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Rita LIŽAITYTĖ

Lemtingas buvo vienas 
susitikimas

Jolanta atvirauja, kad jei dar 
prieš metus kas būtų pasakęs, kad 
ji bus šaulė ir savanorė, vargu ar 
tuo būtų patikėjusi. Visgi gyve-
nimas tuo ir įdomus – niekada 
negali žinoti, kaip susiklostys 
ir kur nuves įvairios situacijos. 
Pavyzdžiui, Jolantai lemtingos 
tapo pernai fotografuotos vestu-
vės. Jose moteris susipažino su 
gausiu šaulių būriu. Pasak jos, 
šauliai – nuostabūs, rūpestingi, 
kupini atjautos žmonės, todėl kai 
jie vėliau pakvietė Jolantą fotogra-
fuoti kalėdinį jų renginį, ji iš karto 
sutiko. Ten sulaukė pasiūlymo ir 
paskatinimo tapti šaule. Ir šiemet, 
Lietuvai švenčiant Nepriklauso-
mybės atkūrimo 30-metį, Jolanta 
davė šaulės priesaiką.

Tą pačią dieną Pasaulio svei-
katos organizacija koronavirusą 
paskelbė pandemija. Netrukus 
šalyje buvo įvestas karantinas, ėmė 

veikti ir Koronos karštoji linija. 
Užtikrinti sklandų jos darbą buvo 
pasitelkti šauliai – tarp jų ir ką tik 
šaule tapusi Jolanta. 

– Jei ne ši karštoji linija, pri-
siskambinti į Bendrąjį pagalbos 
centrą tikriausiai negalėtumėme. 
Koronos karštoji linija sulaukia 
šimtų tūkstančių skambučių, o į 
juos kažkas turi atsiliepti, suteikti 
gyventojui reikalingą pagalbą, 
atsakymus į rūpimus klausimus. 
Pirmieji prie telefonų sėdo Kauno 
greitosios medicinos pagalbos sto-
ties darbuotojai ir šauliai. Skambu-
čių buvo tiek daug, kad reikėjo pa-
pildomų žmonių – savanorių. Juos 
koordinuoti, atrinkti ir paskirstyti 
darbo laiką buvo pavesta man ir dar 
keliems asmenims. Esu komuni-
kabili, bendrauti su žmonės moku 
ir sugebu. Matyt, dėl to ir buvau 
pastebėta bei pasirinkta kaip tinka-
ma prisiimti šią atsakomybę. Man 
visada rūpėjo tai, kas vyksta aplink, 
o būdama šaulė gerus darbus galiu 
daryti lengviau. 

(Nukelta į 2 psl.)

Koronos karštosios linijos darbas – savanorių rankose
Jolanta Rutkauskienė – kraštiečiams puikiai žinomas žmogus. Vieni ją pažįsta kaip fotografę, kiti kaip mokytoją, treti – kaip makiažo meistrę. Neseniai ji tapo ir 

šaule bei Koronos karštosios linijos 1808 savanorių koordinatore.
Pasak jos, kol kas savanorių užtikrinti sklandžiam karštosios linijos darbui pakanka. Deja, niekas nežino, kiek dar ilgai ši situacija tęsis, todėl papildomos rankos 

ir ausys gali būti reikalingos. Anot Jolantos, svarbiausias reikalavimas savanoriui – komunikabilumas ir noras prisidėti prie bendros gerovės kūrimo. Jei manote, kad 
tokie esate ir galite bei norite padėti, Jolanta ragina susisiekti su ja. Geriausia – „Facebook“ žinute.

Į piliečių skambučius karštosios linijos 1808 savanorė Jolanta Rutkauskienė atsiliepia: „Sveikatos 
vartai, Koronos karštoji linija klauso jūsų“.                                           Nuotrauka iš asmeninio pašnekovės albumo

Sušvelnintas karantinas 
prekybos neišlaisvino

Sušvelninus karantino sąly-
gas, ketvirtadienį po mėnesio 
nedarbo duris atvėrė dalis ne 
maisto prekių parduotuvių, tu-
rinčių atskirą įėjimą iš lauko. 
Didžiuosiuose miestuose ties kai 
kuriais prekybos centrais nusi-
driekė eilės.

Marijampolėje žmonių pa-
gyvėjimą buvo galima pamatyti 
nebent ties tinklinėmis ne mais-
to prekių parduotuvėmis. Prie 
prekybą atnaujinusių smulkiųjų 
verslininkų parduotuvių spūsčių 
nesimatė. Vietiniai prekybinin-
kai sako, kad pirkėjų atsirado, 
tačiau miniomis į parduotuves 
jie tikrai neplūsta. Perka po ne-
daug – kažko pritrūkę arba atsi-
ima anksčiau užsakytas prekes. 
Dėl to sušvelninto karantino 
verslininkai su krizės pabaiga 
nesieja. Priešingai, mano, jog tai 
– tik pradžia, kad tikrąjį krizės 
mastą dar tik pajusime.

(Nukelta į 13 psl.)

Įmonei „Arsenda“ vadovaujantis Arūnas Senda pastebi, jog karan-
tino įkalinti namuose žmonės nori atnaujinti interjerą. Greičiausias 
ir pigiausias būdas tai padaryti – nauji tapetai. Jie – paklausiausia 
prekė darbą atnaujinusioje parduotuvėje. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

• Miesto kasdienybė •

Pavasaris 
budina miestą 

Pavasaris šiemet neskuba. Vis dar naktimis pievas pabalina 
šaltukas, medžių šakas plaiksto žvarbūs, gūsingi vėjai. Tik sinop-
tikų žadamo lietaus taip ir nematyti. O labiausiai miestas pasiil-
gęs spalvų, žalumos, gėlių, fontanų. 

Apie tai, kokie gėlynai šiemet džiugins marijampoliečių ir sve-
čių akis, kokiomis spalvomis pasipuoš Marijampolė, papasakojo 
Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros 
skyriaus vedėjas Jonas Kurtinaitis ir UAB „Kelranga“ apželdini-
mo baro meistrė Birutė Pakinkienė.

Marija BURBIENĖ

Prioritetas – 
ryškių spalvų gėlėms

Šiemet visas dėmesys bus 
skiriamas ankstesniais metais 
įrengtiems gėlynams tvarkyti ir 
puoselėti. Jau dabar sodinamos 
pavasarinės gėlės, kurios birželio 
pradžioje bus keičiamos vasa-
rinėmis. Kaip ir pernai gėlėmis 
aprūpins gėlininkas iš Dielinės 
kaimo Aidas Jasiulevičius. Joms 

įsigyti Savivaldybė skiria apie 15 
tūkst. Eur. 

Mieste dominuos ryškiaspalvės 
vasarinės gėlės, puikiai derančios 
prie daugiametės žalumos. Jau šią 
savaitę UAB „Kelranga“ apželdin-
tojos Birutė Pakinkienė ir Vida 
Palubinskienė planuoja miesto 
parkų klombose ir gėlinėse paso-
dinti apie 4 tūkst. geltonų, baltų 
ir mėlynų našlaičių. 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo minis-
terijos pasirašė  žvyrkelių asfalta-
vimo darbų sutartis Vilkaviškio, 
Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų 
Rūdos savivaldybių valstybinės 
reikšmės kelių ruožuose.

Anot Kelių direkcijos atstovų, 
rangos darbus planuojama įgy-
vendinti per 2020 metus šiuose 
valstybinės reikšmės rajoniniuose 

keliuose: nuo kelio Vilnius–Prie-
nai–Marijampolė bus asfaltuoja-
mas privažiuojamojo kelio ruožas 
prie Patašinės nuo 1,728 iki 2,070 
kilometro, taip pat numatyta pa-
kloti asfaltą kelio Mockabūdžiai–
Pašeimeniai ruože nuo 2,341 iki 
2,981 kilometro. Asfaltu džiaugsis 
ir keliu Gudkaimis–Šiaudiniškiai 
važinėjantys gyventojai. Bus as-
faltuojama ruože nuo 2,228 iki 
3,881 km.

Sutarčių įgyvendinimo termi-

Kelias į Juodelius jau paruoštas asfaltuoti. 
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Darbai vyksta ir Jurgežerių kaime.

Gyventojai nekantraudami laukia asfalto 
Karantinas nesutrukdė tęsti kelių remonto darbus. Važiuojant per savivaldybes matyti, kaip kelininkų technika pluša žvyrkelių 

ruožuose.

Jurgežerių kaime asfaltuoti 
ruošiama Šilo gatvė. Taip pat 
asfaltas bus klojamas kelio Kal-
varija–Sangrūda–Mockai 4-ojo 
kilometro ruože. 

Kelio tvarkymo darbai pradėti 
ir prie žiedinės sankryžos Ožka-
baliai–Turgalaukis–Liudvinavas, 
kur buvo likę apie 6 kilometrai 
žvyrkelio.

Jau prasidėjo antras pavasario 
mėnuo, o šilumos kaip nėra, 
taip nėra. Jau nužydėjo lazdynų, 
alksnių žirginėliai. Nedrąsiai 
skleidžiasi blindžių, žilvičių žie-
deliai. Netrukus sužydės gluosniai, 
klevai, o pievos pasidengs geltonu 
pienių kilimu.

Drąsesnės bitelės net bando 
nosį iš avilio iškišti. Kai kurios jau 
ir nektaro ar žiedadulkių parsineša. 
Iki tikro medunešio trūksta visai 
nedaug. Tik reikia truputį daugiau 
saulės, šilumos ir lietaus. 

Šis pavasaris bitėms yra ypa-
tingas. Bet ne todėl, kad nebuvo 
žiemos. Šilta žiema bitininkams 
jokių nuostolių nepadarė. Tik 
bitės mažiau maisto suvalgė. To-
kiomis sąlygomis bitės Ispanijoje 
puikiausiai peržiemoja kiekvienais 
metais. Ten žiemos būna dažniau-
siai be sniego. 

Bėdos su bitėmis yra visai kitur. 
Prisimename, kad praėjusių metų 
vasara buvo šilta ir graži. Tokiomis 
sąlygomis bičių šeimose prisiveisė 
labai daug erkių. Daugelis bitinin-
kų skundžiasi, kad nors bites nuo 
erkių gydė keletą kartų ir gydymas 
buvo veiksmingas, iškrito daug 
erkių, bet jų sužeistos bitės ilgai 
neišgyveno. Jos išmirė dar spalio 
ar lapkričio mėnesį.

Sumanūs bitininkai žiemai 
palieka tik stiprias šeimas su 7–8 
koriais, kuriuos bitės visiškai 
aptupia. Pavasarį po bičių apsi-
skraidymo tikrinant lizdus avilyje 
radome tik po 3–4 korius su 
bitėmis, o kai kurie aviliai iš viso 
buvo be bičių. Ir tai ne pavieniai 
atvejai. Taigi nuostoliai šią žiemą 
buvo nemaži. 

Pavasarį bitininkai paprastai 
gamina „kandi“ tešlą ir papildo-
mai bites pamaitina. Šiais metais 
to daryti nereikėjo. Priešingai, kad 
bitės sugebėtų apšiltinti lizdą, teko 
iš avilių išimti po 3–4 korius su 
maistu ir padėti juos į atsargą.

Esant maisto pertekliui avi-
liuose reikia stebėti, kad lizdo 
viduryje būtų tuščių akelių, kur 
bičių motinėlė galėtų dėti kiau-
šinėlius. Tad į lizdo vidurį reikia 
įdėti 1–2 pasiūtus korius be mais-
to. Pradėjus žydėti agrastams, bitės 
pradeda siūti naujus korius, todėl 
tada jau galima lizdus plėsti vaško 
plokštelėmis. Bičių lizdus plėsti 
reikia palaipsniui. Išplėtus per 
greitai, atšaldomas lizdas, ir bičių 
vystymasis sulėtėja. 

Nelaikykime silpnų bičių šei-
mų, traninių šeimų ir šeimų be 
motinėlių. Iš jų nebus jokios 
naudos. Jas prijunkime prie kitų 
šeimų. Tai padaryti visai nesunku. 
Dabar bitės šeimų prisijungimą 
labai lengvai priima. Tik reikia 
jungti prie šeimų, kurios yra bent 
už trijų kilometrų, nes kitaip bitės 
grįš į senąjį avilį.

Jeigu turite stiprių šeimų ir 
norite sustiprinti silpną šeimą, iš 
stiprios šeimos galima išimti vieną 
ar du korius su perais ir bitėmis bei 
perkelti į silpnos šeimos vidurį.

Praėjusių metų gegužės pabai-
goje jau laižėme šviežią pavasarinį 
medų. Šiais metais degustaciją teks 
daryti vėliau.

Justinas LEKECKAS, 
bitininkystės technologas

• Kas naujo 
bityne?•

Pavasaris 
eina lėtai(Atkelta iš 1 psl.)

Šauliai yra gynybos pajėgų 
dalis – kilus grėsmei ar susida-
rius ekstremaliai situacijai, kokia 
yra dabar, jie padeda atlaikyti 
sunkumus. Taigi darbą Koronos 
karštojoje linijoje vertinau kaip 
atsakomybę, kurią ir turiu prisi-
imti, – sakė pašnekovė.

Savanorių vis dar reikia
Su savanoriais Jolanta dirba jau 

apie mėnesį. Iš pradžių aktyviai 
žmones ragino prisijungti prie 
Koronos karštosios linijos savano-
rių, atrinkinėjo kandidatus. Šiuo 
metu susidariusi beveik nuolatinė 
komanda, todėl dabar svarbiausia 
teisingai paskirstyti jų darbo laiką 
prie telefonų. J. Rutkauskienė at-
kreipia dėmesį, kad tai nereiškia, 
jog nereikia naujų savanorių.

– Vieni ateina, kiti išeina. Kai 
kas pavargsta, kai kas persidėlioja 
prioritetus. Visi norintys prisidėti 
prie karštosios linijos darbo yra 
laukiami. Galbūt iš karto į bu-
dėjimus nebus pakviesti, tačiau 
laikui bėgant jų pagalba gali būti 
naudinga, nes nežinome, kiek ilgai 
viskas užsitęs, – atkreipė dėmesį 
savanorių koordinatorė.

Karštoji linija – ne 
pokštams ar žaidimams
Jolanta sako, kad svarbiausia 

savybė, reikalinga savanoriui, 
atsiliepiančiam į gyventojų skam-
bučius – komunikabilumas. Mat 
Koronos karštąja linija žmonės 
skambina ne tik tada, kai įtaria 
koronainfekciją ir nori užsiregis-
truoti testavimui mobiliuosiuose 
punktuose. Trumpąjį numerį 
1808 žmonės renka ir ieškodami 
psichologinės pagalbos arba net 
norėdami nevykusiai papokš-

tauti.
– Vienų balse – ramybė, kitų 

– panika. Kiekvieno būseną reikia 
atpažinti, į ją reaguoti ir bandyti 
suvaldyti. Juk žinome, kad kitame 
laido gale – žmogus. Su jausmais, 
emocijomis, išgyvenimais. Visi 
išgyvename labai sunkų laiką. 
Pirmą kartą susiduriame su tokia 
liga, todėl ir klausimų yra daugy-
bė, – tikina pašnekovė.

Kita vertus, įspėja Jolanta, 
kilus neaiškumams prieš renkant 
trumpąjį numerį 1808 visada 
reikėtų pagalvoti, ar atsakymo 
ieškoma tinkamu adresu.

– Numeris 1808 – nesukurtas 
pasilinksminimui ir tikrai ne jūsų 
slogai ar nusičiaudėjimui gydyti. 
Užgulate linijas, kai galbūt kaž-
kam tikrai labai blogai, ir jie negali 
prisiskambinti. Skambinti reikia, 
kai pakyla temperatūra, kai kosite 
ar dūstate, skauda gerklę, sunkėja 
kvėpavimas. Aišku, atsakinėjame 
į įvairius gyventojų klausimus. 
Esant reikalui, guodžiame ir rami-
name, tačiau prašome gyventojų 
skambinti atsakingai. Ir svarbiau-
sia – nepanikuoti! Išlikime ramūs 
ir sąmoningi, – perspėja savanorių 
koordinatorė.

Pažadino patriotizmą
Anądien prie Koronos karš-

tosios linijos telefono budėjo ir 
pati Jolanta. Linijos bazė įsikūrusi 
Kaune. Kad galėtų atsiliepti į 
skambučius, jai būtina nuvykti į 
skambučių centrą. 

Jolanta sako, kad atstumas – 
niekis, kai žinai, koks svarbus ir 
naudingas yra kiekvieno savano-
rio laikas, praleistas prie linijos 
telefono. Paklausta, ką jai reiškia 
ir duoda savanorystė, moteris 
sakė, jog ramybę ir saugumą.

Koronos karštosios linijos darbas – 
savanorių rankose

– Esu įsitikinusi, kad visą šią 
situaciją galime įveikti tik susi-
telkę, o ne blaškydamiesi. Galė-
čiau lindėti namuose, saugotis. 
Tikimybė nesusirgti padidėtų, 
tačiau galbūt išaugtų kaimynui, 
draugui, kuris skambina į karštąją 
liniją ir klausia, kas gali padėti 
įsigyti maisto. Jei ne laiku gau-
tas tinkamas atsakymas, galbūt 
žmogus išeitų gatvėn ir užsikrės-
tų. Laiku suteikdama reikalingą 
atsakymą aš mažinu riziką jiems 

Ant Prezidento dovanotos vėliavos parašą, kaip prisiminimą ir 
įrodymą, jog prisidėjo prie kovos su koronavirusu, paliko visi karš-
tojojelinijoje tuo metu dirbę savanoriai, taip pat ir jų koordinatorė 
Jolanta.  Nuotrauka iš asmeninio pašnekovės albumo

susirgti, vadinasi, padedu ir 
sau. Kuo liga plis mažiau, tuo 
ir man bei mano artimiesiems 
bus mažesnė tikimybė susirgti. 
Manau, kad gerai galime jaustis 
tik tuomet, kai gerai jaučiasi ir 
mūsų aplinka. Štai kodėl įžvel-
giu prasmę savanorystėje, kuri 
pažadino manyje  patriotizmą. Jį 
suvokiu kaip geresnės, sveikesnės 
ir jaukesnės aplinkos visuomenėje 
kūrimą, – samprotavo Jolanta 
Rutkauskienė.

nai – nuo 5 iki 11 mėnesių.
Su didžiausiu nekantrumu as-

falto laukia Kalvarijos savivaldybės 
Juodelių kaimo gyventojai. Tiek 
ilgai vasaromis ir pavasariais kentę 
dulkes, o rudenį purvą vietiniai 
pasakoja, kad kelias per Juodelius 
ruošiamas asfaltuoti, rengiami 
kelio pagrindai, laukiama, kada 
bus pradėti darbai. 
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Tarpmiestiniai 
autobusai nekursuoja
Marijampolės autobusų parko 

tarpmiestiniai autobusai įprastais 
reisais nekursuoja nuo kovo 26 
dienos. „Visiškai nebuvo kelei-
vių. Įvedus nuotolinį mokymą 
nebevažiavo mokiniai ir studentai 
į mokslus, žmonės nevyko pas 
gydytojus, į svečius ar apsipirkti. 
Būdavo, kad į Vilnių važiuojantis 
autobusas nuveža vieną keleivį. 

Marija BURBIENĖ

Liubavo kaimo kapinės visada 
tvarkingos. Tuo rūpinasi ir seniū-
nija, ir čia amžinojo poilsio atgu-
lusiųjų artimieji. Besilankantieji 
šiose kapinėse rudenį turėdavo 
kaip reikiant paplušėti kibirais 
rinkdami plačiai išsikerojusio 
ąžuolo giles. Atvažiavusius šį pa-
vasarį nustebino ne tik atsivėrusi 
erdvė, bet ir pagrindinio tako de-
šinėje, plačiašakio medžio vietoje 
rymantis Rūpintojėlis. 

– Čia augusiu ąžuolu žmonės, 
prižiūrintys šalia esančius arti-
mųjų kapus, nebuvo patenkinti 
jau senokai. Gal prieš penkerius 
metus kreipėsi į seniūniją pra-
šydami jį išpjauti. Sausos šakos, 
lapai, gilės kasmet nuklodavo 
kapus, šaknys kilnojo paminklus, 
ardė kapaviečių tvoreles. Ilgai 
diskutavome, ką su juo daryti, 

Autobusų parkams – nerimo dienos

Koplytstulpis – prosenelių atminimui
Ne vienas po ilgesnio laiko atvažiavęs aplankyti artimųjų kapų jų neatpažįsta: nesvyruoja beržai, nekvepia eglės, 

neošia ąžuolai. Pastaraisiais metais vis dažniau pastebima ir gražių pasikeitimų – trinkelėmis iškloti ir apšviesti takai, 
naujai aptverta teritorija ir t. t. Glostanti akis ir širdis staigmena pasitinka ir atvykusius į Kalvarijos savivaldybės Liu-
bavo kaimo kapines. 

vis dėlto ąžuolas – rimtas medis, 
norėjosi jį saugoti. Be to, ne bet 
kas tokį darbą galėjo padaryti. 
Ilgainiui vis dėlto priėmėme 
sprendimą ir praėjusį rudenį 
pakvietėme arboristus, kurie ir 
nupjovė ąžuolą, – paklaustas, 
kada ir kokia intencija kapinėse 
pastatytas gražus koplytstulpis, 
pasakoja Liubavo seniūnijos se-
niūnas Gintas Baliulis, už gražią 
idėją ir finansavimą dėkodamas 
Gintarei Staseliūnienei.

Tai ji seniūnui išsakė savo 
norą medį nupjauti taip, kad 
jame būtų galima išskobti skulp-
tūrą.

– Amžinojo poilsio Liubavo 
kapinėse yra atgulę mūsų seneliai 
ir proseneliai. Močiutė papa-
sakojo, kad 1932 m. mirus jos 
broliui Jonui, kuris buvo šeimos 
pirmagimis, tėtis ant kapo paso-
dino tik ką išdygusio ąžuoliuko 

daigelį. Per dešimtmečius užaugo 
didelis, gražus medis, tačiau jis 
taip išsikerojo, kad trukdė ne tik 
mums, proanūkiams, sutvarkyti 
ten palaidotų prosenelių kapą, bet 
ir aplinkinius kapus prižiūrintiems 
žmonėms nemažai rūpesčių su-
keldavo. Kai buvo nutarta ąžuolą 
nupjauti, paprašėme, kad paliktų 
dalį kamieno. Norėjosi padaryti 
kažką gražaus, tinkančio kapi-
nėms, ir kartu pagerbti prosenelių 
atminimą, – pasakoja savo giminės 
ir tėvų gimtojo krašto istorijos 
išsaugojimu besirūpinanti Gintarė 
Staseliūnienė. 

