi. 
Laiko juostos gali turėti kelias 
dimensijas – įvykiai, dokumen-
tai, konkrečių istorijos herojų 
ėjimai ar sprendimai. Laiko 
juostų metodas taip pat padeda 
sutrumpinti žurnalistiniam tyri-
mui skirtą laiką.

Nemažai žurnalistinių tyrimų 
atsispiria nuo suinteresuotų šalių 
politikos, verslo ar asocijuotų 
struktūrų pasaulyje nutekintos 
informacijos. Tai – kartais net 
populiaresnis būdas išgryninti 
temą, negu neformalūs pokalbiai 
su sistemos žmonėmis. Visgi čia 
slypi vienas pavojus – tyrėjas gali 
tapti priklausomas nuo šaltinio 
teikiamos informacijos. 

Darbas su šaltiniais, su žmo-
nėmis iš sistemos turi būti gerai 
apmąstytas. Lankykitės posė-
džiuose, susitikimuose – ten, kur 
kitiems žurnalistams galbūt net 
neįdomu. Raskite šaltinius visose 
bent kiek susijusiose srityse.

Kaip rasti reikalingą šaltinį, 
kuris teiktų informaciją? 

Pirmiausia svarbu yra įvertinti 
šaltinio kompetenciją. Reikėtų 
pasirinkti žmones, disponuojančius 
jums aktualia informacija. Kitas 
dalykas – niekuomet negalvokite, 
kad „jis/ji niekuomet su manimi 
nekalbės“, bus piktas, neatsakinės 
į klausimus ir panašiai. Darykite 
prielaidą, kad jie tikrai su jumis 
nori kalbėti. Vienas iš blogiausių 
pretekstų susitikimui – prašyti 
interviu. Tą išgirdę šaltiniai taip ir 
įsivaizduoja savo pavardę straipsnių 
pavadinimuose ar anonsuose, tai 
gąsdina. Taip pat netinka sakyti to-
kių dalykų, kaip kad „atlieku tyrimą 
apie korupciją jūsų įmonėje“. Tinka 
sakyti, kad norite išsiaiškinti, kas 
atsitiko, – tai juk nėra melas.

Reikėtų demonstruoti pasiti-
kėjimą savimi, būti atviram, kiek 
tik įmanoma. Derėtų apsvarstyti 
ir tai, kad tam, jog ką gautumėte, 
gali tekti ir kai ką duoti iš savo 
tyrimo. Tai – kontroversiškas pata-
rimas, visgi kiekvienu atveju reikia 
įvertinti situaciją. Ar, pavyzdžiui, 
tam tikros informacijos suteikimas 
policijai gali padėti išjudinti jūsų 
tyrimą iš aklavietės? 

Visuomet siekite gauti raštiškų 
įrodymų šaltinių teiginiams, pra-
šykite doku-
mentų – net 
ir tų, kurie 
y r a  į s l ap -
tinti. Tame 
nėra nieko 
nepilietiška. 
Juk jūs nori-
te pajudinti 
sustabarėju-
sią sistemą.  

Atliekant 
tyrimą tikrai 
a t s i t i n k a 
t a i p ,  k a d 
šaltiniai ne-
nori kalbė-
ti. Vienas iš 
būdų spręsti 
situaciją – 
susitikus su 
šaltiniu, jį 

nuraminti, pakviesti kavos ir pa-
sakyti kažką panašaus į tai: „Gerai, 
jūs nenorite kalbėti, suprantu. Bet 
aš turiu kai ką jums papasakoti. Aš 
jums atskleisiu, ką žinau apie tai. 
Jūs man neprivalote sakyti nieko.“ 

Dažniausiai taip ir įvyksta pir-
mieji pokalbiai – šaltiniui pasidaro 
smalsu, ką gi žurnalistas žino. Po 
tokio susitikimo reikėtų parašyti 
padėkos laišką, atsisveikinti iki kito 
susitikimo – juk galbūt surinksite 
daugiau informacijos ir vėlgi turėsi-
te, ką jam/jai papasakoti. Susitikda-
mas su jumis šaltinis, net jei ir mano, 
kad esate truputį pamišęs, supranta, 
jog esate rimtai nusiteikęs. 

Prikalbinti susitikti galima ir 
naudojant kitas strategijas, pa-
vyzdžiui: „Turiu dokumentų, gal 
galėtumei man padėti suprasti, ką 
jie reiškia?“; „Kalbėjausi su žmo-
nėmis, daugelis sako, kad jūs esate 
labai kompetentingas, daug apie tai 
žinote“; „Man reikia pagalbos tikri-
nant faktus, net jei jūs ir nenorite 
su manimi kalbėti, gal galėtumėte 
padėti“ („mūsų visų interesas yra, 
kad tai, ką publikuojame, būtų 
tikslu ir teisinga“).

Kitaip tariant, norint ištirti pro-
blemą, tiriantiesiems žurnalistams 
tenka įrodyti, jog jie yra patikimi 
ir verti rizikos. Naudingos infor-

macijos suteikusiam šaltiniui verta 
rodyti jo suteiktos informacijos ga-
lutinę redakciją prieš publikuojant, 
t. y., leisti jam perskaityti jo paties 
citatų rankraštį. Derėtų atsižvelgti 
į pastabas, jei kai kurios vietos yra 
ypač jautrios, gali sukelti žalos. 

Reikėtų pakalbėti ir apie žmo-
nes, kurių veikla tiriama. Lietuvoje 
apskritai egzistuoja atsakymo teisės 
problema – dažnai tiriamiesiems 
į kritiką neleidžiama atsikirsti. 
Daugelyje žurnalistinės technikos 
vadovų patariama praktikams su 
tokiais šaltiniais kalbėtis tyrimo 
pabaigoje – kai surinkta pakanka-
mai įrodymų. Visgi ne visuomet tai 
pasiteisina. Susisiekti su tais, ant 
kurių pečių krenta atsakomybė, 
reikėtų kaip galima anksčiau tyrimo 
metu – kad nebūtų užkirstas kelias 
istorijai atsirasti, kad nenutekėtų 
informacija, kad nebūtų prarastas 
laikas tiriant temą, kurioje nėra pro-
blemos. Taip pat kad paaiškinimai 
nebūtų gaunami per vėlai, nelikus 
laiko jų patikrinti ir ištirti. 

Išskirtiniais atvejais, kai atsakin-
gi asmenys nesutinka komentuoti, 
būdas juos prikalbinti – tai sakyti, 
jog turite pakankamai įrodymų 
jų kaltei pagrįsti. Žinoma, tokiais 
pareiškimais švaistytis netinkama, 
jei prielaidos „šakėmis ant vandens 
rašytos“. 

Tiriantys žurnalistai savo hipo-
tezę paprastai gali pagrįsti 80–90 
procentų, ir dažniausiai trūksta 
kokio vieno dokumento ar įrody-
mo. Tokiu atveju viešinti istoriją 

labai knieti, visgi paskelbus ne visą 
informaciją, gresia užbraukti įdėtą 
laiką ir pastangas. Būsime kaltinami 
šmeižtu, nekokybe, gandų skleidi-
mu, pajuokiami kaip neatskleidę 
nieko naujo, įžeidimais. 

Visuomet verta tiriamosios 
žurnalistikos darbams turėti porą 
publikavimo strategijų. Minima-
laus tyrimo publikavimas – kai 
atskleidžiama naujos informacijos, 
apie kurią visuomenė nežinojo, o ji 
turi įtakos kasdieniam gyvenimui. 
Maksimalaus tyrimo publikavimas 
– kai atskleidžiama tiek naujos in-
formacijos, kad pakanka inicijuoti 
visos sistemos transformaciją ir 
pokyčius.

Efektyviausia tyrimus 
atlikti komandomis

Šiandien išaugus viešosios infor-
macijos valdymo technikų, viešųjų 
ryšių, kompromato kampanijų įta-
kai viešojoje erdvėje, tiriantiesiems 
žurnalistams tenka veikti labai grei-
tai ir apdairiai. Dėl to naudojantis ir 
klasikinėmis tyrimo technikomis, ir 
naujųjų technologijų teikiamomis 
galimybėmis, efektyviausia tyrimus 
atlikti komandomis ir viešinti tik 
tai, kas turi potencialo į visuomenės 
gyvenimą atpūsti šviežių vėjų. 

Straipsnis yra sukurtas naudo-
jantis Globalios tiriamosios žur-
nalistikos  konferencijos medžiaga 
ir yra projekto „Lietuvai – globali 
tiriamosios žurnalistikos patirtis“ 
dalis.

Straipsnio autorės pastebėjimu, tiriamosios žurnalistikos srityje Lietuvoje pirmauja interneto portalas 15min.lt ir LRT 
(Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija). 
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Marijampolės „Ryto“ pagrin-
dinėje mokykloje vyko ypatinga 
šventė – Integruota etnokultūros 
diena, skirta Tautodailės metams 
ir Vasario 16-ajai paminėti. 

„Vaivorykštė“ „Lašiukų“ grupės 
ugdytiniai su mokytoja Zita, 
logopede Vaida ir meninio ugdy-
mo mokytoja Irena sukvietė visą 
bendruomenę į mūsų valstybės 
atkūrimo dienos šventinį rytmetį 
„Lietuva vaikų širdim ir žodžiais 
apdainuota“. 

„Aitvarų“ grupės mokytojos 
savo ugdytiniams surengė edu-
kacinę popietę „Piešiu Lietuvą“ 
ir tapė trispalves ant marškinėlių, 
kuriais vilkėjo šventės dieną. Kaip 
ir dera, gimtadienis buvo švenčia-
mas su pačių gamintu tortu. 

Priešmokyklinio ugdymo 
„Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ gru-
pių mokytojos, tikėdamos, jog 
ugdytiniai ilgai prisimins tai, kas 
svarbu, surengė prasmingą rytmetį 
„Lietuva – mūsų širdyse, šypsena – 
vaiko veide“, skirtą tautos istorijai 
įprasminti. Salėje darželio ugdyti-
niai drauge giedojo šalies himną, 
dainavo, šoko, deklamavo eiles 
Lietuvai. Atvykę svečiai iš Trečiojo 
amžiaus universiteto pasakojo ma-
žiesiems apie mūsų šalies praeitį, 
dainavo patriotines dainas. 

Mūsų darželyje „Rūta“ buvo 
jauku, gera ir šviesu nuo ryškių 
mūsų valstybės vėliavos spalvų.

Regina RAMANAUSKIENĖ,
ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė,

Alina SLANČIAUSKIENĖ,
priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja

Tautinės juostos motyvais pa-
sipuošusi mokykla visus pasitiko 
vasario 14-osios rytą – meilės savo 
gimtinei, savo šalies istorijai, savo 
šalies žmonėms ir savo artimie-

siems dieną... Visi pasipuošę – kas 
tautiniais rūbais, kas įsisegę į atla-
pus ar įsipynę į plaukus vėliavos 
spalvomis išaustą juostelę, ruošėsi 
renginiui.

Mokyklos fojė puikavosi nuos-
tabi senovinių daiktų paroda. Į 
ją eksponatus rinko ir nešė visi 
mokyklos bendruomenės nariai 
– ieškojo savo senelių palėpėse, 
spintose, kluonuose... Parodoje 
puikavosi juostos ir staltiesės, 
lovatiesės ir pagalvių užvalkalėliai, 
geldos, kultuvės, žibalinės lempos 
ir kt. Pradinių klasių mokytojos 
pasistengė atsakyti į vaikų klausi-
mus, kam kai kurie daiktai buvo 
naudojami.

Salėje pasipuošusi tautiniais 
rūbais pasitiko Marijampolės 
kultūros centro parodų organi-

zatorė ir etnokultūros specialistė 
Onutė Surdokienė. Ji papasakojo 
vaikams, kas ta etnokultūra, kodėl 
šie metai – Tautodailės metai. 

Šventę pradėjo ansamblis iš 
Kauno „Ainiai“ su savo nuostabia 
programa „Piemenėlių išdaigos“. 
Tai vienintelis šalyje unikalus 
kolektyvas, sukaupęs senovinių 
liaudies instrumentų ir kūrybiš-
kai, profesionaliai perteikiantis 
protėvių papročius ir tradici-
jas. Mūsų mokyklos pradinukai 
ne tik susipažino su senoviniais 
instrumentais, bet išgirdo daug 
pokštų ir erzinimų, pokštavo ir 
žaidė taip, kaip kažkada senovėje 
piemenėliai... 

Marijampolės kraštotyros mu-
ziejaus liaudies menų specialistės 
edukatorės pristatė audimo amatą 

Nuotrauka iš darželio archyvo 

Integruota etnokultūros diena „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

Nuotrauka iš mokyklos archyvo  

„Lietuva – mūsų širdyse, šypsena – vaiko veide“

Vasario16-oji reikšminga kiek-
vienam lietuviui, gerbiančiam 
savo šalies istoriją. Tai diena, kai 
susimąstome ir naujai pažvelgiame 
į savo valstybę – stiprią ir savaran-
kišką šalį.

Vasario 14 dieną Marijam-
polės vaikų lopšelyje-darželyje 

Kadangi ikimokykliniame am-
žiuje įgytos patirtys yra reikšmin-
gos, Marijampolės lopšelio-darže-
lio „Rūta“ bendruomenė stengiasi 
sudaryti sąlygas perimti tradicijas 
vaikams priimtinais būdais. 

Vasario 16-oji – tai šventė, 
simbolizuojanti tautos stiprybę, 
dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei. 
O lopšelio-darželio ugdytiniai šią 
šventę vadina Lietuvos gimtadie-
niu. Jie įvykius geriausiai prisi-
mena ir supranta tada, kai patys 
prisideda prie renginio ruošimo 
ir aktyviai jame dalyvauja. Visą 
savaitę grupėse vyko pokalbiai, 
diskusijos, buvo žaidžiami žai-
dimai, kuriami meniniai darbai 
apie mylimą gimtinę, valstybės 
simbolius. Vaikai gaminosi tris-
palvius papuošalus, kuriais puo-
šėsi ne tik patys, bet ir dovanojo 
bendruomenės nariams, svečiams. 
Vyko gražiausio lietuviško žodžio 
rinkimai. Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
Draugystės filiale buvo pristatyta 
kūrybinių darbelių ir piešinių 
paro dą „Mūsų mažoj širdelėj – 
daug meilės žemelei“.

ir jo rūšis. Pradinukai smagiai 
pynė tautines juosteles, iš kurių 
gamins dekoracijas Kovo 11 
dienai paminėti. Mokiniai pynė 
po keturis, ir pynimas buvo toks 
originalus, kad jie liko sužavėti.

Visus linksmino, liaudies dai-
nų ir žaidimų mokė Marijampolės 
vaikų ir jaunimo folkloro ansamb-
lis „Žolynukai“. 

