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Marijampolės savivaldybės 
administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedėja 
Asta VAZNIENĖ:

1. Mokslo metus pasitinkame 
tikėdamiesi, kad mokinių skaičius 
bendrojo ugdymo mokyklose 
mažės nežymiai, 60–70 mokinių: 
mažėja pirmokų skaičius, be to, ne 
visi aštuntų ir dešimtų (II gimna-
zijos) klasių mokiniai tęs mokslą 
aukštesnėse klasėse.

Džiugu, kad ir šiemet atidarė-
me keturias naujas ikimokyklinio 
ugdymo grupes lopšelyje-darželyje 
„Želmenėliai“, kurias lankys 55 
lopšelio amžiaus vaikai. 

Liūdna, bet Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazija ir vėl pasitiks 
rugsėjį be pagrindinio vadovo – 
direktoriaus, yra paskelbtas kon-
kursas lapkričio mėnesį – viliamės, 
kad kandidatų bus ir gimnazija 
direktorių turės.

2. Marijampolės savivaldybės 
švietimo įstaigoms kol kas mo-
kytojų trūksta, nors kai kuriuos 
mokytojus dalykininkus jau „sko-
linasi“ iš aplinkinių savivaldybių. 
Po metų ar kelerių tikrai trūks 

mokytojų, dėstančių gamtos ir 
socialinius mokslus. Marijampo-
lėje nepakanka švietimo pagalbos 
specialistų: psichologų, specialiųjų 
pedagogų.

3. Savivaldybė didesniems ar 
mažesniems remonto darbams 
skyrė lėšų 15-ai švietimo įstaigų. 
Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ 
įkurtos keturios ikimokyklinio 
ugdymo grupės, „Ryto“ pagrin-
dinėje mokykloje suremontuotos 
trys pradinio ugdymo klasės, 

„Šaltinio“ progimnazijoje įrengta 
virtuvė ir atnaujinta valgykla, at-
naujintas lopšelio-darželio „Rasa“ 
stogas, penkių ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų teritorijos aptvertos 
tvora ir t. t. Aišku, įstaigos šiek 
tiek atsinaujino ir iš savo įstaigų 
biudžetų.

4. Nuo rugsėjo pirmosios 
Padovinio pagrindinė mokykla 
prijungiama prie Liudvinavo 
Kazio Borutos gimnazijos ir 
tampa gimnazijos pagrindinio 

ugdymo skyriumi, o Jaunimo 
mokykla – prie Suaugusiųjų 
mokymo centro ir tampa naujos 
įstaigos – Marijampolės suaugu-
siųjų ir jaunimo mokymo centro 
– jaunimo klasėmis. Taip pat 
pertvarkoma mokyklos-darželio 
„Želmenėliai“ vidaus struktūra. 
Ši įstaiga vadinsis lopšeliu-dar-
želiu „Želmenėliai“.

5. Pradėti mokslo metus mo-
kyklos planuoja įprastu būdu 
– mokiniai lankys mokyklą. 
Įstaigos pasistengė įgyvendinti 
šiam laikotarpiui ministerijų 
teikiamas rekomendacijas dėl 
srautų suvaldymo, asmens apsau-
gos priemonių, dezinfekavimo, 
asmens higienos laikymosi ir t. 
t. Tiesa, viena kita mokykla (Sū-
duvos, Šv. Cecilijos gimnazijos 
ir kt.) planuoja derinti įprastą ir 
nuotolinį ugdymo būdus. 

Jeigu vėl mūsų šalies teritori-
joje ar Marijampolės savivaldy-
bėje būtų paskelbtas karantinas, 
mokykloms, mokytojams būtų 
lengviau, nei perėjus į nuotolinį 
mokymą pavasarį. Mokytojai 
ir mokiniai jau įgiję patirties, 
apsirūpinę techninėmis priemo-
nėmis, programomis ir t. t. 

(Nukelta į 2 psl.)

Ir vėl rugsėjis...
Tik šiemet jis kitoks, juk pernai tokiu laiku dar niekas nė įsivaizduoti negalėjo, kas mūsų visų laukia. Šį 

kartą švietimo sritį kuruojančioms savivaldybių specialistėms tenka užduoti ir tokių klausimų, kurie pernai 
ar užpernai buvo neįmanomi, pavyzdžiui, apie nuotolinį mokymąsi ar apsirūpinimą veido kaukėmis ir 
dezinfekantais.

Štai kokius klausimus pateikėme visų trijų – Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių 
švietimo skyriams: 

1. Kiek mokinių šiais mokslo metais ateina į savivaldybės mokyklas? Kiek pirmokų? 
2. Kaip su pedagogų poreikiu? Kiek jų šiais mokslo metais dirbs savivaldybės ugdymo įstaigose? Gal stinga 

kitų specialistų?
3. Ar mokyklose ir darželiuose prieš mokslo metus buvo atlikti didesni arba mažesni remonto, renovacijos 

darbai?
4. Ar yra uždaromų, sujungiamų mokyklų?
5. Kaip mokyklos suplanavo organizuoti mokymo procesą dabar? Galbūt derinti nuotolinį ir įprastą būdus? 

Ar pasirengę dirbti esant ekstremalioms sąlygoms, jei Vyriausybė vėl skelbtų karantiną?
6. Kaip sekėsi mokykloms apsirūpinti asmens apsaugos priemonėmis?
7. Su kokiais dar iššūkiais susidūrėte, organizuodami pasirengimą mokslo metams?
8. Kuo būtų galima pasidžiaugti, ko palinkėti pradedant naujuosius mokslo metus?

... atėjo rugėjo  1-oji. 
Vyresnieji teigia, jog neprisi-

mena nė vienos rugsėjo pirmosios, 
kad būtų liję ar šiaip oras subjurtų. 
O jei ir buvo, tai blogieji prisimi-
nimai, matyt, ištirpo šurmulio ir 
jaudulio, kuris šią dieną tvyrodavo 
net ore, bangose. Tebetvyro ir da-
bar, nors bendraklasiai visą vasarą 
galėjo būti ir girdimi, ir matomi 
– jei tik pačiam to norėjosi. Bet 
kai trylikametis ironiškai, kad 
nenukentėtų paaugliškas orumas, 

Su gėlėmis, su saule...sako mamai: „Žinai, aš gal nesvei-
kuoju – pagalvojau, kad jau noriu 
į mokyklą“, tampa aišku, kad jaus-
mai, kurie jaudino mus, nesvetimi 
vaikams ar vaikaičiams. Gal kitaip 
reiškiami, suvokiami, ignoruojami 
ar blokuojami – sąmoningai ar 
ne. Tačiau visi dar tebeturime tas 
pačias gamtos ar Dievo suteiktas 
malones, kurių viena svarbiausių 
– jausti kitą žmogų. Nebūtinai 
mylėti, tačiau nebūti abejingam.

(Nukelta į 3 psl.)

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos auklėtiniai rugsėjį pasitiko 
nusiteikę šelmiškai.

Rygiškių Jono gimnazijos moksleivės į šventę atsinešė ne tik gėlių, bet ir balionų.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Jolanta RAČAITĖ

Pirmiausia Taryba patvirtino 
sprendimą „Dėl Kalvarijos gimna-
zijos vidaus struktūros pertvarky-
mo ir nuostatų tvirtinimo“. Vado-
vaujantis atitinkamais Vyriausybės 
nutarimais ir potvarkiais, šiuo 
sprendimu pertvarkyta Kalvari-
jos gimnazijos vidaus struktūra 
– nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
nutraukta gimnazijos Nemunaičių 
skyriaus veikla ir patvirtinti nauji 
gimnazijos nuostatai.

Priimtas sprendimas „Dėl 
būsto ir socialinio būsto nuomos 
mokesčio dydžių pakeitimo“, 
numatant naujas socialinio būsto 
nuomos kainas dviejuose būstuo-
se, esančiuose Laisvės ir Vytauto 
gatvėse. Svarstant šį klausimą 
Tarybos narys Juozas Švedas pa-
sidalijo pastebėjimu: negerai, kad 
vienintelė prestižinė Kalvarijos 
gatvė „tampa socialine gatve“, 
tačiau daugumai buvo aišku, kad 
socialiniai būstai ten jau yra, kažką 
keisti lyg ir per vėlu...

Sprendimu „Dėl Kalvarijos 
savivaldybės strateginio plana-
vimo rengimo ir įgyvendinimo 
priežiūros komisijos ir jos veiklos 
nuostatų pakeitimo“ numatyta 

Šiais mokslo metais savivaldy-
bės ugdymo įstaigose dirbs 206 
pedagogai. Pagalbos mokiniui 
specialistų taip pat netrūksta.

3. Kaip ir kasmet, buvo at-
likta remonto darbų. Kalvarijos 
gimnazijoje atnaujintos kai kurios 
klasės, gavus finansavimą, įrengta 
vėdinimo ir kondicionavimo siste-
ma tose patalpose, kuriose laikomi 
egzaminai. Kitose savivaldybės ug-
dymo įstaigose atlikti minimalūs 
kosmetiniai remonto darbai.

4. 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
pertvarkyta Kalvarijos gimnazijos 
vidaus struktūra, nutraukiant 
Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių 
skyriaus veiklą.

5. Atsižvelgiant į esamą epide-
miologinę situaciją, planuojama, 
kad nuo rugsėjo 1 d. ugdymas 
vyks įprastu būdu – mokyklų 
patalpose, tačiau laikantis dides-
nių saugumo sąlygų. Pagrindinis 
principas organizuojant ugdy-
mą – valdyti mokinių srautus, 
kad būtų mažinamas skirtingose 
klasėse besimokančių mokinių 

į komisiją įtraukti savivaldybės 
mero pavaduotoją Kęstutį Bagda-
navičių, administracijos direktorių 
Kęstą Spūdį, Tarybos narį Antaną 
Burinską. Savivaldybės mero 
pavaduotojas Kęstutis Bagdana-
vičius paskirtas Strateginio pla-
navimo rengimo ir įgyvendinimo 
priežiūros komisijos pirmininko 
pavaduotoju.

Taryba pritarė projektui „Ben-
druomenės inicijuotas savanoriš-
kos pagalbos teikimas socialinę 
atskirtį patiriantiems Kalvarijos 
bendruomenės nariams“. Jį rengia 
Kalvarijos savivaldybės adminis-
tracija kartu su Kalvarijos ben-
druomene ir Kalvarijos socialinių 
paslaugų centru. Bus teikiamas 
projektinis pasiūlymas ir paraiška 
paramai gauti pagal Kalvarijos 
miesto vietos plėtros strategijos 
planą.

Nusišalinus keletui suintere-
suotų asmenų, priimtas sprendi-
mas „Dėl viešosios įstaigos Kalva-
rijos pirminės sveikatos priežiūros 
centro stebėtojų tarybos sudarymo 
ir jos nuostatų tvirtinimo pakei-
timo“. 

Nuspręsta pakeisti ankstesnės 

redakcijos 9 punktą ir jį išdėstyti 
taip: „Stebėtojų taryba sudaroma 
iš penkių narių: dviejų Įstaigos 
steigėjo paskirtų atstovų, dviejų 
Savivaldybės tarybos paskirtų vi-
suomenės atstovų, vieno Įstaigos 
sveikatos priežiūros specialistų 
profesinės sąjungos paskirto at-
stovo.“ 

Sprendimo „Dėl viešosios 
įstaigos Sangrūdos ambulatorija 
stebėtojų tarybos sudarymo ir jos 
nuostatų tvirtinimo pakeitimo“ 
esmė – taip pat pakeisti 9 punktą. 
Stebėtojų taryba dabar bus sudary-
ta iš penkių narių: dviejų Įstaigos 
steigėjo paskirtų atstovų, dviejų 
Savivaldybės tarybos paskirtų vi-
suomenės atstovų, vieno Įstaigos 
sveikatos priežiūros specialistų 
profesinės sąjungos paskirto at-
stovo. Pastarųjų dviejų sprendimų 
prireikė, atsiradus pakeitimų 
LR įstatymuose ir potvarkiuose, 
reglamentuojančiuose sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklą.

Sprendimas „Dėl Kalvarijos 
savivaldybės šeimos politikos 
stiprinimo komisijos sudarymo 
ir jos nuostatų tvirtinimo“ taip 
pat jau buvo priimtas anksčiau, 

• Kalvarijos 
savivaldybėje •

Aistros – tik dėl „Kalvarijos komunalininko“...
Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame praėjusį ketvirtadienį, sklandžiai, be aštresnių diskusijų patvirtinta vienuo-

lika sprendimų. Tarybos narių pritarimo nesulaukė tik paskutinis sprendimo projektas „Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 
naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.

prireikė pakeisti keletą jo punktų. 
Kalvarijoje pasikeitė valdančioji 
dauguma, tad šiam Savivaldybės 
tarybos kadencijos laikotarpiui į 
minėtą komisiją deleguoti nauji 
nariai: Karolis Babeckas, Kalva-
rijos savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas; Rena-
ta Jarimavičienė, Tarybos narė, 
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ 
darbuotoja; Marija Kabelkienė, 
Kalvarijos savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė; Neringa Kalvaitienė, 
Tarybos narė; Rūta Kučinskienė, 
Kalvarijos savivaldybės adminis-
tracijos vyriausioji specialistė; 
Nerijus Šidlauskas, Tarybos narys; 
Renata Venslovienė, Tarybos narė, 
viešosios įstaigos „Galimybių lau-
kas“ direktorė.“ Šeimos politikos 
stiprinimo komisijos pirmininku 
paskirtas Karolis Babeckas.

Priimtas sprendimas „Poilsio 
erdvė visiems“. Jos esmė – Kalva-
rijos savivaldybės administracijos 
dalyvavimas partnerio teisėmis 
Aistiškių kaimo bendruomenės 
rengiamame projekte tokiu pa-
čiu pavadinimu, kuris, tikimasi, 

Ir vėl rugsėjis...

bus finansuojamas pagal kaimo 
vietovių veiklos plėtros strategiją. 
Savivaldybė įsipareigojo prisidėti 
prie projekto ne mažesne nei 
tūkstančio eurų suma ir savano-
rišku darbu.

Aistros užvirė dėl paskutinio 
klausimo – „Dėl UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ naujos redakci-
jos įstatų tvirtinimo. 

Pristatytame projekte buvo 
teigiama, kad privaloma įgalioti 
UAB „Kalvarijos komunalinin-
kas“ direktorių pasirašyti naujos 
redakcijos bendrovės įstatus ir per 
20 darbo dienų užregistruoti juos 
Juridinių asmenų registre. Taip 
pat inicijuoti šios įmonės valdybos 
nepriklausomų narių atranką. 