Jos pakviestas medžio drožėjas 
iš Jurbarko Juozas Videika ąžuolo 
kamiene išskobė Rūpintojėlį – 
sėdinčio ant paaukštinimo, pasi-
lenkusio, dešine ranka parėmusio 
galvą su erškėčių vainiku, pilnu 
liūdesio veidu Kristaus skulptū-
rą. 

Vos įėjus pro pagrindinius vartus dešinėje 
tako pusėje plačiašakio medžio vietoje rymo 
Rūpintojėlis. 

Nuotrauka iš asmeninio Gintarės Staseliūnienės albumo

Pasak seniūno, 
meistrui skobti šla-
pią medį pasilipus 
ant kopėčių buvo 
nemenkas iššūkis – 
daugiausia tokie dar-
bai atliekami medį 
pasiguldžius ant že-
mės. Per dvi savai-
tes išskobta vertikali 
skulptūra, pritvirtin-
tos atskirai išdrožtos 
šoninės dalys, stoge-
lis ir kryžius-saulutė, 
postamente išdrožti 
žodžiai: „Tegul ilsisi 
visi šiose kapinėse, 
laukdami prisikėli-
mo dienos“.

Puiki liubaviškių 
idėja, kaip trukdantį 
medį paversti meno 
kūriniu, galėtų tapti 
pavyzdžiu kitiems.

Karantinui skaičiuojant antrą mėnesį, verslo įmonės su nerimu žvelgia į ateitį, nuostoliai dėl sustojusio darbo vis didėja. Išbandymų ir sunkumų patiria kelei-
vių vežimo, transporto bendrovės. Drastiškai sumažėjus keleivių srautui, didžioji dauguma šių bendrovių buvo priverstos laikinai sustabdyti vežimą tarptautiniais 
maršrutais ir siuntų tarnybų darbą, taigi neteko ir pajamų. Transporto bendrovės norėtų kuo griečiau atnaujinti veiklą, tačiau į normalaus gyvenimo vėžes turi grįžti 
valstybė.

Tai nuostolinga, juk ir degalai 
kainuoja, ir vairuotojui atlyginimą 
turime mokėti, todėl priėmėme 
sprendimą laikinai, kol šalyje ga-
lioja griežtas karantinas, sustabdyti 
autobusų judėjimą tarpmiestiniais 
maršrutais“, – pasakojo Marijam-
polės autobusų parko direktorė 
Dalytė Venčkauskienė. Anot jos, 
Vyriausybei švelninant karantiną 
svarstoma galimybė atnaujinti 
tarpmiestinių autobusų reisus.

Miesto ir priemiesčio auto-
busai Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus Ka-

rolio Podolskio nurodymu kur-
suoja du kartus per dieną. Ryte, 
kad nuvežtų gyventojus į darbą, 
ir vakare, kad žmonės turėtų kuo 
sugrįžti į namus.

Nuostoliai milžiniški
Didžioji dauguma Marijam-

polės autobusų parko darbuotojų 
– prastovose, vieni dalinėse, kiti 
pilnose. Išmokas už prastovas 
jiems iš savo rezervo išmokėjo 
Marijampolės autobusų parkas, 
nes Vyriausybės numatyti pinigai 
be darbo dėl karantino likusių 

žmonių dar nepa-
siekė.

„Negalėjome 
palikti savo dar-
buotojų be pragy-
venimo lėšų. Juk 
ir maistui, ir vais-
tams pinigų reikia, 
kiti turi ir finan-
sinių įsipareigoji-
mų. Tikimės, kad 
anksčiau ar vėliau 
Vyriausybė mums 
90 proc. prasto-
voms išmokėtų 
pinigų kompen-
suos“, –  kalbėjo 
direktorė.

Į  Vyr i ausy -
bę dėl nuostolių 
kompensavimo 
Marijampolės au-

tobusų parkas dar nesikreipė. 
Pasak D. Venčkauskienės, patei-
kimo sistema sudėtinga, reikia 
daug įvairių dokumentų, tarp jų ir 
veiklos ataskaitos už 2019 metus, 
kuri dar nepatvirtinta.

„Viskas, ką buvome sukūrę, 
sugriuvo per kelias dienas. Su-
stojo ne tik keleivių pavežėjimas, 
nutrūko visos ekskursijos, kurios 
mums būdavo didelis pajamų 
šaltinis. Niekur nekeliauja darbo 
kolektyvai, moksleiviai ir, panašu, 
kad dar greitai nekeliaus“, – sakė 
direktorė. Anot D. Venčkaus-
kienės, trukdo darbui ir sutrikę 
atsiskaitymai tarp klientų. Auto-
busų parkas nori išlikti, tad būtų 

labai gerai, kad tie, kurie įmonei 
skolingi, apmokėtų skolas. 

Siuntos priimamos
 ir pristatomos

Nuo balandžio 15-osios at-
naujintas siuntų gabenimas ir 
pristatymas, nes išaugo paklausa. 
Siuntos Marijampolės autobusų 
stotyje, iš šoninės pastato pusės, 
priimamos kasdien, išskyrus šeš-
tadienį ir sekmadienį, nuo 9 iki 
13 val. Pati autobusų stotis, kur 
yra laukiamoji salė, užrakinta. 
Pasak autobusų parko vadovės, šią 
savaitę bus sprendžiama prailginti 
siuntų priėmimo darbo valandas.

(Nukelta į 11 psl.)Tarpmiestiniai autobusai dar nekursuoja.                    Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Siuntų priėmimo laikas netrukus gali pailgėti.
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arba aeroterminė energija.
Paraiškas kompensacijoms 

galės teikti fiziniai asmenys, 
nuosavybės teise valdantys vieno 
ar dviejų butų gyvenamuosius 
namus, kurių statyba yra visiškai 
užbaigta ir įregistruota Nekilno-
jamojo turto registre. Pareiškėjui 
bus skiriama vienkartinė iki 14,5 
tūkst. eurų išmoka už įsigytą ir 
įdiegtą atsinaujinančius energi-
jos išteklius naudojantį įrenginį. 
Tikslesnė išmoka bus apskai-
čiuojama, padauginus įrenginio 
galingumą iš fiksuoto įkainio ir 
gautą sumą padalijus perpus.

Kvietimą teikti prašymus 
kompensacinėms išmokoms 
paskelbs Aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo 
agentūra (APVA), kuri juos 
vertins ir kontroliuos, kaip 
kompensacijų gavėjai vykdo įsi-
pareigojimus. Planuojama, kad 
prašymus bus galima teikti nuo 
gegužės 11 d. Juos reikės teikti 
tik elektroniniu būdu.

Išsamesnės informacijos gali 
suteikti APVA specialistai: Aistė 
Ulickaitė (aiste.ulickaite@apva.
lt, tel. 8 646 19240), Gytis Mi-
lašius (gytis.milasius@apva.lt, 
tel. 8 646 08522), Inga Berna-
tavičienė (inga.bernataviciene@
apva.lt, tel. 8 659 61194).

Žvejojantiems 
Šešupėje 

Marijampolės 
mieste

Aplinkos ministro 2020 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-
219 pakeistos Mėgėjų žvejybos 
vidaus vandenyse taisyklės. Jos 
papildytos 131 punktu, kuriame 
pasakyta, kad „Šešupės upėje 
tarp užtvankų Marijampolės 
mieste Marių g. ir Užtvankos 
g., kitaip tariant – Šešupės 
ruože tarp naujosios ir senosios 
užtvankų – privaloma paleisti 
visus sugautus vaivorykštinius 
upėtakius.“

Įsakymas įsigaliojo nuo 2020 
m. balandžio 16 d. 

„Suvalkiečio“ informacija

jėgų, bet ir padaro didelių nuos-
tolių gamtai: sudega augalai, jų 
sėklos, žūsta vabzdžiai, gyvūnai, 
perintys paukščiai. Be to, labai 
smarkiai užteršiama aplinka – iš-
siskiria toksiškos dujos ir įvairios 
sveikatai kenksmingos dalelės, 
kurių sudėtyje yra suodžių, der-
vos, nesudegusių medžiagų ir 
neorganinių atliekų.

Žolės deginimas laikomas pik-
tybiniu nusikaltimu, už tai gresia 
bauda. Neretai gali tekti ne tik 
sumokėti baudą, bet ir atlyginti 
gamtai padarytą žalą. Ūkininkai, 
degindami žolę, rizikuoja netekti 
Europos Sąjungos išmokų.

Pavasariniai 
priminimai 

žvejams
Nuo balandžio 21 d. jau 

galima žvejoti lydekas. Aplinko-
saugininkai primena, kad pagal 
Mėgėjų žvejybos vidaus vande-
nyse taisykles galima naudoti ne 
daugiau kaip 4 žvejybos įrankius 
ir iš jų ne daugiau kaip du (Kuršių 
mariose – tris), jeigu žvejojama 
masalui naudojant žuvelę ar jos 
gabalėlį. Leidžiama sugauti tris ne 
mažesnes kaip 50 cm lydekas.

Iki gegužės 15 d. dar drau-
džiama žvejoti kiršlius ir salačius, 
iki gegužės 20 d. – sterkus. Nuo 
balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 
draudžiama žvejoti pagrindinėje 
žuvų nerštavietėje Kauno mario-
se – 400 m zonoje apie Dabintos 
pusiasalį. 

Kompensacijos 
už taršių šildymo 

katilų keitimą
Aplinkos ministerija skirs 

kompensacines išmokas individu-
alių gyvenamųjų namų savinin-
kams, keičiantiems iškastinį kurą 
naudojančius šildymo katilus at-
sinaujinančius energijos išteklius 
naudojančiais įrenginiais.

Kompensacinės išmokos iš 
Klimato kaitos programos bus 
skiriamos pagal nustatytą tvarką. 
Jas galės gauti fiziniai asmenys, 
pasikeitusieji iškastinį kurą (gam-
tines dujas, dyzelinį krosnių kurą, 
akmens anglį, durpių briketus 
ir kt.) naudojančius šilumos 
įrenginius į atsinaujinančius 
energijos šaltinius naudojančius 
įrenginius. Tai – nustatytus rei-
kalavimus atitinkantys biokuro 
katilai, taip pat šilumos siurbliai, 
kurių energijos šaltinis yra arba 
geoterminė, arba hidroterminė, 

Keičiasi eismo 
organizavimas
Marijampolės savivaldybės 

administracija praneša, kad šį 
antradienį ir trečiadienį nuo 9 
val. iki 16 val. dėl asfaltavimo 
darbų bus draudžiamas eismas 
R. Juknevičiaus gatvės žiedinėje 
sankryžoje (R. Juknevičiaus–Pa-
langos g. sankryža).

Vykstančių iš (į) Mokolų mi-
krorajono į miesto centrą prašo-
ma važiuoti Vilkaviškio gatve.

Taip pat nuo pirmadienio, ba-
landžio 20 d., iki gegužės vidurio 
dėl P. Butlerienės g. 11-to namo 
atnaujinimo darbų bus draudžia-
mas įvažiavimas į P. Butlerienės 
skersgatvį iš P. Butlerienės gatvės. 
Eismas į P. Butlerienės skersgatvį 
bus galimas tiktai iš Laisvės gatvės 
pro Registrų centrą iki P. Butle-
rienės g. namo Nr. 11.

Prisidėkite 
prie projekto 
„Priešakinėse 

linijose“
Įgyvendinami projektą „Prie-

šakinėse linijose“ savanoriai kuria 
istorijas apie medicinos darbuo-
tojų darbo užkulisius, emocijas 
ir kitus išgyvenimus pasaulinės 
pandemijos metu. 

Projekto tikslas – paraginti 
visus medicinos darbuotojus 
tapti karantino dienoraščio met-
raštininkais, dalytis savo pačių 
įamžintomis akimirkomis – vaiz-
do medžiaga, nuotraukomis, as-
meninėmis istorijomis, atskleisti 
savo emocijas, darbo užkulisius, 
kasdienius džiaugsmus visai vi-
suomenei, kurti stiprų vienybės 
pojūtį ir palikti autentišką turinį 
ateities kartoms.

Socialiniuose tinkluose bus 
galima rasti nuotraukų, vėliau ir 
vaizdo reportažų, kuriuose bus 
rodomas realus medikų gyveni-
mas. 

Į projektą norima įtraukti ir 
regionuose esančius medicinos 
darbuotojus.

Daugiau apie patį projektą 
http://ugdantikomunikacija.lt/ 
arba socialiniuose tinkluose „Fa-
cebook“ https://www.facebook.
com/ugdantikomunikacija ir „Ins-
tagram“ https://www.instagram.
com/ugdanti_komunikacija.

Nedeginkite 
žolės

Kiekvieną pavasarį padaugėja 
skambučių bendruoju pagalbos 
telefonu 112 – ugniagesiai gel-
bėtojai kviečiami gesinti padegtos 
pernykštės žolės. Gaisrai atviruo-
se plotuose neretai gali persimesti 
į sodybas, miškus, dažnai iškyla 
grėsmė žūti ne tik žvėrims, bet ir 
žmonėms.

Tokių gaisrų gesinimas atima 
ne tik labai daug ugniagesių pa-

• Kas? Kur? Kada? •

(Atkelta iš 1 psl.)
Tarp jų įkomponuojamos ir 

daugiametės: margalapės alūnės, 
visžaliai eraičinai, pilkalapės 
notros. Netrukus prasiskleis ir 
raudonos, geltonos žemaūgės 
tulpės, daugiausia jų pasodinta 
prie „Spindulio“ kino teatro. 

Vytauto Didžiojo parko gė-
lynais rūpinsis UAB „Mari-
jampolės švara“. Čia kasmet 
stengiamasi sodinti daugiau 
daugiamečių augalų. Deja, per-
nai vasarą pasodintos forsitijos, 
kukmedžiai sunkiai peržiemojo 
– vieni visai išnyko, kiti dar tik 
sprogsta. Rudenį, pasak apžel-
dintojų, daugiamečių augalų 
teks vėl sodinti. 

Parkas neliks be žiedų. Pa-
vasarį klombose prie Vytauto 
gatvės, prie Vytauto paminklo 
ir fontano taip pat žydės ryš-
kiaspalvės našlaitės, o vasarą – 
vasarinės gėlės: notros, šilokai, 
alūnės, viksviniai augalai.

Gėlinių bus mažiau
Gegužės pabaigoje – birželio 

pirmoje pusėje visuose miesto 
gėlynuose našlaites keis vasari-
nės, tinkančioms mūsų dirvože-
miui ir klimatui, gėlės: visažydės, 
gumbinės begonijos, ipomėjos, 
gaurės, lobelijos, margeniai, svy-
rančios, krūminės pelargonijos, 
petunijos, serenčiai, šlamučiai, 
tunbergijos, sprigės, viksviniai 
– melsvieji eraičinai, plaukuo-
tosios soruolės ir kt. 

Kaip ir ankstesniais metais 
Savivaldybės rūpesčiu bus ap-
sodintas R. Juknevičiaus gatvės 
tiltas. Išliks ir daugelis gėlių pi-
ramidžių: prie Kultūros centro, 
aikštėje prie „Gulbės“ ir „Telia“ 
pastato, prie Rimanto Stanke-
vičiaus pagrindinės mokyklos, 
bibliotekos ir netoli „Spindu-
lio“ kino teatro. Neplanuojama 
statyti gėlių stovų Kauno ir R. 

Juknevičiaus gatvėse, prie Auto-
busų stoties. 

Į didžiąsias gėlių piramides 
prie Kultūros centro bus sodi-
namos pelargonijos, surfinijos, 
ipomėjos. Mažesnėse, tokiose 
kaip prie prokuratūros pastato, 
žydės skajavolos, visažydės bego-
nijos (ledinukai), karpažolės.

Tvarkytis raginami 
ir gyventojai

Šiemet daugelį darbų pakore-
gavo virusas COVID-19. Nevyks 
ankstesniais metais organizuotos 
pavasarinės talkos, kai būda-
vo pasodinama daug medelių, 
nebus ir visuotinės švarinimosi 
akcijos „Darom“ – tikimasi, kad 
ją suorganizuoti pavyks rudenį. 
Visgi ir be akcijų aišku, kad 
pavasaris – tvarkymosi metas. 
O ypač šiemet, kai tarsi naujai 
atrandame gražias, tvarkingas 
erdves. 

Kad jauku būtų ir savame 
mieste, tereikia tik pasistengti ne 
vien savo teritoriją susitvarkyti, 
bet ir nešiukšlinti kitur. Ypač 
svarbu laiku nupjauti žolę žaliuo-
siuose plotuose. Šį darbą per me-
tus reikėtų atlikti ne mažiau kaip 
tris kartus: pirmą kartą nušienau-
ti iki gegužės 31 d., antrą – iki 
liepos 15 d., o trečią – iki rugsėjo 
1 d. Nupjautą ir nemulčiuotą žolę 
būtina sugrėbti ir išvežti per tris 
dienas po nupjovimo. 

Taip pat būtina prižiūrėti ir 
tvarkyti želdinius, kad medžių, 
krūmų šakos nebūtų išsikišusios 
už sklypo ribos ir nekeltų pavo-
jaus saugiam eismui, netrukdytų 
kaimynams. Būtina laikytis šunų 
vedžiojimo taisyklių: juos pa-
leisti, maudyti tik tam skirtose 
vietose, surinkti jų ekskremen-
tus. Jiems išmesti skirtas dėžes 
Savivaldybės administracija 
pastato apsvarsčiusi gyventojų 
prašymus.

Pavasaris 
budina miestą 

COVID–19
statistika

Kalvarijos
savivaldybėje

Serga Mirė Saviizoliacijoje
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Kazlų Rūdos
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Ne tik druska ir pipirai Apie maistą 
ir aistrą gaminti

Rita LIŽAITYTĖ

Vieną kavinę teko uždaryti
Kalvarijoje veikiančios ka-

vinės-užeigos „Trobiai“ vadovė 
Daiva Janušauskaitė pripažįs-
ta – koronavirusas maitinimo 
įstaigos darbą pakeitė iš esmės. 
Kavinė neteko klientų srauto, 
buvo priversta atšaukti renginius, 
asmenines šventes. Maža to, teko 
uždaryti tinklo kavinę, veikusią 
Lenkijos pasienyje. Koronavirusas 
ir karantinas nebuvo pagrindinės 
priežastys, dėl kurių nuspręsta 
likviduoti maitinimo įstaigą – ji 
tiesiog nepasiekė laukiamų rezul-
tatų, o pandemija tik paskatino 
priimti nelengvą sprendimą.

D. Janušauskaitė tikina, kad 
pasienyje veikusios kavinės likimas 
Kalvarijos „Trobių“ ištikti neturė-
tų. Sako, per daug dirbta, stengtasi 
ir investuota, jog būtų galima leisti 
sau pasiduoti. 

Pandemija skandina restoranų verslą
Kavinės, barai, restoranai ir įvairios maitinimo įstaigos jau daugiau nei mėnesį dirba neįprastu ritmu. Klientų prie stalelių nėra, užsuka tik vienas kitas įsigyti 

maisto išsinešti. 
Kai kas apyvartą paskatinti bando atnaujindami ir prie naujų aplinkybių pritaikydami meniu, kiti laiką išnaudoja teikdami paramą. Yra ir tokių, kurie veiklą 

sustabdė – atnaujinti ją tikisi pasibaigus karantinui, tačiau svarsto, ar tikrai viskas bus taip, kaip anksčiau.

– Išgirdusi, kad šalyje įvedamas 
karantinas, supratau, jog kavinės 
darbas keisis. Naktį sukau galvą, 
ką daryti. Sudėtingos aplinkybės 
pažadino kūrybiškumą. Galvojau, 
ko dabar žmonėms gali reikėti. 
Prabangus kepsnys sėdint namuo-
se tikrai nėra aktualus, tačiau kas-
dienis maistas vis dar reikalingas. 
Ėmėme gaminti pusgaminius: 
koldūnus, kibinus, virtų bulvių 
cepelinus, žemaičių ir lietinius 
blynus. Dalijomės pranešimais 
apie naujus produktus. Pasisekė 
– žmonės ėmė domėtis, pirkti, 
užsisakyti gaminius, – džiaugsmo 
neslėpė „Trobių“ vadovė.

Saugo darbuotojus
Nepaisant pusgaminių paklau-

sos ir didelio užsakymų kiekio per 
Velykas, kavinė išgyvena sunkų 
laiką. Darbo jėgos tiek, kiek reikė-
jo anksčiau, nebereikia. Virtuvėje 
dirba keli darbuotojai, staliukus 

aptarnaujančio personalo darbas 
tapo nereikalingas. Pusgaminiai 
ir pietų metu parduodami pa-
tiekalai kavinei ir darbuotojams 
išlaikyti tikrai neuždirba, tačiau 
D. Janušauskaitė sako daranti ir 
darysianti viską, kad išsaugotų 
visas darbo vietas.

– Tikimės, kad vasarą situacija 
pagerės, kad darbo vėl turėsime, 
todėl ir darbuotojai bus reikalingi. 
Būdami atsakingi neketiname jų 
atsisakyti: kai kas tvarko kavinės 
patalpas, kai kas gamina pusgami-
nius, kai kas savo noru išėjo atos-
togų. Vėliau, jei reikės, skelbsime 
prastovas. Po to tikimės grįžti su 
nauja jėga, nes minčių, ką galima 
nuveikti, suorganizuoti, turime 
nemažai, – intrigavo pašnekovė.

Gamina užkandžių 
rinkinius šeimoms

Marijampolietė virtuvės šefė 
Vaida Radauskienė, maistą ruo-
šianti Vytauto gatvėje esančioje  
užkandinėje „BHB“, neslepia, 
kad jai ir užkandinei dabar – iš-
bandymų metas. Klientų srautai 
sumažėję, apyvarta nukritusi. Kaip 
bebūtų, Vaida išlieka optimistė ir 
džiaugiasi, kad jai, kaip ir kolegei 
D. Janušauskaitei iš „Trobių“, ka-
rantinas pažadino kūrybiškumą. 