Pradinių klasių mokytojos 
savo mokinius supažindino su 
senovinių skrynių dekoravimo 
ir puošybos elementais, karpinių 
menu. Vaikai puošė kraitines skry-
nias tautiniais motyvais, dekoravo, 
spalvino, bandė karpinių meną 
pritaikyti savo darbeliuose. Visi 
kūrybiniai darbai eksponuojami 
mokyklos fojė, kur bendruomenė 
dar ilgai galės jais grožėtis.

Svetlana ANDRIUŠIENĖ, 
pradinių klasių mokytoja

Buvo surengta piešinių paroda 
„Mes – Lietuva“, kurią suorga-
nizavo priešmokyklinio ugdymo 
mokytojos Aušra ir Diana. Grupių 
ugdytiniai savo emocijas, meilę 
ir pagarbą Tėvynei išreiškė savo 
piešiniuose. Džiaugiamės, kad 
rytmetyje savanoriavo ir ugdytinės 

Edvinos mama Vaida Gudaitytė, ji 
visiems pagrojo kanklėmis, atliko 
lietuvių liaudies kūrinius apie 
mūsų gimtinę, jos gamtos grožį. 
Kartu giedojome Lietuvos himną, 
dainavome dainas, žaidėme žai-
dimus, deklamavome eilėraščius. 
Aptarėme visus valstybingumo 
simbolius, atsakėme į klausimą, 
kas yra Lietuva – tai miškai ir 
paukščiai, žmonės ir namai, gėlės, 
upės, jūra, Gedimino pilis, tai tu ir 
aš, tai mūsų gimtinė Lietuva…

Šią dieną visi  pajutome, ko-
kia tvirta, vieninga mūsų tauta, 
kuria gali didžiuotis kiekvienas 
Lietuvos pilietis. Tad branginkime 
sunkiai iškovotą laisvę, mokėkime 
džiaugtis, mylėkime ir tausokime 
ją. Prasmingais darbais ir idėjomis 
susitelkę kurkime savo krašto 
gerovę.

Z. DZETAVECKIENĖ, 
„Lašiukų“ grupės mokytoja  

V. BRUŽINSKIENĖ,
logopedė 

• Iš redakcijos pašto •

Tėvynė – širdim ir žodžiais apdainuota

Nuotraukos iš darželio archyvo
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(Atkelta iš 5 psl.)
Kitus drugius galime pamatyti 

tik apžiūrėdami lauko lempas ar 
atlikdami tyrimus bei naudoda-
mi šviesines vabzdžių gaudykles. 
Viliojami šviesos, net ir nulinėje 
temperatūroje atskrenda vienas 
kitas plėšrusis vėlyvis, taškuotasis, 
ievinis vėlyviai, kelios rūšys ilga-
sparniukų. Šios žiemos ypatybė, 
kad drugių skrenda palyginti 
daug, o vienas dažniausių – šiaip 
jau retas ievinis vėlyvis.

Šilta žiema koreguoja ir pavasa-
rį išsiritančių drugių pasirodymą. 
Sniegsprindis įprastai randamas 

Ypatinga – drugių – žiema

Jau ne vienerius metus Kovo 
8-osios proga į koncertą mari-
jampoliečius sukviečia Biruta 
Pėveraitytė-Giraitienė, savo kū-
ryba norinti pasidalinti su kitais. 
Skamba jos žodžiais sukurtos 
įvairių kompozitorių dainos, atlie-
kamos žinomų Lietuvos atlikėjų. 
Šie metai ne išimtis, koncertas vėl 
bus, skambės dainos ir ne tik...

Kovo 7 d., šeštadienį, 16 val. 
Marijampolės kultūros centre 
Birutos Pėveraitytės-Gi-
raitienės ir kompozitoriaus 
Jaroslavo CeChanovičiaus 
autorinis koncertas „Karalie-
nė širdies“. Jame skambės 
bent dvi dešimtys naujų dainų, 
instrumentiniai kūriniai. Koncer-

• Kviečiame apsilankyti •

Vasario 19 dieną Marijampolės 
Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje 
mokykloje vyko respublikinė teori-
nė-praktinė pedagogų konferencija 
„Aktyvi mokyklos bendruomenė – 
saugi, sėkminga mokykla“, kurios 
idėjos autorė – mokytoja Loreta 
Andriuškevičienė. 

Pranešimus skaitė pagrindiniai 
lektoriai ir pedagogai darbo gru-
pėse. Pedagogų pranešimų temos 
įvairios, pristatymai įdomūs, kū-
rybingi. Marijampolės Rimanto 

Vasario 12 dieną lopšelyje-
darželyje „Nykštukas“ svečiavosi 
Marijampolės Sūduvos gimnazi-
jos jaunieji policijos rėmėjai Vik-
torija Grigaitė, Adrijana Pečio-
kaitė, Matas Bielevičius, Amelija 
Gelčytė, Goda Grybaitė ir socia-
linė pedagogė Dalia Lodienė. 

Jaunieji policijos rėmėjai vedė 

kino juostas. Kaip ir įprastoje 
išmaniojoje televizijoje, praleisti 
laidų įrašai prieinami 14 dienų. 
Atskirą skiltį šioje platformoje turi 
ir mažiesiems žiūrovams skirtas 
turinys.

Nors „Telia Play“ pirmiau-
sia – mažųjų ekranų televizija, ji 
gali tapti ir didžiuoju ekranu, jei 
vasarnamyje ar pas draugus yra 
išmanusis televizorius. Transliaci-
ją iš telefono ar planšetės į didįjį 
ekraną lengvai perkelsite pasinau-
doję „Chromecast“ technologija. 
Be to, „Telia Play“ programėlė 
veikia prisijungus prie bet kurio 
interneto tiekėjo fiksuotojo, mo-
biliojo ar „WiFi“ tinklo.

Tik „Telia TV“ klientams skir-
tą „Telia Play“ programėlę galima 
atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App 
Store“ parduotuvių. Paslauga taip 
pat pasiekiama internetinėje sve-
tainėje TeliaPlay.lt. 

Užsukite į artimiausią „Telia“ 
saloną arba susisiekite telefonu 
1817 – sužinokite daugiau ir už-
sisakykite! Daugiau informacijos 
– Telia.lt.  Užs. 209.

„Aš nežiūriu televizijos!“ 
Gal neturite galimybės?

tas žmogus nurodė televizijos pasi-
gendantis... virtuvėje gamindamas 
maistą. Na, o sporto transliacijų 
negalėdami žiūrėti namuose pasi-
genda didelė dalis vyrų. 

Dabar ši problema išspręsta. 
Jau seniai naudojamasi išma-
niosios televizijos „Telia TV“ 
privalumais – dviejų savaičių 
įrašais, galimybe atsukti ir stabdyti 
tiesiogines transliacijas, nuomotis 
filmus ir žiūrėti pasaulyje pripa-
žintus HBO serialus. „Dabar mes 
pirmieji Lietuvoje žengėme didelį 
žingsnį į priekį ir savo klientų 
patogumui sukūrėme nešiojamą 
išmaniąją televiziją „Telia Play“, 
kuri telefone ar planšetėje veikia 
kaip programėlė“, – sako „Telia“ 
televizijos vadovė Eglė Zaikauskie-
nė. „Telia TV“ klientai išmaniąją 
televiziją nuo šiol gali matyti bet 
kur (telefone ar planšetėje) be 
jokio papildomo mokesčio. Mo-
biliojoje „Telia Play“ televizijoje 
galima žiūrėti ne tik lietuviškus ir 
užsienio TV kanalus, bet ir HBO 
siūlomą turinį, „Kino pavasario“ 
filmus, išsinuomoti naujausias 

Pastaruoju metu tapo madinga 
sakyti, kad (jis, ji, jie...) nežiūri 
televizijos, nes tai lyg ir „ne lygis“, 
ten nieko gero neparodo. Tačiau 
vos kalbai pasisukus bet kuriuo 
klausimu, kyla diskusijos: paaiškė-
ja, kad visi viską žino, ir sužinojo, 
pamatė ar išgirdo ne kur kitur, 
o būtent per televiziją... Ką jau 
kalbėti apie vyresnius mūsų pilie-
čius, kurių dienotvarkėje televizija 
(pradedant žiniomis ir baigiant se-
rialais) tikrai užima svarbią, kone 
šeimos nario, vietą. Ir jei atsitinka 
taip, kad keliaujant, atostogaujant, 
kur nors užmiestyje pamėgtų 
prog ramų negalima matyti, tai 
sukelia daug nepasitenkinimo.

Tai patvirtino ir naujausia 
tyrimų bendrovės „KOG Institu-
te“ 2019 metų gruodžio 17–31 
dienomis atlikta apklausa. Be-
veik trečdalis žmonių TV norėtų 
žiūrėti keliaudami automobiliu, 
traukiniu ar autobusu, o penkta-
dalis – būdami užsienyje. Vienas iš 
septynių Lietuvos gyventojų savo 
TV norėtų pasiimti į sodybą ar 
stovyklaudami gamtoje, o kas šeš-

edukacinę valandėlę. Įdomiai pa-
pasakojo apie saugaus eismo ir 
saugaus elgesio kelyje taisykles. 
Darželinukai turėjo galimybę pa-
bendrauti ir su savo numylėtiniu 
– šuneliu Amsiu. 

Danutė BISKIENĖ, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Stankevičiaus pagrindinės mo-
kyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Vida Bačinskaitė kalbėjo 
apie mokyklą, skirtą vaikams, tė-
vams ir mokytojams. Ką mokykloje 
gali tėvai ir kaip jie telkiami veiklai, 
pasakojo dr. Virginija Rupainienė ir 
Rytis Kaminskas, Kauno Panemu-
nės pradinės mokyk los tėvų tarybos 
pirmininkas. 

„Mokykla – tarsi duonos kepyk-
la“ – tai Rimanto Stankevičiaus 
pagrindinės mokyklos tarybos 

Kol mokiniams buvo atostogos, jų mokytojai laiką išnaudojo tobu-
lindamiesi ir dalindamiesi patirtimi. Nuotrauka iš mokyklos archyvo

Respublikinė pedagogų konferencija 

„Saugaus eismo ABC“

tėvų atstovės Jūratės Survilienės 
pranešimas. Programų „Pasakos 
augimui“ ir „Asmenybės ugdymo 
užsiėmimai“ autorė bei vadovė 
Akvilė Sadauskienė savo pranešime 
uždavė klausimą: „Būtinybė telkti(s) 
(į) bendruomenę – vienintelis kelias 
į laimę?“. Konferencijos dalyviai 
išsinešė daug minčių, daug klau-
simų... 

Eglė ALENSKAITĖ,
neformaliojo ugdymo 

organizatorė

gerokai aptirpus sniegui, kovo 
mėnesį. Šiais metais pirmieji šie 
drugiai stebėti jau vasario pra-
džioje. Didžioji dauguma drugių 
pasirodys, kai nusistovės pastovi 
teigiama temperatūra, sieksianti 
bent 10 laipsnių. 

Šios palyginti šiltos žiemos 
padariniai gal ir apgaus vieną kitą 
vabzdį, bet tai nebus visuotinis 
reiškinys. Kad drugiai pradėtų 
masiškai ristis iš lėliukių, reikia, 
jog aukšta temperatūra išsilaikytų 
bent keletą dienų 

Gamtos tyrimų centro 
informacija 

Koncertas moterims – 
ir ne tik joms...

te kartu su Lietuvos pučiamųjų 
orkestru „Trimitas“, kuriam di-
riguos Jaroslavas Cechanovičius, 
dalyvaus gražus būrys atlikėjų: 
mecosopranai Judita Leitaitė ir 
Sandra Stasiūnaitė, sopranai Eglė 
Juozapaitienė ir Ieva Juozapaitytė, 
baritonas Dainius Puišys, koncer-
to svečias – Andrius Vasiliauskas, 
renginio vedėja Alfreda Cechano-
vičienė. Renginio globėja Irena 
Lunskienė.

Bilietas – 10,5 Eur.
„Suvalkiečio“ informacija
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įdarbintų nepilnamečių asmenų 
socialinio ir sveikatos draudimo 
išlaidas. Taip pat šiek tiek didino-
me ir maksimalią galimos paramos 
sumą, kuri nuo šiol galės būti net 
1500 Eur. Taip pat nuo 3 iki 2 
metų sutrumpinome terminą, 
po kurio vėl galima kreiptis dėl 
paramos“.

Daugiausia paramos –
įrangos įsigijimui

SVV rėmimo komisija suskai-
čiavo, kad 2019 metais fondas pa-
ramą skyrė net 21 verslo subjektui, 
tai didžiausias rezultatas per pasta-
ruosius trejus metus. Beveik pusė 
skirtos paramos (apie 48 proc.) 
buvo naudojama padengti dalį 
patirtų įmonės įrangos įsigijimo 
išlaidų. Apie 15 proc. paskirtos 
paramos buvo panaudota pa-
dengti dalį patirtų nekilnojamojo 
turto nuomos išlaidų. Kiek rečiau 
SVV rėmimo fondas paramą skyrė 
personalo mokymo ar rinkodaros 
išlaidoms kompensuoti. Anot P. 
Marozo, atnaujinti fondo nuos-
tatai leidžia paramą panaudoti 
efektyviau bei ten, kur labiausiai 
reikalinga: „Ateityje nuostatus dar 
būtų galima tobulinti, įtraukiant 
naujas paramos panaudojimo sri-

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui didėja dvigubai, 
o Marijampolės LEZ per žingsnį nuo 2,8 mln. eurų ES investicijų

Marijampolės savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija skaičiuoja, kad 2019 metai Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondui 
buvo ypač sėkmingi – išplėtus fondo nuostatus pavyko panaudoti ne tik visą suplanuotą biudžetą, bet ir skirti papildomų lėšų, iš viso per 2019 metus paramai 
SVV įmonėms paskirta 16,6 tūkst. Eur. Marijampolės savivaldybės tarybos ką tik patvirtintas 2020 metų biudžetas užtikrina, kad SVV rėmimo fondas šiais 
metais didės dvigubai. 