Deja, atsirado gana daug su-
interesuotais save įvardijusių 
asmenų, kurie nusišalino nuo 
balsavimo. Užvirė diskusijos: kiek 
gi galima šioje įmonėje vis kažką 
keisti, atsirado netgi teigiančių, 
kad iš „Kalvarijos komunalininko“ 
tiesiog tyčiojamasi. Ir nors meras 
Vincas Plikaitis bandė paaiškinti, 
kad šia tema gautas Vyriausybės 
raštas, todėl pakeitimai būtini, 
sprendimo patvirtinti nepavyko.

kontaktas. 
6. Visos švietimo įstaigos as-

mens apsaugos priemonėmis 
yra apsirūpinusios mėnesiui, 
keičiantis situacijai, apsirūpins 
papildomai.

7. Didžiausias iššūkis orga-
nizuojant pasirengimą mokslo 
metams – teisingai įgyvendinti LR 
sveikatos apsaugos ministro-vals-
tybės lygio ekstremaliosios situa-
cijos valstybės vadovo sprendimus, 
kuriais nustatytos būtinos sąlygos, 
organizuojant ikimokyklinį, prieš-
mokyklinį, pradinį, pagrindinį, 
vidurinį ugdymą ir neformalųjį 
vaikų švietimą. 

8. Džiaugiamės švietimo įs-
taigų vadovų, mokyklų bendruo-
menių susitelkimu, atsakomy-
be ruošiantis naujiems mokslo 
metams. Linkime kiekvienai 
mokyklos bendruomenei rasti op-
timaliausius sprendimus dirbant 
neįprastomis sąlygomis. Dirbkite 
kartu, kad iššūkius paverstumėte 
galimybėmis. Pasitikėkite vieni 
kitais.

* * *
Beta ZAVECKIENĖ, Kazlų 

Rūdos savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėja:

1. Planuojame, kad Savivaldy-
bės mokyklas 2020–2021 m. m. 
lankys 1172 mokiniai. Pirmokų 
– 123. Jų mažėja, palyginti su 
pernai, 27 mokiniais.

2. Savivaldybės mokykloms 
trūksta socialinių pedagogų, spe-
cialiųjų pedagogų, ikimokyklinio 
ugdymo mokytojų.

3. Plutiškių gimnazijoje, An-
tanavo, Bagotosios, Jankų pagrin-
dinėse mokyklose įrengtos vaikų 

žaidimų aikštelės, suremontuotos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių patalpos, sanitari-
niai mazgai, nupirkti baldai.

Vaikų žaidimų aikštelės taip 
pat įrengtos ir Kazlų Rūdos vaikų 
lopšelyje-darželyje „Pušelė“, Kazlų 
Rūdos „Elmos“ mokykloje-dar-
želyje.

Kazlų Rūdos Prano Dovydai-
čio pagrindinėje mokykloje atlik-
tas virtuvės ir valgyklos patalpų 
remontas.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 
gimnazijos aktų salėje ir dalyje 
kabinetų įrengtos vėdinimo ir 
kondicionavimo sistemos.

4. Uždaromų, sujungiamų 
mokyklų šiemet savivaldybėje 
nėra.

5. Mokyklos pagal poreikį 
derins nuotolinį mokymą su 
įprastiniu, ribos mokinių galimus 
kontaktus (mokinių įleidimas į 
mokyklas per atskirus įėjimus, 
maitinimas organizuojamas ats-
kiroms klasėms, pamokos vyks 
klasėse, o ne kabinetuose, taip pat 
ir kitose erdvėse, kt.).

6. Mokyklos bent artimiau-
siam mėnesiui apsirūpino asmens 
apsaugos priemonėmis.

7. Iššūkių kelia tai, jog yra 
daug neaiškumų dėl ugdymo 
proceso organizavimo, kadangi 
labai dažnai keičiasi reikalavimai 
(dėl ekstremalios situacijos reika-
lavimų laikymosi).

8. Džiugu, kad nuo šių mokslo 
metų atsisakėme jungtinių klasių 
pagrindiniame ugdyme. Kaz-
lų Rūdos pradinėje mokykloje, 
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-
darželyje, Plutiškių gimnazijoje, 
Antanavo, Bagotosios, Jankų 

pagrindinėse mokyklose, Ąžuolų 
Būdos universaliame daugiafunk-
ciame centre (UDC) veiks visos 
dienos ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo grupės.

Keičiame mokinių maitini-
mo organizavimą. Kazlų Rūdos 
Prano Dovydaičio pagrindinėje 
mokykloje bus gaminamas maistas 
ir išvežiojamas į kitas mokyklas 
(Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, 
Antanavo, Bagotosios, Jankų 
pagrindines mokyklas, Ąžuolų 
Būdos UDC). Šiose mokyklose 
atsisakėme privačių įmonių tei-
kiamų paslaugų.

Pradės veikti Centralizuoto 
vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos 
savivaldybės švietimo įstaigų iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupes sistema.

Visiems pirmokams padova-
nojome Pirmoko krepšelį, kurį 
sudaro būtiniausi pradinuko 
mokymosi reikmenys.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija Kazlų Rūdos pradinei 
mokyklai skyrė mokyklinį autobu-
są. Tai jau keturioliktas mokyklinis 
autobusas mūsų savivaldybėje.

Kalbėjosi Loreta AKELIENĖ 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.)
6. Vykdydamos LR sveikatos 

apsaugos ministro-valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo sprendimą mo-
kymo įstaigos įsigijo ir sukaupė 
įstaigoje asmens apsaugos prie-
monių atsargas ne trumpesniam 
kaip 30 kalendorinių dienų lai-
kotarpiui. Kol kas šių priemonių 
nusipirkti nėra problemų.

7. Didžiausias iššūkis ruošian-
tis naujų mokslo metų pradžiai 
– suvaldyti mokinių srautus ir 
užtikrinti mokinių bei moky-
tojų saugumą. Tai padaryti be 
visos mokyklos bendruomenės 
sąmoningumo ir pagalbos būtų 
sudėtinga.

8. Reikia pasidžiaugti, kad 
sudėtingomis sąlygomis, bet pa-
lyginti sklandžiai baigėme mokslo 
metus, taip pat pasidžiaugti gerais 
savivaldybės abiturientų valstybi-
nių brandos egzaminų rezultatais, 
tuo, kad buvo patenkintas poreikis 
visų trimečių ir vyresnių vaikų 
ugdytis ikimokyklinio ugdymo 
grupėse.

Viliuosi, kad mokyklų ben-
druomenės pradėjo mokslo metus 
pasidžiaugusios gražia, nors ir 
trumpa, vasara, pailsėjusios, su-
tvirtėjusios, pasiilgusios draugų, 
kolegų, mokytojų bei mokinių ir 
sklandžiai dirbs iki mokslo metų 
pabaigos.

* * *
Kalvarijos savivaldybės admi-

nistracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Vida VASILIAUSKIENĖ, 
vykdanti vedėjos funkcijas:

1. Šiais mokslo metais į Kal-
varijos savivaldybės mokyklas 
atėjo 1099 mokiniai. Iš jų – 76 
pirmokai, jų šiais mokslo metais 
26 mažiau negu pernai.

2. Pedagogų poreikio nėra. 

Livetos JONUŠIENĖS nuotrauka
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Su gėlėmis, su saule...

pro kaimynų kiemo vartelius – su 
nebaigtais išsiaiškinti tarpusavio 
reikalais ir pamojavimais mamai. 

Jei kurį ir traukė atgal – prie neti-
kėtai atsilaisvinusio kompiuterio 
(šiaip jau turi laukti eilėje), tas irgi 
pasidavė bendrai nuotaikai. Ir įsi-
liejo į be galo tvarkingų, madingai 
apsikirpusių būrelius – išlaikant 
atstumą?

Sako: ši rugsėjo pirmoji kito-
kia ir toliau daug kas bus kitaip. 
Valdžios vyrai ir net anūkų netu-
rinčios močiutės svarsto, kaip čia 
bus, nes... Gal pasaulis kitoks – bet 
kol kas tai tebėra žmonių pasaulis, 
kuriame tūkstančius metų vyko 
daugybė dalykų, o žmonės patyrė 
begalę išbandymų. Ir tegul būtent 
rugsėjo pirmoji būna ta diena, 
kurios šventiškumą, jaudulį ir 
giedrą prisiminsime ne savaitę ar 
dvi – ilgus mėnesius. Kaip nekin-
tantį atramos tašką vingiuose ir 
sūkuriuose, kaip gerumo palinkė-
jimą savo vaikams, mokiniams. Ir 
mums visiems.

„Suvalkiečio“ informacija

Daug visko paskutinį rugpjūčio 
sekmadienį buvo Tautkaičiuose: 
prigužėjo saviškių ir svečių, lauktų 
ir netikėtų, skambėjo muzika ir, 
žinoma, „Gegnės“ klojimo teatro 
scenoje vyko spektakliai. Nes ir su-
sirinkta ne eiline proga, o minint 
šio kaimo klojimo teatro 70 metų 
jubiliejų! Tad buvo kviesti visi, kas 
per tuos dešimtmečius rinkosi į 
būrį, bandė perkrimsti sunkų 
vaidybos meną, o paskui džiugino 
saviškius ir aplinkinių kaimų žmo-
nes... O pirmasis spektaklis, kurį 
pastatė jauna kultūros darbuotoja 
Aldona Gudaitytė-Teiberienė, 
buvo Juozo Baltušio pjesė „Gieda 
gaideliai“, 1950 metais suvaidinta 
žiūrovams kluone – kitų tinkamų 
patalpų nebuvo...

„Gaideliai“ išpranašavo ilgą 
gyvenimą: teatras šiame krašte 
gyvavo, ilgus dešimtmečius jam iki 
šiol vadovauja Ona Miliauskienė. 
Tai jos idėja buvo ypatingą jubi-
liejų pažymėti ypatingu spektakliu 
– ir po 70 metų kluono (tiesa, 
jau kito, irgi ypatingo) scenoje 
vėl užgiedojo gaideliai... Labai 
populiari prieš keletą dešimt-
mečių pjesė pastaruoju metu kai 

kam gal ir nežinoma, bet žiūrovų 
reakcija parodė, kad tai, kas joje 
pavaizduota, aktualu ir dabar... 
Be šeimininkų, pasirodė svečiai 
iš Valavičių, Matuizų (Varėnos 
r.), kai kam atvykti sutrukdė ypa-
tingos dabarties sąlygos, bet buvo 

Kelionė į Šiluvą
daug muzikos, gražaus šurmu-
lio, nepaisant visuotinai dėvimų 
kaukių... Ir, žinoma, sveikinimų, 
linkėjimų, dovanų... Bet apie tai 
plačiau – kitame „Suvalkiečio“ 
numeryje.

„Suvalkiečio“ informacija

(Atkelta iš 1 psl.)
...Taigi, visas būrelis tokių 

tikrai neabejingų vakar išvirto 

Marijampolės onkologinių 
ligonių aasociacijos „Rūpestėlis“ 
nariai rugpjūčio 22 dieną lankėsi 
Šiluvoje. Tai buvo terapinė-
dvasinė kelionė, į kurią mes 
galėjome išvykti gavę finansavi-
mą dalyvaudami „Mantingos“ 
labdaros ir paramos fondo idėjų 
finansavimo konkurse „Svajok 
iki dangaus“ ir pateikę projektą 
„Kartu sveikti lengviau“.

Pačius gražiausius žodžius ir 
rankų darbo atvirukus padova-
nojome savo asociacijos nariams, 
kurie gimtadienius pasitiko per 
karantiną. Vaišinomės „Man-
tingos“ dovanotomis picomis ir 
keksiukais. Artėjant prie Šiluvos 
„Rūpestėlio“ vadovė Irena Mika-
lavičienė kiekvienam skyrė po 
mintį iš Šventojo Rašto.

Šiluva pasitiko mus tyla ir 
ramybe, be įprastinio šurmulio. 
Piligrimų informacijos centro 
ir muziejaus ekskursijų vadovė 
pasiūlė pirmiausia apsilankyti 
Apsireiškimo koplyčioje. Tai vie-
na labiausiai piligrimų lankomų 
vietų Šiluvoje. Akmuo, ant kurio 

pagal pasakojimą pasirodė Mari-
ja, išlikęs koplyčios papėdėje. Jį 
galima apeiti, paliesti. Pirmieji 
po apsireiškimo įvykę stebuklai 
– praregėjęs šimtametis senelis, 
atrasti bažnyčios dokumentai 
ir susigrąžintos Reformacijos 
laikotarpiu katalikų prarastos 
žemės.

Toliau mūsų ekskursija tę-
sėsi bažnyčioje – Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bazilikoje, kuri 
buvo įsteigta 1457 m. Jau XVI 
a. čia vyko garsūs tituliniai atlai-
dai. Sovietmečiu čia per Šilinių 
atlaidus būdavo išdalijama apie 
50 tūkst. šv. Komunijų.

Bazilikos dešinėje yra kukli 
maža Ligonių Sveikatos koply-
tėlė, kurios neaplenkia Šiluvos 
Marijos užtarimo dėl fizinio ir 
dvasinio išgydymo meldžiantys 
piligrimai. Bazilikoje yra išsau-
gotas daugiau kaip du šimtme-
čius beveik nepakeistas vidaus 
dekoras, kurį 10 metų kūrė me-
nininkas Tomas Podgaiskis.

(Nukelta į 10 psl.)

• Jubiliejus • Džiaugėsi, sveikino, 
sėkmės linkėjo...

Viena paskutinių spektaklio „Gieda gaideliai“ scenų...
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Į Jono Totoraičio progimnaziją pradinukai rinkosi lydimi tėvelių. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Eidamos į šventę Sūduvos gimnazijos moksleivės nepamiršo nei 
gėlių, nei veido kaukių.

„Kokie bus šie mokslo metai?“ – tarsi klausė „Ryto“ pagrindinės 
mokyklos pradinukų akys.

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos mokinių šypsenos šviečia 
ir per apsaugos kaukes.

Šypsenos ir gėlės pasiilgtiems mokytojams – ir prie Jono Toto-
raičio progimnazijos.  
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Rita LIŽAITYTĖ

Operacija atvykti 
į posėdį nesutrukdė

Kokiu būdu vyks Kazlų Rūdos 
savivaldybės šeštojo šaukimo tary-
bos devynioliktasis posėdis – nuo-
toliniu ar įprastu – buvo neaišku 
iki paskutinės dienos. Mat prieš 
tai buvęs netikėtai buvo surengtas 
elektroninėje erdvėje. Dėl to many-
ta, kad ir penktadienį Savivaldybės 
taryba posėdžiauti rinksis prie 
kompiuterių. Svarstymus pakurstė 
ir kelias dienas prieš posėdį mero 
Manto Varaškos socialiniame tink-
lalapyje „Facebook“ pasidalinta 
nuotrauka iš ligoninės palatos, kur 
jis sveiko po apendicito operacijos. 
Nepaisant visko, penktadienį pla-
nuotas Kazlų Rūdos savivaldybės 
posėdis vyko Savivaldybės salėje ir, 
kaip įprasta, tiesiogiai buvo trans-
liuojamas internetu.