– Pabandžiau save įsivaizduoti 
dirbančią ir leidžiančią laiką na-
muose su šeima. Pagalvojau, kad 
iš pradžių būtų smagu, bet vėliau 
tai taptų rutina, norėtųsi ją pra-
skaidrinti. Kadangi išeiti nelabai 
kur galima, geriausia pramoga 
namie yra maistas. Toks, kurį 
kiekvienas mėgsta labiausiai, o 
šeimos narių skoniai, reikia pripa-
žinti, dažnai išsiskiria. Galvodama 
apie skirtingus poreikius ėmiau 
konstruoti įvairius išsinešti skirtus 
maisto rinkinius. Į skirtingas dėžes 
dėjau salotų, užkandžių, jūros 
gėrybių rinkinius. Jie buvo tiesiog 
išgraibstyti. Pasipylė užsakymai 
„dėžėms“ – taip rinkinius vadina 
klientai. Pastebėjusi, kokia didelė 
„dėžių“ paklausa, su manimi susi-
siekė maitinimo įstaiga, veikianti 
Kaune, ir domėjosi, ar nesu užpa-
tentavusi šio produkto. Nesu – aš 
tiesiog šitaip iš padėties bandanti 
išsisukti moteris, – pripažino V. 
Radauskienė. 

Maitina kovojančius su 
koronavirusu

Kaip ir D. Janušauskaitė, V. 

Radauskienė sako, jog nauja 
priemonė neleis įvykti stebuklui. 
Virtuvės šefė tikina, kad tai tiesiog 
padės prakęsti sunkų laiką. Ji nesi-
skundžia – sako, kad kai kam yra 
ir sunkiau. Pavyzdžiui, medikams, 
dirbantiems pirmose kovos su 
koronavirusu linijose. Tad Vaida 
juos maitina – jau kelios savaitės 
pristato maistą mobiliojo patikros 
punkto ir Karščiavimo klinikos 
darbuotojams Marijampolėje.

– Prasidėjus karantinui, už-
sakymų sumažėjo, tačiau dienos 
pietus žmonės perka – juos gami-
name kasdien. Pagalvojau, kad ga-
liu pagaminti keliomis porcijomis 
daugiau ir pasidalinti maistu su 
tais, kam jo dabar reikia labiau-
siai. Savivaldybės administracijai 
pranešiau apie savo iniciatyvą ir jų 
nukreipta apie 20 maisto davinių, 
kurie susideda iš trijų patiekalų, 
pristatau į du karštuosius kovos 
su virusu taškus Marijampolėje. 
Sulaukiau priekaištų, kad darau 
tai dėl reklamos. Tikslas ne toks. 
Visada bandau įsijausti į kito kailį. 
Vis pagalvoju, o jei man ar mano 
vaikams tektų tuose taškuose 
dirbti, kaip jausčiausi? Tikriausiai 
būtų malonu, jei kas nors lėkštę 
sriubos ar kepsnį atvežtų. Panašu, 
kad taip ir yra, nes matome, jog 
gavusių maistą darbuotojų akys 
nušvinta. Tai yra didžiausias ap-
dovanojimas, stimulas nesustoti, 
priminimas, kad elgiuosi teisingai, 
– džiaugsmo neslėpė virtuvės šefė 
V. Radauskienė.

Ar bus taip, kaip buvo?
„Namų restorano“ šefė Rūta 

Augustinavičiūtė šiuo metu dau-
giausia laiko leidžia namuose. Sako 

labai daug gaminanti, bandanti ir 
eksperimentuojanti. Tikisi, kad 
geriausiai pavykusius patiekalus 
jau greitai bus galima ragauti 
„Namų restorane“, nors kol kas 
jis uždarytas. 

Rūta pasakojo, kad pirmomis 
karantino dienomis bandė gamin-
ti maistą, skirtą išsinešti, tačiau 
užsakymų buvo labai nedaug. Pa-
stebėjusi, kad taip organizuodama 
darbą dar rizikuoja ir gaminių ko-
kybe, restorano darbą nusprendė 
sustabdyti. Tiesa, restoranas toliau 
aktyviai dirba su Maltos ordino 
pagalbos tarnybos Marijampolės 
grupe.

– Su maltiečiais bendradar-
biaujame seniai, vos tik restoranas 
susikūrė. Niekada apie tai nepasa-
kojome, tiesiog padėdavome, kiek 
galėdavome. Prasidėjus karantinui 
nesustojome. Padėti kitam, manau, 
yra tiesiog atsakingo verslo būtiny-
bė, – įsitikinusi restorano šefė.

Rūta neslėpė, kad ją šiuo metu 
slegia nežinomybė. Kada viskas 
baigsis, ar tikrai viskas bus, kaip 
buvę?

– Ar žmonės tebenorės eiti į 
restoranus, ar nebijos? Ar tai nebus 
kai kurių kavinių ir barų egzistavi-
mo pabaiga? Ar tebegyvuos barų 
ir restoranų kultūra? Kankina 
tokie ir panašūs klausimai. Padėti 
galėtų karantino švelninimas ma-
žiausiems restoranams, kuriuose 
nesusirenka daug žmonių. Taip 
pat tai būtų skatinimas rinktis 
smulkiuosius – ne tik restoranus ar 
kavines, bet ir gamintojus. Visada 
raginu palaikyti mažus verslus, o 
tokiomis aplinkybėmis – ypač, – 
mintimis dalijosi „Namų restora-
no“ šefė R. Augustinavičiūtė.

Medikų nuotaika išvydus maistą – puiki.

Maisto dėžutes (jose tądien buvo cezario salotos su mangais, 
kruasanai ir sriuba) atsiima ir išdalija Visuomenės sveikatos biuro 
vadovė Lina Laukaitienė (dešinėje).

Vaida Radauskienė su kolegėmis maistą kasdien pristato Karš-
čiavimo klinikoje ir mobiliajame patikros punkte dirbantiems me-
dikams.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Pažinimo laboratorija
Daugeliui turbūt teko patirti 

ūmų surakinantį skausmą juosmens 
srityje, o gal net metų metus jausti 
nemalonų diskomfortą. Dažnai 
žmonės ieško stuburo pakitimų ar 
kitų svarbių skausmo priežasčių, 
nė neįtardami, kad jos gali būti 
visai nesudėtingos ir lengvai paša-
linamos.

Kineziterapijos specialistas An-
drius Fedosejevas žmonėms, besi-
skundžiantiems nugaros skausmais, 
atskleidžia šešias pagrindines ūmaus 
ir lėtinio skausmo priežastis ir pata-
ria, kaip galime sau padėti. 

1. Ūmus skausmas gali ištikti 
bet kada. „Ūmų skausmą daž-
niausiai sukelia staiga patempti 
raumenys, raiščiai, sausgyslės, o 
kartais labai dideli raumenų spaz-
mai. Tik vienu iš dešimties atvejų 
jį galėtų sukelti stuburo išvarža 
ar onkologiniai susirgimai, kitos 
ligos. Stiprus, netikėtas patempi-
mas sukelia ūmų uždegimą, kurio 
metu skausmas saugo kūną nuo 
pavojingo judėjimo. Tad skausmas 
tėra apsauginis mechanizmas, pri-
verčiantis mus nedaryti tam tikrų 
judesių, kad kūnas sugytų“, – pa-
sakoja A. Fedosejevas. Jaučian-
tiems ūmų skausmą specialistas 
pataria negulėti visą dieną lovoje 
ir išlikti kiek įmanoma aktyves-
niems. „Reikėtų nesidėti ant juos-
mens jokių įtvarų, o miegant rasti 
patogias padėtis. Žinoma, pirmos 
kelios naktys būna sunkios, todėl 
prieš miegą galite išgerti priešuž-
degiminių vaistų, o gulėdami tarp 
kelių laikykite pagalvėlę.“ 

2. Lėtinis skausmas. Jis vargina 
daugybę pasaulio gyventojų. Pa-
sak kineziterapeuto, dažniausiai 
pasitaikančios lėtinio skausmo 
priežastys – mažas fizinis aktyvu-
mas, pasyvus gyvenimo būdas ir 
nuolatinis sėdėjimas ne tik darbe, 
bet ir laisvalaikiu. „Tai sukelia 
raumenų disbalansą, tad keičiasi 
jų ilgis ir tonusas. Be to, kinta 
žmogaus laikysena, pečių juosta, 
lankstumas, klubo sąnarių ir juos-
meninės dalies slankstelių mobilu-
mas. Dėl šių minėtų priežasčių gali 
atsirasti lėtinis nugaros skausmas. 
Pats sėdėjimas nėra blogai, tačiau 
kai jis užima didžiąją dalį paros 
ir tęsiasi metų metus, tai tampa 
didele problema. Jeigu žmonės 

Netikėtos nugaros 
skausmo priežastys ir 

kaip sau padėti

daugiau pajudėtų, veiksmingai pa-
sportuotų, pasivaikščiotų, tuomet 
ši tema nebūtų tokia opi“, – tikina 
specialistas. 

3. Per didelis fizinis krūvis ne 
mažiau pavojingas, nei sėdimas 
darbas. „Kita priežastis, dažniau-
siai sukelianti lėtinį nugaros skaus-
mą – per didelis fizinis aktyvumas. 
Lėtinis skausmas dažniausiai 
vargina sportininkus, kuriems 
privalomos kelios treniruotės per 
dieną ir varžybos savaitgaliais. Or-
ganizmas nespėja visiškai atsistaty-
ti, todėl fizinis aktyvumas turėtų 
būti nei per mažas, nei per didelis. 
Geriausia ieškoti viduriuko. Reko-
menduojama intensyviai sportuoti 
2–3 kartus per savaitę po vieną 
valandą. Tai pats optimaliausias 

variantas, kuris tinkamai palaiky-
tų raumenų tonusą, mobilumą, 
judėjimo, širdies ir kraujagyslių 
sistemų funkciją“, – pasakoja A. 
Fedosejevas.

4. Ar kada susimąstėte, kad 
lėtinio skausmo priežastimi gali 
tapti judesio baimė? „Žmogus, 
įsivaizduodamas, kad jo nugara 
yra silpna, ar jau patyręs keletą 
ūmaus skausmo epizodų, pradeda 
akylai saugotis. Stengiasi nekelti, 
neapkrauti nugaros, atsargiai judė-
ti, įtempti pilvo raumenis, neatsi-
palaiduoti atlikdamas kažkokius 
darbus. Dėl to nervų sistema, jaus-
dama nuolatinį pavojų, pradeda 
saugoti nugarą, sukeldama skaus-
mą. Asmuo, dažnai galvodamas, 
ar šis judesys nepakenks stuburui, 
tą psichologinį ratą praplečia. Ne-
natūralus judėjimas veda prie ilga-
laikių raumenų įtempimų, kurie 
sukelia spazmus ir daro nugarą dar 
labiau skausmingą“, – akcentuoja 
kineziterapeutas.

5. Nuolat patiriančius stre-
są dažniau kamuoja nugaros 
skausmai. Psichologinė įtampa ir 
stresas – labai svarbus faktorius, 
lemiantis ūmų ir lėtinį skausmą. 
Kai mus veikia stresas, psicho-
loginė įtampa, esame neramūs, 
nervų sistema jaučia pavojų, gali 
skaudėti nugarą. Jeigu žmogus 
mano, kad jo nugara yra silpna, 
arba bijo, kad nepasikartotų ūmus 
skausmas, stresas tos vietos jautru-
mą dar labiau padidina. Ką reikėtų 
daryti, jei pajautėte ūmų nugaros 
skausmą po didelio psichologinio 

streso? „Pirmiausia reikėtų nu-
rimti ir atrasti patogias pozicijas, 
taip pat vertėtų išlikti aktyviam, 
kiek tai įmanoma. Jei skausmas 
intensyvus, galima vartoti prieš-
uždegiminius vaistus. Kartais 
pagrindinė skausmo priežastis 
gali būti ne pačiame stubure. Tai 
labiau susiję su vidinės sistemos 
išbalansavimu. Rekomenduoju 
atrasti sveikus būdus, kaip at-
sipalaiduoti ir pašalinti stresą. 
Mankšta, įvairūs meditacijos 
būdai, kvėpavimo pratimai ir 
hobis atitraukia nuo problemų, 
sumažina stresą, o kartu galima 
imtis ir priemonių nuo nugaros 
skausmo“, – pataria specialistas.

6. Juosmens skausmas po gim-
dymo. Ar verta sunerimti? Dažnai 
moteris po gimdymo vargina 
juosmens skausmas. Šiuo atveju A. 
Fedosejevas pataria: „Reikėtų at-

likti pratimus, kurie stiprina pilvo, 
nugaros raumenis ir stabilizuoja 
juosmenį. Taip pat reikėtų lavinti 
dubens dugno raumenis, kurie 
nėštumo metu atsipalaiduoja, 
antraip gali atsirasti šlapimo nelai-
kymo problemų. Nereikėtų pulti 
daryti daug tempimo pratimų, bet 
sustiprinti, stabilizuoti juosmenį 
ir pakoreguoti laikyseną, daugiau 
judėti, tuomet viskas bus gerai.“ 
Jeigu jaučiate, kad problema 
rimtesnė, po gimdymo kreipkitės 
į specialistus, kad įvertintų rau-
menų būklę.

Ar žinojote, kad stuburo išvar-
žos dažnai ilgai išlieka besimpto-
mės? Labai dažnai kineziterapeuto 
pacientai nustemba išgirdę, jog 
įvairūs stuburo pakitimai, tokie 
kaip išvaržos, osteochondrozė, 
ataugos ilgą laiką nesukelia skaus-
mo. Moksliniai tyrimai patvirtino, 
kad didžioji žmonių dalis turi stu-
buro išvaržas ir kitų pakitimų, bet 
nugaros skausmas jų nevargina. O 
tokį skausmą pajutus, pasak kine-
ziterapeuto, patariama pernelyg 
neįsibauginti, nes dažniausiai jį 
sukelia mažas aktyvumas ir ilgas 
sėdėjimas. Kineziterapeuto kon-
sultacija ir pagalba šiais atvejais 
gali daug padėti. 

Specialistas nepataria naudoti 
įvairių įtvarų, korsetų. Laikysenos 
koreguokliai, skirti pečių juostai, 
galbūt ir gali padėti, bet tikrai ne 
visais atvejais. „Laikyseną reikėtų 
koreguoti ne  specialiais korsetais, 
liemenėmis, bet pratimais“, –  ti-
kina A. Fedosejevas. 

Dar vienas kineziterapeuto 
patarimas norintiems išvengti 
juosmens ir nugaros skausmų 
– reguliarus vaikščiojimas. Tai 
geriausias vaistas ne tik nugarai, 
bet ir visam kūnui. Atlikta nema-
žai mokslinių tyrimų, lyginan-
čių ėjimo ir specifinių nugaros 
pratimų naudą. Gauti rezultatai 
buvo gana panašūs. Taigi regu-
liarus vaikščiojimas nors po 30 
minučių, o idealiausia – vieną 
valandą per dieną – puiki pre-
vencija nugaros skausmui, širdies 
ir kraujagyslių ligoms. Taip pat 
patariama užsiimti mėgstamomis 
sporto šakomis. Jei aktyviai gyve-
nant ir judant nugaros skausmas 
nepraeina, reikėtų konsultuotis 
ne su „Google“ daktaru“, o vykti 
pas specialistą“, – akcentuoja A. 
Fedosejevas. 

Tikriausiai ne vienas mūsų esame 
girdėję, kad miegojimas ant kieto pa-
grindo labai sveikas nugarai ir padeda 
gydyti stuburo iškrypimus. Bet ar tai 
tiesa? Ar tikrai miegojimas ant grindų 
ar lentos padės kovoti su stuburo 
iškrypimu, vadinamu skolioze?

Šiuolaikinė kineziterapija lai-
kosi požiūrio, kad miegojimas 
ant itin kieto pagrindo skoliozės 
atveju nepadeda. Tai tiesiog iš senų 
laikų išlikęs mitas. Esant sunkesnei negaliai, patartina kreiptis į specialistą.

Stuburas – sudėtingas mechanizmas. Sutrikus jo veiklai, svarbu išsiaiškinti priežastis. Dažniausiai 
padeda judesio terapija, manualinės technikos.

Požiūris, kad miegojimas ant 
lentos – gerai, jau atgyveno

Dar vienas labai populiarus 
mitas, kad iškrypus stuburui, rei-
kia apriboti ar visiškai nutraukti 
fizinę veiklą. Riboti judėjimo 
tikrai nereikia, nes moksliniai 
tyrimai įrodė, jog fizinis akty-
vumas nedidina skoliozės. Re-
komenduojama gyventi aktyvų, 
visavertį gyvenimą – sportuoti ir 
judėti, pasitarus su kineziterapi-
jos specialistais, kokie pratimai, 
koks judėjimas tinka.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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• Eksperto komentaras •

Parengė Jolanta RAČAITĖ

Šiuolaikinės kineziterapijos 
metodai labai ištobulėję, taikomos 
skirtingos jų technikos ir meto-
dikos. Padėti, esant stuburo ar 
sąnarių negalavimams, individuali 
kineziterapija gali daug. Tik jaučiant 
ilgėliau nepraeinančius simptomus 
rekomenduotina kreiptis į individu-
aliai su kiekvienu pacientu dirbantį 
kineziterapeutą. Mankštos, veda-
mos grupėms žmonių, labiau tinka 
profilaktikai arba kai skausmai ne-
dideli, jų priežastys aiškios. Apie tai 
kalbamės su „Pažinimo laboratori-
jos“ ekspertu Andriumi Fedosejevu 
– kineziterapijos klinikos „Sveikatos 
gama“ vyriausiuoju kineziterapeutu, 
kuris specializuojasi gydyti nugaros 
ir periferinių sąnarių skausmą, stu-
buro iškrypimus.

– Savo darbo pradžioje gy-
vendamas Kaune atvažiuoda-
vote konsultuoti pacientų ir į 
Marijampolės privačią kliniką. 
Kiek žinau, ne vienam esate 
padėjęs. Dėl kokių problemų 
marijampoliečiai kreipdavosi 
dažniausiai?

– Marijampolėje problemos, 
kai reikalinga kineziterapeuto 
pagalba, panašios kaip ir Kaune ar 
kituose regionuose. Didžioji dalis 
pacientų kreipiasi dėl juosmens 
ar kaklo skausmų. Dažnai pasi-

Kineziterapeuto Andriaus Fedo-
sejevo teigimu, žmogaus stuburas 
dalyvauja daugumoje kūno judesių 
ir atlieka įvairias svarbias funkcijas. 
Mūsų stubure tarp slankstelių 
išsidėstę 23 diskai, kurie yra tarsi 
stuburo amortizatoriai. Tad jei juose 
atsiranda neigiamų pakitimų, su-
trinka žmogaus savijauta, jaučiamas 
diskomfortas ir net skausmas.

Kokiais atvejais galima 
įtarti stuburo išvaržą?
Viena dažnai pasitaikančių 

nugaros skausmo priežasčių yra 
tarpslankstelinė stuburo išvarža. 
Tai stuburo tarpslankstelinio dis-
ko pažeidimas, kai plyšta diską su-
pantis skaidulinis žiedas ir į išorinę 
disko pusę išsiveržia jo minkštasis 
branduolys. Dėl šių priežasčių už-
spaudžiami stuburo nervai. Esant 
stuburo išvaržai, dažnais atvejais 
žmogus jaučia nugaros skausmą, 
kuris plinta į galūnes. Jei išvarža 
yra kaklo srityje, skausmas gali 
būti jaučiamas rankose, jei juos-
mens srityje – kojose, dubenyje. 
Esant labai sudėtingiems atvejams, 
gali pasireikšti galūnių nejautra.

Dažniausiai išskiriami keturi 
pagrindiniai stuburo išvaržos tipai. 

Protruzija – lengviausia stadija, 
nes skaidulinis žiedas nėra plyšęs, 
bet minkštasis branduolys pasistū-
mėjęs šiek tiek į šoną link nervinio 
audinio. Šioje stadijoje žmogus gali 
jausti šiokį tokį dirginimą ir neryš-
kius simptomus, bet dažniausiai šio 
tipo išvarža išlieka besimptomė. 
Prolapsas – kai minkštasis bran-
duolys remiasi į disko kraštą, bet 
žiedas dar nėra plyšęs ir turinys 
neišsiveržęs į lauką. Ekstruzija – 

Šiuolaikinė kineziterapija 
gali daug...

Nepraeinantis skausmas dėl stuburo išvaržos. 
Kaip elgtis?

skaidulinis žiedas jau yra plyšęs, o 
minkštasis branduolys prasiveržia 
į stuburo kanalą. Tai gali dirginti 
ir patį kanalą, ir stuburo nervus. 
Sekvestracija – didelis plyšimas, kai 
didžioji dalis stuburo disko turinio 
išsiveržia į stuburo kanalą. 

Dažniausios stuburo išvaržos 
būna juosmeninėje ir kaklo dalyse. 
Juosmeninėje dalyje dažniausiai (apie 
90 proc.) nukenčia pats paskutinis 
stuburo diskas. Kakle išvaržos atsiran-
da tarp paskutinio kaklinio ir pirmo 
krūtininio slankstelių. Kitaip tariant, 
stuburas nukenčia ten, kur gauna pa-
čią didžiausią apkrovą. Pavojingiausios 
išvaržos yra trečio ir ketvirto laipsnio 
– ekstruzija ir sekvestracija, kai jau yra 
plyšęs disko skaidulinis žiedas, disko 
turinys išsiveržęs į stuburo kanalą ir 
dirgina nervus. 

Dažniausiai apie stuburo išvar-
žą įspėja skausmas, prasidedantis 
kakle ar juosmenyje, ten, kur yra 
išvarža. Vėliau skausmas leidžiasi 
žemyn į ranką arba koją. Tad laikui 
bėgant vis mažiau skauda kaklą 
arba juosmenį ir vis daugiau ima 
skaudėti ranką, koją. Taip pat esant 
stuburo išvaržai, jaučiamas tirpi-
mas, diskomfortas judinant kaklą 
ar juosmenį. Šie požymiai įspėja 
žmogų, kad reikia konsultuotis ir 
tirtis dėl stuburo išvaržos. 

Kaip gydyti?
Geriausia stuburo išvaržą pra-

dėti gydyti konservatyviai – kine-
ziterapija ir reabilitacija. Naudin-
giausia asmeniškai pasikonsultuoti 

su specialistu, kuris specializuojasi 
gydyti būtent nugaros skausmus 
ir stuburo ligas. Pirmiausia būtina 
ištirti stuburą. Atlikti ortopedinius 
ir neurologinius testus. Testuoti 
jutimus, raumenų jėgą, refleksus. 
Stebėti, ar užspausta nervinė šakne-
lė. Testuoti judesius: kurie provo-
kuoja skausmą, o kurie jį mažina. 
Tokiu atveju pacientui paskiriamos 
patogios pozicijos, kurių metu jis 
gali išvengti skausmų. Taip pat pa-
skiriami pratimai, kuriuos žmogus 
turi atlikti namuose kelis kartus per 
dieną. Pacientas išmokomas vengti 
pozicijų, kurios yra jautresnės ir 
gali sukelti skausmą ar diskomfor-
tą. Skatinamas judėti, nes gulėjimas 
lovoje tikrai nepadeda pagyti. Būti-
nas ir medikamentinis gydymas.