Fondo nuostatuose – 
svarbūs pakeitimai

Anot Marijampolės savival-
dybės mero pavaduotojo ir SVV 
rėmimo komisijos pirmininko 
Pauliaus Marozo, tai, kad pavyko 
panaudoti visą fondo biudžetą, 
lėmė informacijos sklaida ir atnau-
jinti fondo nuostatai: „Džiaugiuosi 
komisijos darbo rezultatais, kurie 
viršijo lūkesčius. Sėkmingas fondo 
viešinimas, nuostatų papildymas ir 
bendradarbystės centro „Spiečius“ 

įkūrimas lėmė didelį smulkiojo ir 
vidutinio verslo įmonių susidomė-
jimą šiuo fondu. Praėjusiais metais 
fondo biudžetas buvo visiškai 
išnaudotas tam, kam ir sukurtas, 
o tai nebuvo pasiekta jau keletą 
metų. Komisijoje nusprendėme 
atsisakyti reikalavimo, kad įmonė 
būtų registruota Marijampolės sa-
vivaldybėje, nuo šiol pakanka, kad 
veikla būtų vykdoma Marijampo-
lės savivaldybėje. Nuostatuose taip 
pat numatėme galimybę padengti 

tis ir paramą dar labiau paskirstant 
tikslinei įmonių grupei. Taip pat 
noriu paminėti, kad prie paramos 
fondo žinomumo daug prisideda 
įvairūs verslo klubai ir organi-
zacijos, ypač naujai įkurtas ben-
dradarbystės centras „Spiečius“, 
kuriame fondą pristatyti teko ir 
man pačiam.“

Plečiama LEZ teritorija
Dar vienas svarbus Savivaldy-

bės tarybos posėdžio sprendimas – 
Marijampolės regiono integruotų 
teritorijų vystymo programos 
(ITVP) pakeitimas, kuris leis už-
tikrinti, kad investicijų sulauks ir 
Marijampolės LEZ teritorija. Sie-
kiant didinti Marijampolės miesto 
ir savivaldybės patrauklumą pri-
vačioms investicijoms ir gerinti 
gyvenamųjų bei pramoninių teri-
torijų pasiekiamumą, teritorijoje 
prie šiaurės rytinės Marijampolės 
miesto ribos, netoli „Via Baltica“ 
ir „Rail Baltica“ magistralių, pla-
nuojamas dujų, elektros tiekimo 
linijų, vandentiekio, nuotekų, ry-
šių, melioracijos tinklų atvedimas, 
taip pat kelio tiesimas. 

Sausio pabaigoje Marijampo-
lėje apsilankiusi LR vidaus rei-
kalų ministrė Rita Tamašunienė, 

susipažino su planuojama LEZ 
teritorijos plėtra ir aplankė jau 
veikiančią UAB „Dovista“ gamyk-
lą. Anot ministrės, Marijampolės 
LEZ yra viena iš geriausiai valdo-
mų LEZ visoje Lietuvoje. Tą kartą 
su ministre buvo kalbama ir apie 
tolimesnę LEZ plėtrą panaudojant 
Europos Sąjungos finansavimą. „Po 
ministrės vizito turėjome skubiai 
atlikti svarbius ITVP pakeitimus. 
Džiaugiuosi, kad viską  atlikę 
laiku esame vos per žingsnį nuo 
2,8 mln. Eur Europos Sąjungos 
finansavimo inžinerinės infras-
truktūros įrengimui. Mūsų LEZ 
teritorijoje jau yra pavyzdys, kaip 
sudarius palankias sąlygas galima 
pritraukti naujų investicijų, kurti 
naujas darbo vietas ir tokiu būdu 
užtikrinti savivaldybės ir viso Ma-
rijampolės regiono ekonomikos 
augimą“, – Savivaldybės tarybos 
posėdžio sprendimus komentavo P. 
Marozas. LR Vidaus reikalų minis-
terija planuoja, kad galutinis spren-
dimas dėl ES finansavimo skyrimo 
Marijampolės LEZ teritorijai bus 
priimtas dar šį mėnesį.

Marijampolės savivaldybės 
administracijos 

Komunikacijos skyrius
Užs. 210.

Skaniausios daržovės – pačių užaugintos

Uždarame butelyje susikurti augalų te-
rariumą gali kiekvienas, pakuotėje yra visos 
reikalingos medžiagos ir įrankiai.                     

Autorės nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.)
Nenauji, bet labai gerai de-

rantys ir mėgiami „Borsalina“, 
„Zlatava“, „Taiko“, taip pat že-
maūgiai, auginantys kiaušinio 
formos vaisius „Pink Thai Egg“, 
citrinos formos „Citrina“. Daug 
įvairių spalvų, formų smulkiavaisių 
– kokteilinių – pomidorų. Ypač 
gražius, širdelės formos vaisius 
užaugina „Gardenberry“, vietoje 
gėlių balkonuose siūlomi svyrantys 
„Balconi Yellon“. 

Ne tik ant palangių
Kol dar vėsu, šiltnamyje reikėtų 

pasisėti ridikėlių „Rondar“, „Kas-
par“, „Vienna“. Tik berti geriau po 
sėklelę, tada visos sudygs ir užaugs. 
Tiems, kas mėgsta nestandartinių 
formų daržoves, siūloma į lengvą 
žemę pasisėti morkų „Oneira“ – 
užaugs labai ilgos, plonos, skanios, 
sultingos. Siūlomos ir garbanotų 
kopūstų „Quick & Easy“ juos-
telės. 

Tarp prieskoninių augalų sėklų, 
be tradicinių, pasirinkti galima ir 
Azijos virtuvei tinkantį vandeni-
nį sukutį, kurio skonis primena 
špinatus, sūriąsias žoles, tinkamas 
sušiams, perlamutrinių kleitoni-
jų, 6 veislių bazilikų, citrinžolių 
(prieskonis ir gėlė), labai mėgiamų 
uoginių burnočių arba peruvinių 
dumplūnių, kurių uogos nunoksta 
tik nuskintos. Iš „Bio“ ženklu pažy-
mėtų augalų S. Puškorienė atkreipė 
dėmesį į naują mėtą „Mini Mint“, 
dekoratyviais, kvapniais ir sultin-

gais lapais, tinkančią ir arbatai, ir 
puošimui. 

Gėlynas – butelyje...
„Žalioje stotelėje“ siūloma ir 

nemažai naujovių. Sėją palengvins 
sėklų kilimėliai su įvairių veislių 
prieskoninių (ir ne tik) daržovių, 
gėlių deriniais. Puiki dovana sau ir 
draugams – vasarinių gėlių: karde-
lių, plukių, jurginų gumbų krep-
šeliai, kuriuose augalai suderinti 
pagal spalvas, atspalvius. Dar viena 
naujovė – augalų terariumai… 
buteliuose. Komplekte – ne tik 
indas, bet ir medžiagos, priemonės 
terariu mui įrengti, augalams paso-
dinti. Be to, šiemet kambarinių au-
galų vazonams pagyvinti siūlomos 
ir spalvotos granulės. 

Reikėtų paskubėti pasisėti ir 
gėlių: pelargonijų, petunijų, sur-
finijų, bakopų, lobelijų, šlamučių. 
Šiųmetė naujiena – violetinės 
aguonos „Amaring“. Perkamos 
zinijos, dekoratyvūs kopūstai, 
rugiagėlės, smilginės gėlės.

Vėliau pasėsi, 
vėlesnį ir derlių turėsi
Beveik visas sėklas, kuriomis 

prekiauja parduotuvėje Kauno 
gatvėje, Dalia Kazlauskienė iš-
bandžiusi pati, tad pirkėjai į jos 
patarimus įsiklauso. O ji netgi 
nuramina tuos, kurie baiminasi 
susivėlinę pasisėti paprikų.

– Žmonės skuba, bet pavasaris 
ankstesnis nebus, – sako D. Kaz-
lauskienė. – Dieną karšta, naktį 

šalta, tad augalai tikrai neaugs 
greičiau. Mano paprikos sudygo 
per tris dienas. Išbandžiau anks-
tyvąsias sėklas „Solario“ ir pati 
nustebau. Šiaip paprikas patariu 
pasėti iki kovo 15 d. ir jos puikiai 
užaugs ir sunokinti vaisius suspės. 
Žinoma, anksčiau pasėjus galima 
tikėtis ir ankstesnio derliaus. Siūly-
čiau išbandyti raudonąją storasienę 
papriką „Rodrigo“, kuri užaugina 
iki 250 g vaisius, arba šiek tiek ma-
žesnę geltonąją „Twingo“, taip pat 
pusiau aitriąją „Jalapeno“ ir „Dra-
ky“, – pataria D. Kazlauskienė.

Geriau mažiau, bet įvairių
Pomidorų Dalia sako nesėjanti 

be kovo 15 d. „Kuo mažesnius 
pasodini į šiltnamį, tuo jie grei-
čiau atsitiesia, sutvirtėja“, – sako 
ji. Besiruošiantiems pomidorų 
užsiauginti balkonuose patariama 
pasisėti savidulkių žemaūgių „Be-
talux“, „Bajaja“, užauginančių po 
kelis šimtus vaisių. Didelius vaisius 
– iki 400 g – užaugina „Saraceno“ 
arba „Beef Bang“, vėl prekiaujama 
pernai pasigestais „Lemon boi“, 
siūlomi ir nauji „Troy“, „Spar-
taco“, smulkiavaisiai „Mandat“, 
„Pandorino“, juodi pomidoriukai 
„Vipon“. 

Pardavėja pataria paprikas pa-
sėti visas, nes jų daigumas neilgas, 
o pomidorų geriau užsiauginti 
įvairių rūšių po kelis. Jų, kaip 
ir agurkų sėklos daigios būna ir 
keletą metų.

Ant palangių dėl savęs D. Kaz-

lauskienė siūlo iki kovo 
20 d. pasisėti agurkų. 
Iš naujų – kekiniai, 
apie 12 cm agurkė-
lius vedantys „Zizel“, 
taip pat ankstyvieji 
„Rossine“. Į lysvę tiks 
„Legalas“, „Faster“, 
„Anulca“, „Julian“, 
karnišono tipo „De 
Paris“. 

Loveliuose pasisė-
ti ir daigelius perso-
dinti į lysvę siūloma 
traškių salotų „Rios“, 
sviestinių „Sotalis“ ir 
„Malis“, kurios susuka 
lapus, kaip kopūstai. 

O kaipgi be gėlių! 
Pasisėkite piliarožių, 
kosmėjų, astrų, zinijų, 
kermėko.

Ant palangių – 
ir svogūnai

Sėklų kainos šie-
met beveik nesiskiria 
nuo pernai. Yra ir visai 
pigių, kainuojančių centus, yra ir 
tokių, kurių kelios sėklos kainuoja 
beveik 5 eurus. Brangesnės H raide 
pažymėtos sėklos – hibridinės, 
kokybišką, gausų derlių vedančios. 
Taupantieji iš anksto nusiperka 
po 1–2 pakelius. Pernai pritrūkus 
svogūnų šiemet žmonės juos pirkti 
pradėjo anksti. Sausi kokybiški 
sodinukai tikrai nesudygę išsilaikys 
iki gegužės, kai bus laikas juos so-
dinti į dirvą. Dabar jų kilogramas 

3,4–3,9 euro. Svogūnų sodinukus 
galima užsiauginti ir patiems – pa-
sėti į dėželes, o paskui persodinti.

O kad sėklos loveliuose greičiau 
sudygtų, D. Kazlauskienė pataria 
jas suberti į žemę, palieti, ant vir-
šaus dar užberti žemių ir visą lovelį 
įkišti į polietileno maišą, užrišti ir 
palikti 18–20 laipsnių šilumoje 
2–3 dienoms. Sėkloms sudygus 
lovelį padėti ten, kur daugiau 
šviesos.
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šoninės – 4,4 Eur, liežuvių – 5,5 
Eur, ausų – 6 Eur, karkų – 2,5 
Eur, kojų – 1,6 Eur, galvų – 0,8 
Eur, kaulai – 0,3–0,7 Eur, žarnų 
– 3,7 euro.

Šaltai rūkyto kumpio kilo-
gramas kainavo 7,5–8,2 euro, 
nugarinės – 10,9–11,9 Eur, rūkytų 
lašinių – 7 eurus, sūdytų su raume-
niu – taip pat 7 Eur, be raumens – 6 
Eur, rūkytų karkų be kaulo – 6,5 
euro.

Prekiavo įvairiais padažais: 
spanguolių, spanguolių su kriaušė-
mis, trintų spanguolių ir kt. 280 g 
indelis kainavo 4,2 euro. Už dešim-
tį vištų kiaušinių prašė 1,5–2 Eur. 
Pusė litro sėmenų aliejaus kainavo 
4,5 Eur. Už salotų vazonėlį prašė 80 
centų. Morkas, burokėlius, svogū-
nus pardavinėjo po 60 ct. 

Šeštadienį didesnis sujudimas ir 
senajame, „bobturgiu“ vadinama-
me, turguje V. Kudirkos gatvėje. 
Prie kantriausių mielų moterėlių, 
prisijungia ir pienu bei jo pro-
duktais prekiaujantys ūkininkai. 
Už litrą pieno jie prašė 60 centų, 
kilogramą varškės – 3 Eur, varškės 
sūrius pardavinėjo po 2–3 Eur, 
saldžius – po 4,5 euro. 

Ant šaligatvio susikrovusios 
įvairiausias dėžes ir taip pasidariu-
sios prekystalį, moterys ant jo susi-
dėjusios visko po truputį: obuolių 
(kg – 0,80–1 Eur), kriaušių (1,5 
euro), svogūnų (80 ct), pupelių (3 
Eur), riešutų (4–5 Eur), žieminių 
česnakų (didesnė galvutė – 50 ct, 5 
mažesnių – 1 Eur). 200 g džiovintų 
obuolių krepšelis kainavo 1,5–2 
eurus, džiovintų svarainių maišelis 
– 2 Eur, džiovintų grybų – 2–3 Eur. 
Kilogramas raugintų kopūstų – 1,5 
euro, raugintų agurkų – 2 Eur (5 
litrų raugintų agurkų butelis – 5 
eurai), pusė litro sūdytų rūgštynių 
– 1,5 euro, krienų indelis – 2 eurai. 
Už litrą spanguolių prašė 4 eurų, 
pusę litro linų sėmenų aliejaus – 
4,5 Eur, medaus – 3,5 euro. 10 
kaimiškų vištų kiaušinių kainavo 
1,6 euro, ančių – 2,5–3 Eur.

Kaip visada, pirkėjų nestinga 
gėlių pardavėjai. Pavasariu kvepia 
įvairiaspalvės tulpės, nors ir atvež-
tinės, jas pardavinėjo po 80 centų. 
Rožės žiedas kainavo nuo euro 
iki 3 Eur, gvazdikai – 0,6–1 Eur, 
didžiažiedės chrizantemos – po 
2,5 euro, šakelės – po 2, amariliai 
– 4–5 eurai, kalijos žiedas – 4 Eur. 
Gėlių krepšeliai – nuo 8 iki 55 Eur, 
vainikai – 80 ir daugiau eurų.