Mandatus mielai priėmė
Vis dėlto be trikdžių neapsieita – 

transliacijos pradžios jos klausiusieji 
beveik negirdėjo, tik nuotrupas. O 
gaila, nes tuo metu prisiekė du nauji 
Tarybos nariai: Vytautas Kanevičius 
ir Alfonsas Klimas. Tiesa, ne tokie ir 
nauji, nes patirties Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės taryboje ir politikoje abu 
turi pakankamai. Jie Tarybos narių 
mandatus gavo po to, kai Vyriausio-
ji rinkimų komisija nutraukė 2019 
metų kovą į Tarybą išrinktų Mildos 
Klimienės ir Vilijos Kazlienės įga-
liojimus. Priežastis – Tarybos nario 
pareigų nesuderinamumas su kito-
mis pareigomis sveikatos priežiūros 
įstaigose. Naujieji Tarybos nariai 
vietoje ankstesniųjų dirbti į Tarybą 
atėjo todėl, kad po rinkimų būtent 
jie buvo pirmieji už brūkšnio, t. y. 
tuomet nepateko į Tarybą. Taigi, kė-
dėms atsilaisvinus jie mielu noru jas 
užėmė. Bėda ta, kad ne visi politikai 
mano, jog sprendimas – teisėtas ir 
legalus. Kalbama, kad tokios situa-
cijos galėta išvengti, jei Savivaldybės 
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus 
specialistai būtų informavę nuša-
lintas Tarybos nares apie pareigų 
nesuderinamumą. Galbūt, jei būtų 
tai žinojusios, visuomeninių pareigų 
gydymo įstaigų tarybose jos būtų 
atsisakiusios ir taip išsaugojusios 
Tarybos nario mandatus.

Pritarė naujam maršrutui
Nepaisant visko, netrukus pra-

sidėjo kitų suplanuotų klausimų 
svarstymas. Pirmoji diskusija kilo 
sprendžiant reikia ar nereikia pri-
tarti bendradarbiavimo sutarčiai 
su Kauno rajono ir Prienų rajo-
no savivaldybėmis dėl vietinio 
priemiestinio autobusų maršruto 
Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pa-
žėrai–Sodų bendrija „Aronija“–Jūrė 
organizavimo ir finansavimo. Kai 
kuriems Tarybos nariams kilo 
klausimų, ar toks maršrutas bus 
reikalingas, tačiau daugumai pasi-
sakius už sprendimui buvo pritarta. 
Manoma, kad tai padės lengviau 

tant kompiuterio jutikliai fiksuoja 
mažėjantį šviesos srautą ir įjungia 
šviestuvus. Apšvietimas išjungia-
mas, kai valdymo kompiuteris už-
fiksuoja pakankamą šviesos srautą. 
Taip išvengiama žmogiškųjų klaidų 
ir operatyviai reaguojama į atmos-
feros veiksnius. 

Ne visi gyventojai 
jaučiasi saugūs

Išgirdusi žinią apie kaimiškosio-
se seniūnijose įjungiamą apšvietimą 
į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi 
Skaisčiūnų kaimo Skaisčiūnų gat-
vės gyventoja Virginija. Moters 
teigimu, Skaisčiūnuose ji gyvena jau 
penkiolika metų. Gatvės pradžioje 
prie kas antro namo yra apšvietimas, 
o pabaigoje keturi namai palikti be 
nieko. Tiesiog nėra pastatyta apšvie-
timo stulpų. 

Gyventoja teigia kelis kartus 
kreipėsi į Savivaldybę prašydama 
apšviesti ir šių keturių namų kvar-
talą, tačiau sulaukė atsakymo, kad 
gyventojai patys pasistatytų stulpą, 
tuomet pajungs jiems apšvietimą. 
Moteris sako, kad neturi tokios 
galimybės, bet jai taip pat norisi 
gyventi saugiau. Dienos trumpėja, 

Skaisčiūnų gatvės pabaigoje gyventojams nešviečia nė viena lempa.  Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Į kaimus grįžta šviesos
Marijampolės savivaldybės administracija paskelbė, kad sparčiai rudenėjant ir trumpėjant 

šviesiajam paros metui, kaimiškose seniūnijose jungiamas apšvietimas. Visą vasarą kaimuose ir 
miesteliuose gatvės nebuvo apšviestos. Toks sprendimas priimtas taupant biudžeto lėšas, nes dėl 
„Covid-19“ infekcijos, karantino jų trūksta. Kai kuriose seniūnijose šį sprendimą inicijavo patys 
gyventojai siūlydami pataupyti ten, kur yra galimybių.

tamsiu paros metus apšviesta gatvė 
tikrai turi įtakos ir eismo, ir jo daly-
vių saugumui, taip pat gyventojams 
saugiau. Vagys mažiau linkę brautis 
ten, kur matomi. 

Teks laukti kitų metų
Skaitytojos klausimą, kada ji 

galės gyventi saugiau, peradresa-
vome Marijampolės savivaldybės 
administracijai. Pasak jos direkto-
riaus Karolio Podolskio, šiais metais 
įrengti apšvietimą Skaisčiūnų gatvės 
pabaigoje nėra galimybės. Teks šį 
klausimą palikti kitiems metams. 
„Formuodami biudžetą, svarstysi-
me galimybes minėtoje atkarpoje 
įrengti apšvietimą. Kiekvienais 
metais, atsižvelgdami į finansinę 
padėtį, atliekame šių darbų, todėl 
ir kitais metais pagal turimą biu-
džetą įrenginėsime apšvietimą ten, 
kur jo labiausiai reikia. Per metus 
sulaukiame ne vieno gyventojo 
prašymo įrengti apšvietimą“, – sakė 
direktorius.

Paklaustas, ar kaip ir ankstes-
niais metais, gatvėse švies tik kas 
antra lempa, direktorius atsakė, kad 
taupant lėšas šis sprendimas ypač 
tinkamas. 

pasiekti sodus, susisiekti su greti-
mais miesteliais, o kai kam atvykti 
iki traukinių stotelės ir tolimesnius 
taškus jau pasiekti geležinkeliu.

Dėl Garbės piliečio vardų 
sutarė ne iš karto

Karšta diskusija prasidėjo me-
rui Mantui Varaškai paraginus 
Tarybą apsispręsti dėl Kazlų Rūdos 
savivaldybės garbės piliečio vardų 
suteikimo Vytautui Kanevičiui, 
Juozui Banioniui ir Mečislovui 
Daugėlai. Valdui Kazlui pasirodė, 
kad tinkamiau būtų balsuoti už 
kiekvieną nominantą atskirai, o ne 
bendrai spręsti, ar asmenys verti 
ir nusipelnė gauti Garbės piliečio 
vardus. O štai Justinas Kazla išreiš-
kė nepasitenkinimą dėl svarstomo 
asmenų sąrašo sudarymo. Pasak 
politiko, geriausia, kad kandidatus 
apdovanojimui teiktų ir dėl jų 
balsuotų gyventojai, o ne politikai. 
„Politikai skiria apdovanojimus 
politikams – negražu ir neetiška“, 
– pareiškė Tarybos narys. 

Svarstant šį klausimą buvo 
diskutuojama ir apie kandidatų 
klaidas bei klystkelius, pabrėžiant, 
kad Garbės piliečio titulams siūlo-
mų asmenų sąrašas nėra tinkamas, 
tačiau meras Mantas Varaška tokią 
diskusiją netrukus nugesino:

– Šiuos žmones visi puikiai 
pažįstame. Šiuo atveju tai leidžia 
žinoti ne tik gerąsias žmonių savy-
bes ir nuopelnus, bet ir jų klaidas, 
prisiminti ne pačias gražiausias aki-
mirkas. Lengviau būtų jų nežinoti, 
tačiau šiuo atveju atkreipkime dė-
mesį į tai, kas buvo gražu, vertinga ir 
prasminga. Galbūt verta į rinkimus 
ir siūlymus įtraukti ir visuomenę – 
ateityje tai tikrai galime padaryti. 
Šiemet kandidatus pasiūlė frakcijos, 
todėl jie atrinkti tikrai ne vieno 
žmogaus ar partijos nuomone.

Savivaldybės merui pritarė ir vi-
cemeras Marius Žitkus. Jis paragino 
kolegas pamiršti asmeniškumus, 
nuoskaudas ir balsuoti už siūlomų 
apdovanoti žmonių nuopelnus. 
Po ilgos diskusijos ir svarstymų 
sprendimui buvo pritarta, todėl 
kitą savaitgalį, rugsėjo 12-ąją, Kazlų 
Rūdos šventės metu V. Kanevičius, 
J. Banionis ir M. Daugėla bus ap-
dovanoti Kazlų Rūdos savivaldybės 
garbės piliečio vardo medaliais.

Pritarta ir eiliniams 
klausimams

Taryba taip pat apsvarstė klau-
simus, susijusius su ugdymo įstaigų 
darbo organizavimu. Antanavo 
pagrindinėje mokykloje vis dėlto 
nuspręsta formuoti 10-ąją klasę, nes 
prašymus ją lankyti pateikė aštuoni 
mokiniai. Anksčiau mokytis 10-oje 
klasėje rengėsi vos keli mokiniai, 
todėl manyta, kad ši klasė formuo-
jama nebus. Priimti sprendimai 
dėl savivaldybės turto panaudos 
sutarčių, socialinio būsto pirki-
mo, atstovavimo viešosios įstaigos 
„Kazlų Rūdos futbolas“ dalininkų 
susirinkime. 

• Kazlų Rūdos savivaldybėje •

Prisiekė du 
(ne)nauji nariai

Penktadienį posėdžiavusi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 
priėmė eilinius ir ne visai sprendimus. Svarbiausiais posėdžio 
akcentais tapo naujų narių priesaikos, Garbės piliečių vardų su-
teikimas nusipelniusioms savivaldybės asmenybėms, techninių 
klausimų suderinimas ugdymo įstaigose.

Loreta TUMELIENĖ

Visur bus šviesu
Anot Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus Karolio 
Podolskio, trumpėjantis šviesus 
paros laikas kaimiškųjų savivaldy-
bės teritorijų gyventojams neturi 
kelti nepatogumų. Rūpinantis 
gyventojų saugumu kaimiškosiose 
Marijampolės savivaldybės vieto-
vėse tamsiu paros metu įjungiamas 
gatvių apšvietimas. Šiuo metu jau 
apšviesta daugiau nei pusė kaimiš-
kųjų teritorijų. Kitose teritorijose 
dar vyksta sistemos patikra, planuo-
jama, kad šie darbai iki rugsėjo 1 d. 
bus baigti.

 „Stengiamės, kad ir kaimiškųjų 
teritorijų gyventojai jaustųsi saugūs. 
Prasidėjo nauji mokslo metai, vaikai 
sugrįžo į mokyklas ir ankstyvomis 
valandomis suintensyvėjo eismas, 
todėl geras matomumas gatvėse 
ypač svarbus siekiant užtikrinti 
vaikų saugumą“, – kalbėjo K. Po-
dolskis.

Administracijos direktoriaus 
teigimu, pasitelkus išmaniąsias 
technologijas, gatvių apšvietimas 
yra visiškai automatizuotas. Tems-

Loreta TUMELIENĖ

Per du vasaros mėnesius buvo 
surengti net keturi įsimintini kon-
certai. Festivalis suteikė galimybę 
Suvalkijos krašto žmonėms išvysti 
ir išgirsti Edgarą Montvidą, styginį 
kvartetą „Archi Quartett“, kamerinės 
muzikos ansamblį „Musica humana“ 
su broliais Motiejumi, Mykolu ir Be-
nediktu Bazarais, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos studentus Visman-
tę Vasaitytę, Emiliją Finagėjevaitę ir 

Lauryną Aksamitą. Kartu pasirodė 
ir jų mokytoja, operos primadona, 
Nacionalinės premijos laureatė, 
profesorė Irena Milkevičiūtė, jiems 
pianinu akompanavo koncertmeisterė 
Raminta Gocentienė. Žiūrovai taip 
pat mėgavosi medinių pučiamųjų 
kvinteto NAIA atliekama muzika. 

Baigiamajame festivalio koncer-
te skambėjo Astoro Pjacolos (Astor 
Piazzolla) kūriniai, kuriuos atliko 
vienas ryškiausių Lietuvoje akordeo-
nininkų Laimonas Salijus. Kartu su 
juo grojo Vytauto Didžiojo univer-

siteto kamerinis orkestras. Orkestro 
vadovė – iš Marijampolės kilusi 
smuikininkė Rita Bieliauskaitė. Ta-
lentingo akordeonininko atliekami 
kūriniai abejingų nepaliko. Atrodė 
koncertas baigėsi per greitai. 

Kaip sakė Suvalkijos (Sūduvos) 
kultūros centro-muziejaus rengi-
nių organizatorė, koncerto vedėja 
Virginija Samuolienė, festivalis 
su žiūrovais neatsisveikina visam 
laikui, tik iki kitos vasaros, kuomet 
Paežerių dvaro scenoje vėl skambės 
talentingų atlikėjų muzika. 

Vienas ryškiausių Lietuvoje akordeonininkų Laimonas Salijus ir Vytauto Didžiojo universiteto 
kamerinis orkestras.      Autorės nuotrauka

Paežeriuose nuskambėjo 
baigiamieji festivalio akordai
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Vyresnio amžiaus žmonėms inter-
netas tampa kasdieninio gyveni-
mo dalimi. Bibliotekos, turėdamos 
glaudų ryšį su vietine bendruome-
ne ir technines galimybes, taip pat 
turi geras sąlygas paskatinti gyven-
tojus aktyviau naudotis kompiute-
rių ir interneto galimybėmis kūry-
biniams sumanymams įgyvendinti 
ir problemoms spręsti įvairiose gy-
venimo sferose. Net ir neturėdami 
kompiuterio namuose, gyventojai 
gali prisijungti prie virtualaus pa-
saulinio tinklo ir nemokamai gauti 
naudojimosi juo mokymus ir (ar) 
konsultacijas – tam atviros visos  
šalies viešosios bibliotekos įvai-
riuose miestuose ir miesteliuose. 
Tačiau atverdami interneto gali-
mybes bibliotekų darbuotojai kartu 
įspėja – virtualioje erdvėje būtina 
elgtis saugiai ir žinoti tam tikras 
taisykles. 