Jei per šešias gydymo savaites 
nepastebima jokių teigiamų rezulta-
tų, o kaip tik priešingai – skausmas 
didėja, rankoje arba kojoje mažėja 
jėga, galūnės tampa mažiau jautrios 
ar atsiranda kitokių komplikacijų, 
tokiu atveju rekomenduojamas 
chirurginis gydymas. Tačiau tikrai 
neverta skubėti operuotis neišban-
džius konservatyvaus gydymo. 

Kaip išvengti operacijos? 
Stuburo išvaržos operacijos 

tikrai galima išvengti gydantis 
konservatyviai. Operacija atlieka-
ma tik tokiu atveju, kai žmogus 
nebejaučia galūnės, kai yra ryški 
neurologinė simptomatika. Jaučiant 
lokalų kaklo ar nugaros skausmą 
tikrai nereikėtų skubėti operuotis. 

Šiais laikais žmonės per daug skuba 
operuotis, neišbandę gydymo kurso, 
kineziterapijos galimybių. Didžioji 
dalis išvaržų sėkmingai gydomos 
konservatyviai, tačiau tai užtrunka. 
Sveikimas gali tęstis net iki pusės 
metų. Nereikia tikėtis pasveikti 
greitai. Bet jei žmogus yra kantrus, 
turi motyvacijos ir yra sąmoningas, 
jis tikrai pasieks gerų rezultatų. 

Sužinojus apie stuburo išvaržą 
reikėtų kreiptis į kineziterapeutą arba 
į specialistą, kuris specializuojasi šioje 
srityje, pasikonsultuoti ir vadovautis 
jo rekomendacijomis. Labai dažnai 
pajutę nugaros skausmą žmonės pa-
mano, kad atsirado stuburo išvarža, 
tačiau tai ne visada būna tiesa. Tik 
apžiūros metu nustačius, kad tai iš 
tiesų yra stuburo išvarža, pacientas 
siunčiamas atlikti magnetinio rezo-
nanso tomografijos. 

Žinoma, numoti ranka į skaus-
mą nederėtų, nes negydoma 
išvarža tik blogėja. Tad pajutus 
pirmuosius skausmus, kurie iš stu-
buro plinta į koją ar ranką, reikėtų 
nedelsti ir kreiptis į specialistą. 

Ar stuburo išvaržą 
įmanoma visiškai išgydyti? 

Vis dar sklando mitas, kad 
stuburo išvaržos negydomos ir jei 
tokia atsirado, tai jau visam gyve-
nimui. Bet juk žmogus keičiasi visą 
gyvenimą – žyla plaukai, atsiranda 
raukšlių, iškrenta dantys ir pan. Tad 
nieko keisto, jog pokyčiai vyksta 
ir jo viduje, tačiau šie pakitimai 
neturėtų kenkti gerai žmogaus savi-

jautai, gyvenimo kokybei, neturėtų 
pasireikšti skausmais ir trukdyti nor-
maliai judėti. Tad atsakymas – taip, 
stuburo išvaržą tikrai galima išgy-
dyti. Pirmiausia būtina apsišarvuoti 
kantrybe, susirasti gerą šios srities 
specialistą ir neskubėti operuotis. 
Be to, svarbu suvokti, kad stuburo 
išvaržai gydyti labai svarbu fizinis 
aktyvumas. Privalote nusiteikti, kad 
jei anksčiau nejudėjote, tai gydantis 
stuburo išvaržą mankšta ir judėjimas 
yra būtini. Be to, svarbu susiregu-
liuoti ir kūno masę. Būtinas sveikas, 
kokybiškas miegas, sveika mityba, 
vartoti pakankamai skysčių. Žodžiu, 
norint pasveikti būtinos pastangos 
ir kantrybė. 
Ar galima išvengti stuburo 

išvaržos? 
Deja, 100 proc. išvengti stu-

buro išvaržos yra praktiškai neį-
manoma. Visgi prevencijai būti-
nas reguliarus fizinis aktyvumas. 
Reikėtų mankštintis bent 2–3 
kartus per savaitę po valandą ar 
net daugiau. Taip pat privaloma 
subalansuoti dienos režimą, kad 
visą dieną nesėdėtumėte prie kom-
piuterio, darbo stalo ar ant sofos. 
Reikėtų pasivaikščioti gryname 
ore, pajudėti, pasimankštinti, kad 
stuburas per dieną gautų įvairių 
judesių ir pozicijų. Moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad ilgalaikis 
stuburo sulinkimas vienoje pozi-
cijoje, sėdint palenkus ar atlošus 
galvą, provokuoja stuburo disko 
pokyčius ir perkrovas. Viso to 
pasekmė – stuburo išvarža. Tad 
patartina visiems išlikti fiziškai 
aktyviems, mankštintis, judėti ir 
gyventi sveikai.

taiko peties, klubo ir kelio sąnarių 
problemų. Pasitaiko ir sunkesnių 
pacientų dėl netinkamai gydytų 
stuburo tarpslankstelinio disko 
išvaržų. Didžioji dalis pacientų 
jautė lėtinio skausmo sindromus. 

– Kokiais atvejais rekomenduo-
tina individualiai parinkta judesio 
terapija, o ne mankštos, kurioms 
vadovauja su grupėmis žmonių 
dirbantys kineziterapeutai?

– Individualūs gydomieji prati-
mai yra skiriami visais skeleto-rau-
menų sistemos problemų ar skaus-
mų atvejais. Grupiniai pratimai ir 
treniruotės skirtos sveikatinimui ir 
fizinei formai palaikyti. 

Esant nugaros ar sąnarių skaus-
mams, reikalingas specifinis gydy-
mas – paciento apklausa, apžiūra, 
tinkamas ir aiškus problemos paaiš-
kinimas jam. Tik po to specialistas 
apmoko pacientą reguliarių speci-
finių gydomųjų pratimų, ergono-
mikos (kaip prisitaikyti) darbe ir 
kasdienėje veikloje. Bendri pratimai 
grupėse padeda išvengti skausmų, 
tačiau netinka jau varginančiam 
skausmui ar problemoms gydyti.

– Ar atliekate ir manualinę terapi-
ją, kuri padeda išgydyti, palengvinti 
stuburo ir sąnarių skausmus?

– Manualinę terapiją atlieku. 
Tik reikėtų suprasti, kad manu-

alinės terapijos terminas yra labai 
platus, aprėpia daug mokyklų 
ir specifinių technikų. Dirbda-
mas su pacientais vadovaujuosi 
„Maitland“ manualinės terapijos 
mokyklos diagnostikos ir gydymo 
principais. Atlieku stuburo ir sąna-
rių mobilizacines technikas.

– Žmonės labai dažnai skun-
džiasi stuburo skausmais. Ko-
kiais atvejais jiems gali padėti 
kineziterapija, manualinė te-
rapija?

– Stuburo ar nugaros skausmus 
gydyti būtina pradėti nuo kine-
ziterapijos. Svarbiausia sėkmės 
formulė gydant skausmus – paties 
paciento sąmoningumas ir noras 
sau padėti. Dažniausiai gydant 
nugaros skausmus pakanka su-
prantamai ir paprastai pacientui 
paaiškinti jo problemos priežastį, 

tinkamai sureguliuoti fizinį ak-
tyvumą, modifikuoti laisvalaikio 
įpročius, darbo ergonomiką.

Stuburo mobilizacinės techni-
kos reikalingos tikrai ne visiems 
pacientams. Bet jos puikiai veikia 
gydant stuburo tarpslankstelinio 
disko išvaržas, sumažėjus stuburo 
sąnarių mobilumui. Manualinę te-
rapiją būtina derinti su gydomaisiais 
pratimais ir paciento mokymu.

– Ar dažnai tai gali tapti al-
ternatyva operacijai? 

– Stuburo operacijos atlie-
kamos tik nepavykus išgydyti 
paciento kineziterapija. Taikant 
individualų specifinį kinezitera-
pinį gydymą operacijų dažniausiai 
pavyksta išvengti. Stuburo ope-
racija dažniausiai yra alternatyva 
po nepasisekusio kineziterapinio 
gydymo.

– O kokiais atvejais siūlote 
kreiptis į neurochirurgus?

– Pacientą nukreipiu neurochi-
rurgui, jei gydant stuburą didėja ar 
per šešias savaites nesikeičia neuro-
loginiai simptomai. Jeigu pacientui 
skausmas išlieka galūnės periferijoje, 
nesicentralizuoja link stuburo. Kai 
stiprėja galūnių tirpimas ir nejautra, 
mažėja raumenų jėga ar atsiranda 
šlapimo ir išmatų nelaikymas.

– Stuburo operacija, kaip 
mums aiškina gydytojai, nėra 
geriausia išeitis, tačiau būna, kad 
ji neišvengiama. Kartais ir po 
operacijų būna liekamųjų reiški-
nių. Kiek žinau, padedate ir tai 
spręsti. Kokie dažniausiai būna 
atvejai, kaip pavyksta padėti?

– Didžiausias liekamasis reiš-
kinys po operacijos – judesio 
baimė ir tai, kad pacientas nežino 
tikrosios problemos priežasties. 
Operacija pašalina simptomą – 
skausmą, bet ne priežastį. 

Po stuburo operacijos svarbu 
nuolatos bendrauti su pacientu, pa-
aiškinti fizinio aktyvumo, sėdėjimo 
ir darbo vietos ergonomikos svarbą. 
Dažnai po operacijos reikia paci-
entui padėti psichologiškai įveikti 
kai kurių judesių baimę ir suteikti 
daugiau pasitikėjimo savo kūnu. Po 
operacijos pacientas privalo išlikti 
fiziškai aktyvus, stiprinti raume-
nyną, žinoti dalykus, kurių turėtų 
vengti arba atlikti dažniau. Žmogus 
yra pajėgus pats išsispręsti dau-
gelį stuburo problemų ir nugaros 
skausmų, tačiau turi žinoti, nuo ko 
pradėti ir ką tinkamai daryti. Tam 
esame mes – kineziterapeutai.

Andrius Fedosejevas, kineziterapijos klinikos „Sveikatos gama“ 
vyriausiasis kineziterapeutas, konsultuoja pacientę. 

Nuotrauka iš A. Fedosejevo asmeninio albumo
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Dino karantino 
dienoraštis

Vytautas KANDROTAS

Kitos dienos rytą pabundame 
su žmona apsikabinę. Suskaičiavau, 
to nebuvome darę mažiausiai 25 
metus ir dvi dienas. Žmona netgi 
padaro mums abiem kavos ir atneša 
į lovą. Galvą skauda, bet jaučiuosi 
kaip nugalėtojas – tas meilužis 
mačo Korona Vyras šiandien atro-
do ne toks jau ir nenugalimas. 

Dviejų metrų atstumo nuo žmo-
nos jau nėra prasmės laikytis, taigi 
susikoncentruoju į tai, kaip greičiau 
praleisti tas keturiolika dienų, iš kurių, 
skaityk, liko 12. Vakar sekėsi neblogai, 
tad ir šiandien be penkiolikos dešimtą 
patraukiu gerai žinomu maršrutu link 
maisto prekių parduotuvės. Nespėju 
nė užverti laiptinės durų, o iš priekio 
maisto krepšiais nešinas grįžta kaimy-
nas iš antro aukšto. Šitas bjaurybė, 
užkietėjęs suvalkietis, už liftą nemoka, 
mat jam nepriklauso, bet visados kyla 
iki trečio aukšto ir nulipa vieną aukštą 
žemyn. 

Rankos nepaduoda, matai – 
tokie reikalavimai iš valdžios, bet 
tikrai ne dėl to – po pažastimi XXL 
tualetinio popieriaus pakas. Dar nė 
burnos nepraveria, o aš jau žinau, 
ką jis pasakys: „Mielasis Dinai, kada 
man grąžinsi skolą?“

Nežinau, jei aš jus sutikčiau ir 
žinočiau, kad jūs man duosite 100 
eurų, gal ir man jūs atrodytumėte 
mielas. Bet kaimynas gi jau visus 
metus, kai mane atleido iš pa-
skutinės darbovietės, turėtų būti 
apsipratęs, kad tokie pinigai nėra 
realūs kukliam mano biudžetui ir 
mėnesinei apyvartai. Bet vis tiek 
kaip prisuktas kaskart vadina mane 
„mieluoju“. Ot veidmainis!

Gerai, kad vakar atsibudęs po 
vidinės ir išorinės dezinfekcijos 
gana aiškiai išklausiau visas žinias. Ir 
girdėjau, kaip pati didžiausia baldų 
parduotuvė ne tik kad nedirba, bet 
dar ir savo kreditoriams pranešė, jog 
pinigų nemokės. Sakė, visus pinigus 
užlaiko toks Forsas Majoras. 

– Brangusis Antanai! – kaip gali-
ma mandagiau atsakau kaimynui, – 
nežinau, kaip jums, bet jei netikėtai 
gatvėje sutinki žmogų ir tas susitiki-
mas gali atsieiti 100 eurų, man tai 
būtų brangu. Pyk, nepyk, kol vyksta 
karantinas – nemokėsiu.

– Ir kodėl gi?
– Supranti, vakar per žinias 

sakė – Forsas Majoras. Jis užlaiko 
visus pinigus, todėl galima skolų 
nemokėti.

Balandžio antroji pusė, išeitų 
– ir pavasaris, yra jau lyg ir „kita-
pus“. Kai paskaičiuoji...

Palaukit, o ką gi jūs skaičiuo-
jate? Dienas kalendoriuje? Aš 
taip ir maniau... Mielieji, bet tai 
neturi nieko bendro su gamta ir 
jos laiku. Taigi, ir pavasaris gyveno 
kitaip, savo ritmu. Gal tai ir jokia 
naujiena, tačiau gamta jau toli po 
pavasario vidurio! 

„Kur buvo mūsų akys! Kodėl 
to mes nepamatėme?“ 

O į ką žiūrėjote?
Siūlau lenkti pirštus ir skaičiuo-

ti: štai pilkųjų žąsų jaunikliams 
jau dvi savaitės, juodųjų strazdų 

II diena. 
Majoras Forsas

– Koks dar Forsas Majoras? – 
neatlyžta tas. Iš balso atrodo, lyg aš 
jį apiplėšinėčiau, atimdamas pasku-
tinius kruopų ir aliejaus prikrautus 
maišus. Nors jau antra savaitė jis 
juos parsineša kiekvieną rytą. 

– Na, per televiziją daug ne-
aiškino, bet aš suprantu, kad tai 
toks visuotinai priimtas terminas, 
istorinė asmenybė...

– Istorinė asmenybė? – per-
klausia Antanas.

– Taaaip, kaip Vytautas Didysis, 
Napoleonas Bonapartas ir Maikas 
Taisonas, – gerai, kad išvardiju bent 
tris, nes daugiau šiuo momentu 
neatsimenu. – Tik anie, kad ir kokie 
buvo žymūs kovotojai, bet turėjo 
ir pergalių, ir pralaimėtų kovų. O 
vat buvo toks majoras Forsas, kuris 
nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. 
Tai va, jį indėnai ar lotynai praminė 
Nenugalima Jėga. Kaip žinia, lai-
mėtojui atitenka prizinis fondas, tai 
dabar jis visus pinigus ir pasiima. 

Matau, kad kaimynas susi-
domi:

– O tai jis ir tą virusą paleido?
– Tai turbūt. Kas ten dabar 

žino... 
– Taip ir žinojau, kad čia ame-

rikonų darbas.
– Tai kad per žinias sakė – 

Kinijoje.
– Gal tas majoras Forsas Ki-

nijoje įvykdė slaptą diversiją? – 
svarsto Antanas pats sau.

Jau buvau beišsisukąs ir benu-
sisukąs, bet kaimynas atsitokėjo: 

– Klausyk, Dinai, gal tu ir 
teisybę šneki, bet man reikia pa-
tvirtinimo. Raštiško.

– Taigi, aš tau jau pasirašiau 
skolos raštelį. Neapgausi, antrą-
kart už tą patį nepasirašysiu. Arba 

dar 100 paskolink, per karantiną 
labai praverstų... Svarstom su 
žmona lovą platesnę pirkti...

– Taigi, aš ne apie skolos rašte-
lį. Apie Forsą Majorą.

– O tai kokio tau patvirtinimo?
– Nežinau – pažymos, doku-

mento, kad būtų juodu ant balto 
parašyta, ką tu čia sakai.

– Tai kur tokią gauti?
– Ne mano reikalas... Gal se-

niūnijoje, gal kariuomenėje, gal 
kokioje nors valdiškoje įstaigoje. Ir 
kad antspaudas būtų prispaustas.

– Gerai jau, gerai.
Ką man daryti? Vis tiek laiko per 

akis, o karantiną kažkaip pratempti 
reikia. Paieškosiu aš tos pažymos. 
Tik nuo ko pradėti? Pakrapštęs 
pakaušį, drožiu į valdišką įstaigą, 
kurią žinau geriausiai. Tarnybos 
durys neužrakintos. Nesimato ir 
eilių, kurios būdavo nuolat, kai 
tik aš čia lankydavausi. „Pasisekė“, 
pagalvojau, pamatęs priimamajame 
vienišą administratorę. 

– Laba diena, aš čia dėl pa-
žymos!

– Kokios dar pažymos? – atšoko ji 
nuo manęs per tuos pačius porą met-
rų. – Užimtumo tarnyba nepriima 
gyvų žmonių, tik nuotoliniu būdu!

– Ar man reikia numirti, kad 
priimtumėte? – dėl visa ko klau-
siu. – Bet aš kaip tik stengiuosi iš-
gyventi. Argi nematote? – ir rodau 
į savo kairę akį ir dešinę ausį. 

– Atsiprašau, ne taip pasakiau, 
– išrausta ji, tačiau neatlyžta, – bet 
piliečius aptarnaujame tik nuoto-
liniu būdu. 

– Nieko nesuprantu. Per žinias 
pats mačiau, kai dar abi akys sveikos 
buvo. Valdžia bara tuos, kurie po 
užsienius važinėja, liepia grįžti. Ir 

dar grasina baudomis tiems, kurie 
liko kažkur pasienyje ir į tą pačią 
valdžią nuotoliniu būdu kreipiasi. O 
kai žmogus jau penkerius metus sėdi 
namuose, Lietuvoje, tada jau varyk iš 
čia į nuotolį. Tai kokiu tada atstumu 
jūs aptarnaujate, kad dviejų metrų 
negana? Galiu atsitraukti į salės galą... 
– ir pradedu žingsniuoti atgal. 

Matau, kad jos veide lyg ir 
gailestis atsiranda.

– Ir kokios gi jums pažymos 
reikia?

– Apie Fors Majorą.
– Ką tokį?
– Forsą Majorą, Nenugalimą 

Jėgą.
– Ir kam jums jos reikia? – 

klausia ji, įrėmusi rankas į šonus, 
ir matau, kad tas gailestis gali būti 
neilgam. Tai skubu paaiškinti:

– Matot, aš negaliu kaimynui 
Antanui grąžinti skolos ir paskel-
biau jam Fors Majorą, tai jis sutin-
ka, tik liepia atnešti pažymą. 

Jos veidas pasikeičia – ir visai 
ne į gerą pusę:

– Klausykit, pone Dinai, per 
pastaruosius penkerius metus 
maždaug ketverius mes jums mo-
kėjome bedarbio pašalpą. Nors 
jūsų išvaizda suklaidino, bet aš jus 
atpažinau, etatinis mūsų lankyto-
jas, chroniškas bedarbis!

– Panele, galvokime pozityviai, 
būdamas bedarbis aš sukuriu jums 
darbo vietą.

– Kur gi ne! O dabar prašau 
palikti patalpas, nes iškviesiu 
policiją!

– Tai puiku, aš palauksiu, tik 
paklauskite, gal jie pažymas apie 
Forsą Majorą išrašo?

* * *
Taip maloniai šnekučiuo-

damiesi sulaukiame policijos 
ekipažo. 

– Šitas ponas atsisako kreiptis 
nuotoliniu būdu ir reikalauja pažymos 
apie Forsą Majorą, – kramtydama 
lūpą praneša administratorė, bet parei-
gūnai tai jau žino iš pranešimo.

– Apie Forsą Majorą? Gerai. 
– Pareigūnai, regis, kur kas rim-
čiau nusiteikę padėti piliečiui, 
nei nesusitupėjusi darbo biržos 
sekretorė. Ne veltui jų misija – 
ginti, saugoti, padėti. Žinau, nes 
bandžiau darbintis ir į policiją. 

– O asmens dokumentą turi? 
– Asmens? Tai kad nepasiėmiau.
– Taigi. Kaip mes tau pažymą iš-

rašysime? Teks važiuoti į nuovadą.
Į nuovadą – tai į nuovadą. Aš 

gi niekur neskubu. Einame prie jų 
autobusiuko, tik staiga pareigūno 
porininkė, kuri visąlaik tylėjo, 
klausia manęs: 

– Pilieti, jūs nesergate koro-
navirusu?

– Ne.
– O kodėl nesilaikote karan-

tino?
– Taigi, jau sakiau, pažymos 

reikia. Mano žmona tai laikosi, 
užvakar iš užsienio grįžo...

– Tai ir jums privaloma savi-
izoliacija.

– Kas tokia?
– Saviizoliacija. Turite dvi sa-

vaites pabūti atskirai nuo visų.
– O tai kur man dėtis? Jau 

bandžiau. Namie – žmona...
– Matom matom, – susižvalgo 

abu ir rodo man į kairę akį. 
– Čia ne ji... – stengiuosi ap-

ginti savo brangiausiąją, kad ne-
būtų apkaltinta smurtu artimoje 
aplinkoje. – Be to, negaliu kaimy-
nui Antanui grąžinti skolos...

– Suprantam suprantam... – 
žvengia tie jau garsiau ir rodo man 
į dešinę ausį.

– Čia irgi ne jis... – bandau ginti 
ir Antaną. Nors pagalvojus, jeigu 
jį nors porai savaičių uždarytų, tai 
man nereiktų ieškoti tos pažymos. 
Bet jau šaukštai po pietų. – Tai kaip 
ten su ta saviizoliacija?