Marija BURBIENĖ

Kudirkos turguje, Kauno gatvė-
je, Marijampolėje, pirkėjai laukia-
mi kasdien, išskyrus sekmadienius. 
Nors erdviame plote pardavėjų nėra 
daug, bet būtiniausių produktų 
savo stalui pagal skonį ir kainą 
čia tikrai suras kiekvienas. Yra ir 
žuvų, ir mėsos, ir saldumynų, netgi 
suvenyrų ir drabužių, kas trečias 
šeštadienis, apsukusi ratą po aplin-
kinių miestų turgus, savo surinktas 
ir paruoštas vaistažoles, tepalus, 
aliejus išsidėsto žolininkė-biologė 
Monika Smilgytė. 

Vos įžengus pro duris smali-
žių akys krypsta į saldumynus: 
sausainius, pyragėlius, šakočius, 
skruzdėlynus ir kt. Čia pat yra ir 
medaus (pusė litro – 3,5 euro), ir 
raugintų daržovių (kg kopūstų – 
1,5 euro, paprikų – 3 Eur, kopūstų 
ir paprikomis salotų – 1,5 Eur), ir 
šviežių agurkų (5 Eur), braškių (5 
Eur), obuolių (1 Eur), lazdynų ir 
graikinių riešutų (kg – po 4 Eur). 
Ant gretimo staliuko – naujausi 
spaudos leidiniai, tarp jų – ir „Su-
valkietis“. 

Gausus žuvų pasirinkimas – 
maloni pardavėja sparčiai sukasi 
tarp dviejų prekystalių, kuriuose iš-
dėstytos rūkytos, sūdytos, šaldytos 
žuvys ir gaminiai iš jų. Kilogramas 
karštai rūkytų skumbrių kainuoja 
6,8 euro, sūdytų – 6,5 Eur, įdarytų, 
keptų ant grotelių – 7 Eur. Karštai 
rūkytų ešerių – 7,9 euro, šaltai 
rūkytų sairų – 6,5 Eur, šaldytos 
„Matjė“ silkės – 7, 8, 14 eurų (pa-
gal kiekį). 200 g šprotų – 3 eurai. 
Kilogramas sūdytų skumbrių – 6,5 
Eur, starkių filė su oda – 11,9 euro, 
vytintų lašišų filė – 10 Eur, karštai 
rūkytų ungurių – 27 Eur (vienas – 
apie 2,5 euro).

Silkės su galvomis (3,2 euro), 
be galvų, sausai sūdytų (5,8 Eur), 
filė su oda, be odos (6 Eur), aliejuje 
ir sūryme, šaltai rūkytų nedarinėtų 
(3,8 euro), silkės „Ivasi“ (6 Eur).

Šaldytų jūros lydekų su kaulais 
kilogramą pardavinėjo po 4,5 euro, 
jų filė be odos – 6,8 Eur, šaldytų 
menkių filė – 7,8–8 Eur, sausai šal-
dytų jūros lydekų – 6,8 euro. Ešerių 
ir lašišų šaldyto faršo kilogramas 
kainavo 4,9 euro. 

Gausus ir mėsos bei jos gaminių 
asortimentas. Už kiaulienos kum-
pio, mentės kilogramą prekiautojai 
prašė 4,2 euro, sprandinės – 5,5 
Eur, nugarinės su kaulu – 4,2 Eur, 

Nacionalinis 
diktantas jau šią 

savaitę
Nacionalinio diktanto pirma-

sis turas vyks jau šį penktadienį, 
vasario 28 dieną. Diktanto tekstas 
per LRT radiją bus skaitomas 
11 valandą. Transliacijos trukmė 
apie 40 minučių. Marijampolės 
savivaldybės gyventojai diktantą 
rašyti galės P. Kriaučiūno bibliote-
koje, jos filialuose ir Marijampolės 
savivaldybės tarybos posėdžių 
salėje (Kultūros centro pastate, 
Vilkaviškio g. 2). 

Kazlų Rūdos savivaldybėje Na-
cionalinio diktanto konkursas bus 
rašomas Savivaldybės administra-
cijos didžiojoje salėje (Atgimimo 
g. 12, Kazlų Rūda, II aukštas). 
Kalvarijoje – Savivaldybės admi-
nistracijos salėje (Laisvės g. 2, 
Kalvarija). Kviečiame visus, kurie 
neabejingi lietuvių kalbai, rašyti 
diktantą ir pasitikrinti savo žinias 
ir įgūdžius. Nepamirškite atsinešti 
rašymo priemonės, o savaiminio 
kopijavimo popieriumi pasirūpins 
organizatoriai.

Taip pat raginama diktantą ra-
šyti ir mokyklų, įstaigų, įmonių ir 
organizacijų bendruomenes – jos 
radijo transliacijos galėtų klausytis 
ir diktantą rašyti savo patalpose, o 
darbus viename voke siųsti tiesiai 
organizatoriams (adresas: J. Jasins-
kio g. 16, 03500 Vilnius).

Pasitikrinti, kaip jums pasisekė 
parašyti, galėsite jau kovo 2 dieną, 
kai diktanto tekstas bus paskelbtas 
www.diktantas.lt ir www.vlkk.
lt. Konkurso dalyviai varžysis 
trijose – raštingiausio moksleivio, 
raštingiausio suaugusiojo bei 
raštingiausio užsienio lietuvio – 
kategorijose.

Naikins 
prokuratūras

BNS pranešė, kad prokura-
tūros vadovybė svarsto naikinti 
devyniolikos nedidelių proku-
ratūrų darbo vietas regionuose, 
o darbuotojus perkelti į kituose 
miestuose veikiančias didesnes 
prokuratūras.

Toks darbo grupės parengtas 
planas pristatytas šį mėnesį. Ini-
ciatoriai teigia, kad tokia idėja 
svarstoma ne tik dėl lėšų taupymo, 
bet ir įvertinus nevienodą darbo 
krūvį. Darbo vietas planuojama 

naikinti Švenčionių, Širvintų, 
Prienų, Druskininkų, Lazdijų, 
Vilkaviškio, Šakių, Kretingos, 
Skuodo, Šilalės, Pakruojo, Rad-
viliškio, Raseinių, Akmenės, Pas-
valio, Kupiškio, Anykščių, Molėtų 
ir Zarasų rajonuose. Kritikai 
teigia, kad po tokios reformos 
kristų prokuratūros darbo kokybė, 
žmonėms prokurorai taps mažiau 
prieinami, todėl bus sudėtingiau 
priimti jų skundus, užtikrinti 
viešojo intereso gynimą.
Mobili šiuolaikinės 
skulptūros paroda 

„Dabar. Kitur“
Galerija (AV17) jau penktus 

metus pristato mobilią Lietuvos 
šiuolaikinės skulptūros kūrėjų 
parodą, kuri kovo 4–24 d. bus eks-
ponuojama Vilkaviškio kultūros 
centre. Šį kartą jungtinėje paro-
doje „Dabar. Kitur” savo kūrinius 
pristatys devyni Lietuvoje puikiai 
žinomi šiuolaikiniai skulptoriai: 
Nerijus ir Andrius Erminai, Jonas 
Aničas, Marija Šnipaitė, Rafal 
Piesliak, Tauras Kensminas, Algis 
Kasparavičius, Rimantas Milkin-
tas ir Danas Aleksa.

Parodą taip pat lydės edu-
kacinė paskaita „Šiuolaikinės 
skulptūros tendencijos“, kurioje 
menotyrininkė Agnė Mackevičiū-
tė pristatys šiuolaikinės skulptūros 
kryptis, procesus ir tendencijas bei 
supažindins su ryškiausia užsienio 
ir Lietuvos autorių kūryba.
Pasienio ligoninės 

gilina žinias 

Vasario 20 d. Marijampolės 
ligoninės kolektyvas lankėsi Aly-
tuje, kur vyko tęstiniai projekto 
„Inovatyvus LEAN procesų valdy-
mas Lenkijos – Lietuvos pasienio 
ligoninėse“ mokymai. Projekte 
Marijampolės ligoninė dalyvauja 
kartu su partneriais – Suvalkų 
ir Alytaus apskrities S. Kudirkos 
ligonine.

Susitikimo metu mokymų da-
lyviai ir toliau gvildeno ligoninėse 
esančias problemas, susijusias su 
darbo kokybės gerinimu.  

Virusai dar 
nesitraukia

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Marijampolės 
departamentas praneša, kad serga-
mumas gripu ir ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) Marijampolės apskrityje 
dar vis didelis. Praėjusią savaitę 
Marijampolės savivaldybėje re-
gistruota 735 atvejai ŪVKTI, 
iš jų – 127 gripo. Kazlų Rūdos 
savivaldybėje 1 gyventojas susirgo 
gripu, 87 – kvėpavimo takų infek-
cijomis. Kalvarijos savivaldybėje 
gripo registruota 5 atvejai, katarų 
– 30. Vilkaviškio rajone nustatyta 
286 atvejai ŪVKTI, iš jų 96 – 
gripo. Šakių rajone atitinkamai 
202 ir 44. 
Žuvinto paukščiai 

jau gyvena 
pavasario ritmu

Žuvinto biosferos rezervato 
darbuotojai pranešė, kad Žuvinte 
jau jaučiamas pavasaris. Kaip ra-
šoma jų gamtos dienoraštyje, Žu-
vinto ežero nendrynuose užbaubė 
didysis baublys – vienas iš pačių 
svarbiausių pavasario skelbėjų. 
Gerokai daugiau kaip tūkstantis 
želmeninių, baltakakčių žąsų su-
sirenka nakvynėn į ežerą. Galima 
pamatyti ir pempių, vandenyje 
plauko cyplės, dryžgalvės kryklės, 
nardo parskridę kuoduotosios, 
rudagalvės antys, pulkeliai kly-
kuolių.  Pakrantėse braido didieji 
baltieji garniai. Ryte iš nakvynės 
vietų Žuvinto ežero nendrynuo-
se būriu pakyla jau nebe vienas 
šimtas varnėnų, o dieną, kai tik 
daugiau saulės, užgieda praskren-
dantis vieversys.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

• Kas? Kur? Kada? •

• Po turgų pasižvalgius •

Vienas – po stogu, 
kitas – ant šaligatvio

Kudirkos g. turguje paklausiausia prekė – gėlės. 
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Birutė MONTVILIENĖ

Tarybos nariams 2020 metų 
biudžeto projektą išsamiai ir 
dalykiškai pristatė Savivaldybės 
administracijos Finansų ir strate-
ginio planavimo skyriaus vedėja 
Laima Malinauskienė. Be to, 
objektyviai nuomonei susida-
ryti detalų pranešimą kolegoms 
pateikė Finansų ir ekonomikos 
komiteto pirmininkas Romualdas 

Atlyginimai didės, 
bet kūdikio kraitelio nedovanos

• Marijampolės savivaldybėje •

Pirmadienį vykusiame eiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje vietos politikai daugiausia dė-
mesio ir laiko skyrė šių metų Savivaldybės biudžetui aptarti.

Makauskas. Jis apžvelgė, kaip Sa-
vivaldybės biudžetas buvo vykdo-
mas pernai, pažymėjęs, kad 2019 
m. Savivaldybės biudžeto pajamų 
surinkimo planas buvo viršytas 6,4 
proc. (daugiau nei 1,9 mln. Eur), 
o gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) buvo surinkta beveik 1,5 
mln. Eur, t. y. 5,4 proc. daugiau. 
Tai savivaldybei leido sumažinti 
kreditorinius įsiskolinimus. Šiuo 
metu savivaldybė nebeturi pra-
delstų skolos įsipareigojimų.

„Manau visiems įdomu, ko-
kie pagrindiniai faktoriai lėmė 
sėkmingą biudžeto pajamų surin-
kimą, – teigė R. Makauskas. – Tai 
– didėjantis darbo vietų skaičius 
ir augantys atlyginimai. Praėjusių 
metų trečiąjį ketvirtį Marijampo-
lės savivaldybėje vidutinis darbuo-
tojų skaičius buvo apie 20600, tai 
yra apie 550 darbuotojų daugiau 
nei prieš metus. Kaip pasikeitė jų 
atlyginimai?

(Nukelta į 12 psl.)
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Atlyginimai didės, bet kūdikio kraitelio nedovanos
(Atkelta iš 11 psl.)

 Vidutinis priskaičiuotas darbo 
užmokestis trečiąjį praėjusių metų 
ketvirtį buvo 1123 eurai arba 722 
„į rankas“. Ir tai 10,9 proc. daugiau 
nei prieš metus, o toks atlyginimų 
augimas buvo vienas iš sparčiausių 
Lietuvoje.“

R. Makauskas taip pat pristatė, 
kaip atsižvelgiant į šių metų biudžeto 
projekte numatytą didesnį atskirų 
programų finansavimą, didės savival-
dybės viešajame sektoriuje dirbančių 
žmonių vidutinis darbo užmokestis. 
Planuojama, kad švietimo įstaigų 
darbuotojams vidutinis atlygini-
mas (prieš mokesčius) šiais metais 
padidės 12,5 proc. iki 1170 Eur. 
Kultūros darbuotojų atlyginimai 
šiemet turėtų padidėti 11,3 proc., 
maždaug iki 900 Eur, o sporto įstai-
gose dirbančių žmonių – iki 1180 
Eur (6 proc.). Apie 10 proc. 2020 
m. augs ir socialinės pagalbos srityje 
dirbančių asmenų vidutiniai atlygi-
nimai. Jie turėtų pasiekti beveik 800 
Eur. Mažiausiai darbo užmokestis 
– maždaug 2 proc. – didės Savival-
dybės administracijos darbuotojams. 
Vidutinis jų darbo užmokestis prieš 
mokesčius šiais metais turėtų pasiekti 
apie 1250 Eur.

Finansų ir ekonomikos komi-
teto pirmininkas posėdžio dalyvius 

informavo, kad rengiant biudžeto 
projektą buvo išsamiai išnagrinėti 
ir frakcijų pateikti pasiūlymai. 
Pateikęs motyvus R. Makauskas 
paaiškino, kodėl buvo nepritarta 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) frakcijos 
pasiūlymui šių metų biudžete nu-
matyti 72 tūkst. Eur. Marijampolės 
ligoninėje gimusių kūdikių kraite-
liams, taip pat pasiūlymui sumažinti 
mero Povilo Isodos ir Administra-
cijos direktoriaus Karolio Podolskio 
reprezentacinių lėšų fondus.

Į pasiūlymą padidinti smulkaus 
verslo rėmimo fondą buvo atsi-
žvelgta, tačiau komitetas nepritarė 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos siūlymui įsteigti apie 250 Eur 
kainuojančius pirmokų krepšelius. 
Buvo nepritarta ir mišrios frakcijos 
pasiūlymui 15 tūkst. Eur padidinti 
lėšas, kurios numatytos skirti iš 
kitų miestų dirbti į Marijampolės 
ligoninę atvykstantiems gydytojams 
skatinti. „Tai nėra Savivaldybės 
funkcija, – paaiškino R. Makauskas. 
– Kitas dalykas, kad jeigu ligoninė 
to paprašys, o lėšų bus, žinoma, ga-
lėsime prisidėti. Dar vienas pasiūly-
mas – Marijampolėje, prie Vytauto 
gatvėje esančio socialinių būstų 
daugiabučio, įrengti vaikų žaidimų 
aikštelę nukreiptas Administracijai. 