Lietuvos bibliotekose organizuo-
jami renginiai ir projektai šiemet 
kaip reikiant įsibėgėjo – vasara su-
teikė daugiau galimybių renginius 
organizuoti lauke, gryname ore. 
Pavyzdžiui, programos „Draugiš-
kas internetas“ iniciatyva „Saugus 
internete ir vasarą!“ sėkmingai 
nuvilnijo per Lietuvą, atkreipdama 
dėmesį į pavojus, kurie gali kilti 
naršant internete.

Saugumas internete – 
aktuali pokalbių tema

Apie kibernetinį saugumą su sen-
jorais vietos bibliotekose daug kal-
bėjo ir programos „Prisijungusi 
Lietuva“ įgyvendintojai, siekiantys 
sukurti efektyvią, saugią ir atsakin-
gą skaitmeninę bendruomenę. 

„Renginiuose ir mokymuose da-
lyvaujantys senjorai šiuolaikines 
technologijas vertina įtariai, bijo 
suklysti. Tad kalbėti apie kiberne-
tinį saugumą stengiamės jiems su-
prantama kalba ir pavyzdžiais, kad 
lankytojai suvoktų, jog internetas 
– tai tik įrankis. Šiek tiek praktikos 
bei lengvai įsimenamų patarimų, ir 
žmogus išmoksta pagrindines sau-
gumo taisykles – daugiau nebebijo 
naudotis internetu“, – teigia Plun-
gės rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos inovacijų ir mokymo 
centro vedėja Virginija Liutikaitė. 

Ji pasakoja, kad lankytojai greitai 
perpranta, kokie turi būti saugūs ir 
lengviau įsimenami slaptažodžiai. 
Aktyviai diskutuojama, kokios 
informacijos internete geriau ne-
skelbti. „Žmonės dalijasi patirtimi 
ir tuo pat metu mokosi“, – pastebi 
V. Liutikaitė. 

Daugiausia klausimų 
– dėl elektroninės 
bankininkystės

Anot pašnekovės, bibliotekose 
žmonės išmoksta naudotis elektro-
niniais valdžios vartais, internetine 
prekyba ar elektronine bankinin-
kyste. Prisijungus prie pažangių 
informacijos ir ryšių technolo-
gijų, pagerėja gyvenimo kokybė, 
atsiranda galimybė veiksmingiau 
pasirūpinti savo gerovės ugdymu 
ir socialinių reikmių trūkumų ša-
linimu. 

Tačiau programų dalyviams visada 
primenama, kad net elektroniniu 
paštu reikia naudotis saugiai, nes 
jis gali tapti kibernetinių nusikaltė-
lių įrankiu arba taikiniu. 

„Žinoma, daugiausia klausimų 
sulaukiame dėl elektroninės ban-
kininkystės. Juk internetu pasie-
kiamose sąskaitose žmonės laiko 
savo santaupas, gauna įplaukų. Jie 
nori, kad pinigų pervedimai būtų 
maksimaliai apsaugoti“, – pabrėžia 
V. Liutikaitė. 

Suteikia vertingų patarimų

Bibliotekų lankytojus mokantys 
bibliotekų darbuotojai remiasi ki-

Nebijoti interneto ir naršyti 
saugiai išmoko bibliotekos

bernetinio saugumo ekspertų re-
komendacijomis. 
Norint saugiau naudotis elektroni-
ne bankininkyste jie pataria:

– Atkreipti dėmesį į nuorodos 
adresą lango viršuje. Jis turi prasi-
dėti raidėmis https://. Tokia svetai-
nės adreso pradžia rodo, kad duo-
menys perduodami užtikrinant 
aukštesnį saugumo lygį. 

– Jokiu būdu neatskleisti savo pri-
sijungimo duomenų kitiems asme-
nims. Slaptažodžius ir PIN kodus 
saugoti galvoje. Mat, pavyzdžiui, 
ant lapelio užrašytu ir neapdairiai 
paliktu slaptažodžiu gali pasinau-
doti piktavaliai.
  
– Įsidėmėti, kad policijos, „So-
dros“, mokesčių inspekcijos ar ban-
ko atstovai niekada neskambina 
ir nesiunčia el. laiškų, prašydami 
pateikti internetinės bankininkys-
tės slaptažodžius ar prisijungimo 
kodus. 

– Niekada nespausti nuorodų į 
banko tinklalapį, jeigu jos yra at-
siunčiamos elektroniniu paštu.

– Geriausia prie elektroninės ban-
kininkystės jungtis atidarius naują 
naršyklės langą. 

Klaipėdos m. savivaldybės Ima-
nuelio Kanto viešosios bibliotekos 
informacinių technologijų ir pro-
jektų valdymo skyriaus vedėja Joli-
ta Baltrimienė sako, kad mokantis 
internetu saugiai tvarkyti reikalus 
svarbiausia yra drąsiai klausti.  

Be to, pašnekovė bibliotekos lan-
kytojams visada primena, kad 
kiekvienas iš jų turi dvi tapatybes – 
internetinę ir gyvąją. „Kaip mes el-
giamės ir rūpinamės savo saugumu 
gyvai, taip turime elgtis ir rūpintis 
savimi internete. Realiame gyve-
nime niekada nepaliekame atvirų, 
atrakintų durų, nesidalijame su 
kitais, svetimais asmenimis savo 
pasu, banko ar tapatybės kortelė-
mis“, – kalba J. Baltrimienė. 

Kampaniją organizuoja

Užs.1026

 Rita LIŽAITYTĖ

Kaimuose – konteineriai, 
miestuose – nežinia

Marijampolės savivaldybės 
administracija pranešė, kad buvo 
surengtas Marijampolės savivaldy-
bės administracijos, UAB „Mari-
jampolės apskrities atliekų tvarky-
mo centras“ ir UAB „Ecoservice“ 

Vietoje aikštelių – specialūs konteineriai  
Pavasarį Marijampolėje ir kaimiškosiose savivaldybės gyvenvietėse buvo įrengtos 65 stambiųjų atliekų surinkimo vietos. Deja, susitarimo atgabenti atliekas į aikš-

teles prieš pat jų išvežimą gyventojai nesilaikė. Aikštelės virto tikrais sąvartynais, todėl Savivaldybės administracija nusprendė jas panaikinti. 
Paskutinėmis vasaros dienomis Marijampolės savivaldybės administracijoje vėl diskutuota dėl alternatyvos stambiagabaritėms atliekų aikštelėms. Kaimiškose 

teritorijose vienai dienai planuojama pastatyti didelius metalinius konteinerius. Kaip surinkti atliekas mieste, kol kas svarstoma.

Marijampolės padalinio atstovų 
susitikimas, kuriame aptarti al-
ternatyvūs stambiųjų atliekų iš 
gyventojų surinkimo būdai.

Marijampolės savivaldybės 
pranešime cituojamas adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valdas Tumelis tikina, kad stam-
biagabaričių atliekų surinkimo 
ypatumai kaimiškose ir miesto 
teritorijose skiriasi: 

– Pagal galiojančius teisės 
aktus ir sutartis su paslaugos tei-
kėju esame įsipareigoję iš gyven-
tojų surinkti stambiąsias atliekas 
apvažiavimo būdu. Planuoja-
me, kad panaikinus ankstesnes 
aikšteles kaimiškose teritorijose, 
greičiausiai seniūnijų centruose 
ir ten, kur yra didžiausias gyven-
tojų tankumas, pagal nustatytą 
grafiką vienai dienai bus pasta-
tomas stambiagabaričių atliekų 
surinkimo konteineris. Taip pat 
svarstoma kaimiškųjų teritorijų ir 
Marijampolės miesto individualių 
namų gyventojams pasiūlyti stam-
biųjų atliekų išvežimo paslaugą 
užsiregistravus telefonu. Tačiau 
Marijampolės daugiabučių namų 
rajonuose pastatyti stambiųjų 
atliekų surinkimo konteinerius 
būtų sudėtinga, todėl ieškoma 
kitų būdų, kaip surinkti tokias 
atliekas.

Pateisins lūkesčius, 
jei naudosis atsakingai
Liudvinavo seniūnijos seniūnė 

Jolanta Maceikienė, paklausta, ką 
mano apie planuojamą stambiųjų 
atliekų surinkimo būdą, kai vieną 

Vietoje stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių keturis kartus per 
metus planuojama atvežti ir pastatyti specialius metalinius kontei-
nerius.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

dieną sutartose vietose keturis 
kartus per metus būtų pastatomas 
specialus konteineris, sakė, kad 
viskas priklausys nuo gyventojų 
drausmės.

– Sunku prognozuoti, kaip 
bus. Jei gyventojai nustatytos 
tvarkos laikysis, sprendimas pa-
teisins lūkesčius. Atliekų aikštelės 
taip pat būtų buvęs puikus būdas 
surinkti ir tvarkyti atliekas, jei tik 
gyventojai jas būtų vežę nurodytu 
laiku. Visi žinome, kad buvo ki-
taip. Apskritai, jei susitarimų būtų 
laikomasi, išsispręstų daugybė 
problemų, ne tik dėl stambiųjų 
atliekų surinkimo. Žodžiu, viską 
parodys praktika. Šiuo metu 
sprendžiame, kur tuos naujuosius 
konteinerius statysime, – įžval-
gomis dalijosi J. Maceikienė ir 
pridūrė, kad vargu ar konteineriai 
bus statomi nuošaliose vietose, 
kaip kad buvo siūloma daryti 
numatant vietą stambiagabaričių 
atliekų aikštelėms, neva spren-
džiant estetiškumo problemą. 
Seniūnės nuomone, jei atliekų 
surinkimo talpos bus statomos 
nuošaliau, tikėtina, kad aplink 
jas ir vėl augs šiukšlynai. Todėl, J. 

Maceikienės nuomone, ko gero, 
konteinerius bus siūloma statyti 
ten, kur jie būtų gerai matomi ir 
lengvai pasiekiami. 

Mieliau naudotųsi 
aikštelėmis

Gudelių seniūnijos seniūnas 
Žydrūnas Krulikas sakė irgi girdėję 
apie planuojamą naująją stambių-
jų atliekų surinkimo tvarką. Se-
niūnas pripažino, kad daugumoje 
gyvenviečių stambiųjų atliekų 
surinkimo aikštelės buvo tikra 
problema, tačiau Gudelių seniū-
nijoje, anot seniūno, gyventojai 
atliekas gabendavo pareigingai, 
laiku, todėl planuojama nauja 
tvarka nesižavi.

– Gudelių seniūnijoje buvo 
įrengtos septynios stambiųjų atlie-
kų aikštelės. Atvirai sakau, nes pats 
mačiau: atliekų jose galėjai išvysti 
tik prieš porą dienų iki išvežimo. 
Gyventojai tikrai sąžiningai laikėsi 
tvarkos. Buvo labai gaila ir liūdna 
sužinojus, kad aikštelės bus naiki-
namos. Jų nauda buvo akivaizdi: 
senų baldų niekas nebemetė, kur 
papuolė, – sakė seniūnas. 

(Nukelta į 10 psl.)
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Pažinimo laboratorija Loreta AKELIENĖ,
tel. (8 343) 52495 
el. p. loret@suvalkietis.lt

Mokyklos jau seniai neįsivaiz-
duojamos be kompiuterių, bet 
pastaruoju metu kompiuterizacija 
vyksta itin sparčiai. 

„Pandemijos metu įvykę po-
kyčiai koreguoja ugdymo procesą, 
didėja informacinių technologijų 
poreikis. Jų įtraukimas į pamoką ne 
tik palengvina mokymosi proceso 
organizavimą, bet ir skatina mo-
kymo formų, užduočių įvairovę, 
ugdymosi patrauklumą“, – sako 
švietimo, mokslo ir sporto minis-
tras Algirdas Monkevičius.

Paskutinę rugpjūčio savaitę 

Būrelių kaina visiems 
prieinama

Naujoji MKC direktorė Beata 
Volungevičienė pasakoja, kad centrą 
sudaro trys padaliniai: neformaliojo 
švietimo būrelių moksleiviams, atvi-
ras jaunimo centras, skirtas 14–29 
m. jaunuoliams (ir mažiau moty-
vuotiems, niekur nedirbantiems, ir 
visiems kitiems), taip pat nakvynės 
paslaugų sportininkams padalinys.

Direktorė juokauja, kad centras 
visko turi, tik trūksta vaikų: supla-
nuota, jog gali priimti 625 vaikus, 
toks yra siekis. „Kai atėjau vadovauti 
– vasario 3 dieną buvau paskirta di-
rektore, lankančių būrelius buvo apie 
300 vaikų, o mokslo metus baigėme 
su 455 lankytojų. Labai tikiuosi, 
kad šie nauji mokslo metai irgi bus 
palankūs lankytojų skaičiui augti. 
Beveik visas neformaliojo ugdymo 
programas šiemet keičiame, daugu-
ma bus naujos. Tikimės, kad labai 
populiarios taps „IT dirbtuvės“ ir 

Mokyklų kompiuterizaciją paspartino pandemija
šalies mokyklų mokytojams buvo 
išdalyta 2800 nešiojamųjų kom-
piuterių. Taip pat mokykloms 
perduoti robotų rinkiniai ir kitos 
edukacinės priemonės, padedan-
čios ugdyti pradinukų informati-
kos gebėjimus. 

Mokytojams skirti kompiuteriai 
buvo dalijami visoms savivaldybėms 
proporcingai pagal pedagogų skai-
čių. Papildomų kompiuterių gavo 
tos mokyklos, į kurias atėjo naujų 
mokytojų. Rudenį mokytojams 
papildomai bus nupirkta dar beveik 
600 nešiojamų kompiuterių. 

Šį rudenį informacinėmis tech-
nologijomis numatyta aprūpinti ir 
daugiau specialių poreikių vaikų. 
Planuojama nupirkti 400 planše-
tinių kompiuterių, 13 interaktyvių 
mobilių stalų ir 40 multisensorinės 
įrangos komplektų.  

Nauji skaitmeniniai įrenginiai 
dar vasarą pasiekė 100 mokyklų, 
apsisprendusių kartu išbandyti ir 
kurti informatikos turinį pradinėse 
klasėse. Atsižvelgiant į mokyklų pa-
geidavimus ir pradinių klasių skaičių, 
mokykloms buvo nupirktos ir išda-
lintos planšetės, taip pat 175 nauji 

edukacinių robotų komplektai, per 
200 kitų interaktyvių ugdymo prie-
monių komplektų, 10 interaktyvių 
ekranų su stovais. Šios priemonės pa-
dės vaikams mokytis programavimo 
pagrindų, ugdys informatinį, loginį, 
analitinį mąstymą ir gebėjimą spręsti 
sudėtingas problemas.