– Turėtumėte susirasti saugią 
vietą, kur galėtumėte kurį laiką 
pabūti vienas... – aiškina parei-
gūnai.

Ir čia man šauna į galvą ide-
ali mintis. Staiga atsiskiriu nuo 
pareigūnų ir pasileidžiu link jų 
automobilio. Atsidarau galines 
duris, kurios skirtos areštantams, 
įšoku į vidų ir užsitrenkiu. 

– Pilieti, ką jūs darote? – pri-
bėgę klausia policininkai. 

– Aš saviizoliavausi... – atsa-
kau. 

– Lipk lauk tiktai! Dabar ma-
šiną dezinfekuoti reikės.

– Niekur aš nelipsiu, – įsitveriu 
durelių iš vidaus.

Tie bando atlupti iš lauko.
– Pirmą kartą tokį atvejį ma-

tome! – šaukia į raciją pareigūnė 
ir išsikviečia pastiprinimą.

Po neilgos kovos mano vidinis 
pasipriešinimas nugalimas išorinės 
policininkų jėgos. Matyt, antra-
me ekipaže dirba ir pats Majoras 
Forsas. Šiaip ne taip iškrapštę 
mane iš automobilio savo dideliais 
guminiais tušiniais išrašo man po 
pažymą, o tas pats pirmasis staigiu 
spyriu iš kojos prispaudžia ants-
paudą. Tiesiai ant tos vietos, kurią 
aną naktį nuplakė ruletė. 

Abu ekipažai įsijungia švytu-
rėlius ir skubiai nuvažiuoja nuo 
manęs kuo tolyn. Aš iš lėto pėdinu 
į parduotuvę... 

(Tęsinys kitame numeryje)

Autoriaus fotoiliustracija

Neskaičiuokite pavasario laiko!
vaikai skyla iš kiaušinių, nubiro 
žibuoklės, savo nektarą išdalijusios 
bitėms geltonus žiedynus barsto 
blindės. Maisto priruošusios savo 
bitukams, žemėje išraustuose 
urveliuose gyvenančios pavienės 
bitės jau iškeliauja nebūtin, baigė 
tekėti beržų sula ir tuoj plykstelės 
pievų žaluma. 

Visa tai – jau brandaus pavasa-
rio reikalai. Taigi jo antrosios pusės 
darbai. Ten mes dabar ir esame.

O pavasario laiką geriau skai-
čiuoja pati gamta, mums telieka 
stovėti šalia, žiūrėti ir grožėtis.

Selemonas 
PALTANAVIČIUS Antys peri, gaigalai liko vieni...                                  Autoriaus nuotrauka 
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Čia mūsų Sūduva
yra visi tie, kurių bent vienas saki-
nys bus išspausdintas joje) – apie 
2020 metų aktualijas ir šviesesnę 
ateitį...“ 

Ir atsakomybė, 
ir pasididžiavimas, 

ir nuostaba
Taip Ramunė apibūdina jaus-

mus ir potyrius, kurie ją lydėjo 
kelionės į Vilnių su norvegų me-
nininkų grupe metu. Aplankyti 
Lietuvą buvo Ramunės idėja.

„Priklausau Norvegijos me-
nininkų bendruomenei savo sa-
vivaldybėje, Sola komunoje, kur 
šiuo metu gyvenu. „Sola Atelier“ 
(čia turime savo studijas, kuriame) 
bendruomenės narių yra apie 80, 
į Lietuvą vykome 18 žmonių. Kai 
tarėmės, kur galėtume keliauti, 
pasirodė, kad beveik visose Eu-
ropos sostinėse jie buvę, kai kur 
net po kelis kartus, tačiau Vilniu-
je – ne, netgi planuose Vilniaus 
nėra buvę... Labai nustebau ir 
net pyktelėjau galvodama: „Na, 
palaukit, dar ne kartą į Lietuvėlę 
važiuosit...“

Taigi, mano įkvėpti iškelia-
vome, su anglų gidu iš Kauno 
oro uosto atvykome į Vilnių, čia 
praleidome penkias dienas. Mane 
išrinko atsakinga už bendras vaka-

Nijolė LINIONIENĖ

Praėjo nemažai laiko nuo tada, 
kai rašėme apie Ramunę Sadaus-
kienę (Vasiliauskaitę): tąsyk jauna 
energinga moteris, gimusi ir augu-
si Jungėnuose, Kalvarijoje mokslus 
ėjusi, nemažai pasaulio mačiusi, 
pasakojo apie savo gyvenimą 
ir kūrybą Norvegijoje, dalijosi 
mintimis apie gimtinėje suorgani-
zuotą renginį... Ir štai – kai esame 
kiekvienas savo erdvėje ir nelabai 
galime iš jos išsiveržti, vėl atsirado 
proga pabendrauti su šia pozityvių 
minčių nestokojančia, norų ir 
planų kupina kraštiete. 

„Taip gyvenimas pats sustatė, 
kad jau mėnesį dėl „koronės“ gy-
venu Jungėnuose, pas tėvus, netgi 
darbą gavau... Tiesą sakant, darbas 
pats mane surado, kaip ir Norve-
gijoje – pastaruosius penkerius 
metus darbai patys suranda: dirbu 
meno mokykloje pianino mokyto-
ja ir meno terapeute savivaldybėje. 
Šiems darbams sustojus, turiu 
galimybę gyventi gimtinėje, o tai 
yra didelė atgaiva sielai. Čia vyk-
dau užsistovėjusius ir užmarštin 
nugulusius meninius projektus 
– rašau šiuo metu net dvi knygas, 
viena yra autobiografija, kurią 
dedikuosiu Močiutei. Kitą knygą 
rašome visi (t. y., knygos autoriai 

rienes – kiekvieną vakarą turėjau 
rasti restoraną, kuriame tilptų 
beveik 20 žmonių ir kuriame 
būtų galima atsiskaityti atskiro-
mis sąskaitomis. Buvo nelengva, 
bet ir gana žaisminga užduotis. 
Lankėmės paprastuose restora-
nuose, kuriuose itin geranoriškai 
aptarnaudavo, personalas buvo 
draugiškas, malonus, dėkojo, kad 
pasirinkome juos. Padariau išvadą, 
jog genialumas ne tik slypi papras-
tume, bet būtent čia pajuntama ta 
tikroji, nenušlifuota tautos dvasia, 
širdis... Kukliame restoranėlyje tu 
gali pamatyti tikrąją realybę – be 
kosmetikos ir netikrų plaukų, be 
dirbtinų blakstienų.

Kaip jaudinausi, kai ėjome 
pirmą kartą į Pylimo gatvės užei-
gėlę! Juk jiems tai – pirma pažintis 
su Vilniumi, visa, ką patiria, visi 
įspūdžiai gula giliai į pasąmonę – 
taip pat ir apie Lietuvą. Norvegai 
yra paprasti, beveik viskuo, ką 
gauna, patenkinti, į viską žiūri 
pozityviai, nesiskundžia, priima, 
dėkoja. Ak, kokios geros emoci-
jos buvo tą pirmą vakarą, kai visi 
vakarieniavome Vilniuje – širdis 
dainavo, o mintyse tapiau įstabią 
niekur neregėtą drobę... Ne tik 
maistas visiems patiko – pirmą 
kartą ragavome cepelinų (taip, ir 
aš jaučiausi, lyg pirmą kartą juos 
valgyčiau), patiko viskas – kavinės 
erdvė, personalas, nors ne viskas 
buvo sklandu. Buvome laimingi 
lyg vaikai, pirmą kartą be tėvų 
išvykę į užsienį... Taigi, dieno-
mis lankydavomės muziejuose, 
galerijose ir kitose meno erdvėse, 
o vakarus leisdavome kartu vaka-
rieniaudami ir aptardami dienos 
įspūdžius. Per paskutinę vakarienę 
Vilniuje apibendrinome kelio-
nę – nutarėme, kad labai patiko 
maistas, kuris ne tik skanus, bet ir 
pigus. Taip pat, žinoma, ir unikali 
Vilniaus architektūra, spalvingas 
menas ir draugiški žmonės. Kita 
kelionė bus į Kauną. Taip, mano 
slapta vizija išsipildė: jie dar grįš... 
Kaunas buvo mano studijų ir 
pirmųjų darbų miestas – jame 
užaugau kaip žmogus ir pažinau 
didmiesčio kultūrą, dabar Norve-
gijos menininkai nori aplankyti ir 
Kauną“, – pasakojo moteris.

Ramunė džiaugiasi, kad ir 
dabar, susitikus tos kelionės daly-
vius, vis prisimenamas Vilnius ir 

čia patirti įspūdžiai. Taip, truputis 
po trupučio, kuriamos didelės ver-
tybės, o pačios gražiausios akimir-
kos, ji įsitikinusi, daug nekainuoja 
ar ir visai nemokamos...

Ilgam išliko ir kitas jaudinantis 
įvykis – praėjusių metų Kovo 11-
ąją vykęs pavasario tapybos darbų 
ir skulptūrų parodos atidarymas. 

„Pakviečiau į jį savo įkurtą 
lietuvių chorą „Oktava“. Lietuviai 
pradėjo šventę daina „Lietuva“ 
(„tai gražiai gražiai mane augino 
laukas, pieva, kelias, upė...“). 
Širdis sąla, kai lietuviai dainuoja, 
norvegai ploja – kai išnyksta žo-
džiai, nesvarbi jų tarmė ar reikšmė, 
kai klausoma tik širdimi, išnyksta 
ribos, o žmogus – tik Visatos 
kūrinys, nepriklausomai nuo jo 
tautybės, kalbos, kultūros. Menas 
– itin tvarus ir tvirtas junginys, ku-
ris stato tiltus tarp šalių ir žmonių, 
lydo istoriškai susidariusias ribas, 
ardo sienas...“ 

Klausantis savo širdies
Kiekvienas susitikimas, įvykis, 

pažintis su kitos šalies žmonėmis 
ir jų gyvenimo būdu palieka pėd-
saką, verčia susimąstyti ir perkai-
noti tai, kas atrodė įprasta ir ne-
kintama. Skatina pažvelgti giliau 
ir iš naujo atrasti tarsi paprastus, 
bet labai svarbius dalykus.

„Stipri norvegų tradicija – va-
karais visai šeimai susėsti prie sta-
lo ir ilgai vakarieniauti, bendrau-
ti, dalintis mintimis arba tiesiog 
gerai su pačiais artimiausiais leisti 
laiką. Net pavydu – pas mus ne 

visur taip yra arba tai labai reta, 
nes kone kas antros šeimos mai-
tintojas dirba užsienyje, ir vai-
kučiai tėvelį mato tik nuotoliniu 
būdu... Panorau kurti vakarienės 
tradiciją ir savo šeimoje! Tai pada-
ryti sunku. Labai. Nes visi daug 
dirbame... Visi „tarnaujame“ 
sistemai. Dažnai, mielas žmogau, 
Tu net nežinai, kodėl... Kodėl 
bėgi kartu su mase/minia, lyg per 
olimpines žaidynes vardan šlovės 
ar medalio, nesusimąstydamas, 
kad kenčia tavo patys artimiau-
si, jog tai jų sąskaita Tu aukoji 
savo gyvenimą, laiką, o senatvėje 
gailiesi, kad per mažai laiko 
skyrei šeimai. Sustok. Įsiklausyk, 
ką sako Tavo širdis. Ir pagaliau 
pradėk iš tikrųjų gyventi. Juk 
tikrai ne materijoje laimė – Tu 
jau tai žinai. Laimė yra labai arti 
– šeimoje ir darniuose, tvariuose 
tarpusavio santykiuose. Juk tik 
žmogus žmogui yra didžiausia 
dovana ir galimybė, širdis širdžiai 
– paguoda, siela sielai – šventykla. 
Aš pati stengiuosi gyventi šiais 
principais. Nors ir stengtis ne-
reikia, jeigu klausai savo širdies, 
kuri viską pasako, nes ji meluoti 
nemoka. 

Juk kiekviena diena yra lyg 
naujas gimimas – atsikeli ir visų 
pirma padėkoji Motinai Žemei 
arba Visatai, kad esi gyvas ir turėsi 
dar vieną dieną – padaryti kažką 
gero ne tik sau, bet ir Žemei 
(žmonijai, gamtai). 

(Nukelta į 11 psl.)

• Kultūra be sienų • „Kiekviena diena – lyg naujas gimimas...“

Šiuo sudėtingu laiku kultūros 
įstaigų darbuotojai, pavieniai 
kūrėjai tikrai nesėdi sudėję ran-
kų – ieško būdų, kaip praturtinti 
besidominčius ne vien kasdieniais 
reikalais, o ieškančius ir peno 
dvasiai. Nors koncerto virtualioje 
erdvėje negalima lyginti su gyva 
muzika, tai vis dėlto geriau nei 
žiūrėjimas pro daugiabučio langą 
ar tabletė nuo nerimo... Ir nors 

didžiųjų miestų kultūros įstaigų 
galimybės didesnės, rajonų (net ir 
kaimų) išradingi kultūros žmonės 
sugalvoja įdomių dalykų.

Marijampolės krašto ir Prezi-
dento Kazio Griniaus muziejus jau 
kvietė susipažinti su keliais savo 
projektais. Dabar pristato naują 
virtualią parodą „Būtasis mies-
tas“ apie Marijampolę, kurią dar 
daugelis prisimename. Tai paroda 

apie miestą, jo kaitą prieš 30–40 
metų (1974–1989).

„Būta, gyventa. Galima iš-
braukti iš savo atminties, galima 
džiaugtis, pasijuokti ar koneveikti 
– bet taip buvo. Tai buvo mūsų 
gyvenimas! Gal galėjai ir negy-
venti, bet tada nebūtų ką parodyti 
ir papasakoti...“ Taip apie praė-
jusį laiką kalba marijampolietis 
fotografas Romas Linionis, visą 

gyvenimą aktyviai fiksavęs savo 
miesto kaitą.

Tokioms mintims pritartų 
daugelis sovietmečio liudininkų. 
Metams bėgant šis laikotarpis 
keliauja užmarštin, tad naujoje 
virtualioje parodoje siūlome vėl 
pažvelgti į XX a. 8–9 dešimtme-
čių Marijampolės paveikslą, kurį 
užfiksavo R. Linionis“, – kviečia 
muziejininkai.

Paroda bus papildyta.
Virtualią parodą galite ap-

žiūrėti muziejaus „Facebook“ 
paskyroje: https://www.facebo-
ok.com/marijampolesmuziejus.lt/
posts/2850227521721266; sve-
tainėje http://www.marijampo-
lesmuziejus.lt/virtualiosparodos/
butasismiestas.

„Suvalkiečio“ informacija

Kviečiame į kelionę po praeities Marijampolę! • Verta pasižiūrėti... •

Ramunė Sadauskienė.

Grupelė gerai nusiteikusių norvegų menininkų Vilniuje.
Nuotraukos iš asmeninio Ramunės Sadauskienės albumo
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Loreta AKELIENĖ

–  Kas tai yra emocinis in-
telektas?

– Jei kalbėsime paprasčiau, ga-
lime sakyti, jog emocinis intelek-
tas – tai nuolatinė mūsų būsena, 
bendravimas, komunikavimas, jis 
naudojamas nuo tos akimirkos, 
kai išlipame iš lovos, iki į ją vėl 
atsigulame ir net kai miegame, 
nes emocinis intelektas lemia, 
kaip elgiamės su pačiu savimi ir 
su kitais. 

Pasaulinio lygio neuromoksli-
ninkų, psichologų atlikti tyrimai 
rodo, kad ateities lyderiams emo-
cinio intelekto kompetencijos bus 
ypač svarbios. Finikso (Phoenix) 
universitetas JAV neseniai padarė 
pranešimą apie dešimt įgūdžių, 
kurie bus reikalingi ateities vado-
vams ir lyderiams. Iš tų dešimties 
kompetencijų penkios yra emoci-
nio intelekto. Pasak mokslininkų, 
aukštas emocinis intelektas lemia 
mūsų gebėjimą jaustis laimingais, 
veikti laisvai, be savigraužos ar 
kompleksų. Emocinis intelektas, 
kaip ir kiekviena kita intelekto 
rūšis – socialinis, loginis, erdvinis, 
susijęs su žmogaus produktyvu-
mu, efektyvumu, gebėjimu pa-
siekti norimo rezultato. Emocinis 
intelektas reiškia beveik tą patį, 
kaip ir sąmoningumas, branda, 
tolerancija.

Vizualiai įsivaizduoti emocinį 
intelektą padeda jo palyginimas 
su automobiliu ir vairavimu. Kad 
galėtume gerai vairuoti automo-
bilį, reikia suprasti du dalykus: 
kaip veikia pats automobilis ir 
kokios taisyklės galioja gatvėje. Su 
emociniu intelektu labai panašu 
– yra dvi jo dalys: intrapsichinis 
intelektas (arba gebėjimas suprasti 
savo emocijas) ir tarpasmeninis 
intelektas (arba gebėjimas su-
prasti, kaip mes bendraujame su 

Marija BURBIENĖ

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 30-ajam jubiliejui pa-
minėti Marijampolės kultūros 
centras vykdo projektą „Už tavo 
ir mano laisvę“, kurio tikslas – per 
aukšto meninio lygio pilietines-
kultūrines veiklas ir menines 
programas aktualizuoti Lietuvos 
istorinę-kultūrinę tapatybę, jos 
svarbą ir ugdyti kultūros savitumo 
suvokimą. Prie šios iniciatyvos 
prisijungia vietos kūrėjai. Tarp 
jų – ir menininkė I. Voroneckytė, 
Nepriklausomybės jubiliejui pasi-
siūliusi nutapyti didelio formato 
kūrinį Marijampolės kultūros 
centro Baraginės skyriaus žiūrovų 
salėje. Prieš Velykas darbas buvo 
atliktas.

– Baraginės kaime prabėgo 
mano vaikystės vasaros, čia gyveno 
proseneliai, vis dar gyvena būrys 
giminaičių. Čia, savo namelyje, 
vasarodavome, o dabar ir vėl apsi-
gyvenau, iš naujo atradau daugybę 
kaimo privalumų – ramybę, savą 
kiemą, gamtą, daržą, turėjimą 
visada ką veikti... Esu dėkinga kul-
tūros centro direktorei ir darbuo-

Patašinės biblioteka savo „Fa-
cebook“ paskyroje kviečia aplan-
kyti virtualią liaudies menininkės 
Zitos Antanavičienės karpinių 
parodą „Stebuklingi Velykų so-
dai“. Igliaukoje gyvenanti šviesuo-
lė Z. Antanavičienė kuria įstabius 
karpinių paveikslus, atvirukus, 
lino raižinius, fotografuoja, au-
džia, siuva, siuvinėja, neria, mez-
ga, vašku margina margučius...

Nors dažniausiai savo darbus 
Zita eksponuoja šalia kitų liaudies 
menininkų darbų, yra surengusi ir 
personalinių parodų. 2019 m. spa-
lio pradžioje Patašinės bibliotekoje 
ji surengė savo fotografijų parodą 
„Vasaros žiedais ruduo žydėti 
gali“. Nuotraukose bibliotekos 
lankytojus džiugino pačios autorės 
išaugintų gėlių žiedai. 

Šiems metams kartu su nuo-
širdžia bibliotekos drauge plana-

kitais žmonėmis, kokios iš to kyla 
emocijos). 

Emocinis intelektas svarbus 
tampa tuomet, kai imame dirbti 
komandoje, bendradarbiauti su 
kitais žmonėmis. „Dėl intelekto 
(IQ) žmonės geba dirbti, dėl emo-
cinio intelekto (EI) daro karjerą“, 
– sako emocinio intelekto tyrinė-
tojas dr. Mantas Tvarijonavičius. 

Apibendrinant galima teigti, 
jog jausmų atpažinimas, gebėjimas 
valdyti savo emocines reakcijas ir 
yra emocinio intelekto pagrindas. 
Gebėjimas valdyti savo jausmus 
padeda ne tik siekti tikslų, bet 
ir išlaikyti pozityvius santykius, 
bendradarbiauti. 

–  Kokie yra nepakankamo 
ir aukšto emocinio intelekto 
ženklai? 

–  Gerai išlavintas emocinis in-
telektas atskleidžia tai, kad žmogus 
save gerai pažįsta, įvertina gerąsias 
ir blogąsias puses, stengiasi tobulė-
ti, kovoja su trūkumais, kurie jam 
ir aplinkiniams trukdo gyventi. 

Nepakankamo emocinio inte-
lekto ženklas: jeigu jaučiate, kad 
jūsų niekas nesupranta, nevertina, 
negerbia, neteisingai kritikuoja. 
Dažniausiai nepakankamo emo-
cinio intelekto žmonės yra labai 
kritiški kitiems. Prašymas suprasti 
ir atleisti, nusileisti juos dar labiau 
dirgina ir erzina. 

Dažnai tokie žmonės galvoja, 
kad kiti yra perdėtai jautrūs, tačiau 
jiems taip atrodo tik todėl, kad jie 
niekaip nesupranta kitų asmeny-
bių jausmų. 

Nuolatinis noras ginčytis ir 
nelankstumas – dar vienas žemo 
emocinio intelekto požymis. Tokie 
žmonės yra įsitikinę tik savo tei-
sumu ir perkalbėti jų neįmanoma. 
Jie atsisako įvertinti kitokius argu-
mentus, laiko juos melagingais. 

Aukštas emocinis intelektas 
žmogui padeda tinkamai surea-
guoti į jį užklupusius jausmus, 
juos suvokti, suvaldyti ir įver-
tinti. Turintiems žemą emocinį 
intelektą tai padaryti yra gerokai 
sunkiau. Juk jeigu jūs nesupranta-
te savo jausmų, kaip juos galima 
suvaldyti? 

Žemo emocinio intelekto 
ženklas, kai žmonės dėl savo išsi-
šokimų kaltina visus kitus, tik ne 
save. Taip nutinka instinktyviai, 
kadangi jūs nesuvokiate, kad 
patys tapote emocinių sprogimų 
priežastis. Jūs šioje situacijoje 
prisiimate aukos vaidmenį. 