Marijampolės 
savivaldybėje
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
(apskr. VPK) Kelių policijos sky-
riaus pareigūnai nustatė asmenis, 
kurie padarė Administracinių 
nusižengimų kodekse (ANK)  
numatytą nusižengimą, nes bū-
dami neblaivūs vairavo transporto 
priemones. Valdas Puzina (g. 
1965 m., Marijampolės sav.) už 
tai, kad lengvai apgirtęs (0,14 
prom.) vairavo krovininį automo-
bilį, nubaustas 150 Eur. Ernestui 
Butkiui (g. 1971 m., Vilkaviškio 
r. sav.) už vairavimą lengvai ap-
girtus (0,89 prom.) paskirta 800 
Eur bauda ir vieneriems metams 
atimta teisė vairuoti. O Ričardui 
Bagdanavičiui (g. 1976 m. Aly-
taus sav.), kuris irgi lengvai apgir-
tęs (0,19 prom.) vairavo krovininį 
automobilį, taip pat teks mokėti 
150 Eur baudą.

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kelių policijos skyriaus 
Veiklos organizavimo 

ir prevencijos grupės specialistė 

Kalvarijos 
savivaldybėje
Kalvarijos policijos komisari-

ato (PK) pareigūnai, kontroliuo-
dami eismo saugumą, nustatė 
ANK numatytus nusižengimus 
padariusius du asmenis ir iš-
nagrinėję administracinių nu-
sižengimų bylas jiems paskyrė 
administracines nuobaudas. Abu 
nubaustieji – užsienio šalių (Bal-
tarusijos ir Rumunijos) piliečiai, 
kurie būdami lengvai apgirtę 
vairavo krovininius automobilius. 
Jiems paskirtos 800 Eur baudos 
ir vieneriems metams atimta teisė 
vairuoti.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kalvarijos policijos 
komisariato vyr. specialistė

Kazlų Rūdos 
savivaldybėje
Kazlų Rūdos policijos komi-

sariatas ir Marijampolės apylin-
kės teismas už tai, kad neblaivūs 
vairavo transporto priemones, 
administracine tvarka nubaudė 
tris pažeidėjus. Kaune gyvenan-
čiam Mindaugui Vasiliauskui 
(g. 1980 m.) už vairavimą lengvai 
apgirtus (0,89 prom.) paskirta 800 
Eur bauda ir 12 mėn. atimta teisė 
vairuoti. Teisės vairuoti neįgijusį 
Eriką Barzdaitį (g. 1996 m., Kaz-
lų Rūdos sav.) už tai, kad būdamas 
lengvai apgirtęs (1,27 prom.) vai-
ravo automobilį „Opel“, teismas 
„premijavo“ 1100 Eur, o automo-
bilį konfiskavo. Valdui Šalčiūnui 
(g. 1962 m., Druskininkai) už tai, 
kad lengvai apgirtęs (0,19 prom.) 
vairavo krovininį automobilį DAF 
su puspriekabe, paskirta 150 Eur 
bauda. 

Marius JAKŠTAS
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos PK viršininkas

nukentėjusioji pranešė tik po dviejų 
dienų, tad surasti įtariamuosius bus 
sudėtinga. 

Šakių rajono, Kudirkos Nau-
miesčio gyventoja namuose pasigedo 
auksinių papuošalų: grandinėlės su 
pakabuku, trijų žiedų, dviejų auksi-
nių laikrodžių. Nuotolius 88 metų 
nukentėjusioji įvertino 2400 eurų. 

Ukrainiečių 
prekeiviai pilni 

bėdų
Policijos komisariato pareigūnai 

aiškinasi dar vieną apgavystę, į kurią 
pakliuvo Ukrainos pilietis. 

Devyniolikmetis ukrainietis pra-
ėjusių metų spalio mėnesį Marijam-
polėje, Gamyklų gatvėje esančioje 
automobilių pardavimo aikštelėje, 
išsirinko pirkti automobilį. 2011 
metais pagamintas „VW Passat“ kai-
navo 5000 eurų. Ukrainietis sutarė 
su pardavėju pirkti mašiną, davė 
savininkui 200 eurų užstatą. Po 
mėnesio atvykęs į tą pačią aikštelę 
automobilio savininkui sumokėjo 
dar 2300 eurų. Abu sutarė, kad 
likusią sumą ukrainietis sumokės, 
kai atvyks pasiimti automobilio. 
Šių metų vasario 20-ąją Ukrainos 
pilietis atvyko sumokėti likusios 
sumos ir pasiimti automobilio. 
Deja, „Volkswagen Passat“ aikšte-
lėje nebebuvo, mašinos savininkas 
pareiškė apgailestaujantis, bet per tą 
laiką automobilį jis pardavė kitam 
asmeniui. Grąžinti ukrainiečio su-
mokėtus pinigus jis atsisakė.

Įvykį tiria policija.

Tamsiam kely – 
girtas pėstysis

Marijampolės savivaldybės Sas-
navos seniūnijos Gavaltuvos kai-
me avarija įvyko dėl girto eismo 
dalyvio.

Šeštadienį 20.20 val. kelyje 
Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis auto-
mobilis „Opel Zafira“, vairuojamas 
44 metų vietos gyventojo, kliudė 
pėstįjį. 

Vairuotojas pasakojo, kad tamsų 
žmogaus siluetą pamatė, kai iki jo 

buvo likę keli metrai. Jis dar bandė 
susidūrimo išvengti, apvažiuoti 
žmogų, bet kliudė jį automobilio 
sparnu. Vairuotojas iškvietė medi-
kus ir policiją. 45 metų marijam-
polietis buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur jam nustatyti sužalojimai ir 3 
promilių girtumas. Vyras gydomas 
ligoninėje.

Mirtis ištiko darbe
Pirmadienį baigiantis darbo 

dienai Marijampolėje įsikūrusių 
pataisos namų nesaugomoje teri-
torijoje dirbančius žmones pasiekė 
netikėta, liūdna žinia. Į įstaigą 
atskubėjusiems greitosios pagalbos 
medikams nepavyko išgelbėti Turto 
valdymo skyriuje ūkio darbus bei 
elektriku dirbusio vyro (gim. 1954 
m.) gyvybės. Apie 16.45 val. me-
dikai konstatavo, kad jų pastangos 
atgaivinti žmogų ir priversti plakti 
jo širdį buvo nerezultatyvios. 

Pirminiais duomenimis, va-
karop darbe blogai pasijutęs vyras 
pirmiausia paskambino savo su-
tuoktinei medikei. Atvykusi į vyro 
darbovietę ir įvertinusi jo būklę 
moteris iškvietė greitosios pagalbos 
medikus. 

Marijampolės apskr. VPK pra-
dėtas tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti, o Pataisos namuose – darbų 
saugos situacijai įvertinti. 

Du žmones 
išgelbėjo, namo – 

nespėjo
Sekmadienį pavakare ugniage-

siai gelbėtojai gavo pranešimą apie 
Kazlų Rūdos savivaldybės Kazliškių 
kaime gyvenamajame name kilusį 
gaisrą. Atskubėję į nelaimės vietą 
ugniagesiai medinį namą rado jau 
degantį atvira liepsna.

Ugnis prarijo dvišlaitį namo 
stogą, perdangą. Sudegė ir viduje 
buvę baldai, namų apyvokos daik-
tai, apdegė sienos. Ugniagesiams 
pavyko nuo namo liepsnų apsaugoti 
maždaug už 8 metrų nuo namo 
pastatytą ūkinį pastatą.

Pirminiais duomenimis, namo 

savininkė gyvena Anglijoje, o namą 
prižiūrėdavo jos tėvas. Sekmadienį 
vyras, panašu, turėjo svečių. Yra 
pagrindo manyti, kad vyrai vaišinosi 
alkoholiu ir rūkė. Galimai numesta 
nuorūka ar degtukas ir galėjo sukelti 
gaisrą.

Kad iš priešais esančio namo pro 
duris virsta dūmai, pastebėjo neto-
liese gyvenanti giminaitė. Su šeimos 
nariais ji puolė prie namo. Netoli 
lauko durų viduje žmonės rado 
sukniubusį vyriškį, kuris galbūt 
pajutęs dūmų kvapą dar bandė pats 
gelbėtis. Nelaimėlis buvo išvestas į 
lauką. Be to, namo viduje kaimynai 
fotelyje rado miegojusį dar vieną 
vyrą. Jis irgi buvo išvestas į lauką.

Jei ne akyli ir dėmesingi kaimy-
nystėje gyvenantys giminaičiai, gais-
ro pasekmės galėjo būti tragiškos. 
Laimė, ugnis prarijo tik didesnę dalį 
namo, o žmonės liko gyvi.

Siautėjo vandalai
Marijampolės apskr. VPK šio-

mis dienomis pradėti du ikiteis-
miniai tyrimai dėl svetimo turto 
sugadinimo. 

Marijampolėje, viename Gene-
rolo A. Gustaičio gatvės daugiabu-
tyje, gyvenantys marijampoliečiai į 
pareigūnus kreipėsi dėl to, kad nuo 
šių metų vasario 16-osios kasnakt 
kažkas niokoja daugiabučio sienas. 
Į bendriją susibūrę gyventojai rytais 
jas randa apipurkštas dažais.

Bendrija pareigūnams nurodė, 
kad dėl apgadintų, dažais nupurkštų 
sienų gyventojams niekdariai padarė 
8000 Eur siekiantį nuostolį. 

Pirmadienį apie nusiaubtą pas-
tatą pranešimas gautas ir iš Mari-
jampolės savivaldybės Daugirdų 
kaimo. Čia kol kas nenustatyti as-
menys nusiaubė Liepų gatvėje esantį 
buvusios parduotuvės pastatą. Jo 
savininkas atvykęs ryte prie pastato 
pamatė, kad išdaužyti aštuoni dvi-
gubo stiklo langai, išlaužtos lauko 
durys, o viduje padegta lova.

Kokį nuostolį dėl tokio van-
dališko išpuolio patyrė pastato 
šeimininkas, šiuo metu tikslinama. 
Įtariamieji kol kas nenustatyti.

„Suvalkiečio“ informacija

Ji išnagrinės, ar iš tiesų tokios aikš-
telės ten reikia, kokia ji turėtų būti, 
ir, jeigu reikės, įrengs.“

Prasidėjus diskusijai daugiausia 
klausimų ir pasiūlymų Tarybai pa-
teikė opozicinės TS-LKD frakcijos 
nariai. Ko paklausti ar pasiūlyti, 
praktiškai turėjo visi šios frakcijos 
nariai. J. Bieliauskas atkakliai gynė 
naujagimio kraitelio Marijampolės 
ligoninėje gimusiems kūdikiams 
pasiūlymą, sakydamas, kad Savival-
dybei turėtų rūpėti visos šeimos, ne 
tik socialiai remtinos. „Tai sudaro 
visumą – darbo vietų kūrimas, 
gatvių ir viešųjų erdvių tvarkymas, 
pirmoko krepšelis ir kūdikio krai-
telis, todėl šiam pasiūlymui prašau 
pritarti“, – teigė Tarybos narys.

Kūdikio kraitelio projektą at-
kakliai gynė ir A. Vyšniauskas. Jo 
teigimu, tokiu keliu – dovanodamos 
naujagimių susilaukusiems tėvams 
krepšelius – eina daugelis Lietuvos 
savivaldybių ir kolegas politikus pa-
ragino nuvykti pasidomėti į Jonavos 
ir Kauno rajono savivaldybes, kurios 
pirmosios Lietuvoje tokias dovanas 
ėmė teikti.  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
frakcijos seniūnas Edmundas Raz-
vickas irgi nenorėjo nuleisti rankų ir 
dar posėdžio metu kolegas politikus 
bandė įtikinti pritarti pirmoko 

• Vairavo 
neblaivūs •

krepšeliui. 
Daug pasiūlymų bei klausimų 

turėjo ir mišrios Savivaldybės ta-
rybos narių grupės atstovai Vilius 
Krivickas ir Tadas Račius. 

Posėdžiui pirmininkavęs meras 
Povilas Isoda, vicemerai Artūras 
Visockis ir Paulius Marozas, taip pat 
posėdyje dalyvavęs Administracijos 
direktorius Karolis Podolskis į klau-
simus atsakinėjo pateikdami argu-
mentuotus, detalius paaiškinimus, 
o R. Makauskas Tarybai priminė, 
kad artimiausiais metais Marijam-
polės savivaldybės laukia didžiulis 
iššūkis – sporto arenos techninio 
projekto parengimas ir statyba, 
todėl Savivaldybė neturi galimybių 
numatyti lėšų visiems pateiktiems 
pasiūlymams finansuoti.

2020 metais Savivaldybė su-
planavo gauti 56257,7 tūkst. Eur 
pajamų, o išleisti asignavimams ir 
turtui įsigyti – 57430,3 tūkst. Eur. 
Šių metų pradžioje Savivaldybė 
turėjo sutaupiusi 1172,6 tūkst. Eur. 
Taigi suplanuotas biudžetas nebus 
deficitinis.

Balsų dauguma Taryba 2020 
metų biudžetą patvirtino. 

Apie kitus aktualius šiame posė-
dyje priimtus sprendimus – kitame 
„Suvalkietyje“. 

Vairuotojams 
bėdos per alkoholį

Po savaitgalio gauti net keli pra-
nešimai apie Marijampolės apskrities 
keliuose girtų vairuotojų sukeltas 
avarijas.

Vilkaviškyje, Vytauto ir P. Kriau-
čiūno gatvių sankryžoje, automobi-
liu ,,Lexus“ važiavusi 30-metė mari-
jampolietė nepraleido į P. Kriaučiūno 
gatvę sukusio automobilio ,,VW 
Passat“. Nuo smūgio šis automo-
bilis nulėkė į griovį. Susižalojo jį 
vairavęs 24 metų vilkaviškietis ir jo 
bendraamžė keleivė. Jie pristatyti į 
Vilkaviškio ligoninę.

Paaiškėjo, kad avariją sukėlusi 
marijampolietė buvo neblaivi. Krau-
jyje rasta 0,49 prom. alkoholio.

Šakių rajone Liepalotų kaime, 
kelyje Kaunas–Zapyškis–Šakiai, į 
griovį nuvažiavo automobilis „Volks-
wagen Passat“. Atvykusi policija rado 
ant šalutinio kelio važiuojamosios 
dalies stovinčią jau ištrauką trans-
porto priemonę. Joje sėdėjo keturias-
dešimtmetis vyras ir trisdešimtmetė 
moteris, gyvenantys Lukšiuose. Vy-
rui, kuris įtariamas vairavęs automo-
bilį, nustatytas 2,10 prom. girtumas, 
moteriai – 1,16 prom. Automobilis 
nuvežtas į saugojimo aikštelę.