Mokykloms, kuriose mokosi 
specialių ugdymosi poreikių tu-
rintys vaikai, vasarą nupirkta 10 
interaktyvių kilimėlių rinkinių ir 
385 įvairių tipų komunikatoriai, 
kurie padeda ugdyti vaikų ko-
munikacinius gebėjimus, lavinti 

bendravimo įgūdžius. Rudenį 
šioms mokykloms papildomai 
bus perkama dar 13 interaktyvių 
mobilių stalų, 40 multisensorinės 
įrangos komplektų, 400 planšeti-
nių kompiuterių.

Šį pavasarį ministerija mokyk-
loms jau yra nupirkusi ir išdalijusi 
per 35 tūkst. planšetinių ir nešio-
jamųjų kompiuterių, skirtų mo-
kiniams. Dar 1425 kompiuterius 
mokykloms padovanojo įmonės ir 
individualūs asmenys.
Parengta pagal Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos informaciją

Moksleivių kūrybos centras 
siūlo išmanias neformaliojo 

ugdymo programas
Šiuolaikiniai technologinio pobūdžio būreliai gali ne tik sudominti mokinius ir matematiką bei 

kitus mokomuosius dalykus paversti malonia veikla, bet ir lavinti kitus ateityje būtinus įgūdžius.
Tokia vieta, kur, be mokyklos, vaikai dar gali ugdytis kūrybiškumą, įgyti naujų kompetencijų, 

mokytis bendrauti, dirbti komandoje, siekti išsikeltų tikslų, yra Marijampolės moksleivių kūrybos 
centras (MKC). Čia šiais mokslo metais siūlomi fotografijos, šokio, dramos, informacinių techno-
logijų, kūno dizaino, gatvės meno ir kiti nauji užsiėmimai. Jau baigti centro patalpų atnaujinimo 
darbai ir galima naudotis šiuolaikiškai įrengtomis erdvėmis. Įdomu tai, kad informacinės techno-
logijos įtraukiamos į įvairių būrelių veiklą.

„Lego robotika“, – sakė direktorė.
Neformaliojo ugdymo progra-

mos skirtos visiems mokyklinio 
amžiaus vaikams. Būrelių kaina 
labai prieinama, mokestis yra nuo 
8 eurų per mėn., skaičiuojant 4 
savaitines valandas, iki pigiausio 
varianto – 2,5 euro per mėn. už 
dvi savaitines valandas. 

Grupės bus formuojamos iki 
15 vaikų, kad ugdymas būtų kuo 
kokybiškesnis. 

B. Volungevičienė turi pasiū-
lymų bendrojo lavinimo mokyk-
loms ir lopšeliams-darželiams, 
tikisi sudominti vesti centro erd-
vėse netradicines pamokas, čia 
bus galima pasinaudoti įvairiausia 
mokomąja medžiaga, mokomai-
siais filmais iš fizikos, chemijos, 
biologijos, kitų sričių. 

Sukurs virtualią 
Marijampolę

Informacinės technologijos 

ateina ir į meno krypčių nefor-
maliojo ugdymo būrelius. Šioms 
programoms MKC įsigijo piešimo 
arba grafikos planšečių, tokiu 
būdu į menus bus įtraukiamos 
naujosios technologijos. Skaitme-
ninis piešimas įrašytas į parengtas 
tris naujas programas „Menų 
laboratorija“, „Netradicinė kūry-
ba – gatvės menas“ ir „Vizualinio 
meno pažinimas“.

Grafikos planšetė – tai ne plan-
šetinis kompiuteris, o skaitmeninė 
piešimo lenta, ja galima ne tik 
piešti, bet ir spalvinti ar tobulinti 
kitus piešinius. MKC įsigijo 20 
grafikos planšečių. Direktorė pa-
pasakojo, kad vaikai pasiūlė į „IT 
dirbtuvių“ programą įtraukti ir 
žaidimą „Minecraft“.

„Pradžioje abejojau dėl to, bet 
mane įtikino, kad žaidžiant rei-
kia strateginio mąstymo, galima 
įtraukti nemažai kūrybinių dalykų. 
Jie pasiūlė idėją įtraukti ir virtua-
lias mūsų miesto gatves – sukurti 
virtualią Marijampolę „Minecraft“ 
pasaulyje, visiškai tokią, kaip realy-
bėje – su gatvėmis ir pastatais. Man 
pasirodė įdomu. Stengiamės, kad 
programos būtų motyvuojančios, 
tam pasiūlysime net robotų varžy-
bas, kad vaikams būtų smagiau“, 
– sakė B. Volungevičienė.

Prieš karantiną centras suspėjo 
paleisti pirmą programą tik su 
dviem grupėmis. „Norėjome bent 
jau startuoti, bet tada buvo paskelb-
tas karantinas. Šiemet planuojame 
surinkti 8 grupes po 10 vaikų, nes 
po tiek klasėje turime kompiuterių. 
Tam reikės dviejų informacinių 
technologijų pedagogų, kol kas tu-
rime tik vieną“, – sakė direktorė.

„Jei pavyks įgyvendinti 
visus sumanymus, 

bus labai gerai“
Vos tik buvo šiek tiek su-

švelninti karantino reikalavimai, 
balandžio mėnesį MKC persi-
kraustė į suremontuotas patalpas 
R. Juknevičiaus gatvėje Nr. 28. 
Praėjusį penktadienį įvyko MKC 
atidarymo šventė, oficialiai pradėti 
naujieji mokslo metai.

„Patalpos įrengtos labai ap-
galvotai. Turime muzikavimo 
erdves rūsyje ir antrame aukšte su 
būgnais, įgarsinimo, apšvietimo 
skaitmenine aparatūra. Yra įrengta 
net laipiojimo sienelė. Tiesa, ne-
buvo projekte numatyta patalpų 
šokio ir dramos veikloms, bet pa-
sižiūrėsime, gal pavyks sutalpinti 
viską“, – pasakojo direktorė. 

Vaikams čia tikrai yra iš ko 
rinktis, veiksmas vyksta ne tik 
patalpose, bet ir lauke: plaukioja-
ma baidarėmis, daug keliaujama 
dviračiais, yra skautų būreliai – 
jūrų ir sausumos, taip pat šaulių. 
Gitaristų būrelis veikia senokai 
ir yra labai populiarus, bus ir 
jaunųjų kanklininkų, kad jauni-
mas puoselėtų ir išlaikytų tautinį 
paveldą. 

„Sukūrėme ir kūno dizaino 
programą, kurioje bus daug kal-
bama apie sveikatingumą, ne tik 
apie kūno formas. Jaunuoliai galės 
lankytis pas mus, jiems nereikės 
eiti į sporto klubus, kurie yra skirti 
suaugusiems. Jei pavyks įgyven-

dinti visus sumanymus, bus labai 
gerai. Centre subūrėme mokinių 
atstovybę, kurioje yra mokinių iš 
visų mokyklų. Vaikai pasiūlė ne 
vieną įdomią idėją, kad ir didžėjų 
konkursą“, – pasakojo direktorė. 

Yra neįgaliųjų klasė
Atskirai paminėti verta neį-

galiųjų klasę, turinčią tris darbo 
vietas: du specialiai pritaikytus 
kompiuterius ir skaitymo aparatą. 
Vienas kompiuteris skirtas klau-
sos negalią turintiems vaikams, 
kitas – regos, viskas pritaikyta ir 
vaikams su stipria fizine negalia, 
yra priedas prilaikyti rankytę, 
galimybė stipriai padidina vaizdą, 
taip pat visos programos įgarsi-
namos. Skaitymo aparatas skirtas 
išdidinti knygos puslapį iki kelių 
šimtų kartų. 

Šioje klasėje dar niekas nesi-
lankė, bet direktorė turi idėją pa-
kviesti vaikus iš Marijampolės „Ži-
burėlio“ mokyklos-daugiafunkcio 
centro, čia jie galėtų leisti laiką po 
pamokų. Taip pat laukiami visi 
mokyklinio amžiaus neįgalieji, nes 
juk tikrai ne kiekvienas gali turėti 
tokią įrangą namuose.

„Mūsų stiprioji pusė, kad mo-
kestis tikrai nedidelis, prieinamas 
visiems, o neįgaliesiems ir visai 
nemokamai. Taip pat su savival-
dybės Šeimos kortele galima gauti 
50 proc. nuolaidą. Bus įmanoma 
ypatingais atvejais ir atleisti nuo 
mokesčio“, – sakė direktorė.

 Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė Beata Vo-
lungevičienė sako, kad visos veiklos, kurios susijusios su išma-
niosiomis technologijomis, vaikams patinka.

Neįgaliesiems reikalinga speciali kompiuterio klaviatūra, 
pelė, o kai kuriems – ir laikiklis rankai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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• Eksperto komentaras •– Atrodo, kad šiandieniniai vai-
kai labai greitai perpranta naujas 
technologijas, ar jiems reikia dar 
daug ko mokytis papildomai?

– Šiandieniniai vaikai užaugo su 
įvairiausiais kompiuteriais, išmaniai-
siais telefonais ar įrenginiais – jie nuo-
lat apsupti technologijų kasdieniame 
gyvenime. Todėl vaikai tikrai labai 
greitai perpranta naujas informacines 
technologijas: žaidimų, svetainių 
kūrimo sistemas, programavimo 
kalbas, įvairius internetinius, kom-
piuterinius įrankius. „CodeAcademy 
Kids“ pastebėjome, kad labai nedaug 
mokinių tėvų prašo papildomų 
pamokų tam, jog mokinys geriau 
suprastų naują technologiją. Ir daž-
niausiai patys mokiniai, net praleidę 
ne vieną pamoką iš eilės, sugeba sa-
varankiškai pasivyti kitus mokinius, 
įsisavinti net ir visiškai naujus dalykus 
su minimaliomis mokytojo gairėmis: 
pamokos įrašu ar trumpu informaci-
niu elektroniniu laišku.

– Ar nauji mokymosi metodai 
inovatyviuose technologijų būre-
liuose naudingi tik matematikos 
dalykui? 

– Manau, kad kalbant apie 

Visi žaidimai turi 
edukacinę vertę

Virtualusis kambarys – tai „sal-
dainiukas“ vaikams. Čia, kaip papa-
sakoja būrelio vadovas informacinių 
technologijų mokytojas Juozas Mi-
lius, tereikia užsidėti šalmą, pasiimti 
svirtis ir galima „sportuoti“ – pa-
vyzdžiui, pačiužinėti slidėmis. Tarp 
20-ies žaidimų yra ne tik įvairių 
sportinių, bet ir strateginių. Visi 
jie lavina įvairiausius įgūdžius. Štai 
pojūtis slidinėjant visai toks pat 
kaip realybėje, tad jei nėra galimybės 
nuvykti į kalnus, čia labai tikroviškai 
tai galima patirti. 

„Dar ne visi žaidimai išbandyti, 
nes užtrunka juos instaliuoti, daugu-
ma jų – su judesiu, kad vaikas ir pa-
judėtų, pasimankštintų. Visi jie turi 
savo edukacinę vertę. Ar susidarys 
eilė prie žaidimų kompiuterio? Gal ir 
bus, bet tą veiklą taikysime daugiau 
kaip motyvuojančią ir jokiu būdu 
ne kasdieninę. Aišku, čia galima ir 
pasivaržyti, pavyzdžiui, kas greičiau 
įveiks trasą ar panašiai“, – pasakojo 
J. Milius.

Kompiuterių klasėje vaikai galės 
žaisti „MineCraft“, bus naudoja-
mos ir išmaniosios planšetės piešti, 
suprogramuojami lego robotai. 
„Robotikos klasėje turime lego ro-
botų EV3 rinkinius, čia vaikai juos 
sukonstruos, o nuėję į kompiuterių 
klasę suprogramuos, kad, pavyzdžiui, 
judėtų, važiuotų, aplenktų kliūtis. 
Patys viską turės padaryti, ką nori, 
kad atliktų robotas. Pradžioje ro-
botai bus valdomi pulteliu, o vėliau 
pasimokę vaikai bandys juos taip 
suprogramuoti, kad šie atliktų viską 
be valdymo prietaiso. Iš komplekte 
esančių dalių galima surinkti bent 

Pasikeitė tėvelių požiūris 
į mokymąsi virtualioje klasėje

šiuolaikinius mokymosi ir ugdymo 
metodus, IT sieti tik su matematikos 
dalyku būtų labai siaura ir netikslu. 
Jau daugelyje mokyklų informaci-
nės technologijos yra naudojamos 
mokant įvairių disciplinų: kalbų, 
istorijos, fizikos ir gamtos mokslų. 
Akademijoje „CodeAcademy Kids“ 
mes taip pat integruojame IT su 
kitomis disciplinomis. Pavyzdžiui, 
ne kartą organizavome STEAM 
mokymus, kurie skirti inovatyviai 
supažindinti mokinius su gamtos 
mokslais ir kitomis, ne IT temomis. 
Norėčiau pastebėti, kad mokiniams 
IT padeda patobulinti ir anglų kalbos 

raštingumo gebėjimus, nes jiems 
dažnai tenka ieškoti informacijos ir 
problemų sprendimo anglų kalba.

– Ko vaikas gali išmokti žais-
damas „Minecraft“? 

– Šio žaidimo mechanika pa-
remta interaktyvumu ir vaikams bei 
dėstytojams leidžia kurti savo aplin-
ką – sukurti elektros grandines ir 
loginius elementus, kai pavyzdžiui, 
durys atidaromos ar uždaromos 
paspaudus mygtuką. Taip pat šiame 
žaidime galima atlikti programavi-
mo, techninius statybos veiksmus ir 
užduotis, kurių rezultatai matomi 
žaidimo aplinkoje.

Teorinės užduotys tampa vizu-
aliai išreikštais sprendimais, kurie 
leidžia vaikams pastebėti ir suprasti, 
kaip programavimas virsta konkre-
čiomis žaidimo funkcijomis.  

Kitas svarbus aspektas yra tai, 
kad dėstytojams suteikiamos gali-
mybės teorinę medžiagą išdėstyti 
vizualiai ir įtraukiančiai, tad pasitel-
kiant šį žaidimą ir šiek tiek fantazijos 
mokomoji medžiaga vaikams patei-
kiama priimtinesne forma.  

– Gal poreikis naujųjų tech-
nologijų būrelių išaugo po karan-
tino? Jeigu ne dėl to, tai kokios 
priežastys?

„CodeAcademy Kids“ – tai programavimo būrelis 7–18 metų moksleiviams. Jame vaikai mokosi 
kurdami asmeninius projektus: kompiuterinius žaidimus, interneto puslapius, mobiliąsias aplikacijas, 
prekės ženklus ir kt. Programuodami moksleiviai mokosi analitinio ir loginio mąstymo, lavina kūry-
biškumą, atidumą detalėms, įgyja efektyvaus problemų sprendimo, darbo komandoje įgūdžių.

Į mūsų klausimus atsako Gediminas PETRONIS, „CodeAcademy Kids“ švietimo projektų 
vadovas.