(Nukelta į 11 psl.)

tingi, fantastiniai, man primena 
ir gausią augmeniją prosenelių 
sodyboje, kuri kadaise buvo no-
minuota gražiausia Lietuvoje, ir 
Baraginės kaimo viduryje esantį 
obelų sodą, kuris mums, kaimo 
vaikams, būdavo ir žaidimų aikš-
telė, ir susitikimų vieta, – apie savo 
darbą pasakoja Ieva, įsitikinusi, 
kad būtent šiame kaime formavosi 
jos meilė gamtai ir grožio pajau-
timas. Savo darbą ji pavadino 
originaliame karpinyje užrašytais 
žodžiais: „Tos mūs dienos kaip 
paukščiai, kaip žydėjimas vyš-
nios“, kurių sienoje neakcentavo, 
taip palikdama laisvę vaizduotei ir 
interpretacijoms... 

tojams už pasitikėjimą ir suteiktą 
galimybę čia tapyti, – sako šiemet 
ir savo 30-metį švęsianti Ieva. 

Tęsdama karpinių ir gyvybės 
medžių temą Baraginės skyriaus 
žiūrovų salei ji parinko, sukom-
ponavo ir per porą savaičių jai 
būdingu 3D efektu pražydino 
du mūsų šalies karpinių klasikės 
Julijos Daniliauskienės kūrinius iš 
knygos „Būtis karpiniuose“. Šios 
autorės kūrinių interpretacijomis 
praėjusį rudenį Ieva papuošė 
ir Marijampolės lopšelį-darželį 
„Rūta“ Draugystės gatvėje.

– Žydintis medis ir du skren-
dantys paukščiai centre su dub-
liuotais karpiniais šonuose, ku-
riuose visi žiedai savotiški, skir-

pakoregavo planus ir, nors biblio-
tekos parodų lentynos negali pasi-
puošti originaliais darbais ir gyvai 
nudžiuginti lankytojų, virtualioje 
erdvėje meniškus Z. Antanavi-
čienės karpinius pamatyti gali ne 
tik Patašinės gyventojai, bet ir 
bibliotekos draugai iš visos šalies 
ir net užsienio.

Tai dovana tiems, kam šian-
dien stinga šviesių minčių, vilties 
ir įkvėpimo.

Paroda „Facebook“ Patašinės 
bibliotekos paskyroje bus publi-
kuojama iki gegužės 2 dienos.

Ilona JANČAITIENĖ
Patašinės bibliotekos 

bibliotekininkė

Emocinis intelektas 
lemia, kaip elgiamės 

su pačiu savimi 
ir su kitais

„Tos mūs dienos kaip paukščiai, 
kaip žydėjimas vyšnios“

Bibliotekos draugams – 
virtuali paroda

Šventinę aplinką nuotraukoms sukūrė ir darbus nufotografavo 
pati parodos autorė Zita Antanavičienė. 

vome parengti kitokio pobūdžio 
parodą – karpinių. Bet karantinas 

Taip prieš Velykas Baraginėje nutapytą paveikslą pavadino viešųjų erdvių menininkė Ieva Olimpija 
Voroneckytė.

Technologijos auga sparčiau nei žmogus, todėl nuolatinis mo-
kymasis tampa itin svarbus. Profesijos užleidžia vietą įgūdžiams, 
kompetencijoms ir kūrybiškumui. Kaip parengti jaunąją kartą 
ateities iššūkiams? Kodėl toks svarbus tėvų, mokytojų, politikų, 
verslininkų, mokslininkų vis dažniau linksniuojamas emocinis 
intelektas? Kas tai yra emocinis intelektas ir kaip jį lavinti?

Į šiuos klausimus rasti atsakymus sutiko padėti psichologė 
Vilma VĖLYVIENĖ.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Nuotrauka iš Ievos Voroneckytės asmeninio albumo
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(Atkelta iš 9 psl.)
Kai kiti bus laimingi ir gyvens 

darnoje, jiems nieko netrūks, 
tada ir tu savaime įsisuksi į tą 
darnos ir harmonijos ratą. Kaip 
Žemėje, taip ir žmogaus kūne, 
viskas susiję; pavyzdžiui, jei 
susilaužei mažąjį kojos pirštelį, 
atrodo, beveik nematomą kūno 
– didelės mašinos – dalį, bet stoja 
viskas, kenti skausmą. Taip ir su 
Žeme – jeigu kažkas kenčia, jeigu 
ji niokojama, laimės nėra, har-
monija pažeista. Mūsų didžiausia 
gyvenimo siekiamybė turėtų būti 
– pradėjus pirmiausia nuo paties 
savęs, skleidžiant ne tik geras 
emocijas, mintis ir žodžius, bet ir 
atliekant nors ir mažus veiksmus 
ar darbus – nors maža dalele prisi-
dėti prie laimingesnės šiandienos 
(čia ir dabar), šviesesnio ir har-
moningesnio rytojaus. Gyvename 
tokiame amžiuje, kai žmogaus 
poreikiai neriboti, bet ištekliai 
– tikrai riboti. Reikia tausoti ne 
tik savo namus, t. y., „savo ūkį“ 
tiek vidine, tiek išorine prasme, 
bet tausoti ir visą kūriniją, kurios 
dėka mes turime stogą virš galvos, 
maisto ir visko, ko reikia turinin-
gai gyventi. Ne ekonomika ar 
finansai tai užtikrina, o tai, kokia 
yra socialinė ir švietimo sistema. 
Kokias vertybes įdiegiame savo 
vaikams, tokią šeimą, o vėliau ir 
visą visuomenę turime...“

Ramunė daug tapo, daly-
vauja projektuose, baigiantis 
2019 metams dalyvavo erotinio 
meno parodoje Londone (iš 500 
paraiškų buvo atrinkta 150 au-
torių) – apie tai sužinojau iš kitų 
šaltinių. Dabar daug dirba prie 
naujo projekto.

„Kiekviena diena – 
lyg naujas gimimas...“

„Ateljė kiemas ir mano paukštukas“, – taip nuotrauką pavadino 
pati autorė.

„Jau mėnuo tapau Lietuvą 
gamtoje iš natūros. 2020-ieji yra 
UNESCO Pasaulio paveldo Lie-
tuvoje metai. Tai puiki galimybė 
ne tik mums, bet ir Skandina-
vijai, Europai, o gal ir užjūriui 
parodyti, kokia Lietuva turtinga 
ir graži. Turtinga miškų, laukų, 
klonių, kalvų  ir unikalios archi-
tektūros. Su šia paroda startuosiu 
gimtinėje, po to Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Europoje.

...Tik metai liko iki antrojo 
padėkos koncerto (pirmas vyko 

2016 metais) „Sugrįžome padė-
koti“ Kalvarijoje. Idėja plėtojama, 
ir renginys auga, turiu tik metus 
jam ruoštis. Tad raginu visus va-
lyti dulkes nuo pianinų ir traukti 
iš rūsio raudančius ir vienišus 
smuikus – vienykimės. Menas 
gydo, jis – natūralus imuniteto 
stiprintojas. Net senovėje, kai liga 
ar nelaimė užklupdavo, močiutės, 
susėdusios ratu prie verpimo 
ratelio, ir darbą dirbdavo, ir sielą 
dainoje ramindavo...“

Naujausi moksliniai tyrimai 
patvirtina, kad vaikai, pasižymin-
tys aukštesniu emociniu intelek-
tu, sugeba tapti atsakingesniais, 
rūpestingesniais, laimingesniais 
suaugusiaisiais. Ateityje tokie 
žmonės dažnai užima aukštesnes 
pareigas darbe, lengviau susidoro-
ja su savo gyvenimo uždaviniais 
ir bet kuriuo atveju jaučiasi lai-
mingesni. 

– Ar emocinį intelektą rei-
kia lavinti nuolatos? Kaip tai 
daryti? 

– Galima mėginti nuo emo-
cijų užsirašymo. Pavyzdžiui, 
kaip jautėtės ryte, ką patyrėte 
darbe kalbėdami su kolegomis 
arba bendraudami su draugais. 
Įvardindami emocijas jūs ge-
riau galite pažinti save, suprasti 
priežastis, kodėl apima vienas ar 
kitas jausmas. Ieškokite ryšio tarp 
emocijų ir savo elgesio. Galbūt 
savo emocijas išliejate ant šalia 

esančio žmogaus, jeigu kas nors 
nesiseka ir esate susierzinę? O gal 
jausdami gėdą su niekuo neben-
draujate? 

Atraskite pozityvios nuotaikos 
šaltinį. Pagalvokite, kur patiriate 
daugiausia džiaugsmo. Ieškokite 
gerų emocijų ir stenkitės jomis 
apsupti savo gyvenimą. Ben-
draudami su kitais žmonėmis 
stenkitės būti pagarbūs ir ramūs. 
Ginčuose nespauskite, o tiesiog 
paprastai argumentuokite savo 
poziciją. Mokykitės priimti kitų 
žmonių nuomonę, jausti empa-
tiją, įsivaizduokite kitų jausmus 
ir emocijas. Stebėkite save – kaip 
jūs veikiate kitus žmones? Galite 
užduoti šiuos klausimus savo 
artimiesiems. Tik pernelyg ne-
nuliūskite, jeigu atsakymai jums 
nepatiks. Visada turite galimybę 
keistis.

– Dėkojame už įdomias 
mintis ir patarimus.

Emocinis intelektas lemia, kaip elgiamės 
su pačiu savimi ir su kitais

(Atkelta iš 10 psl.)
Žemo emocinio intelekto sa-

vininkai nesugeba susitvarkyti su 
situacijomis, kurios sukelia stip-
rias emocijas. Jie stengiasi tokių 
išvengti, o vėliau slepia tikruosius 
jausmus. 

Žemo emocinio intelekto 
ženklas: jums sunku palaikyti 
draugiškus ir mylinčius santy-
kius. Jus erzina tai, kad reikia 
ieškoti kompromiso, nusileisti, 
priimti kito žmogaus nuomonę. 
Taip pat jūs neturite užuojautos 
jausmo ir jums sunku suprasti, 
kada galima ir reikia palaikyti 
mylimą žmogų. 

Žemo emocinio intelekto žen-
klas taip pat yra, jei niekada nesu-
simąstote, negalvojate apie tai, ką 
jaustumėte, jeigu atsidurtumėte 
kito žmogaus vietoje. Dar kelios 
ypatybės, būdingos žmonėms su 
žemu emociniu intelektu: jiems 
kiti žmonės neįdomūs, jie nenori 

jų pažinti, suvokti, kas slepiasi 
už tam tikrų poelgių; jie bijo 
klaidų, nepasimoko iš jų, sunkiai 
sugrįžta „į save“ po nesėk mių, 
nuolatos išgyvena tai, kas ne-
pavyko; jie sunkiai adaptuojasi, 
nemėgsta permainų; jie nemoka 
išklausyti. 

– Kas vaikui turėtų ugdyti 
emocinį intelektą?

– Emocinio intelekto ugdy-
mas – tai emocinių ir socialinių  
įgūdžių lavinimas, kuris trunka 
nemažai laiko, bet tai gali pakeisti 
mūsų elgesį visam gyvenimui. 
Tai padeda kiekvienam iš mūsų 
suvaldyti save ir pagerinti santy-
kius su kitais žmonėmis. Mūsų 
jausmai išties dalyvauja visur, 
kad ir ką darytume. Kuo asmens 
emocinis potencialas aukštesnis, 
tuo jis geriau valdo jausmus ir 
neleidžia, kad jie valdytų jį.

Nustatyta, kad sėkmę lemian-
čios savybės daug labiau susijusios 

su žmogaus sugebėjimu pažinti 
savo ir kito žmogaus emocijas, 
nei su kokiais nors intelektiniais 
gabumais. Pastaruosius gana 
kryptingai lavina mokykla.

Kaip ir ugdant kitus gebėji-
mus, taip ir emocinio intelekto 
pradžiamokslis yra šeima – šiltai 
bendraujant, pagarbiai nustatant 
ribas, žaidžiant, būnant dažniau 
kartu ir kalbant apie savo emo-
cijas, įvardijant vaikui kylančius 
jo jausmus – taip padėsime tvirtą 
pagrindą ne tik geram tarpusavio 
ryšiui, bet tai bus ir emocinio 
intelekto pagrindas. 

Geriausi rezultatai pasiekiami 
tada, kada emociniam intelektui 
yra skiriamas deramas dėmesys 
ir mokykloje – vaikams labai 
patinka įvairūs vaidmenų žaidi-
mai, dailės terapiniai užsiėmimai, 
filmų ar spektaklių žiūrėjimas 
ir diskusijos, kitos kūrybinės 
veiklos. 

(Atkelta iš 3 psl.)
Planuojama jas priimti ilgė-

lesnį laiką, nuo 9 iki 17 ar 18 
valandos. Taip pat jeigu bus po-
reikis, priimti siuntas ir šeštadienį, 
sekmadienį. 

„Jeigu siuntų daugės, galėsime 
pamažu atnaujinti ir tarpmiestinių 
autobusų kursavimą. Jei nors keli 
keleiviai atsirastų, ir tai mums 
būtų paskata judėti į priekį“, –  
pasakojo D. Venčkauskienė.

Direktorė greito verslo atsi-
gavimo neprognozuoja. Anot 
jos, net ir suvaldžius pandemiją 
žmonės nepuls staiga keliauti. 
Kiekvienas žiūrės, kiek turi paja-
mų, o jų per karantiną neteks labai 
daug įmonių. Be to, nuo kelionių 
susilaikyti vers ir baimė užsikrės-
ti. „Geriausiu atveju pradėsime 
atsigauti nuo rudens“, – spėjo D. 
Venčkauskienė.

Autobusų parko 
vairuotojai neliko 

nuošalyje
Marijampolės autobusų parko 

vairuotojai jautriai sureagavo į 

Autobusų parkams – 
nerimo dienos

Miesto gatvėmis kursuojančius autobusus matome labai retai. 
  Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

šalies ir žmonių gyvenimus su-
trikdžiusią pandemiją, rado, kaip 
padėti, būti naudingi.

Vairuotojai į mobiliuosius pa-
tikros punktus, kur tikrinama, ar 
žmogus neserga koronavirusu, at-
veža tuos gyventojus, kurie neturi 
galimybių atvykti savo transporto 
priemone. Taip pat autobusų 
parko vairuotojai ne kartą vyko 
į Vilniaus, Kauno aerouostus, 
Klaipėdos uostą parvežti iš užsie-
nio grįžusių kraštiečių. Juos vežė 
ne tik į Marijampolę, bet ir Kazlų 
Rūdos, Kalvarijos savivaldybes, 
Vilkaviškį, Šakius. Taip pat vyko 
pargabenti žmonių po saviizolia-
cijos Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos 
viešbučiuose. 

„Į šią veiklą neįtraukėme rizi-
kos grupei priklausančių asmenų 
ar tų, kurie tiesiog bijojo. Didžiulį 
dėmesį skiriame vairuotojų apsau-
gai, jie turi visas priemones, kurios 
būtinos dirbant su rizikos grupės 
klientais. Didžiuojuosi vairuoto-
jais, darbas tikrai ne iš lengvųjų, 
yra rizikos, tačiau jie net nesvarstė, 
kad būtų galima atsisakyti“, – pa-
sakojo D. Venčkauskienė.
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Visos šios veiklos fiksuotos 2019 
metų metinėje ataskaitoje, kurią 
organizacijos visuotinis narių susi-
tikimas patvirtino 2020 m. kovo 
mėnesį. Ataskaitoje pateikta išsami 
informacija apie vietos plėtros strate-
gijos įgyvendinimo pažangą: veiksmų 
įgyvendinimą nuo strategijos įgyven-
dinimo pradžios iki ataskaitinio laiko-
tarpio pabaigos, strategijos veiksmų 
įgyvendinimo geruosius pavyzdžius, 
rodiklių pasiekimą. Dokumente taip 
pat aptartos problemos, su kurio-
mis buvo susidurta per ataskaitinį 
laikotarpį. Pateikiama informacija 
apie miesto VVG narių pokyčius 
per ataskaitinį laikotarpį, vykdytas 
veiklas ir viešinimo veiksmus. Taip 
pat informacija apie vieną pagrindi-
nių veiklų – miesto VVG sprendimų 
priėmimą vietos plėtros projektų 
atrankos (kvietimo dokumentų ar 
jų pakeitimų, vietos plėtros projektų 
sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) 
ir vietos plėtros strategijos keitimo 
klausimais. Su dokumentu susipa-
žinti galima asociacijos internetinėje 
svetainėje. 

Taip pat svarbiu atskaitos taš-
ku 2020 m. galima laikyti ir kovo 
mėnesį paskelbtus antrojo kvietimo 
projektinių pasiūlymų rezultatus, 
jie įtraukti į vietos plėtros projektų 
sąrašus ir rezervinius vietos plėtros 
projektų sąrašus. Iš viso šiuo metu yra 
13 projektinių pasiūlymų, įtrauktų į 
vietos plėtros projektų sąrašus, ir 2 
projektai – į rezervinį sąrašą. Pirmo-
jo kvietimo patvirtinti projektiniai 

Marijampolės miesto vietos veiklos 
strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį: paskelbtas 

III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

pasiūlymai jau virto konkrečiomis 
veiklomis – net keturios organiza-
cijos yra pasirašę sutartis su Europos 
socialinio fondo agentūra ir pradėję 
įgyvendinti projektus.

Pasak asociacijos „Marijampolės 
miesto vietos veiklos grupė“ vadovės 
Ievos Vizgirdienės, didelis konsul-
tacijų skaičius tiek teikiant projek-
tinius pasiūlymus, tiek pradedant 
įgyvendinti parodė bendruomenės 
norą dalyvauti svarbiuose vietos 
pokyčiuose. Taip pat atskleidė didelį 
poreikį nuolatiniam informacijos 
teikimui ir konsultavimui iš asocia-
cijos siekiant palaikyti organizacijas, 
įgyvendinančias vietos strategijoje 
iškeltus tikslus. Vienu iš gerųjų pavy-
džių galima įvardinti ir M. Čiuželio 
labdaros ir paramos fondo įgyven-
dinimą projektą „Sidabrinė linija 
Marijampolėje: socialinę integraciją 
skatinančių veiklų organizavimas pa-
sitelkiant savanorius“. Projekto tikslas 
yra prisidėti prie socialinę atskirtį 
patiriančių Marijampolės gyventojų 
– senyvo amžiaus asmenų, neįga-
liųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią 
negalią turintį šeimos narį, socialinės 
integracijos gerinimo, organizuojant 
jiems užimtumo veiklas ir socialinių 
paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ 
telefonu, pritraukiant išorės savano-
rius. Asociacijos vadovė priduria, kad 
visi jau vykdomi ir būsimi projektai 
tikrai reikalingi ir vertingi vietos 
bendruomenei.

Aktualiausia informacija vietos 
bendruomenei šiuo metu yra tai, kad 

2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas 
jau trečiasis kvietimas teikti projek-
tinius pasiūlymus įgyvendinant: 1-ąjį 
Marijampolės miesto vietos veiklos 
strategijos tikslą – socialinę atskirtį 
patiriančių Marijampolės miesto 
gyventojų integraciją į visuomenę per 
nevyriausybinių organizacijų iniciaty-
vas. 2-ąjį Marijampolės miesto vietos 
veiklos strategijos tikslą – skatinti ak-
tyvų Marijampolės miesto gyventojų 
įsitraukimą į darbo rinką.

III kvietimo projektinius pasiūly-
mus galima teikti iki 2020 m. gegužės 
6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos 
priimamos su ne vėlesne nei 2020 m. 
gegužės 6 d. pašto žyma.

Interneto svetainėje www.ma-
rijampolesmvvg.lt skiltyje DOKU-
MENTAI galima rasti kvietimus, 
dokumentų formas, Marijampolės 
miesto vietos plėtros strategiją, reika-
lavimus pareiškėjams ir kitą naudingą 
informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali 
konsultuotis dėl projektinių pasiū-
lymų teikimo tel.  +370 657 74 265 
arba el. paštu marijampolesmvvg@
gmail.com. Daugiau informacijos 
www.marijampolesmvvg.lt.

Marijampolės miesto vietos 
veiklos grupės informacija

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Ma-
rijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį. Buvo paskelbti 
du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Surengta nemažai mokymų galimiems projektų pareiškėjams, 
vykdomos nuolatinės konsultacijos ir komunikacija vietos bendruomenei, aktyviai bendradarbiaujama su 
organizacijomis, savivalda ir vietos aktyvistais. Projekto įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio 
fondo lėšomis.

Užs. 446.

. . .Prie visų šio pavasario 
bėdų – dar ta sausra... Šuliniuose 
vandens dar yra, bet laukai jau 
dulka, o keliai – vien dulkių de-
besys... Ką mes darysime?

Visgi sausra kai kam dar bai-
sesnė nei mums. Kam? Žiūrėkite 
– lauko gale, po alksniais visada 
tyvuliuodavo bala. Žmonės sa-
kydavo „uodams veisti“. Gal ir 
taip. Bet pavasarį ten sueidavo 
visos apylinkės varlės, kurkdavo, 
murmėdavo ir išneršdavo gal 
milijonus ikrelių. Paskui juos 
palikdavo, o vasaros viduryje pa-
sklisdavo į gamtą nago didumo 
varliukai.

Pernai varlėms nepavyko 
– išneršė, bet šaltukas pažeidė 
paviršiuje buvusius ikrus, o po 

Nelengvą laiką išgyvena dau-
gelis, pasikeitė mūsų įprastas 
gyvenimas. Nuotoliniu būdu 
mokosi bendrauti ne tik svei-
kieji, bet ir negalią turintys 
žmonės. 

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Lina Ežerinskienė sako, kad 
nebeteikiant įprastų paslaugų, 
draugijos nariams belieka tik 
ryšys telefonu. Kad ir kaip būtų 
sunku ligų ir negalios kamuoja-
miems žmonėms, virtualus ryšys 
ar pokalbis kartais taip pat labai 
padeda.

Kiek lengviau saviizoliaciją 
išgyvena draugijos dailės ir 
rankdarbių studijos „Fantazija“ 
narės. Negalėdamos rinktis į už-
siėmimus, jos taip pat bendrauja 
nuotoliniu būdu. Studijos vado-
vė Jūratė Jaugelienė patarimais 
dalijasi virtualiai per vaizdo ryšį, 
konsultuoja, kokia technika ir 
kaip atlikti vieną ar kitą pagal 
temas suplanuotą kūrinį. Mo-
terys pagamino Velykoms ir pa-
vasariui skirtų suvenyrų, buities 
puošybos detalių. Iš atsiųstų 

to bala išdžiūvo, ir visi jie žuvo. 
Kaip bus šiemet? 