Vagių grobis – 
auksas, darbo 

įrankiai
Marijampolės apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato parei-
gūnai pradėjo keletą ikiteisminių 
tyrimų dėl vagysčių. 

Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiš-
kių kaimo gyventojas rado apvogtą 
malkinę. Iš jos dingo elektrinis 
rankinis pjūklas „Bosh“, akumulia-
torinis ir smūginis gręžtuvai, pjūklas, 
gręžimo karūnų rinkinys, pistoletas 
kabėms kalti, du elektros varikliai, 
kampinis šlifuoklis. Nuostolius sody-
bos šeimininkas įvertino 412 eurų. 

Sekmadienį 58 metų marijampo-
lietė policijai pranešė, kad Bažnyčios 
gatvėje esančiame prekybos centre 
ji pasigedo piniginės, kurioje buvo 
su 220 eurų. Policijai apie vagystę 

• Smulkiau apie įvykius •
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Informacija Marijampolės savivaldybės 
gyventojams 

Dėl 2020 m. vasario–kovo mėn. EPLSAF paramos maisto 
produktų krepšelių dalinimo

Marijampolės savivaldybės gyventojai kviečiami atsiimti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos:
Nr. Seniūnija Dalinimo punkto adresas Dalinimo laikas Dalinimo data

1. Degučių Vytauto g. 45A, Marijampolė
13–17 val.
 9–13 val.
13–17 val.
 9–13 val.

Vasario 26 d.
Vasario 27–28 d.

Kovo 2 d.
Kovo 3–4 d.

2. Narto Vytauto g. 45A, Marijampolė
13–17 val.
9–13 val.

13–17 val.
 9–13 val.

Vasario 26 d.
Vasario 27–28 d.

Kovo 2 d.
Kovo 3–4 d.

3. Mokolų Vytauto g. 45A, Marijampolė
13–17 val.
 9–13 val.
13–17 val.
 9–13 val.

Vasario 26 d.
Vasario 27–28 d.

Kovo 2 d.
Kovo 3–4 d.

4. Marijampolės Vytauto g. 45A, Marijampolė
13–17 val.
 9–13 val.
13-17 val.
 9–13 val.

Vasario 26 d.
Vasario 27–28 d.

Kovo 2 d.
Kovo 3–4 d.

5. Igliaukos Vytauto g. 3, Igliauka (Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas“ patalpose)

10–13 val.
10–13 val.

Vasario 28 d.
Kovo 2 d.

6.
Igliaukos  
(Daukšių 

mstl.)
Daukšių miestelis, Igliaukos seniū-
nija (buvusios mokyklos patalpose)

15–16 val.
10–12 val.

Vasario 26 d.
Vasario 27 d.

7. Gudelių 
Draugystės g. 8, Gudeliai 

(buvusios Gudelių pagrindinės 
mokyklos patalpose)

9–12 val. Vasario 27–28 d.

8. Liudvinavo Vytauto g. 6, Liudvinavas
8–16 val.
8–15 val.
8–16 val.

Vasario 27 d.
Vasario 28 d.
Kovo 2–3 d.

9. Sasnavos Sūduvos g. 27, Sasnava

9.30–11.30 val.
13–15 val.

9.30–11.30 val.

Vasario 27 d.

Vasario 28 d.

10. Šunskų Varpo g. 32, Šunskai 9–15 val.
9–15 val.

Vasario 27–28 d.
Kovo 2–4 d.

Atsiimant produktus, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Užs. 206. 

Dėmesio
DNSB „Rytas“ narių 

dėmesiui.
2020 m. kovo 9 d. 18 val. šau-

kiamas visuotinis bendrijos narių 
susirinkimas. Susirinkimo vieta – 
namo salėje.

Darbotvarkė:
1. Valdybos pirmininko 2019 

m. ataskaita ir jos vertinimas.
2. Revizijos komisijos patikrini-

mo akto svarstymas ir tvirtinimas.
3. Valdybos darbo plano ir są-

matos 2020 metams svarstymas ir 
tvirtinimas.

4. Mokesčių, atlyginimų dydžio 
ir skaičiavimo tvarkos svarstymas ir 
tvirtinimas.

5. Valdybos nario atšaukimo iš 
valdybos sudėties klausimo svarsty-
mas, naujo nario išrinkimas.

6. Kiti klausimai.
Susirinkimo darbotvarkė iška-

binta laiptinėse skelbimų lentose.
Susirinkimui neįvykus, pakarto-

tinis visuotinis narių susirinkimas 
bus šaukiamas 2020 m. kovo 23 
d. 18 val.
    Bendrijos valdybos pirmininkas                             
                                           Užs. 356.

----------------------------
2020 m. kovo 14 d. 12 val. įvyks 

SB ,,Ramunė“ visuotinis  ataskaiti-
nis-rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskai-

ta.
3. 2020–2021 m. sąmatos tvir-

tinimas.
4. Valdybos ir valdybos pirmi-

ninko rinkimai. 
5. Revizijos komisijos rinki-

mai.

6. Kiti  klausimai.
Susirinkimas vyks Puskelnių k. 

bendruomenės namuose, Draugys-
tės g. 25. Apie susirinkimą skelbia-
ma dienraštyje ,,Lietuvos rytas“, 
apskrities laikraštyje ,,Suvalkietis“. 
Nesant kvorumui pakartotinis su-
sirinkimas vyks 2020 03 28 pagal 
tą pačią darbotvarkę.

Valdybos pirmininkė 
                                      Užs. 174.
----------------------------------
GSEB „Volga“ pranešimas 
dėl šaukiamo susirinkimo

Informuojame, kad Pataisos 
namų salėje (Marijampolė, Sporto 
g. 7) 2020 m. kovo 13 d. (penkta-
dienį) 16 val. vyks visuotinis narių 
susirinkimas. 

Darbotvarkė:
1. Ūkinės-finansinės veiklos 

ataskaita. 
2. Revizijos komisijos akto 

pristatymas.
3. 2020 m. sąmatos pristatymas, 

svarstymas ir patvirtinimas.
4. Valdybos, valdybos pirminin-

ko ir revizijos komisijos rinkimai.
5. Kiti klausimai.
Susirinkimui neįvykus, pakarto-

tinis susirinkimas vyks ten pat kovo 
27 d. 16 val.

Dalyvavimas būtinas.
Pirmininkas 

Užs. 349.

KURsAi
Onos  Čirvinskienės mokymo 

centras kviečia mokytis pagal elek-
triko modulinę profesinio mokymo 
programą. 

Pradžia 2020 m. kovo 3 d. 9 val.
Registruotis telefonais: (8 343) 

92773, 8 699 63227.  Užs. 171.

• Sportas •

Marijampolės krepšininkai – 
lyderių pozicijoje

VIKINGLOTTO Naciona-
linėje krepšinio lygoje po ilgos 
pertraukos iš pirmosios vietos 
buvo išstumti „Telšiai“, kuriuos 
pavijo Marijampolės „Sūduva-
Mantinga“.

Dabar abi komandos turi 
po 28 pergales, bet dėl geresnio 
tarpusavio rungtynių balanso į 
pirmą vietą pakilo Povilo Šakinio 
treniruojami marijampoliečiai.

Pakilti į pirmąją poziciją 
mūsų klubui leido Tomo Galec-
ko pergalingas metimas Klaipė-

doje, kur „Sūduva-Mantinga“ 
70:69 įveikė vietos „Neptūną-
Akvaservis“.

Marijampolės komanda sulau-
kė papildymo gynėjų linijoje – į 
klubą sugrįžo praėjusiais metais 
lygos čempionu tapęs 25-erių 194 
cm ūgio Žygimantas Šimonis. Jis 
iškart tapo svarbiu krepšininku: 
per dvejas rungtynes vidutiniškai 
pelnė po 13 taškų, atkovojo po 
8,5 kamuolio, atliko po 4,5 rezul-
tatyvaus perdavimo ir rinko po 20 
naudingumo balų.

„Savaitės rungtynės“: dramą 
po pratęsimo išgyvenusio 

„Liudvinavo-Vyčio“ pergalė 

Ketvirtą pergalę „MKML-
Mantinga“ čempionate iškovojo 

„Veteranai“, kurie antroje savait-
galio susitikimo dalyje perlaužė 

rungtynes savo naudai ir įveikė 
„ŽSM-Jaunystę“ 91:78.

„Savaitės rungtynės“ visiškai 
pateisino savo vardą: pratęsimas, 
intriga iki paskutinės akimirkos 
ir aukščiausias įtampos taškas. 
„Liudvinavas-Vytis“ išgyveno dar 
vienas sunkias rungtynes ir šį kartą 
nugalėjo „Ataka-2“ komandą 
102:98.

Dešimtą pergalę čempionate 
iškovojo „Ataka“, kuri šį kartą 
94:59 nugalėjo „Liudvinavą“. „A 
divizione“ tai jau buvo ketvirta 
„Atakos“ pergalė iš eilės.

„Suvalkiečio“ informacija

MKML nuotrauka

Lengvoji atletika
Klaipėdoje vyko Lietuvos su-

augusių ir jaunimo uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas. 
Trišuolio rungtyje, pagerindamas 
asmeninį rezultatą, antrą vietą iško-
vojo Vilius Junevičius (rez. 15,06). 
Tarp jaunimo Vilius tapo Lietuvos 
čempionu. Jaunimo čempionės var-
dą toje pat rungtyje iškovojo Ugnė 
Mykolaitytė (rez. 11,98). Jaunimo 
čempionate laimėtos ir dvi trečios 
vietos. 400 m distancijoje trečią 
vietą iškovojo Edgaras Radzevičius, 
o 3000 m distancijoje tarp merginų 
trečia buvo Deimantė Bendaravičiū-
tė. Sportininkus treniruoja Gintau-
tas Janušauskas, Vladas Komisaraitis 
ir Ramūnas Junevičius.

Boksas 
Kaune vyko Lietuvos didžiųjų 

miestų suaugusiųjų ir jaunimo 
bokso čempionatas. Tarp jaunimo 
pirmas vietas iškovojo Reda Judic-
kaitė (57 kg), Gabrielius Mačiulis 
(49 kg) ir Ignas Liaudanskis (52 
kg), o Auksė Chvedukaitė (51 kg) 
buvo trečia. Suaugusiųjų grupėje 
pirmas vietas iškovojo Sandra 
Strimaitytė (54 kg) ir Deimantas 
Baravykas (52 kg). Antra buvo 
Karolina Petruškevičiūtė (51 kg), 
o Aurimas Palšys (56 kg) ir Ar-
mandas Kavaliauskas (81 kg) 
laimėjo trečias vietas. Sportininkus 
treniruoja Viktoras Grinevičius ir 
Kazimieras Daknys.

SC „Sūduva“ informacija

Sūduvos VVG, įgyvendindama strategiją „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gy-
ventojų telkimas 2014-2020 metais“, skelbia 8 kvietimą ir kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritis 
„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 
plėtoti“, „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“, 
„Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“, „Inovacijų 
ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas“, „Mokymų organizavimas socialinio verslo 
srityje“ . Paraiškos renkamos nuo 2020-02-28 9 val. iki 2020-03-31 15 val., adresu: S. Daukanto g. 
19-409, Kazlų Rūda. Informacija teikiama telefonu: +370 697 40663. Daugiau informacijos www.
suduvosvvg.lt.             

Užs. 208.
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Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

Užs. 204. 

PeRKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel. 8 644 55355. 
 Užs. 202.

----------------------------------
Brangiai automobilius (būklė 

nesvarbi, sutvarko reikalingus do-
kumentus, atsiskaito iš karto). Tel. 
8 646 81106.  Užs. 280.

----------------------------------
Visų markių automobilius 

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 631 
54281.  Užs. 184.

----------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su de-
fektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 182.

----------------------------------
Automobil ius .  Tel.  8 644 

15555.  Užs. 62.
----------------------------------
Žigulį, volgą ar pobedą. Tel. 8 

676 41599.  Užs. 216.
----------------------------------
Traktorių MTZ, T-25A, grūdų 

sėjamąją SZ-3,6, traktorinę priekabą. 
Tel. 8 630 93471.  Užs. 318.

----------------------------------
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. 1421.

----------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. 

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

 Užs. 3459.

   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.

 3460.

Užs. 101.

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. 53. Užs. 1428.

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. 186.

PARDUoDA
Kambarį Degučių bendrabutyje. 

Siūlyti įvairius variantus. Tel. +370 
604 01430.  Užs. 347.

----------------------------------
3 kambarių butą Sporto g. Mari-

jampolėje. Tel. 8 681 11424. 
 Užs. 314.

----------------------------------
Sodybą Kvietkinės kaime. Me-

dinis namas ir ūkiniai pastatai, 40 
a namų valda, trifazė elektra, gręži-
nys, geras privažiavimas. Tel. 8 685 
55345.  Užs. 169.

----------------------------------
Namą ir žemės sklypą. Namo kai-

na – 5000 Eur (galima siūlyti įvairius 
variantus). Sklypo kaina – 4000 Eur. 
Kalvarijos sav. Tarprubežių k. Tel. 8 
654 80584.  Užs. 154.

----------------------------------
Beržo, alksnio, pušies, uosio 

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

---------------------------------------
Sausas atpigusias beržo, alksnio 

malkas (skaldytas, supjautas kala-
dėmis ir rąsteliais), stambias beržo, 
pušies atraižas. Tel. 8 681 21353.  
 Užs. 231.

----------------------------------
Sausas atpigusias beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėlėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies, alksnio atraižas. Tel. 
8 642 55133. Užs. 229.

----------------------------------
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.

----------------------------------

Užs. 162. 

Perku įvairių markių 
automobilius. Dokumen-
tus sutvarkome vietoje. 

Tel. 8 636 16769. 
Užs. 255.

• „SPINDULIO“ kino teatre (Kauno g. 13)•
 VASARIo 26–KoVo 5 DIENoMIS

Didžiojoje salėje:
„Importinis jaunikis“ (Lietuva, komedija, N-13) vasario 26 

d. 20 val.; vasario 29 d. 17.30 val., kovo 1 d. 20 val. Bilietas – 
4,90 Eur. 

„Augintiniai susivienija“ (D. Britanija, Kinija, Vokietija, ani-
macinis, V). Dubliuota lietuviškai. vasario 28–29 d. 11 val., kovo 
2–5 d. 15 val.,  13 val., kovo 1 d. 11 val., 13 val., 15 val. Bilietai: 
11 val. – 3 Eur, 13, 15 val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, 
sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.