– Didelio augimo ar nuosmukio 
nepastebėjome, nes karantinas bai-
gėsi mokslo metų gale, o naujųjų 
mokslo metų dar nevertiname, 
tačiau matome, kad karantino 
laikotarpis labai prisidėjo prie pasi-
keitusio klientų požiūrio į virtualią 
klasę. Daugelis mūsų klientų džiau-
giasi sėkmingai užbaigę mokslo 
metus mokantis nuotoliniu būdu: 
rezultatai išties džiugina, matome, 
kad vaikų įsitraukimas į jų vystomus 
projektus ir pamokos temas yra 
netgi didesnis nei būdavo fizinėse 
klasėse. 

– Ačiū už atsakymus.

Naudojant išmaniąsias 
technologijas edukacija vaikams 
tampa žaisminga ir įtraukianti
Informacinėms technologijoms Moksleivių kūrybos centre paskirtos trys didelės erdvės: kompiu-

terių klasė su 10 darbo vietų, 3D robotikos klasė (su 20-čia 3D akinių, 3D spausdintuvu, išmaniai-
siais rašikliais ir daug edukacinių 3D filmų gamtamoksliams dalykams, taip pat su penkiomis kom-
piuterizuotomis darbo vietomis) ir virtualusis kambarys, turintis vienam žaidėjui skirtą įrangą.

penkis robotų variantus – gyvatę, 
transformerį, mašiną ir kt., taip pat 
skirtingai juos suprogramuoti. Turi-
me 20 tokių komplektų, planuojame 
dirbti su 10-čia vaikų klasėje, kad jie 
galėtų keistis: kol vieni konstruos 
robotus, kiti juos programuos. Taigi 
reikės dar vieno pedagogo“, – pasa-
kojo J. Milius.

Nors robotų variantų nėra daug, 
bet juk esmė – programavimas, 

taigi pridėjus papildomų daviklių 
galima vieną modelį programuoti ir 
visus metus, nes tai tikrai užtrunka. 
Užsiimdami šia veikla vaikai lavins 
informacinį raštingumą, loginį mąs-
tymą, kūrybiškumą.

Formalusis ugdymas gali 
vykti kitokioje erdvėje

Robotikos klasės galimybės 
didelės, čia esančiu 3D spausdin-
tuvu galima atspausdinti pačius 
įvairiausiu objektus, kad ir MKC 
suvenyrus, naują logotipą, kurį 
planuojama susikurti.

Iš pradžių vaikams reikės nusipieš-
ti daikto maketą, susiprogramuoti jį, 
tik paskui aparatas jį atspausdins. Šis 
išmanus įrenginys pats „supranta“, 
pavyzdžiui, kaip pakreipti, paversti 
objektą, kad šis nenukristų. Taigi 
kurdami daiktų maketus mokiniai 
ugdysis ir erdvinį mąstymą – turės 
įsivaizduoti, kaip objektas atrodo iš 

apačios, viršaus ar šono. Erdvinis mąs-
tymas lavėja ir žaidžiant virtualiame 
kambaryje ar net žiūrint filmus su 3D 
akiniais. O filmų įvairovė nemenka, 
centras turi edukacinių filmų ir anglų 
kalba, ir įvairiomis chemijos, fizikos, 
biologijos temomis. Pavyzdžiui, gali-
ma pasižiūrėti, kaip dirba širdis, kaip 
per ją keliauja kraujo srautai ir pan. 
Toks mokymasis tikrai daug patrauk-
lesnis, naujos technologijos leidžia 
labiau sudominti vaikus gal ir nelabai 
anksčiau juos viliojusiomis temomis. 
Tad MKC kolektyvas siūlo tuo pasi-
naudoti bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojams, atsivesti mokinių klases 
mokytis į kitokias, neįprastas erdves, 
kur siūlomos ir neįprastos mokymosi 
formos, kurių pačios mokyklos galbūt 
neturi.

Naujosios technologijos – 
ir fotostudijoje, ir muzikos 

salėje
Centras turi įsirengęs modernią 

fotostudiją, nupirkti trys profesiona-
lūs fotoaparatai ir dronas, yra daug 
kitų priemonių, kuriomis naudosis 
fotobūrelio nariai – suburtos net trys 
grupės. Šiame būrelyje vaikai mo-
kosi įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, 
fotografuoti portretus, koreguoti, 
redaguoti juos, naudojant specialias 
kompiuterines programas. Nupirktos 
trys skirtingos užsklandos, reikalingos 
fotografuoti patalpoje, yra specialios 

apšvietimo lempos, net grimo stalas, 
įsigyta makiažo priemonių – pasireng-
ta rimtiems mokymams. 

„Visose programose stengia-
mės išmokyti praktinių dalykų, 
todėl ir su fotobūrelio nariais bus 
kalbama apie tai, kaip save viešinti 
elektroninėje erdvėje, kokios galioja 
interneto etikos ir fotografijos etikos 
normos. Tai vis aktualijos, kurias 
sukūrė šiuolaikinės technologijos ir 
atsiradę socialiniai tinklai“, – sakė 
B. Volungevičienė.

Vaikams labai patinka tai, kas 
susiję su naujomis technologijomis, 
kad ir virtualūs rašikliai, kuriais rašai 
ant lentos, bet automatiškai viskas 
persikelia tiesiai į kompiuterį. Kaip 
ir išmanioji lenta – tarsi didelė 
planšetė, kurioje dėl dydžio viskas 
atrodo dar įspūdingiau. 

„Vaikams didelis malonumas liesti 
išmaniąją lentą, ir tai jau tampa nebe 
mokymusi, o žaidimu. Viskas, kas 
daroma kompiuteriu, vaikams asoci-
juojasi su pramoga, su malonumais, 
todėl ta edukacija tokia žaisminga ir 
įtraukianti“, – sakė centro direktorė.

Moderniomis skaitmeninėmis 
įrangos priemonėmis aprūpinta ir 
muzikos salė, kurioje sutikome sa-
vanorį Simą Brazauską. Vaikinukas 
sakė labai besidomintis įgarsinimo, 
apšvietimo technika. Direktorė pa-
sidžiaugė tokiais savanoriais, kurie 
padės organizuoti renginius.

Būrelio vadovas informatikos mokytojas Juozas Milius aprodė 
centro turimą įrangą.               Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Savanoris Simas Brazauskas patenkintas galimybe susipažinti 
su sudėtinga įgarsinimo ir apšvietimo įranga, kurią turi Mokslei-
vių kūrybos centras.

 Štai lego robotukas, kurį 
dar reikia suprogramuoti, kad 
atitinkamai judėtų.
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Elementorius Loreta AKELIENĖ,
tel. (8 343) 52495 
el. p. loret@suvalkietis.lt

Vasara, atostogos – pats sma-
giausias metų laikas… Puiki 
nuotaika ir švelnumas – it saulė 
gėlėms... O džiaugsmas ir laimė 
vaikui – tarsi paukščiui sparnai.

Vaiko emocijos yra pagrindi-
nis asmenybės energijos šaltinis. 
Jas sukelia daiktai, situacijos, įvy-
kiai, žmonės. Po sunkių ir išskir-
tinių mokslo metų mokiniams 
reikia atgauti jėgas, sustiprinti 
imuninę sveikatą, patyrinėti 
aplinką. Pramogaujantys įvairaus 
amžiaus vaikai patiria daugybę 
malonių įspūdžių, o įvairūs ir 
nuotaikingi užsiėmimai ugdo 
jų savarankiškumą, pasitikėjimą 
savimi, bendravimo ir darbo 
komandoje įgūdžius.

Rugpjūčio 18–21 d. Kalvari-
jos sav. Akmenynų pagrindinėje 
mokykloje vyko dienos poilsio 
stovykla „Mes – vasaros vaikai“. 
Mokiniai dalyvavo orientacinio 
sporto varžybose, miklino protą, 
judino kūną lenktyniaudami 
protiniame-sportiniame žaidime 
„Finišo link“, pravėrė kūrybi-
nių dirbtuvių duris. Emocinio 
raštingumo užsiėmime mokėsi 
atpažinti ir išreikšti savo emo-
cijas per asmeninį patyrimą, be 
žodžių suprasti kitą, jo veide ir 
mimikoje įžvelgti, ką jis jaučia 
ir norėtų pasakyti. Tad buvo 
organizuojami įvairūs žaidimai, 
sudaromos simuliacinės situaci-

darė su medine liže.
Ekskursijos dalyviai pasigro-

žėjo dvaro rūmų kambariais, 
užsuko ir į ledaunę. Šiandien čia 
veikia paveikslų, senovinių rūbų 
ekspozicijos, o senovėje čia buvo 
šaldymo patalpos, kur tarp didelių 
ledo luitų buvo laikomi greitai 
gendantys maisto produktai. Le-

Kalvarijoje įkurta nevyriau-
sybinė organizacija – asociacija 
„Skambėjimas“ jau 10-tą kartą 
suorganizavo „Sonantem“ muziki-
nę vasaros stovyklą. Joje dalyvavo 
choristai ir asociacijos bendruo-
menė, taip pat buvo pakviesti 
dalyvauti ir vaikai iš mažiau ga-
limybių turinčių šeimų. Tai buvo 
skirtingų kartų stovykla, kurioje 
tarp 27 dalyvių buvo ir vaikų, ir 
jaunimo.

Stovykla veikė Šventojoje prie 
Baltijos jūros. Veiklą pradėjo daly-
vaudami ir giedodami šv. Mišiose 
Pilviškiuose pas savo dvasios tėvą 
Gediminą Bulevičių. O vainika-

Muzikinė vasaros stovykla prie Baltijos
vo vasaros programą giedojimas 
Šventojoje – choras „Sonantem“ 
giedojo Šventosios bažnyčioje 
sekmadienio šv. Mišiose. Stovyk-
los dalyviai aplankė Klaipėdos 
universiteto Vitražinę menę, o 
universiteto choro „Pajūrio aidas“ 
vadovas doc. Algirdas Šumskis 
surengė ekskursiją. 

Stovyklautojai repetavo, dai-
navo, žaidė, klausėsi paskaitų, 
lankėsi delfinariume, rinko gin-
tarus pajūryje. Pas juos svečiavosi 
ir paskaitas skaitė Balio Dvariono 
muzikos mokyklos kanklių moky-
toja ekspertė Irma Asinavičienė, 
taip pat Klaipėdos universiteto 

Kažkam apribojimai dėl ko-
ronaviruso pandemijos sutrukdė 
planuotas keliones, sumažino gali-
mybių pamatyti svetimus kraštus. 
Bet yra ir mūsų šalyje ką gražaus 
pamatyti.

Kazlų Rūdos savivaldybės vai-
kai praėjusį penktadienį aplankė 
ne per toliausiai esantį įdomų 
objektą – Paežerių dvarą Vilka-
viškyje.

VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės 
vaikų dienos centro vaikai su 
lydinčiais suaugusiaisiais – iš viso 
17 žmonių grupė praėjusį penkta-
dienį nuvyko pasigrožėti Paežerių 
dvaru. Jie apžiūrėjo gražų dvaro 
parką. Kadangi diena pasitaikė 
saulėta, buvo malonu pavaikšti-
nėti tarp didžiulių įspūdingų jo 
medžių. Gidas papasakojo apie 
tai, kaip atsirado parkas ir pats 
dvaras.

Mažieji keliautojai apžiūrėjo ir 
dvaro muziejaus eksponatus, se-
novinius rakandus, kurių paskirtį 
tikrai ne visų atspėjo: nežinojo, 
nei kam naudojamas sviesto muš-
tuvas, nei ką šeimininkės seniau 

Vaikai aplankė Paežerių dvarą

Jūros tyrimų instituto mokslo 
darbuotoja Greta Gyraitė, kurios 
paskaita „Vandenynai, jūros ir 
ekologija“ stovyklos dalyviams 
paliko didelį įspūdį, jie sužinojo 
daug naujo ir įdomaus.

Stovykla buvo iš dalies finan-
suojama Kalvarijos savivaldybės 
administracijos lėšomis ir, žino-
ma, privačių rėmėjų bei juridinių 
asmenų paramos lėšomis. Stovyk-
lautojai visiems rėmėjams labai 
dėkingi, nes be jų nebūtų galėję 
suburti tokios stovyklos skirtingų 
kartų žmonėms, kur visi vieni 
kitus mokė savo pavyzdžiu.

„Suvalkiečio“ informacijaNuotrauka iš „Sonantem“ archyvo

Nuotrauka iš VDC archyvo

daunė tarnavo vietoj šiandienių 
šaldytuvų.

Vaikų dienos centro vadovė 
Ona Birutė Paplauskienė sakė, 
kad kelionė buvo tikrai smagi ir 
įsimintina, paliko visiems gerus 
įspūdžius.

„Suvalkiečio“ informacija
Užs. 1034

jos, kur vaikai galėjo išgyventi 
įvairius jausmus. 

Taip pat vaikai vyko į mi-
neralinio vandens versmėmis 
trykštantį Birštoną. Ten važi-
nėjosi dviračiais po Žvėrinčiaus 
mišką, grožėjosi nuostabia gamta 
ir godžiai traukė švarų ir jodu 
kvepiantį Birštono orą. Taip pat 
susipažino su miesto istorija, 
išbandė organizmo grūdinimo 
procedūras pagal S. Kneipą, 
pabuvojo mineralinio vandens 
garinimo ir apžvalgos bokštuose, 
mėgavosi vandens pramogomis  
sanatorijoje „Tulpė“. 

Nuvykę į nuotykių parką 
„Tarzanija“ vaikai ne tik nuga-
lėjo aukščio baimę tarp medžių 
įrengtose skirtingo sudėtingumo 
trasose, smagiai leidosi pašėlusiais 
kalneliais, bet ir dalyvavo kūrybi-
niame edukaciniame užsiėmime 
„Akmens galia“. Klausydamiesi 
pasakojimo mokiniai pagilino 
geologijos žinias, susikūrė  sau 
po unikalų meno kūrinį iš akme-
nėlių.

Žėrinčios vaikų akys ir pla-
čios šypsenos išdavė, kad jiems 
buvo labai smagu. Mes, projekto 
vadovės socialinė pedagogė Rūta 
ir mokytoja Gerda, džiaugiamės 
matydamos laimingus vaikus.

Rūta KLIMAITĖ,
vyr. socialinė pedagogė

Marijampolės lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ bendruomenė sukūrė 
visų metų sveikatos programą. 
Lopšelis-darželis dalyvauja res-
publikiniame projekte „Sveikata 
visus metus“. Keturios vaikų 
grupės „Kiškučių“, „Pelėdžiukų“, 
„Aitvarkų“ ir „Meškučių“ kas mė-
nesį priima projekto organizatorių 
iššūkį ir paruošia savo sveikatini-
mo veiklos pristatymo medžiagą 
su nuotraukomis ir aprašymu bei 
siunčia į specialių tinklapį. 