Pievinės varlės jau išneršė, jų 
kurkulai raibuliuoja seklumoje. 
Dabar atėjo rupūžės, po to bus 
dar smailiasnukės varlės, po to... 
Jeigu nesulauksime lietaus – ilgai 
pliaupiančio, pagirdančio žemę 
– dar vienų metų varlių palikuo-
nių karta žus.

Gal vandens atvežti? Nors 
kibirą?

Ką ten kibirą... Čia reikia 
tokio kiekio! Kas galėtų?

...Taip visi pakalbėjo ir už-
miršo, ėmė ruoštis Velykoms. 
Dabar jau po Velykų? Nueikite, 
pažiūrėkite, kas liko. 

Selemonas PALTANAVIČIUS

Veikla nenutrūksta ir per karantiną 
darbų nuotraukų vadovė kuria 
specialų stendą, kuris karantinui 
pasibaigus bus eksponuojamas 
draugijos patalpose. Na, o iš šiuo 
metu sukurtų dailės kūrinių, 

rankdarbių, interjero puošybos 
detalių studijos dalyvės tikisi 
surengti ir parodą.

„Suvalkiečio“ informacija  

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijoje iš dailės darbų 
ir rankdarbių nuotraukų bus sukurtas specialus stendas. 

Neįgaliųjų draugijos nuotraukos

Kai išdžius bala...

Kas bus, kai išdžius jų bala?   Autoriaus nuotrauka
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Rita LIŽAITYTĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Pardavimai vyksta 
iš inercijos

Statybinių ir apdailos medžia-
gų įmonė „Arsenda“ yra netoli V. 
Kudirkos gatvės gėlių turgavietės.
Ketvirtadienį, pirmą atnaujintos 
prekybos dieną, vaizdas parduo-
tuvėje buvo nykus kaip po audros. 
Įmonei vadovaujantis Arūnas 
Senda tikino, jog tądien klientai 
daugiausia domėjosi ir pirko pra-
dėtiems darbas tęsti pritrūkusių 
medžiagų ar tvirtinimo detalių. 
Ketvirtadienį parduotuvė surinko 
vos 20 proc. įprastos darbo dienos 
apyvartos.

Kiek geresnė padėtis buvo 
pirmadienį. A. Senda skaičiavo, 
kad uždirbti pavyko pusę tiek, 
kiek uždirbdavo įprastą dieną prieš 
karantiną. Įmonės vadovas sakė, 
kad dėl suvaržymų ir apribojimų 
daug namuose įkalintų žmonių 
sumanė užsiimti remontu.

– Prekyba šiek tiek pagyvėjo, 
nes ilgai būdami namuose žmonės 
pastebėjo įvairių būsto trūkumų, 
kai kam kilo noras atsinaujinti. 
Lėkdami, skubėdami ne visada 
turime laiko apsižvalgyti aplink 
– dabar tam buvo puiki proga. 
Pardavėme šiek tiek tapetų, klijų, 
grindjuosčių, dažų. Rodos, galima 
jų buvo įsigyti internetu, bet išsi-
rinkti tapetus gyvai nepamačius ir 
nepalietus – sunku. Kompiuteryje 
vaizdas gali būti vienoks, o ranko-
se – kitoks. Žinoma, skaičiai page-

Sušvelnintas karantinas prekybos neišlaisvino

Praeitą savaitę po mėnesio duris atvėrusių ne maisto prekių par-
duotuvių pirkėjai neapgulė. Ir negalėtų – vienu metu patalpoje gali 
būti tik keli klientai.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

rėjo ne tik dėl to. Atvyksta ir kli-
entų, prekes užsisakiusių anksčiau, 
bet dėl karantino negalėjusių jų 
atsiimti. Tai dar nėra atsigavimas 
ar pagyvėjimas. Apyvarta vis dar 
menka. Apskritai, sandoriai dabar 
yra inertiški. Traukinys, įjungęs 
avarinį stabdį, kurį laiką dar rieda 
iš inercijos. Taip ir su prekyba – ji 
juda ankstesnio įdirbio sąskaita. 
Kaip atrodys tikrasis karantino po-
veikis, galėsime pasakyti maždaug 
po pusės metų. Dabar vienintelis 
dalykas, ką galime padaryti – ban-
dyti mažinti jo pasekmes: užsaki-
nėti tik tas prekes, kurių klientams 
reikia labiausiai, nekaupti didelių 
jų likučių, kad kritinę padėtį 
įveiktume lengviau, – mintimis 
dalijosi A. Senda.

Tikisi išsaugoti darbuotojus
Netoliese „Arsendos“ veikianti 

J. Slavinsko prekybos įmonė, 
siūlanti klientams įsigyti įvairių 
elektros prietaisų dalių, matavimo 
prietaisų, įrangos, iš ketvirtadienį 
atnaujinamos prekybos tikėjosi 
nemažai. Įmonei vadovaujantis 
Juozas Slavinskas sakė, kad įmo-
nė prie karantino reikalavimų 
buvo prisitaikiusi ir net galiojant 
griežtiems draudimams, todėl 
gyvasties parduotuvėje šiek tiek 
buvo. Suruošę telefonu pateiktą 
užsakymą klientams jį perduodavo 
bekontakčiu būdu. 

– Ne viską galima įsigyti aklai, 
daikto realiai nepamačius, neį-
vertinus jo dydžio. Kai ką reikia 
paliesti, apžiūrėti, todėl sušvel-
nintas karantinas, tikėjomės, atves 

daugiau klientų. Aišku, stebuklo 
nenutiko, klientai veržtis nepuolė. 
Matyt, yra atsargūs, saugosi, nors 
mes visas privalomas saugumo 
priemones įdiegėme: ribojame 
pirkėjų srautus, dezinfekuojame 
patalpas. Darbuotojai aptarnauja 
klientus mūvėdami pirštines, su 
veido apsaugos kaukėmis, – pasa-
kojo J. Slavinskas. 

Kaip bebūtų, verslininkas tikisi 
ir nori išsaugoti visus tris įmonės 
darbuotojus ir jų darbo vietas. 
Galbūt padėtų valstybės parama 
verslui, tačiau J. Slavinskas ja bent 
kol kas nesidomi. Sako, bandys 
įveikti sunkumus pats. Vienintelė 
pagalba, kokią žada priimti – pras-
tovų išmokos, kurias teko skelbti 
darbuotojams galiojant griežtiems 
karantino draudimams.

Kol kas lieka namuose
Sumažinus karantino draudi-

mus, veiklą galėjo pradėti ir Vy-
tauto gatvėje įsikūrusi parduotuvė 
„1000 smulkmenų“, tačiau jos 
įkūrėja ir vadovė Angelė Papeč-
kienė parduotuvę bent kol kas 
laiko užrakintą. Moteris priklauso 
rizikos grupei, todėl stoti už pre-
kystalio sako bijanti. 

– Svarbiausia dabar – sveikata 
ir saugumas. Nors pajamos su-
menko ir būtų pravartu atnaujinti 
parduotuvės veiklą, rizikuoti ne-
noriu. Nemanau, kad ir žmonės 
į ją labai veržtųsi – ne pačiomis 
būtiniausiomis prekėmis, o in-
terjero detalėmis, indais, švenčių 
atributika mes prekiaujame. Gau-
nu pensiją, todėl asmeniškai man 
situacija nėra kritinė. Aišku, mo-

Nesikeičia pagrindinių dar-
žovių kainos. Kilogramas bul-

Vyriausybei sušvelninus 
karantino sąlygas, atgijo lau-
ko prekyba augalais. Ne tik 
specia lizuotuose parduotuvių 
skyriuose, bet ir turguose prasi-
dėjo prekyba vaismedžių, vais-
krūmių sodinukais, pomidorų, 
paprikų, agurkų, braškių, gėlių 
daigais. 

Marija BURBIENĖ

Praėjusią savaitę su jau gero-
kai ūgtelėjusiais daržovių daigais 
ūkininkų turgelyje prie „Norfos“ 
V. Kudirkos g. atvažiavę žmonės 
džiaugėsi sušvelnintomis karan-
tino sąlygomis. Nors naktys dar 
šaltokos, bet pasodinti siūloma 
bent po vieną kitą ankstyvesnės 
veislės pomidoro, agurko daigą. 
Greičiau įsitvirtins, greičiau su-
žydės, užmegs vaisius, greičiau ir 
pirmas derlius bus. O ligi tol šalia 
galima užsiauginti salotų, porų, 
rūgštynių ir kitokių daržovių. 

Pomidorų daigus pardavinėjo 
po eurą, agurkų – po 1–1,2 Eur. 
Vazonėlis gūžinių salotų kainavo 
30 ct, dėžutė su 10-čia daigelių 
– 2 Eur. Po 2 eurus prašė ir už 
dėžutes su porų, rūgštynių, pe-
tražolių daigais.

Braškių daigus pardavinėjo 
po 40–50 ct. Po 1,5 Eur prašė 

už remontantinių braškių, kurių 
uogomis galėtume gardžiuotis 
visą vasarą, daigą, po eurą – už 
stambias rožines uogas nokin-
siančių remontantinių žemuogių 
daigą.

Pavasaris – ir vaismedžių 
sodinimo laikas. Kasmet jų dau-
giausia sodininkai parduodavo 
mugėse, tačiau šiemet jų nebuvo. 
Turguje už obelų, kriaušių sodi-
nukus prašė po 8 Eur, trešnių, 
persikų, abrikosų – po 10 Eur, 
valgomųjų sausmedžių – po 5–6 
Eur, serbentų – 3–4 Eur, 10-tį 
aviečių – 8 Eur.

Nepraleido turgaus nuola-
tiniai pieno produktų, mėsos, 
žuvų, daržovių pardavėjai. 

Kilogramą varškės pardavinė-
jo po 4 Eur, grietinės – po 3 Eur, 
varškės sūrio – po 6 Eur. Saldžių, 
keptų, rūkytų sūrių kilogramas 
kainavo po 7 Eur.

Čia pat ir bitininkės stalelis 
– už pusę litro medaus prašė 
2,5–3,5 Eur.

„Šylant orams, tirpstant le-
dams turguje baigiasi prekyba“, 
– sakė visą žiemą turguose šviežia 
žuvimi prekiavęs vyras, pasak 
jo, pardavinėjantis paskutines 
žuvis. Kilogramas plačiakakčių ir 
tilapijų kainavo po 5,2 Eur, jūros 
ešerių ir menkių filė – po 7,5 Eur, 

skrostų upėtakių – 5,6 Eur, jūros 
lydekų su kaulu – 4,5 Eur.

Gausus ir įvairus rūkytų, 
vytintų žuvų pasirinkimas greta 
stovinčiame autobusėlyje. Už 
karštai rūkytų karšių išklotinės 
kilogramą prašė 4,9 Eur, už tiek 
pat jūros lydekų – 5,8 Eur, plačia-
kakčių – 6,9 Eur, upėtakių – 8,6 
Eur, jūros ešerių – 8,6 Eur. Šaltai 
rūkytų tunų ir lašišų – po 20 Eur, 
riebžuvių – 18 Eur, upinių ungu-
rių – 30 Eur. Silkių su galvomis 
kilogramas – 3,2 Eur. 

Savo pirkėjų vis sulaukiantys 
mėsos pardavėjai už šviežios kiau-
lienos mentės kilogramą prašė 
po 4,3 Eur, kumpio – 4,7 Eur, 
nugarinės – 5,2–5,9 Eur, spran-
dinės – 6,2 Eur, šoninės – 4,9 
Eur, smulkintos mėsos – 3,9 Eur, 
karkos – 2,5 Eur, šonkauliukų – 
4,2 Eur. 

Už kilogramą rūkytos nugari-
nės ir kumpio prašė po 7,5 Eur, 
šoninės ir lašinių – po 6,9 Eur, 
išpjovos – 11,5 Eur, pažandės – 
3 Eur, stuburo kaulų – 1,5 Eur. 
Tiek pat sūdytų lašinių kainavo 
5,5 Eur, nugarinės – 6,9 Eur. Rū-
kytų naminių dešrelių kilogramą 
pardavinėjo po 5,9 Eur, šviežių 
– po 4,8 Eur, virtos karkos slėg-
tainio – 7,8 Eur. Indelis spirgučių 
kainavo 2,5 Eur, taukų – 70 ct.

• Po turgų 
pasižvalgius •

kesčiai už patalpų nuomą niekur 
nedings, sumokėti teks. Mėnesį ar 
du dar galiu sau leisti taip inves-
tuoti negaudama grąžos, tačiau 
jei tektų tris ar keturis – niekaip. 
Parduotuvę reikėtų uždaryti, nors 
to ir nenorėčiau, – patirtimi dali-
josi verslininkė.

Palaiko ūkininkų 
užsakymai

Variklius remontuojančiai 
ir automobilių dalių prekyba 
užsiimančiai UAB „Autotema“ 
karantinas pakoregavo darbų 
tempą. Įmonei vadovaujantis Ra-
mūnas Prūsaitis sako, jog klientų 
ir užsakymų vis dar mažai. Ben-
drovės veiklą labiausiai paveikė 
uždarytos valstybių sienos. Tai 
paralyžiavo automobilių prekybą, 
kuri buvo neatsiejama nuo „Au-

totemos“ veiklos.
– Automobilių į šalį niekas 

neįveža, neperka, neremontuoja 
– nėra ir darbo. Dirbtuvės veikia, 
tačiau užsakymų nedaug. Krei-
piasi nebent ūkininkai, prašyda-
mi perrinkti arba suremontuoti 
žemės ūkio technikos variklius. 
Užsakymų ne tik mažiau, bet 
ir menkesnė jų vertė. Apyvar-
ta smuko, sumenko uždarbis. 
Kai kuriems darbuotojams teko 
skelbti prastovas, bet laikomės ir 
tikimės sulaukti geresnių dienų. 
Sušvelnintas karantinas, deja, 
jų neatneš. Mums padės tik 
atsidarančios valstybių sienos. 
Aišku, svarbu ir ekonomikos pa-
gyvėjimas. Jei automobilių niekas 
nepirks ir neparduos, mums ir 
toliau bus striuka, – atvirai kalbėjo 
„Autotemos“ direktorius.

Pakvipo pavasariu vių – 40 ct, burokėlių – 50 ct, 
morkų – 60 ct, kopūstų – 50 ct, 
svogūnų – 60 ct. Už kilogramą 
obuolių prašė 1,1 Eur, indelį 
krienų – 1,2–2 Eur. 

Autorės nuotrauka
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• Smulkiau apie įvykius •

Dėl šalyje Vyriausybės paskelbto karantino klientus 
aptarnaujame telefonu ir el. paštu ir el. parduotuvėje

mokejimai.suvalkietis.lt 
Dėl skelbimų ir prenumeratos prašome kreiptis 

tel.: (8 343) 51925, 8 641 79885. 
El. p. reklama@suvalkietis.lt, redaktorius@suvalkietis.lt. 

COVID-19

Skelbiantis „Suvalkietyje“ 5 kartus, 
6-asis skelbimas – nemokamai!

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai 
perka karves, bulius, telyčias.  Sveria 

el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto.  

Tel. 8 635 07197, Ričardas Lukauskas.                

Užs. 344.

Užs. 342.

Užs. 344.

   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.

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.

PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 
55355. 

 Užs. 202.

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

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria 
el. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.   
 Užs. 3459.

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

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

----------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS 

(mėsinius, juodmargius, „belgus“). 
Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 612 34503.  

 Užs. 3458.

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

aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. Moka iš 
karto. Tel. 8 613 79515.  

 Užs. 53.

REIKALINGA
Transporto įmonei Marijampo-

lėje reikalingi šaltkalvis ir autoelek-
trikas. Tel. 8 698 33217.  

 Užs. 434.

DOVANOJA
Atiduodamas veltui nusigriauti 

geros būklės medinis gyv. namas 
Marijampolėje, P. Cvirkos g., arba 
nugriautos atskiros dalys: langai, 
durys, dailylentės, sienojai. Tel. 8 
686 35722.  Užs. 433.

NUOMA 
Išsinuomosiu 2 kambarių butą 

Kalvarijoje. Tel. 8 645 75953. 
 Užs. 401.

----------------------------------
Firma brangiai – buliukus ir 

telyčias auginti, taip pat mėsinius 
galvijus. Tel. 8 634 23551.  Užs. 453.

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

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 398.

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

ir motociklus (važiuojančius ir 
su defektais ar po avarijos). Dėl 
kainos susitars, atsiskaito iš karto, 
pasiima patys. Tel. 8 634 90360.  
 Užs. 393.

---------------------------------- 
4 tonų traktorinę priekabą. Tel. 

8 656 17997.  Užs. 456.

----------------------------------
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. 276.

 

Vagys brovėsi į 
namus 

Savaitgalį Marijampolės savi-
valdybėje siautė vagys. 

Nukentėjo Avikilų kaimo gy-
ventojai. Vagys, išstūmę pirmo 
aukšto namo langą, įsibrovė į vidų. 
Nusikaltėliai pagrobė nešiojamą-
jį kompiuterį „Asus“, planšetinį 
kompiuterį „Lenovo“, dvylika eurų. 
Nuostolius šeimininkai įvertino 
612 eurų. 

Marijampolėje, Šermukšnių gat-
vėje, kai šeimininkų nebuvo, vagys 
išlaužę namo duris, pateko į vidų ir 
pavogė trimerį „Husqvarna“, ben-
zininį pjūklą „Stihl“, dulkių siurblį, 
elektrinį radiatorių, mechaninę veja-
pjovę. Nuostolis – 1000 eurų.

Nuo girtų vyrų 
agresijos kenčia 

vaikai
Karantino metu ir toliau dau-

gėja pranešimų apie smurtą arti-
moje aplinkoje. Namuose sėdintys 
neblaivūs sutuoktiniai smurtauja 
prieš vienas kitą, baisu, kad jų 
pykčio aukomis tampa ir maža-
mečiai vaikai. 

Sekmadienį Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnai įregistra-
vo du pranešimus apie įvykius, 
kuriuose nukentėjo vaikai. 

29 metų marijampolietis namuo-
se mušė 7 metų vaiką. Atvykę parei-
gūnai smurtautojo sulaikyti negalėjo, 
nes iš namų jis buvo dingęs.

Gyventojai pranešė, kad na-
muose, esančiuose Marijampolėje, 
Vytauto gatvėje, užrakinti ir vieni 
namuose palikti trys mažamečiai 
vaikai. Nei motinos, nei tėvo 
nebuvo. Paaiškėjo, kad neblaivus 
39 metų tėvas, kuriam nustatytas 
1,85 prom. girtumas, smurtavo 
prieš savo tris mažamečius vai-
kus. Smurtą patyrė aštuonmetis, 
penkiametis ir trejų metų ma-
žametis. Policija tėvą išsivežė ir 
uždarė į areštinę. Apie įvykį buvo 
informuoti vaikų teisių apsaugos 
atstovai. Jie turėjo nuspręsti, ką 
daryti su mažamečiais vaikais.

Nuo pat ankstyvo 
ryto – gaisrai

Antradienis Marijampolės prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnia-
gesiams prasidėjo pranešimais apie 
gaisrus net trijose savivaldybėse. 

Atrodė, kad Jungėnuose dega ežeras.   Donato PAULIUKONIO nuotrauka

Apie 5 valandą ryto Kazlų Rūdos 
savivaldybės Bagotosios kaime užsi-
degė apleistos dirbtuvės. Jose degė 
šieno ir šiaudų likučiai. Anksčiau 
pastate vietos gyventojai laikydavo 
šieną, pastaruoju metu dirbtuvėmis 
nebuvo naudojamasi.

Ugniagesiai dar tiria, kokiomis 
aplinkybėmis statinys užsiliepsno-
jo. Įtariamas padegimas. Per gaisrą 
nudegė dalis pastato stogo.

Tuo pat metu kitos ugniagesių 
komandos skubėjo į Kalvariją. Pievų 
gatvėje esančio namo rūsyje užsidegė 
šildymo katilas. Autonominio dūmų 
daviklio rūsyje nebuvo, tad gaisro 
gyventojai pradžioje nepastebėjo, nes 
dūmai nepasklido po namą.  

Anot ugniagesių, šildymo katilas 
užsidegė nuo aplink jį sukrautų 
namų apyvokos daiktų. Apdegė tie 
daiktai, apsilydė plastikinės lubų 
lentelės, aprūko sienos. 

Apie 7 val. Marijampolės savi-
valdybės Igliaukos seniūnijos Švent-
ragio kaime užsidegė gyvenamojo 
namo veranda. Per gaisrą nudegė 
dalis namo stogo.

Priežastis, dėl ko užsidegė veranda, 
priešgaisrinės apsaugos specialistai dar 
tiria. Name gyvena motina su dukra. 
Anot ugniagesių, šioje sodyboje prieš 
kelerius metus jau buvo kilęs gaisras, 
degė ūkinis pastatas. 

„Prokuroras“ 
iš Marijampolės 
pasirodė esantis 

sukčius
Per karantiną padaugėjo ap-

gaulių. Sukčių aukomis tampa 
garbaus amžiaus žmonės, kuriems 
atskirti tiesą nuo melo dėl jų am-
žiaus tiesiog per sunku.

Į policiją pagalbos kreipėsi 
pinigus praradusi 92 metų Vilka-
viškio rajono gyventoja. Pirma-
dienį senutė sulaukė skambučio 
į laidinį telefoną. Su ja kalbėjęs 
vyras prisistatė esantis prokuroras 
iš Marijampolės. Moteriai parei-
gūnas pasakė turintis žinių, kad 
pas ją esantys pinigai padirbti, 
prokuratūra turi galimybių juos 
pakeisti ir atvežti kitą dieną. 
Močiutė sutiko. 18.30 val. pas ją 
atvažiavo vyriškis, kuris paėmė iš 
senolės 2320 eurų ir dingo. 

Močiutė po valandos, pasikal-
bėjusi su artimaisiais, atsipeikėjo, 
nelaukusi kitos dienos paskambi-
no į policiją, tačiau tariamų pro-
kurorų pėdsakai jau buvo atšalę.

Sodo namelyje 
apsigyvenusi 

benamė šeimininkę 
puolė peiliu

Į savo sodą atvykusios mari-
jampolietės laukė netikėtumas. 
Sodo namelyje buvo apsigyvenusi 
nepažįstama moteris, kuri teisėtą 
šeimininkę puolė peiliu. 

Pirmadienį, apie 14 val., 37 metų 
marijampolietė, atvykusi į savo sodą, 
esantį Marijampolės sodų bendrijoje 
„Mokolai“, pamatė, kad namelyje 
apsigyvenusi jai nepažįstama moteris. 
Į vidų įsibrovėlė buvo patekusi pro 
išlaužtą langą. Nepažįstamoji, paste-
bėjusi sodo kieme namo šeimininkę, 
pasitiko ją su peiliu rankoje, ėmė 
grasinti, kad ši dingtų. 