„Protėvių šauksmas“ (JAV, nuotykių drama, N-7). Filmas 
anglų k. su lietuviškais subtitrais. Vasario 26–27 d. 17.30 val. 
Bilietai: 4,90 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Emma“ (D. Britanija, komedija, drama, N-7) vasario 29 d. 
15 val. Bilietas – 4 Eur.

„Vedybos, skyrybos ir barsukas“ (Lietuva, komedija, N-16) 
vasario 28 d. 17.30; 20 val., vasario 29 d. 20 val., kovo 1 d. 17.30 
val., kovo 2–5 d. 18 val. Bilietas – 4,90 Eur.

„Šėtono vaikas 2“ (JAV, siaubo trileris, N-13) vasario 28–29 d. 
22 val., kovo 2–5 d. 20 val. Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Klara“ (Ukraina, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 

Vasario 26–27 d. 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3 Eur. 

„Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys“ (Latvija, do-
kumentinis, istorinė drama, N-13) vasario 26–27 d. 17.15 val. 
Bilietas – 3,70 Eur.

„Pareigūnas ir šnipas“ (Prancūzija, Italija, istorinė drama, 
N-13) vasario 26–27 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Arkties komanda“ (D. Britanija, Pietų Korėja, Indija, anima-
cinis, V). Dubliuota lietuviškai. Vasario 28 d., kovo 2–5 d. 15.15 
val., vasario 29 d., kovo 1 d. 11.15; 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 3 Eur.

„Partizanas“ (Lietuva, dokumentinis, N-7) vasario 29, kovo1 
d. 13.15 val. Bilietas – 3,50 Eur.

„Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys“ (Latvija, do-
kumentinis, istorinė drama, N-13) vasario 28–29 d., kovo 1–5 d. 
17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Nenugalėti“ (Ukraina, JAV, istorinė veiksmo drama, N-13) 
vasario 28–29 d., kovo 1–5 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13) 
vasario 28–29 d. 21.45 val. Bilietas – 3,70 Eur.

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

 ----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

----------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 
8 612 34503.  Užs. 3458.

 ----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

aukščiausiomis ŽŪKB „Krekena-
vos mėsa“ kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 53. 

Beržo, alksnio, pušies malkas. 
Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna ma-
nipuliatoriumi. Tel. 8 655 72191.  
 Užs. 116.

----------------------------------
Beržo, alksnio malkas rąstais, 

kapotas. Pristatymas nemokamas. 
Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 
639 59593.  Užs. 117.

----------------------------------
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.

----------------------------------
Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, medžio pjuvenų 
briketus. Pasvers pas jus kieme. Tel. 
8 659 45419.  Užs. 237.

----------------------------------
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.

---------------------------------
Įvairios paskirties bulves „Vineta“, 

„Laura“ ir „Red Sonia“, fasuotas mai-
šeliuose po 25 kg. Tel.: 8 687 31602, 
8 618 22415. Antanavas.  Užs. 118.

----------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel. 8 650 

32246.  Užs. 198.
----------------------------------
Šiaudų ritinius. Atveža. Kalva-

rija, tel. 8 631 40426.  Užs. 212.
----------------------------------
Kiaulę. Tel.: 8 640 38872, 8 638 

15760.  Užs. 317.
----------------------------------
Kiaulę (apie 200 kg). Tel. 8 676 

71458.  Užs. 344.
----------------------------------
Priimu užsakymus karpiukams, 

amūrams, plačiakakčiams, lynams 
įsigyti tvenkinių įžuvinimui. Tel. 8 
616 02965.  Užs. 350.

----------------------------------
Kalakutes perėjimui. Tel. 8 612 

56268.  Užs. 352.
----------------------------------

Vištaitės
4,5–5 mėn. įvairių spalvų vištai-

tes. Tel. 8 685 78204.  Užs. 342.
----------------------------------

AKCIJA! VIŠTOS, 
VIŠTAITĖS, VIŠČIUKAI

VASARIO 27 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime 4,5–5 mėn., rudo-
mis, raibomis, juodomis, baltomis 
(leghornų veislės), dedeklėmis 
vištaitėmis (KAINA – TIK 5 Eur.), 
lesalais. Priimami užsakymai AB 
Vilniaus paukštynas mėsiniams 
broileriniams vienadieniams viščiu-
kams įsigyti (tel. užsakymams 8 611 
51770): Šunskuose – 7.45 val., An-
tanave – 8 val., Lygumuose – 8.10 
val., Bagotojoje – 8.30 val., Višakio 
Rūdoje – 8.45 val., Jūrėje – 9 val., 
Kazlų Rūdos turguje – 9.10 val., 
Jūrės miestelyje – 9.20 val., Ąžuolų 

Būdoje – 9.45 val., Gudeliuose – 
9.55 val., Plutiškėse – 10 val., Smil-
giuose – 10,10 val., Tautkaičiuose 
– 10.20 val., Sasnavoje – 10.35 val., 
Puskelniuose – 10.50 val., Baraginė-
je – 11.10 val., Trakiškiuose – 11.20 
val., Marijampolėje (prie buvusio 
turgaus Klaipėdos g.) – 11.30 val., 
Patašinėje – 11.45 val., Igliškėliuose 
– 11.55 val., Igliaukoje – 12.10 val., 
Šventragyje – 12.20 val., Gudeliuo-
se – 12.40 val., Daukšiuose – 12.55 
val., Varnupiuose – 13.05 val., Pa-
dovinyje – 13.20 val., Gyviškiuose 
– 13.30 val., Kūlokuose – 13.35 
val., Netičkampyje – 13.45 val., 
Liudvinave – 14 val., Užgiriuose 
– 14.10 val., Buktoje – 14.20 val., 
Želsvoje – 14.25 val., Naujienoje – 
14.30 val., Brukuose – 14.40 val., 
Sūsninkuose – 14.50 val., Jusevi-
čiuose – 15 val., Kalvarijoje – 15.10 
val., Jungėnuose – 15.20 val., Vala-
vičiuose – 15.35 val., Meškučiuose 
– 15.50 val., Skaisčiūnuose – 16 val. 
VILKAVIŠKIO r., ALVITAS, Tel. 
8 611 51770.  Užs. 308.

NUomA 
Išsinuomočiau pievų arba dirba-

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

----------------------------------
Išnuomojamas 2 kambarių visiš-

kai renovuotas butas Meškučiuose. 
Tel. +370 670 07783.  Užs. 245.

----------------------------------
Išnuomojamas didelis garažas 

sunkiajam transportui (telpa pakrau-
tas automobilvežis ar tentinis vilki-
kas), yra biuras ir stovėjimo aikštelė. 
Tel. 8 658 82434.  Užs. 328.

 

Kraujagyslių chirurgas 
med.m.dr. R.Vaitkevičius kon-
sultuoja sergančius galūnių krau-
jagyslių ligomis, atlieka echosko-
pinį kraujagyslių ištyrimą.

Registracija tel.: (8 343) 
57785. 

Lino Bieliausko šeimos 
klinika. Uosupio g. 5X, 

Marijampolė.                      

Užs. 214.

2020 02 29

Užs. 215.
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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 !

TELELoTo  Lošimas  Nr. 1246, 2020-02-23
 51  01  38  46  10  53  68  55  47  04  16  70  02  05  21  66  69 

15  71  22  26  06  48  44  37  74  23  56  03  28  39  40  75  07  50 
13  41  63 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 45  64  61  25  57  54 
60  42  34  24  73  33  52  72  18 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 5777 Eur, įstrižainės – 14,5 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
0414572  – automobilis „Hyundai i20“,
0159141  – automobilis JEEP COMPASS,
003*352, 026*636, 042*787 , 018*753 – kvietimas į TV studiją.

ReiKALiNGA
Reikalingas transporto įmonei 

vyr. buhalteris, turintis ilgametę 
patirtį transporto srityje. Darbas 
Marijampolėje. Tel. 8 655 56743.  
 Užs. 259.

----------------------------------
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingi: dirbtuvių vedėjas-autome-
chanikas, suvirintojas, šaltkalvis ir au-
toelektrikas. Atlyginimas 600–1400 
Eur. Tel. 8 698 33217.  Užs. 146.

----------------------------------
Reikalingas gaterininkas. Nemo-

kantį galime išmokyti. Darbas netoli 
Marijampolės, darbo atlygis nuo 700 
Eur. Tel. 8 699 56137.  Užs. 256.

PC „Namai“ reikalingas (-a) 
pardavėjas-konsultantas
Darbo patirtis prekyboje 

būtų privalumas
Daugiau informacijos 

tel. 8 602 37908
Atlyginimas – 750 Eur.    

Užs. 186.

Užs. 197.

Kviečiame į KLASIKINIO 
MASAŽO KURSUS 
(pradedantiesiems)!

Kursus veda Vilniaus paslaugų 
verslo profesinio mokymo centro 
masažo specialybės mokytojas, 
ilgametę patirtį turintis, prakti-
kuojantis kineziterapeutas Vladas 
Stankevičius.

Kursai vyks sekmadieniais (iš 
viso 4 kartus) nuo 9.30 iki 17 val. 
„Požiūrio taško“ erdvėje (BHB 
viešbučio IV aukšte, Vytauto g. 
50, Marijampolė). Kaina 200 
Eur. Pradžia kovo 15 d. 

Informacija ir registracija 
tel. 8 685 06386.

Užs. 138. 

PAsLAUGos
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 227. 
----------------------------------
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. 102. 

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

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 134.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai montuojame 

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

----------------------------------
Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sodybų 
tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 60.

----------------------------------
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 15.
----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 115.

----------------------------------
Įvairūs suvirinimo darbai: vol-

jerai, tvoros, vartai ir kiti gaminiai. 
Tel. 8 695 55759.  Užs. 163.

----------------------------------
Įvairūs karkasiniai pastatai, stogai 

ir kiti statybos darbai. Tel. 8 631 
04053.  Užs. 147.

----------------------------------
Atlieku įvairius mūrijimo darbus. 

Blokeliai, klinkeris. Tvoros stulpai. 
Tel. 8 685 16025.  Užs. 257.

----------------------------------
Pjaunu malkas, dirbu su prilydo-

ma stogo danga. Kiti smulkūs darbai. 
Tel. 8 670 78273.  Užs. 236.

----------------------------------
Teikiu konsultacijas maisto gamy-

bos įmonėms. Rengiu gamybos pro-
ceso aprašymus, techninius gamybos 
planus. Tel. 8 628 18637.  Užs. 307.

----------------------------------
Liejame pamatus. Statome me-

dinius pastatus. Kalame dailylentes, 
plokštes, gipskartonį. Vartai, tvoros 
(medinės, metalinės). Medžiagas 
atsivežame. Tel. 8 650 52655.  
 Užs. 324.

----------------------------------

N e t e K t y s

Mirė Viktoras KRUTULIS, gim. 1929 m., gyv. Marijampo-
lėje. 

Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 
laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2020 m. vasario 26 d. 
11 val. Lydės į Marijampolės naująsias kapines.

-------------------------------------------------------
Mirė Jonas JOKUBYNAS, gim. 1956 m., gyv. Marijampo-

lėje. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2020 m. vasario 26 d. 12 
val. Lydės į Keturvalakių kapines.

-------------------------------------------------------
Mirė Laima STANIULIENĖ, gim. 1944 m., gyv. Marijam-

polėje. 
Velionė pašarvota laidojimo namuose „Diemedis“ (Bažnyčios 

g. 42, Marijampolė). Urna išnešama 2020 m. vasario 26 d. 13.30 
val. Lydės į Marijampolės senąsias kapines.

-------------------------------------------------------
Mirė Algis ŽILIONIS, gim. 1938 m., gyv. Šunskuose. 
Velionis pašarvotas Evangelikų liuteronų bažnyčios salėje (Kau-

no g. 9, Marijampolė), UAB „Amžinybės ratas“. Karstas išnešamas 
2020 m. vasario 26 d. 11.15 val. Šv. Mišios Šunskų bažnyčioje 12 
val. Lydės į Šunskų kapines.

-------------------------------------------------------
Mirė Juozas AZBAVIČIUS, gim. 1928 m., gyv. Marijampo-

lėje. 
Velionis pašarvotas Evangelikų liuteronų bažnyčios salėje 

(Kauno g. 9, Marijampolė), UAB „Amžinybės ratas“. Karstas 
išnešamas 2020 m. vasario 27 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 
senąsias kapines.

„Pasaulio  šalių  virtuvė“
Jei mėgstate gaminti, ieškote 

naujų skonių, norite paragauti įvairių 
šalių patiekalų, „Pasaulio šalių virtuvė“ 
– kaip tik jums. Knygoje rasite net 200 
receptų iš 20 pasaulio šalių. Čia rasite 
įvairių užkandžių, troškinių, sriubų, 
kepsnių, blynų, virtinių, pyragų, sau-
sainių ir kitų patiekalų receptų.

Kaina – tik15 Eur.

Knygų teiraukitės redakcijos 
Reklamos ir skelbimų skyriuje 
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė, 

tel. (8 343) 51925).

Knyga  pigiau!

Gaminame paminklus, tvore-
les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, dedame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 353.

----------------------------------
 Paminklai, tvorelės, antka-

piai, granito plokštės, plytelės 
kapavietei dengti. Išbetonuojame, 
pastatome, visiškai sutvarkome 
kapavietę. Klojame trinkeles. Tel. 
8 685 54770.  Užs. 341.

----------------------------------
Atlieku įvairius santechnikos 

darbus. Tel. 8 609 05491. 
 Užs. 351.
----------------------------------
Kokybiški stogo dengimo dar-

bai. Naujo stogo surinkimas, seno 
stogo renovacija. Galime pasirūpinti 
reikiamomis medžiagomis. Turime 
nuosavus pastolius. Tel. 8 604 
34076.  Užs. 213.

----------------------------------
Pjaunu, kapoju malkas dideliais, 

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

 Užs. 200.
----------------------------------
3,6 t mini ekskavatoriaus pa-

slaugos, drenažo įrengimas. Kasimo 
gylis iki 3,2 m. Tel. 8 689 54131.  
 Užs. 201.

----------------------------------
Išnuomoja teleskopinį krautuvą, 

lygina gruntą, užpila pamatus, atlie-
ka gręžimo darbus (20, 40, 50 cm), 
krauna padėklus, ritinius, rąstus, 
šakas, statybines atliekas, šluoja su 
bunkerine šluota, ruošia pagrindą 
vejai. Tel.: 8 612 60991, 8 628 
77107.  Užs. 205.

ĮVAiRŪs
Aplinkos priežiūra, kraštovaiz-

džio projektavimas. Geniu medžius, 
karpau gyvatvores, pjaunu malkas. 

Superku vašką. Tel. 8 642 
44269.  Užs. 183.