Organizatorius – Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo 
centras, o tikslas – padėti vaikams 
įgyti bendrą sveikatos suvokimą, 
išsiugdyti sveikatai naudingus 
gebėjimus, įpročius ir nuostatas, 
atsakomybę už savo ir kitų svei-
katą, paskatinti mažuosius rinktis 
sveiką gyvenimo būdą. Dalyviai 

– visos šalies bendrojo ugdymo 
mokyklų, formalųjį ugdymą pa-
pildančių ir neformaliojo švietimo 
įstaigų mokinių komandos, vaikų 
ir jaunimo organizacijos, klubai, 
būreliai, šeimos. 

Organizatoriai pakvietė daly-
vius leistis į sveikatos užduočių ke-
lionę. Kas mėnesį iš atsiuntusiųjų 
pristatymus išrenkami geriausi ir 
paskelbiami rengėjų tinklapyje.

(Nukelta į 10 psl.)

Sveikatos ugdymo naujienos 
iš lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

„Mes – vasaros vaikai“

Mokytojos Gerdos PALŠIENĖS nuotrauka

Nuotrauka iš darželio archyvo
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Trys kertės Nijolė LINIONIENĖ,
tel. (8 343) 50853, 
el. p. nijole@suvalkietis.lt

Taip pusiau rimtai, pusiau juo-
kais sakė viena darbšti aukštaitė, kai 
vieną pavakarę  rugpjūčio pabaigoje 
dėmesį atkreipė jos neįprastas užsiė-
mimas – tarsi žaistų su vienkartinė-
mis stiklinaitėmis, popieriaus skiau-
telėmis ir... pomidorais. Jų, žemų 
ir aukštų, įvairių spalvų, dydžio ir 
formų pilnas šiltnamis – norėdamas 
galėjai stebėti, kaip kasdien keičiasi 
spalvų paletė viduje. Nuo žalių – į 
tradicinį raudoną ar geltoną, oran-
žinį, juodą (o kur dar vis kitokia 
forma, dydis?) ir... žaliai žalią. Pasak 
ponios Audronės, dabar ten per 30 
rūšių, per keletą metų atsirinko iš 
gerokai didesnio kiekio: skaniausius, 
geriausiai besilaikančius, pagal noki-
mo laiką, tinkamiausius konservuo-
ti. Iš kur gavo? Ir pirko, atsisiuntė 
sėklų, bet bene daigiausia kolekcija 
pasipildė besidalijant su kitomis 
„pomidorų manija“ užsikrėtusio-
mis moterimis. Pasodina pomidorų 
ir lauke – kai kuriais metais auga 
puikiai. O labiausiai Audronė sako 
besidžiaugianti vadinamuoju šešia-
metriu (tikro veislės pavadinimo nė 
nežino, kai kas vadina „balerina“)... 
Lauke prie pietinės pastato sienos 
ne pirmus metus sodinama daržo-
vė iš tiesų tarsi lipa į dangų, gausiai 
veda, nors, pasak šeimininkės, atro-
do, lyg skurstų: lapai nei dideli, nei 
labai žali, tačiau vaisiai dera ilgai, ne 
tik skanūs, mat saulėje sunokę, bet 
ir tvirti, labai tinkami susiruošus į 
išvyką. 

Taigi – o tą pavakarę Audronė iš 

Gal dar apie rugpjūtį, kuris 
dalijo visokį gėrį, skleidė apža-
vus tarsi rūką virš pievų ar ežero: 
papuolei į pinkles – nebeišsiva-
duosi... Nuveda siaurais takeliais, 
kuriais gal tik paslaptingi gamtos 
sutvėrimai tevaikšto, į balto ber-
žyno tankmę – ir pasijunti lyg 
sap ne. Ne grybauti žinai čia atėjęs 
(o ir tų grybų šiemet tik virtua-
lioje erdvėje neįprastu laiku buvo 
pilna), ne kažko konkretaus... Tai 
ko? „Sužinosi paslaptį... Išgirsi tie-
są... Viską tau pasakys...“ Tikrai 
tai girdėjai, o gal tik sapnavai? Ar 
atvedė čia, į pažįstamą, bet seniai 
belankytą, vietą tas pojūtis, kurį 
gali įvardinti septintuoju ar net 
dešimtuoju, kad „kažkas dabar 
turi įvykti“. Gal ne čia – kitame 

Užkandėlė
Baklažanas, graikinių riešutų 

saujelė, po ryšelį krapų ir petražo-
lių, šaukštas alyvuogių aliejaus ir 
saulėgrąžų aliejaus kepimui, česna-
ko, druskos.

Baklažanas pjaustomas rie-
kelėmis, jei karsteli – sūdomas ir 
palaikius nuplaunamas,  nusausi-
namas. Jei kartumo nėra, truputį 
pasūdoma, apkepama keptuvėje su 
aliejumi iš abiejų pusių. Dubenė-
lyje maišomi smulkinti žalumynai, 
sutrinti česnakai, alyvuogių aliejus, 
aptepamos riekelės. Apibarstoma 
sutrintais riešutais. Yra kitų varian-
tų: kepama orkaitėje – mažiau rie-
balų, ant viršaus dedama mėgiamos 
užtepėlės, sūrio, barstoma priesko-
niais, sėklomis.

Baklažanai itališkai
2 baklažanai (apie 700 g), 800 

g prinokusių pomidorų, 200 g mo-
carelos, 50 g kietojo sūrio, 2 šaukš-
tai šviežio baziliko, druskos, pipirų 
ar kitų prieskonių – pagal skonį.

Baklažanai pjaustomi riekelė-
mis, sūdomi, palaikius nuplaunami, 
nusausinami ir apkepami. Be odelių 
pomidorai smulkinami ir kaitinami 
keptuvėje kartu su bazilikais, kol 
virs padažu, sūdoma, gardinama. Į 
kepimo formą įpilama šiek tiek pa-
dažo, dedamas baklažanų sluoksnis, 
padažo sluoksnis, barstoma puse 
kiekio kietojo sūrio, dedama pusė 
smulkintos mocarelos, vėl baklaža-
nai, padažas, likęs sūris, paskutinis 
sluoksnis baklažanų. Galima pasi-
likti padažo, truputį sūrio viršui. 
Kepama iki 170 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje pusvalandį.

Įdarytos paprikos
3 paprikos, 6 kiaušiniai, po 150 

g brokolio ir pievagrybių, svogū-
nas, druskos, pipirų, aliejaus.

Smulkiai pjaustytas svogūnas, 
grybai ir brokolis pakepinami su 
aliejumi (sviestu), dedami pries-
koniai, druskos. Didelės paprikos 
perpjaunamos, išvalomos, į kiekvie-
ną pusę dedama įdaro ir įmušamas 
kiaušinis. Sudedama į kepimo indą, 
pateptą riebalais ir kepama apie pus-
valandį iki 180 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje. Kiaušinį galima apibars-
tyti prieskoniais ar trupučiu sūrio.
Apkepėlė (lengviau nebūna)

8 bulvės (supjaustyti riekelė-
mis), 2 svogūnai (supjaustyti žie-
dais), apie 0,5 kg faršo – gali būti 
vienos rūšies ar maišytas, 200 
g grietinės, 150 g kietojo sūrio, 
šaukštas sojų padažo, pusė arba-
tinio šaukštelio krienų, druskos, 
pipirų.

Kepimo indą ištepus riebalais 
dedamas sluoksnis bulvių, paskui – 
svogūnų, paruošto faršo, aptepama 
iš grietinės ir prieskonių sumaišytu 
padažu. Kartojama. Barstoma tar-
kuotu sūriu ir kepama iki 180 laips-
nių įkaitintoje orkaitėje 30 min., 
paskui dar tiek pat – 160 laipsnių 
temperatūroje. Jei viršus ims skrus-
ti – pridenkite folija. Galima kepti 
ir žemesnėje temperatūroje – ilgiau 
užtruks, bet skonis tik pagerės. 

žemės krašte ar net kitoje plane-
toje – kol gausi žinią, praeis kažin 
kiek laiko, ir tavęs paties čia gal 
nebus, bet labai svarbu, kad šią 
akimirką būtum – šiugždančių 
lapų (sausa juk buvo rugpjūtį) 
prisėtame, tačiau dar labai žalia-
me beržyne. Ar ant kadaise tokio 
aukšto, o dabar menko upės šlai-
to – sumažėjo, susiaurėjo ir jos 
vaga...

...Tai ne kas kitas, o mūsų 
praeitis, kurios konkrečiais žo-
džiais nė nesugebėtume apibū-
dinti, primena save. Ir šaukia. 
Ta neapsakoma trauka nueiti, 
išgirsti, pamatyti – surišti kad ir 
menkiausiu mazgeliu kažkurią 
giją, apie kurios svarbą nė ne-
numanei (kartais sakome, kad 

Jūs apie rudenį? O gal dar ne? Vis dar pilnos 
lysvės gėrio...

tai – nuojauta)... Taip paaiškėja 
paslaptys, atsiskleidžia užverstų 
istorijų puslapiai ir artėjant rude-
niui išsiskleidžia ankstyvojo pa-
vasario gėlės žiedas. Nes pasakos 
neišgalvotos – kaip ir gyvenimas. 
Kaip tu jį bevartytum ar spalvin-
tum, atsitinka tai, kas ir turėjo 
atsitikti...

 ...Gal šiandien lis (paskutinę 
rugpjūčio dieną lijo – kažin, ar 
vaikai, kaip kad mes su jumis kaž-
kada, pirmadienį jaudinosi, koks 
bus oras? Veikiausiai ne tiek, kad 
mintys nutoltų nuo svarbiausių 
jiems dalykų), gal sakysime, kad 
jau prasideda blogasis laikas... O 
žemė gers tą lietų ir šiaip jau šią 
vasarą aukščio rekordus pasiekę 
augalai augs dar aukštesni, kraus 

naujus žiedus, ir skleisis jie šalia 
raudonų ar juodų uogų ir gels-
tančių kriaušių. „Anomalija“ gal 
piktinsis racionalieji. „Roman-
tika...“ atsidūsės lyrikai. Vienu 
metu žydinčiame ir raudonas uo-
gas senokai siūlančiame krūme, 
kurį vadina goji arba godži krū-
mu, kaip iki šiol dūgs kamanės ir 
bitės, visai nepaisydamos kalen-
doriaus ir mūsų nuotaikų. Iš tiesų 
tas krūmas – dygliuotasis ožerškis 
(ne ožekšnis!), džiovintų jo uogų 
būna ir pirkti. Žinovai teigia, kad 
tai – jaunystę išsaugančios ar net 
ją grąžinančios uogos. Rugpjūčio 
dovana rugsėjui – ir mums vi-
siems.

NIJOLĖ

• Geroji patirtis • „Jau netrukus – vėl sėja!“

tiesų ruošėsi būsimai sėjai. Sako, at-
radusi būdą, kaip patogiausiai, ne-
supainiojant rūšių, pasiruošti sėklų. 
Dabar jų jau nebeperka, nebent 
dalijasi. Į stiklinaites deda pomido-
rus, iš karto užklijuoja pavadinimą, 
paskui bent pora savaičių vaisiai 
bręsta. Atskyrus sėklas (jas gražiai 
paskleidžia ant tualetinio popie-
riaus, juo pridengia ir džiovina, su 

juo ir laiko) taip pat labai svarbu iš 
karto pažymėti rūšį, kaip ir vėliau 
– sodinant. Beje, daigus sodina į 
didesnius indelius (labai praverčia 
grietinės ar panašūs, juos kaupia – 
ir ne tik pomidorams), giliai, tada 
augalas būna stiprus. Pasvarstė, kad 
ir kitos gal panašiai daro, bet kai ku-
riuos tarsi paprastus dalykus tenka 
atradinėti...

O viena didžiausių sėkmių, 
kuria moteris šiemet džiaugiasi, tai 
dideli, skanūs baklažanai. „Pirmų-
jų poros metų baklažanų auginimą 
galiu vadinti tikra tragedija: gražiai 
augdavo dideli krūmai – vešlūs la-
pai, gražūs žiedai, o vaisių – nėra 
ar vienas kitas mažas užsimezga...“ 
Sako, įsisąmoninusi du dalykus. 
Besidomint, skaitant literatūrą pa-
aiškėjo, kad šioms daržovėms labai 
svarbu genėjimas – panašiai kaip 
pomidorams, tik dar labiau. Nesi-
gailint gražių atžalų, vešlios lapijos. 
Naujos rūšies baklažanas augo dai-
liu krūmeliu – teko jį nugenėti taip, 
kad liktų vienas stiebas, o rezultatas 
– dideli, beveik apvalūs labai gero 
skonio vaisiai. Audronės įsitiki-

nimu, viena jos, o ir ne jos vienos, 
daromų klaidų – daržovių sodinimas 
šiltnamyje „draugišku būriu“: juk 
mėgstame sodinti pramaišiui papri-
kas, pomidorus, baklažanus... „Kiek-
vienam augalui, rūšiai reikia savos 
erdvės – tuo įsitikinau. Dabar pomi-
dorai auga vieni, o kitame šiltnamyje 
– kiekvienai daržovei atskiras plotas. 
Anksčiau ir aš paprikas sodindavau 
tarp pomidorų – tikrai nebuvo nieko 
gero. Dabar viskas atskirai“. Papriko-
mis ji irgi džiaugiasi – visų rūšių pui-
kiai užderėjo. Kokia ypatinga trąša? 
Dilgėlių raugas – reikia tik nepatin-
gėti pasidaryti, nieko geriau už jį dar 
neatrado. O ar turi įtakos mėnulio 
fazės, juk kartais tik vienintelė diena 
esą tinka sėti ar sodinti... „Niekada 
gyvenime nežiūrėjau į mėnulį ar ka-
lendorių ir nesukau galvos, kokia jo 
fazė. Kai manau ir matau, kad laikas, 
tada ir darau.“

...Beje, apie sėją prakalbome ne-
atsitiktinai: jau gruodžio pabaigoje 
ar prasidedant sausiui Audronė bers 
į žemę paprikų sėklas...

Lina VOLUNGYTĖ

Tvarkingai sudėti į dėžę pomidorai porą savai-
čių brandins sėklas.             Pašnekovės albumo nuotraukos    

„Šešiametris“ pomidoras, lipdamas aukštyn, 
gausiai žydi ir mezga vaisius...