Marijampolietė su įsibrovėle nesi-
leido į kalbas, o iškvietė policijos pa-
reigūnus. Policijai sulaikyti karingai 
nusiteikusią moterį nebuvo lengva. 
Ji grasino pareigūnui, nevykdė jo 
reikalavimų padėti peilį. Patruliams 
teko panaudoti specialiąsias priemo-
nes – elektrošoką ir dujas. Agresyviai 
moteriai buvo uždėti antrankiai. 
Dėl neadekvataus elgesio 42 metų 
Vilkaviškio rajono gyventoja išvežta 
į psichiatrijos ligoninę. 

Jungėnuose 
išdegė ežero 

nendrės
Sausi ir vėjuoti orai – galvos 

skausmas ugniagesiams. Dega 
pernykštė žolė, pastatai, miškai. 
Ugniagesiai vos spėja registruoti 
pranešimus apie gaisrus. 

Šeštadienį, apie 13 val., Kal-
varijoje, Naujojoje  ir Savanorių 
gatvėse, degė žolė, ugnis persimetė 
į  krūmynus. Atvykę gaisrininkai 
rado didelį plotą žolės jau išdegusį, 
smilko tik pavieniai židiniai. Išde-
gė 80 arų plotas.

Beveik tuo pat metu didžiulis 
gaisras kilo Kalvarijos savivaldybės 
Jungėnų kaime. Rožių gatvėje už-
sidegė Janavo ežero nendrės. Pūtė 
vėjas, tad liepsnos apėmė beveik 
viso ežero augmeniją. Ugnis su-
naikino apie 10 hektarų nendrių, 
liko išdegusi kemsynė.

Anot ugniagesių, gaisras galėjo kilti 
dėl numestos neužgesintos nuorūkos. 
Prie ežero atvyksta daug poilsiautojų, 
šią vietą pamėgęs ir jaunimas. 

Į Kazlų Rūdos savivaldybėje 
esantį Antanavo kaimą ugniage-
siams teko vykti du kartus ir gesin-
ti degančias sukrautas šakas.

„Suvalkiečio“ informacija 
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Laimėjimai: visa lentelė – 10797 Eur, įstrižainės – 26 Eur, eilutė 
–2,5 Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
0204422; 0239407  – 100 Eur piniginis prizas,
0204791  – 1200 Eur piniginis prizas,
007*858; 008*648; 0010499 ; 0157786 – 227 Eur piniginis 

prizas,
0070691  – 2400 Eur piniginis prizas,
0186201; 0097527; 0147474 – 300 Eur piniginis prizas,
0106877  – 3650 Eur piniginis prizas,
0061382; 0042203; 0146985 – 400 Eur  piniginis prizas,
0196251  – 575 Eur piniginis prizas,
0218869  – 700 Eur piniginis prizas,
0119382  – 7200 Eur piniginis prizas,
0207411  – 7300 Eur piniginis prizas,
0111912  – 900 Eur piniginis prizas,
0049534  – automobilis „Ford Fiesta“.

TELELOTO

Atliekame sėjos (MZURI ir 
„Vaderstad“) ir kitus žemės 

ūkio darbus. 
UAB „LIFRANIA“. 
Tel.: (8 343) 66242, 

8 698 71529, 8 686 65104. 
Užs. 361.

PARDUODA
Sausas atpigusias beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353. Užs. 513.

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

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėlėmis ir rąsteliais), stam-
bias beržo, pušies, alksnio atrai-
žas. Tel. 8 642 55133.  Užs. 514.

----------------------------------
Nuolat – statybinę medieną, 

atraižas malkoms. Pjauna pagal už-
sakymą. Atveža. Tel. 8 686 88154.  
 Užs. 487.

----------------------------------
Įvairių rūšių skaldytas sausas 

pigias malkas, stambias atraižas 
(atveža nemokamai). Tel. 8 681 
94630.  Užs. 323.

PASLAUGOS
Greitai ir kokybiškai gamina-

me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 3074.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai montuo-

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

----------------------------------
Sienų šiltinimas užpildant 

oro tarpą termoputa. Tel. 8 640 
36105. Užs. 420. 

----------------------------------
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, sutei-
kiu garantiją. Tel. 8 615 73404. 

 Užs. 394. 
----------------------------------
Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sody-
bų tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 219.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 397.
----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 365.

Malkas, atraižas, plautą akmens 
anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 319.

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

supjautas, sukapotas alksnio, beržo, 
skroblo malkas. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 675 03772. Užs. 321.

----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas 

ir sukapotas malkas (nuo 23 Eur, 
atveža nemokamai). Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441.  Užs. 320.

----------------------------------
Beržo, alksnio, pušies malkas. 

Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 420.

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

kapotas. Pristatymas nemokamas. 
Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 
639 59593.  Užs. 421.

---------------------------------- 
Įvairias kokybiškas malkas 

– kapotas ir rąsteliais, alksnio 
atraižas. Tel. 8 610 45504.  Užs. 324.

----------------------------------
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmai-
šiuose. Atveža nemokamai. Tel. 8 
602 09301.  Užs. 325.

----------------------------------
Pigiai – sausas beržo ir alksnio 

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915. Užs. 326.

----------------------------------
Rudeninė akcija įvairioms 

malkoms, sausoms juodalksnio 
atraižoms. Pjuvenos didmaišiuo-
se. Tel. 8 699 40234.  Užs. 327.

----------------------------------
Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. Užs. 328.

----------------------------------
Pigiai – skroblo, ąžuolo, ber-

žo, alksnio rąstelius, taip pat 
kapotas. Tel. 8 690 27280. Užs. 329.

---------------------------------
Tik aukščiausios kokybės beržo, 

uosio, ąžuolo, juodalksnio malkas. 
Atraižas – pušies, eglės, juodalksnio. 
Didesniam kiekiui taikomos nuolai-
dos. Tel. +370 658 88099.  Užs. 407.

---------------------------------
Nebrangiai malkas kaladėmis, 

suskaldytas ir rąstais – beržo, juod-
alksnio, ąžuolo, uosio, atraižas. 
Senjorams taikomos nuolaidos. Tel. 
+370 633 84438.  Užs. 406.

NETEKTYS
Mirė Rūta DRAGŪNIENĖ, gim. 1935 m. 
Velionė palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------
Mirė Dana RUMENCEVA, gim. 1929 m. 
Velionė palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------
Mirė Edmundas MELNINKAITIS, gim. 1953 m. 
Velionis palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
----------------------------------------------------------------- 
Mirė Ona Eugenija BAZIUKIENĖ, gim. 1932 m.
Velionė palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------
Mirė Sigitas Vincas Lanauskas, gim. 1934 m. 
Velionis palaidotas Igliaukos kapinėse.

Beržo, alksnio, pušies, uosio 
malkas rąsteliais ir sukapotas. Atve-
ža nemokamai. Tel. 8 685 33661.   
 Užs. 33.

----------------------------------
Įvairios paskirties bulves „Vine-

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

----------------------------------
Grūdus. Tel. 8 646 91610. 
 Užs. 389.
---------------------------------- 
Kviečius ir miežius. Tel. 8 643 

40008.  Užs. 375.
----------------------------------
Šiaudų ritinius (tinka šėri-

mui). Atveža. Kalvarija. Tel. 8 631 
40426.  Užs. 363.

----------------------------------
Įvairius vaismedžius, uoga-

krūmius, riešutmedžius. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 611 64024.  
 Užs. 427.

----------------------------------
Įvairių veislių vaismedžių sodi-

nukus. Sodinukai su augalo pasais. 
Tel. 8 674 37179.  Užs. 353.

---------------------------------- 
Pomidorų, agurkų, paprikų, 

ankstyvųjų kopūstų, kalafiorų dai-
gus. Tel. 8 698 16038.  Užs. 410.

---------------------------------
Viščiukai, vištos

Priimami užsakymai vienadie-
niams, paaugintiems „Cobb-500“ 
mėsiniams viščiukams įsigyti. Par-
duodamos 3–6 mėn. vištaitės. Tel. 
8 685 78204.  Užs. 359.

--------------------------------- 
PIRKITE AB VILNIAUS 

PAUKŠTYNO VIŠČIUKUS! 
ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALA-

KUČIUKAI, VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 25 d., šeštadienį, 

prekiausime AB Vilniaus paukštyno 
mėsiniais broileriniais ROSS ir 
COBB veislių vienadieniais ir 3–4 
sav. viščiukais, jaunomis 4–5 mė-
nesių rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis dedeklėmis vištaitėmis, 
ančiukais, žąsiukais, mulardomis, 
kalakučiukais (Tel. užsakymams 8 
611 51770.):

Akmenynuose – 8 val., Pagrau-
žiuose – 8.15 val., Liubave – 8.25 
val., Salaperaugyje – 8.40 val., 
Kalvarijoje – 9 val., Jungėnuose – 
9.15 val., Valavičiuose – 9.25 val., 
Liucinave – 9.40 val., Liudvinave 
– 9.45 val., Netičkampyje – 10 
val., Marijampolėje – 10.15 val., 
Padovinyje – 10.35 val., Varnu-
piuose – 10.45 val., Daukšiuose – 
10.55 val., Gudeliuose – 11.15 val., 
Šventragyje – 11.30 val., Igliaukoje 
– 11.40 val., Igliškėliuose – 11.55 
val., Sasnavoje – 12.15 val., Ąžuolų 
Būdoje – 12.30 val., Kazlų Rūdoje 
– 12.45 val., Bagotojoje – 13 val., 
Antanave – 13.20 val. Tel. 8 611 
51770.  Užs. 451.

---------------------------------- 
PAUKŠČIŲ KURJERIS

PREKIAUSIME 
VIŠTOMIS,VIŠČIUKAIS, KA-

LAKUTAIS!!!
Balandžio 26 d. (sekmadienį) 

prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
Nemunaityje augintomis 3–6 mėn. 
vakcinuotomis rudomis, juodomis, 
raibomis, baltomis dėsliosiomis viš-
taitėmis, kurios gyvena 4–5 metus.

Priimami išankstiniai užsakymai 
AB Vilniaus paukštyno išperintiems 
mėsiniams vienadieniams ir pa-
augintiems 2–3–4 sav. viščiukams 
COBB-500 ir ROSS-308.

BIG-6 didžiuosius mėsinius 
kalakutus (patinėliais auga iki 30 
kg) reikia užsisakyti.

PREKIAUSIME IR LESA-
LAIS.

UŽJAUČIA

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Nuoširdžiai užjaučiame Ziną Prajarienę dėl tėvelio mirties, 
linkime dvasios tvirtybės šią netikėtos ir sunkios netekties valandą.

LSDP Igliaukos grupė Užs. 455.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

2020-05-05 12-13 val. UAB 
„RAMLINA“ atliks kadastrinius 
matavimus sklypui, esančiam Kal-
varijos sav. Kalvarijos sen. Tarpru-
bežių k. Proj. Nr. 344, kad. Nr. 
5184:0002:. Reikalingi suderinimai 
su gretimų sklypų savininkais kad. 
Nr. 5184/0002:58 – A. B. (mirusi) 
ir kad. Nr. 5184/0002:118 – J. L.

Pirmininką (-ę) ar įgaliotus 
asmenis prašome pretenzijas ir 
pastabas pareikšti per 30 dienų po 
matavimų dienos tel. 8 677 40362 
arba adresu: Europos pr. 91, Kau-
nas, el. p. ramlina@inbox.lt. Apie 
matavimus paskelbta ir seniūnijos 
lentoje.  

 Užs. 439.
----------------------------------
2020-04-29 d 11. val. bus ma-

tuojamas sklypas Nr. 5134/0003:36, 
esantis Kancavos k. Marijampo-
lės sav. Gretimų sklypų kad. Nr. 
5134/0003:35 ir Nr. 5134/0003:99 
savininkai J. P. ir L. P. ar jų įgalio-
tas asmuo kviečiamas atvykti dėl 
ribos suderinimo. Su savim turėti 
dokumentus. 

Jums neatvykus ar nepranešus, 
darbai bus tęsiami toliau. Darbus 
atlieka UAB „Geoveikla“, Vasario 
16-osios g. 5, Marijampolė (tel.: 
8 687 37047, 8 670 97597, el. p. 
geoveikla@gmail.com). 

 Užs. 442.

Gaminame paminklus, tvore-
les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, dedame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 377.

----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, 

smėlį, žemes, skaldą. Tel. 8 650 
48645.  Užs. 313.

----------------------------------
Vežame: žvyrą, plautą žvyrą, 

smėlį, skaldą, lauko akmenis, 
išvežame šakas, šiukšles ir kita. 
Galiu pasikrauti, išsikrauti pats. 
Tel.: 8 687 41274, 8 699 92406.    

Užs. 318.
----------------------------------
Tvarkingai kasame tvenkinius, 

valome senus, išlyginame žemes, 
darome pylimus. Įvairūs kasimo, 
lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 
659 45419.  

 Užs. 418.
----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 419.

----------------------------------
SANTECHNIKA: keičiame 

radiatorius, klozetus, vonias, plau-
tuves. Kanalizacijų valymas, avarijų 
šalinimas... Tel. 8 687 55370. 

 Užs. 476.
---------------------------------- 
Santechnikos, suvirinimo, 

šildymo, vandentiekio, nuotekų 
sistemų montavimo, avarijų šali-
nimo darbai. Tel. 8 689 95542.   
 Užs. 478. 

----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, skal-

dą (26 tonas). Tel. 8 612 05706. 
 Užs. 443.
 ----------------------------------
Vežame smulkintą asfaltą, plau-

tą ir paprastą žvyrą, juodžemį, kitus 
krovinius. Tel. 8 651 68222. 

 Užs. 452.
---------------------------------- 
STOGŲ DENGIMAS, VISI 

SKARDINIMO DARBAI: ka-
minai, pakalimai ir kt. Tel. 8 639 
12208.  

 Užs. 457.

Užsisakius iš anksto galime prista-
tyti į namus: 

Riečiuose – 8 val., Miknonyse 
– 8.10 val., Gudeliuose – 8.15 val., 
Šventragyje – 8.20 val., Daukšiuose 
– 8.30 val., Varnupiuose – 8.40 val., 
Padovinyje – 8.50 val., Narte – 9 val., 
Marijampolėje (prie buvusio turgaus 
Klaipėdos g.) – 9.05 val., Netičkam-
pyje – 9.15 val., Želsvoje – 9.25 val., 
Buktoje – 9.35 val., Užgiriuose – 9.45 
val., Liudvinave – 9.55 val., Liucinave 
– 10.10 val., Jungėnuose – 10.25 val., 
Kalvarijoje – 10.35 val., Valavičiuose 
– 11 val., Meškučiuose – 11.20 val., 
Skaisčiūnuose – 11.35val., Šunskuose 
– 12.10 val., Ramoniškiuose – 12.20 
val., Bebrininkuose – 12.30 val., Anta-
nave – 12.35 val., Lygumuose – 12.45 
val., Bagotojoje – 13.05 val., Višakio 
Rūdoje – 13.20 val., Jūrėje – 13.35 val., 
Kazlų Rūdos turguje – 13.45 val., Jūrės 
miestelyje – 14 val., Gudeliuose – 14.10 
val., Plutiškėse – 14.20 val., Ąžuolų 
Būdoje – 14.35 val., Sasnavoje – 14.45 
val., Puskelniuose – 14.55 val., Baragi-
nėje – 15.05 val., Trakiškiuose – 15.10 
val., Igliškėliuose – 15.20 val., Igliaukoje 
– 15.25 val. Tel.: 8 623 04888, 8 612 
75682.  Užs. 453.
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Ketvirtadienį
Jurgos, Jurgitos, Jurgio, 

Daugaudo ir  Adalberto 
vardadieniai.

Saulė teka 6.01 val., leisis 
20.35 val. Mėnulis jaunatis.

Jorė, Jurginės, Ganiklio 
diena

Penktadienį
Ervinos ,  Gražvydos , 

Kantrimo ir Fidelio varda-
dieniai.

Saulė teka 5.59 val., leisis 
20.37 val. Mėnulis jaunatis.

Tarptauninė jaunimo 
solidarumo diena

Šiandien
Norvaidės, Kajaus, Leo-

no, Leonido ir  Vadimo 
vardadieniai.

Saulė teka 6.03 val., leisis 
20.33 val. Mėnulis jaunatis.

Tarptautinė Motinos 
Žemės diena

Redaktorė Birutė Montvilienė ........ tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Korespondentai .......................................................................................................  tel. 8 605 19406
Loreta Tumelienė (teisėsauga, socialinės problemos, eismas, medicina)  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 (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)................. tel. (8 343) 53358, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotoiliustracija Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas)...... tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Techninis skyrius
Rimantas Vosylius .........................................................  tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Erika Stankevičienė......................................................... tel. (8 343) 54607, el. p. erika@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. 32.                                                       Tiražas  3520.

„Čia mūsų Sūduva“ 
parama 6000 Eur

„Pažinimo laboratorija“ 
parama 12000 Eur

ORAI Trečiadienį vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų. Naktį jis nurims iki 3–8 m/s, dieną sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį oras atvės iki 0–5 laipsnių šilumos. Dieną jau galė-
sime džiaugtis 12–17 laipsnių šiluma. Ketvirtadienį naktį temperatūra bus 0–5 laipsniai šilumos, bet arčiau žemės kai kur vėl pasirodys šalnos. Dieną – 12–17 laipsnių 

šilumos. Penktadienį atplauks daugiau debesų ir vietomis gali trumpai palyti.

Mieli  skaitytojai

Visa 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik šeštadienio  
laikraštis

Juridiniams 
asmenims

1 mėn. 5,80 5,40 3,20 6,70
3 mėn. 17,40 16,20 9,60 20,10
6 mėn. 31,90 29,70 19,20 40,20

Ypatingais atvejais, nerasdami galimybių užsiprenumeruoti 
„Suvalkietį“, skambinkite tel. (8 343) 50855.

Nepaisydami karantino ir toliau skaitykite „Suvalkietį“! 
Jūsų patogumui siūlome galimybę popierinį laikraštį užsiprenu-

meruoti neišeinant iš namų 
elektroniniu būdu. Tiesiog apsilankykite www.suvalkietis.lt 

ir prenumeruokite kad ir nuo kito laikraščio numerio! 
Ten pat galite pateikti ir skelbimus. 

Už juos ir prenumeratą atsiskaitysite naudodamiesi 
elektronine bankininkyste.

Primename, kad prenumeratą taip pat priima visi 
Lietuvos pašto skyriai, 

dirbantys ir karantino sąlygomis, taip pat mobilieji laiškininkai.
Dėl prenumeratos ir skelbimų galite kreiptis ir į „Suvalkiečio“ 

redakciją tel.: (8 343) 51925, 8 641 79885, el. paštu 
reklama@suvalkietis.lt ir redaktorius@suvalkietis.lt. 

Ričardas PASILIAUSKAS

Vienas Mokolų gatvės 65-ojo 
namo gyventojas iš savo balkono 
penktame aukšte vakarais rengia 
nemokamus koncertus. Iš balkone 
pastatytos galingos koncertinės 
garso kolonėlės skamba populiari 
lietuviška muzika, pritraukianti 
gana nemažai klausytojų iš aplin-
kinių namų. Žemyn besižvalgantis 
mūsų krašto žmonėms kaip muzi-
kantas Tedis žinomas Tadas Jasaitis 
su mikrofonu rankose tarp dainų 
pabendrauja ir su apačioje susi-

Karantino koncertai vyksta 
ir Marijampolėje

rinkusiais žmonėmis, kurie 
negaili aplodismentų. Kai kas 
įsismagina ir pašokti. 

Paskelbus šią naujieną ir 
nuotraukas feisbuke, mūsų 
skaitytojai netruko atpažinti, 
kad koncertus balkone rengia 
būtent Tedžiu vadinamas 
muzikantas Tadas. Daugelyje 
komentarų žmonės džiaugiasi 
atrakcija per karantiną ir pri-
taria tokiai idėjai. Kiti sako, 
kad šiuo metu negalima bū-
riuotis po langais, o muzikos 
klausytis derėtų iš namų.

Autoriaus nuotraukos

L E N T A

GERADARIŲ  GARBĖS 

Šį kartą geradarių garbės lentoje – daugiausia įmonės ir žmonės, suteikę 
paramą VšĮ Marijampolės ligoninei. Kas pinigais, kas – apsaugos priemo-
nėmis.

Dėkojame visiems ir linkime nesustoti, nes virusas taip pat nestoja plitęs. 
Vis dar galite siųsti geradarių vardus, pavardes ir pavadinimus el. paštu rita@
suvalkietis.lt, ir kitame numeryje pasidalinsime nauju geradarių sąrašu.

  Redakcija

Geradarių vis dar turime!

Užs. 369.

„Šiaurietiškas ėjimas – puikus 
vaistas, gerinantis emocinę sveikatą ir 
darbingumą“, – sako  Vytauto Didžiojo 
universiteto Švietimo akademijos doc. 
dr. Rasa Paulauskienė. Mokslininkė 
daug metų skaito universitete paskai-
tas apie sveiką gyvenseną, šiaurietišką 
ėjimą.

Šiandien sumažėjęs daugelio fizinis 
aktyvumas. Pasak R. Paulauskienės, 
laikantis karantino reikalavimų, galima 
mažiausiai du kartus per savaitę vaikš-
čioti šiaurietiškai miške, sode kaime. 
Šiaurietiškas ėjimas ypač tinka sėdimą 
darbą dirbantiems žmonėms. 

„Šiaurietiškas vaikščiojimo stilius 
leidžia einant atsipalaiduoti kaklo ir 
sprando raumenis, kurie įsitempia, kai 
žmonės dirbą sėdimą darbą. Taip pat 
stiprinama viršutinė kūno dalis – ran-
kos įdarbintos, nes lazdos yra skirtos 
tam, kad jomis atsispirtume. O tada, 
kai atsispiriame lazdomis, į darbą įsi-
traukia kur kas daugiau raumenų gru-
pių. Buvimas gryname ore  aprūpina 
deguonimi mūsų širdies ir kraujagyslių 
sistemą. Šiaurietiškojo ėjimo tempas 
nėra intensyvus, tad gerina darbingu-
mą ir žmogaus savijautą“, – sako R. 
Paulauskienė. 

„Suvalkiečio“ informacija

Šiaurietiškas ėjimas 
– kaip vaistas