KADAstRiNiAi 
mAtAVimAi

2020-03-06 10 val. matininkė 
Kristina Naujokienė atliks žemės 
sklypo, esančio Beržų g. 12, Kazlų 
I k., Kazlų Rūdos sav., ribų ženkli-
nimą. Kviečiame gretimo žemės 
sklypo, kad. Nr. 5144/0003:129, 
savininką ar jo įgaliotus asmenis 
dalyvauti ribų ženklinimo procedū-
roje. Informacija tel. 8 601 96231, 
Vingio g. 14 Marijampolė, el. p. 
k.naujokiene@gmail.com.  Užs. 179.

----------------------------------
2020-03-05 d. 9.30 val. bus 

atliekami žemės sklypų: kadastro 
Nr. 5146/2:55, esančio Vasario 
16-osios g. 30, Kazlų Rūda, ir Nr. 
5146//2:44, esančio M. K. Čiurlio-
nio g.10A, Kazlų Rūda, kadastriniai 
matavimai. Prašome gretimų skly-
pų, kadastro Nr. 5146/2:15 ir Nr. 
5146/2:61, savininkus ar įgaliotus 
asmenis dalyvauti paženklinant 
sklypo ribas. 

Darbus atlieka UAB „Forme-
tra“, Vilniaus g. 35A, Kazlų Rūda 
(tel. 8 655 50459, el. p. formetra@
gmail.com).  Užs. 196.

----------------------------------
MB „Geoaksis“ vykdo žemės 

sklypo, esančio Mokyklos g. 51, 
Sūsninkų k., Kalvarijos sav. (kad. 
Nr. 5118/0003:17) kadastrinius 
matavimus ir kviečia gretimo sklypo 
(kad. Nr. 5118/0003:91) savinin-
kus/įgaliotus asmenis/paveldėtojus 
2020 03 06 14 val. atvykti į ribų 
ženklinimą.

Neatvykus ar neinformavus, 
darbai bus tęsiami. Matininkas N. 
Norkus, R. Kalantos g., 34-201, 
Kaunas, tel. 8 683 45568.  

 Užs. 202.

RAstA 
Rasti raktai Parko g., Marijam-

polėje. Tel. 8 614 50424. 
 Užs. 356.

  
DėKojA

Nuoširdžiai dėkojame Marijampolės švento arkangelo Mykolo 
globos namų kolektyvui: direktorei Vilmai Požarskienei, admi-
nistracijos darbuotojoms: Vaidai, Aušrai, Kristinai, medikėms 
Laimutei, Irenai, Onutei, virtuvės vadovei ir virėjoms, visam 
aptarnaujančiam personalui už mūsų mamytės Elenos KOND-
RATAVIČIENĖS priežiūrą, rūpestį, kvalifikuotą medicininę 
priežiūrą, skanų maistą, jaukius namus, šiltus santykius. Jums, 
brangieji, didžiausia mūsų pagarba ir dėkingumas.

Dėkojame VĮ Marijampolės ligoninės gydytojai Daivai Jasai-
tienei už profesionalų gydymą ir nuoširdumą.

Dėkojame visiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į 
paskutinio poilsio vietą mūsų mylimą Mamą. 

                 Dukros Genovaitė, Danutė, Janina           
 Užs. 348.
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L. v. p. redaktorė Regina Kulbokaitė  ........................... tel. (8 343) 53967, el. p. regina@suvalkietis.lt
Korespondentai ................................................................................  tel.: 8 605 19406, 8 616 53036
Birutė Montvilienė (teisėtvarka, buitis, bendruomenės) ........  tel. (8 343) 54350, el. p. birute@suvalkietis.lt
Loreta Tumelienė (teisėsauga, socialinės problemos, eismas)... tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas)  ................................. tel. (8 343) 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga)  ............................. tel. (8 343) 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Rita Ližaitytė (žemės ūkis)................................................... tel. (8 343) 53358, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotoiliustracija Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas).... tel. (8 343) 50853, el. p. sportas@suvalkietis.lt

Techninis skyrius
Rimantas Vosylius .........................................................  tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Aldona Kalinauskienė ... ....................................tel. (8 343) 54607, el. p. kalinauskiene@suvalkietis.lt
Marija Burbienė  ........................................................ tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Laikraštis leidžiamas: „Naujasis kelias“ nuo 1941 04 19, „Suvalkietis“ nuo 1992 07 01

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I-V 8-17 val.
Laikraštis eina du kartus per savaitę: 

trečiadienį ir šeštadienį.
www.suvalkietis.lt

El. p. info@suvalkietis.lt
Steigėjas ir leidėjas - 

„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Skelbimai, reklama, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Kristina Ardickaitė ........... tel. (8 343) 51925, 

el. paštas reklama@suvalkietis.lt 

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
Užsakomi straipsniai žymimi . 

Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  ......................... tel. 8 616 53041, 
el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 

Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį 

rašytinį „Suvalkiečio“ redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ 

techninis skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė. 
Užsakymo Nr. 16.                                                  Tiražas 3810.

„Čia mūsų Sūduva“ 
parama 6000 Eur

„Pažinimo laboratorija“ 
parama 12000 Eur

Ketvirtadienį
Livijos, Skirmantės, Gabrieliaus, 

Ginvilo ir Fortunato vardadieniai.

Saulė teka 7.17 val., 
leisis 17.48 val. 

Mėnulis jaunatis.

Penktadienį
Žygimantės, Osvaldo, Romano, 
Romas  ir Vilgardo vardadieniai.

Saulė teka 7.14 val., 
leisis 17.50 val. 

Mėnulis jaunatis.

Šiandien
Aurimės, Izabelės, Sandros, 

Aleksandro, Aliaus ir Joginto 
vardadieniai.

Saulė teka 7.19 val., 
leisis 17.46 val. 

Mėnulis jaunatis.

Artimiausiomis paromis Suvalkijoje naktį bus 1–2, dieną  3–7 laipsniai šilumos. Bus debesuota, galimi mišrūs krituliai, 
pūs 3–5 m/s vakarinių krypčių vėjas. Išankstinėmis prognozėmis, savaitgalio naktimis galima minusinė temperatūra.

• Kur eiti? •

Kultūros renginiai

Marijampolėje 
ir savivaldybėje

Kultūros centre
Veikia iš Suvalkijos kilusių me-

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

Veikia meno mėgėjų paroda 
(Baraginės skyrius).

Veikia Vytauto Kavaliausko ta-
pybos darbų paroda „Monologas“ 
(Igliškėlių skyriuje).

Iki kovo 17 d. veikia paroda 
„Moteriškas žvilgsnis“ – (M. B. 
Stankūnienės menų galerijoje). 

Iki kovo 14 d. veikia Kęstučio 
Inkratos fotografijų paroda „Vietų 
vardais į mus kalba žemė“ (I a.).

Iki kovo 14 d. veikia Kybartų 
KC menų studijos „Smiltys“ tapy-
bos darbų paroda (II a.).

27 d. 18.30 val. – folkloro 
vakaras (dailės galerijoje).

28 d. 18 val. – spektaklis 
„Pamoka“(rež. Rolandas Kazlas).

29 d. 12 val. – sportinių šokių 
konkursas „Sūduvos žiema“.

29 d. 18 val. – JAV sausumos 
karinių pajėgų Europoje roko 
muzikos grupės koncertas (ne-
mokamas).

Kovo mėnesį
4 d. 18 val. – Odesos klounų 

šou „Maski“.
5 d. 18 val. – Džordanos 

Butkutės koncertas „Geriausios 
dainos“.

6 d. 18 val. – Donato Montvy-
do akustinis koncertas.

7 d. 16 val. – Birutos Pėverai-
tytės-Giraitienės ir Jaroslavo Ce-
chanovičiaus autorinis koncertas 
„Karalienė širdies“. 

12 d. 18 val. – spektaklis „Kakė 
Makė ir atversta knyga“.

Kultūros centro svetainė 
http://www.marijampoleskc.lt.

Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje

Iki 29 d. – paroda-edukacija 
„Mūsų laisvės šventės“ (skirta 
Marijampolės krašto signatarams) 
– kraštotyros erdvėje II a.

Iki kovo 6 d. veikia Šiaulių 
tautodailininko Sauliaus Tamulio 
kaukių paroda „Nuo Užgavėnių iki 
Užgavėnių“ (didžiojoje salėje).

27 d. 17 val. – paskaita „Refor-
macijos įtaka švietimui, kultūrai 
ir ekonomikai LDK“. Pranešėjas 
– VDU profesorius dr. Deimantas 
Karvelis.

28 d. 17 val. – Vidos Labutytės 
kūrybos vakaras „Nespausdintos 
knygos puslapiai“ (mažoji salė). 

Dramos teatre
26 d. 18 val. – Oskaro Kor-

šunovo teatro viešnagė: „Terapi-
jos“. 

Kovo mėnesį
8 d. 16 val. – VšĮ Bardai LT 

viešnagė. Muzikinis spektaklis šei-
mai „Pabėgimas iš Trepsės namų“. 
Bilietai 8, 10 Eur www.tiketa.lt ir 
teatro kasoje.

11 d. 18 val. – „Žiūrovo teatro“ 
viešnagė. Muzikali tragikomedija 
„Dar vienas Džokeris“ Bilietai 12, 
16 Eur www.bilietai.lt kasose. 

14 d. 12 val. – VšĮ „Markme-
dia“ viešnagė. Spektaklis vaikams 
„Augintinių istorijos“. Bilietai 
7, 8 Eur www.tiketa.lt ir teatro 
kasoje. 

14 d. 18 val. – VšĮ „Markme-
dia“ komedija „Silvija, arba Meilės 
trikampis… KITAIP“. Bilietai 12, 
15 Eur.

18 d. 18 val. – „Kitokio teatro“ 
viešnagė. Premjera – komedija 
„(NE)ištikimybės spąstai“. Bilietai 
12, 15 Eur www.bilietai.lt ir teatro 
kasoje.

Kasos darbo laikas: pirma-
dieniais–penktadieniais 12–14 
val., 17–18 val. Užsakymas 
telefonu 8 667 01110. Daugiau 
informacijos teatro svetainėje 
http://www.marijampolestea-
tras.lt.

Kraštotyros muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje
Veikia Lietuvos aviacijos mu-

ziejaus paroda „Lietuvos karo avia-
cija Nepriklausomybės kovose“.

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 paroda „Nematyti kū-
riniai iš mecenatės kolekcijos“ 
(Lietuvos dailininkų grafika ir 
tapyba).

Veikia nuolatinė ekspozicija iš 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris dova-
notos kolekcijos.

Kazlų Rūdoje 
ir savivaldybėje
Kultūros centre

Iki 28 d. veikia Virgilijaus 
Bespalovo keramikos paroda „Var-
peliu į tavo širdį“.

29 d. 12 val. – spektaklis 
vaikams „Augintinių istorijos“. 
Bilietas su skrajute 7 Eur, be skra-
jutės – 8 Eur.

Bagotosios kultūros 
namuose

28 d. 18 val. – kino vakaras.
Būdos kultūros 

namuose
Iki 29 d. veikia Algirdo Sen-

kaus tapybos darbų paroda.

Sporto renginiai
ŽSM II sporto salėje, 

Vytauto g. 47
Vasario 26 d. „MKML-Man-

tinga“ čempionatas: 19 val. „Si-
medva“ – „Kolegija“; 20.45 val. 
„Marista“ – „CIE LT Forge“.

ŽSM sporto salėje, 
Gamyklų g. 1

Vasario 27 d. 18 val. Nacio-
nalinė krepšinio lyga: „Sūduva-
Mantinga“ – Joniškio „Delika-
tesas“.

Lietuvos vyrų tinklinio čem-
pionatas: vasario 28 d. 20 val. 
„Sūduva“ – „Rio-Startas“ (Kau-
nas); vasario 29 d., 15.30 val. 
„Sūduva“ – „ELGA-Master Idea“ 
(Šiauliai).

Kovo 1 d. Marijampolės krep-
šinio veteranų pirmenybės: 9.30 
val. „XXL“ – „Gernora“; 10.45 
val. „Marijampolės seniūnija“ 
– „Snaigė“. „MKML-Mantin-
ga“ čempionatas: 15 val. „Ata-
ka“ – „ŽSM-Jaunystė“; 17 val. 
„Liudvinavas“ – „Ataka 2“; 19 
val. „Liudvinavas-Vytis“ – „Ve-
teranai“.

Tiek kelio nuėjai, nesuklupai – 
                                    belieka tik stebėtis.
Tiek rūpesčių pakėlei – 
                                   belieka tik žavėtis.
Tiek meilės, šypsenų išdalinai – 
                                   belieka tik gėrėtis. 
Šiandien ramybės, 
                                  kasdienės duonos
Ir daug sveikatos Tau norim palinkėti.

Tai kas, kad smilkiniai jau bąla,
Tai kas, kad skauda ką ar būna neramu,
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušąla,
Gerai, kad Tu svajoti, juoktis, 
                                                     dirbti vis gali.
Laiminga, kad ištiest pagalbos ranką,
Patart, paguost, padėt gali,
Kad Tau vis dar jėgų užtenka
Ir nuovargio per daug dar nejauti.
Teneužgęsta Tavo laimės žiburys,
Tenepavargsta darbščios rankos 
   ir gera širdis.

Ramutei BALSIENEI,
gyv. Bagotojoje

Gražaus gimtadienio proga sveikina 
krikšto sūnus Darius su šeima, teta Julija, 

pusseserė Regina ir sūnėnas Algis su šeima. 

Užs. 316.

Valavičių kaimo gyventoja 
Jolanta Paliokaitė „Suvalkiečio“ 
prenumeratos akcijoje laimėjo  
„Janikės kelionės“ dovanų kuponą 
– kelionę po Lietuvą pasirinktu 
maršrutu. Moteris pasakoja, kad 
„Suvalkietį“ savo namuose mato 
jau labai seniai, tėvai visuomet 
skaitė, o dabar ji perėmė tradi-
cijas. Mielai laikraštį pasklaido, 
radusi įdomesnių temų ir labiau 
pasigilina. Jolantą domina ben-
druomenių gyvenimas, nes jų 
bendruomenė aktyvi, tad įdomu 
būna paskaityti, kuo gyvena kitos, 
kaip joms sekasi. Taip pat Jolantai 
įdomu skaityti istorijas apie žmo-
nes, domisi aktualijomis. Prizą ji 

Akcijos 
laimėtojai

laimėjo pirmą kartą, bet visi tikisi, 
kad ne paskutinį. Kelionė ją nu-
džiugino, nes keliauti, pamatyti ką 
nors naujo – visada smagu.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

80-ties metų jubiliejaus proga sveikina 
brolis Albinas su šeima. 

Aldonai PIETERIENEI,
gyv. Višakio Rūdoje

Užs. 332.