Audronės derlius: senesnės ir naujos rūšies baklažanai skiriasi ir 
spalva, ir forma.
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Vietoje aikštelių – specialūs konteineriai  
atliekas atvežti buvo paprasta, nes 
su niekuo nieko nereikėjo derinti. 
Nutarę, kad daiktas nereikalingas, 
jį padėdavo prie namų tvoros, o 
į aikštelę atgabendavo nurodytu 
laiku. Žiūrėsime, kaip viskas bus, 
kai bus patvirtina naujoji tvarka. 
Galbūt per daug nuogąstauju, 
tačiau tikimybė, kad atliekų 
bus surinkta ne tiek, kiek buvo 
surenkama aikštelėse, yra, – nuo-
mone dalijosi Gudelių seniūnijos 
seniūnas.

Sveikatos ugdymo naujienos 
iš lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

(Atkelta iš 8 psl.) 
Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

dvi grupės po du kartus pateko 
tarp geriausiųjų. O pristatymus 
per karantiną auklėtojos kūrė kar-
tu su vaikų tėveliais, kurie fiksavo 
veikų veiklas.

„Aitvariukų“ grupės komanda 
balandžio mėnesio iššūkyje „Svei-
katos veiksnys – sveika aplinka“ 
pateko tarp geriausiųjų. O  bir-
želio mėnesį tarp geriausių darbų 
pirmas vietas užėmė  dvi lopšelio-
darželio „Šaltinėlis“ komandos: 
„Aitvariukų“ ir „Meškučių“ su 
pristatymais mėnesio iššūkiui 
„Žolynų takeliais – į sveikatos 
kelią“.

Liepos mėnesio iššūkis buvo 
„Jei sveikas maistas – nereikalingas 
ir vaistas“, o rugpjūčio mėnesio 
iššūkis „Geriausi draugai – oras, 
saulė ir vanduo“. Dabar vaikai 
laukia naujų iššūkių.

„Suvalkiečio“ informacija

Marijampolės onkologinių ligonių asociacijos „Rūpestėlis“ nariai 
aplankė Šiluvą.   Reginos Plikaitienės nuotrauka

Rita LIŽAITYTĖ

Sutarė pailginti sklypų 
nuomos terminą

Stebint posėdį buvo nesunku 
suprasti, kad visai ant nosies – 
Seimo rinkimai, nes aktyviausiai 
kalbėjo ir nuomones reiškė tie 
Tarybos nariai, kurie kandidatuoja 
2020-ųjų Seimo rinkimuose, vyk-
siančiuose spalio 11 dieną. 

Aktyviai nuomonėmis dalintasi 
priimant sprendimą dėl žemės 
sklypų nuomos laikotarpio pailgi-
nimo Marijampolės LEZ. Pasirodo, 
daugumoje Lietuvoje veikiančių 
LEZ, savivaldybių administracijos 
sklypus įmonėms išnuomoja 99 
metams. Marijampolės savivaldybė 
teisę naudotis LEZ žeme įmonėms 
suteikia tik 49 metams. Siekiant 
vienodų konkurencinių sąlygų, 
Tarybai pasiūlyta pritarti 99 metų 
žemės nuomos terminui. 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) 
atstovui Valdui Pileckui pasidarė 
smalsu, kiek įmonės, veikiančios 
LEZ, atseikėja už naudojimąsi 
žeme Marijampolės savivaldybei. 
Meras Povilas Isoda paaiškino, 
kad Savivaldybė žemę LEZ vei-
kiančioms įmonėms nuomoja 
neatlygintinai. „Svarbu ne žemės 
nuomos pinigai, o kokią pridėtinę 
vertę įmonės, veikiančios LEZ, 
sukuria. Ją matuojame sukurto-
mis darbo vietomis ir sumokėtais 
mokesčiais, kurie patenka į Savi-
valdybės biudžetą“, – paaiškino 

meras ir netrukus Tarybos nariai 
sprendimui vieningai pritarė.

Kokios „Sūduvos 
vandenų“ ir „Kalvarijos 

komunalininko“ 
sujungimo galimybės?
Pradėjus svarstyti pakeistą UAB 

„Sūduvos vandenys“ 2019–2021 
metų veiklos planą, Tarybos na-
riams kilo daug klausimų. Ne dėl 
plano, o kitų, netiesiogiai su juo 
susijusių dalykų.

Jau kuris laikas kalbama apie 
„Sūduvos vandenų“ ir UAB „Kalva-
rijos komunalininkas“ sujungimą. 
Kiek ir kas dėl to nuveikta, pirmoji 
pasiteiravo TS-LKD atstovė Vaida 
Pituškienė. Jai antrindamas par-
tijos kolega Andrius Vyšniauskas 
domėjosi, ar ne laikas apie ben-
drovių jungimąsi paklausti Tary-
bos nuomonės? Politikas klausė, 
jei bus nuspręsta sujungti dviejų 
savivaldybių vandenį tiekiančias 
ir nuotekas tvarkančias įmones, ar 
marijampoliečiai neturės dotuoti 
Kalvarijos gyventojų? 

Darbo partijos frakcijos atstovas 
Tadas Račius teigė, jog yra girdėjęs, 
kad „Sūduvos vandenų“ vadovas 
buvo pateikęs siūlymą mažinti 
darbo užmokestį darbuotojams, 
todėl domėjosi, kokia yra „Sūduvos 
vandenų“ finansinė būklė ir įmo-
nės mikroklimatas. Tarybos narys 
teigė girdėjęs, kad minties mažinti 

atlyginimus darbuotojams buvo 
atsisakyta, nes prieš tokį sprendimą 
sukilo profesinė sąjunga, ir klausė, 
ar tai teisinga informacija. Kęstutis 
Traškevičius smalsavo, kaip įmonei 
sekasi išieškoti pinigus iš skolinin-
kų, mažinti vandens nuostolius.

Posėdyje dalyvavęs „Sūduvos 
vandenų“ direktorius Žydrūnas 
Čekauskas, atsakydamas į Tado Ra-
čiaus klausimą, teigė, kad mažinti 
atlyginimus įmonės darbuotojams 
iš tiesų buvo planuota, tačiau, 
kaip ir sakė T. Račius, atsižvelgus į 
profsąjungos pareiškimus ir argu-
mentus darbo užmokesčio nutarta 
nemažinti. „Radome kitų būtų 
pagerinti įmonės finansinę padėtį, 
kuri, reikia pripažinti, lyginant su 
pernai metais, yra nuostolinga. 
Nepaisant to, „Sūduvos vandenys“ 
yra rentabilūs, finansinius įsiparei-
gojimus vykdo, paskolas moka“, 
– tikino Ž. Čekauskas ir pažymėjo, 
kad vien pernai įmonė iš vartotojų 
išieškojo skolų už maždaug 170 
tūkst. eurų ir 30 proc. sumažino 
vandens nuostolius. 

Komentuodamas „Sūduvos 
vandenų“ ir „Kalvarijos komuna-
lininko“ sujungimo galimybes, 
LVŽS atstovas Taryboje, Kalvari-
jos savivaldybės administracijos 
direktorius Kęstas Spūdys sakė, 
kad speciali darbo grupė šiuo metu 
sistemina duomenis apie galimą 
įmonių sujungimą ir kai duomenys 
bus apdoroti, pateiks Tarybai – šiai 

beliks nutarti verta ar ne jungti šias 
įmones. 

Vicemeras Paulius Marozas 
pridūrė, kad sujungimo klausi-
mas dar nagrinėjamas, o Tarybai 
svarstyti bus pateiktas kaip būdas 
gerinti vandens kokybę ir tiekimą 
platesniam gyventojų ratui. „Fi-
nansine įmonių sujungimo nauda 
neabejojama, nes bus galima įsisa-
vinti apie 15 mln. eurų, – paaiškino 
vicemeras ir galiausiai siūlymui pa-
tvirtinti UAB „Sūduvos vandenų“ 
2019–2021 metų veiklos plano 
pakeitimus Taryba pritarė.

Šilumos kainos nemažės
Daugybės pasisakymų ir nuo-

monių sulaukė TS-LKD atstovo 
Jono Bieliausko pristatytas siūlymas 
pakeisti 2019 metų rugpjūtį priim-
tą sprendimą „Dėl Marijampolės 
savivaldybės 2019–2023 metų 
veiklos prioritetų patvirtinimo“. Juo 
Tarybai buvo pasiūlyta mažinti cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos kainą 
Marijampolėje. Suskaičiuota, kad 
bendrovės „Litesko“ filialo „Mari-
jampolės šiluma“ tiekiamos šilumos 
kaina (62,60 Eur/MWh su PVM) 
yra viena didžiausių Lietuvoje ir net 
53 proc. viršija vidutinę centralizuo-
tai tiekiamos šilumos kainą šalyje 
(40,88 Eur/MWh su PVM).

Visi Tarybos nariai kone vie-
ningai sutarė, kad šilumos kaina 
Marijampolėje yra iš tiesų pernelyg 
didelė. Svarstyta, kad efektyviausias 

būdas ją sumažinti vartotojams – 
perimti šilumos ūkį į Marijampolės 
savivaldybės rankas. 

Deja, viskas ne taip paprasta, 
kaip atrodo. Pasak socialdemok-
rato Sigito Valančiaus, šiuo metu 
„Marijampolės šiluma“ įmonei 
„Litesko“ išnuomota pagal sutartį. 
Anot Tarybos nario, nutraukti ją 
anksčiau laiko kainuotų didelius 
pinigus – Savivaldybei tai būtų 
nepakeliamas finansinis smūgis. 
„Pinigų dar tektų skirti šilumos 
ūkio priežiūrai ir atnaujinimui, 
todėl vargu ar perėjęs savivaldybės 
žinion šilumos ūkis galėtų staiga su-
mažinti kainas“, – atkreipė dėmesį 
S. Valančius, ir Taryba siūlymui 
nusprendė nepritarti.

Pritarė rezidentų studijų 
apmokėjimui

Pasiūlymui apmokėti gydytojų 
neurologo, psichiatro ir gastroen-
terologo, reziduojančių Marijam-
polės ligoninėje, studijas Taryba 
pritarė, tačiau daugiau dėmesio ir 
kalbų buvo skirta ne šiam sprendi-
mo projektui aptarti, o klausimams 
apie ligoninės vadovą. Andrius 
Vyšniauskas domėjosi, kada bus 
įteisintas Audronės Kuodienės at-
leidimas ir kada bus paskirtas nau-
jasis vadovas. Meras Povilas Isoda 
paaiškino, kad atleidimo klausimas 
įstrigęs teisme, nes tokį sprendimą 
apskundė pati A. Kuodienė. 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Baziliką ir Apsireiškimo koply-

čią jungia vientisa sakrali erdvė, 
kurią sugalvojo pal. Teofilius 
Matulionis. Atlaidų metu aikštė 
virsta pagrindine pamaldų vieta, 
talpinančia per 2 tūkst. piligrimų. 
Čia stovi įdomaus likimo Mergelės 
Marijos skulptūra, grąžinta į aikštę 
tik 1992 m. O 1993 metais šv. 
popiežius Jonas Paulius II aplankė 
Šiluvą ne bet kokiu būdu, o at-
skrisdamas… sraigtasparniu. Čia, 
prie nusileidimo aikštelės, dabar 
pastatytas kryžius, nuo kurio ir 
prasideda dvasinė kelionė po šven-
tovę. Aikštėje prieš koplyčią 2008 
metais atidengtas paminklas Jonui 
Pauliui II, minint popiežiaus vieš-
nagę Lietuvoje.

Rožinio malda – viena po-
puliariausių pasaulyje. Jos cen-

• Marijampolės 
savivaldybėje •

Diskusijų audrą sukėlė šiluma ir vanduo
Baigiantis rugpjūčiui posėdžiauti buvo susirinkusi Savivaldybės taryba. Pirmadienį vykusiame 9-ojo šaukimo 19-ajame Tarybos 

posėdyje sprendimai priimti dėl Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (LEZ) sklypų, diskutuota apie „Sūduvos vandenų“ situ-
aciją, centralizuotai tiekiamos šilumos kainą, Marijampolės ligoninėje reziduojančių gydytojų studijų apmokėjimą.

tre – Kristaus gyvenimas, kurį 
mums suprasti ir apmąstyti pa-
deda labiausiai Jį pažinęs žemiš-
kasis asmuo – Jo motina Marija. 
Piligrimus rožinio maldai kviečia 
vaizdingos abipus aikštės įrengtos 
Marijos rožinio slėpinių stotys. 
Jėzaus gyvenimo apmąstymas 
keliaujant po visiškai nutilusią 
aikštę ne vienam tapo gražia pre-
liudija į šv. Mišias, kurios Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilikoje buvo aukotos už Mari-
jampolės onkologinius ligonius ir 
jų šeimas.

Nuoširdžiai dėkojame UAB 
„Mantinga“ vadovams už suteiktą 
galimybę apsilankyti Šiluvoje.

Romutė KARČIAUSKIENĖ
POLA kortelių ambasadorė 

Marijampolėje

Kelionė į Šiluvą

gabenti ir į Gudelių seniūniją.
– Suprantu, kad jei tokie 

konteineriai bus atvežami, jiems 
statyti derėtų parinkti tankiausiai 
apgyvendintas vietas. Galbūt ten 
sistema ir veiks, bet ten, kur gy-
ventojų mažiau, atliekų surinkimo 
mašiną teks kviestis į namus. Tai 
reiškia papildomus nepatogumus, 
kurie gali numušti ūpą tvarkingai 
išgabenti šiukšles. Gali būti, kad 
užuot varginęsi – skambinę ir lau-
kę mašinos – šiukšles gyventojai 
tiesiog mes į pamiškes. Į aikštelę 

(Atkelta iš 5 psl.)
– O kai aikštelių nebeliko, 

vėl pastebime aplinkos teršimo 
atvejų – praėjusią savaitę neseniai 
sutvarkytoje paežerėje radome 
kelis maišus statybinių atliekų, – 
patirtimi dalijosi Ž. Krulikas. 

Sužinojęs, jog aikštelės bus 
naikinamos, Ž. Krulikas bandė 
derėtis, kad Gudelių seniūnijoje 
jos būtų paliktos. Deja, išimčių 
seniūnijai niekas netaikė, todėl 
jei bus nuspręsta vietoje aikštelių 
pastatyti konteinerius, jie bus at-

Nuotrauka iš darželio archyvo
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Loreta TUMELIENĖ

Pasak Marijampolės autobusų 
parko direktorės Dalytės Venč-
kauskienės, ją maloniai nustebi-
no iš Čikagos atkeliavęs laiškas. 
„Nuolat mus, gyvenančius toli 
nuo Lietuvos, kultūrininkus bei 
žurnalistus, džiugina Tėvynėje 
dirbantys istorikai, muziejininkai, 
žurnalistai. Jie nuolat papildo 
mūsų paveldo aruodą vertingais 
leidiniais. Šiandien sužinojau, kad 
neseniai knygų rinkoje pasirodė 

monografija „Viešasis transportas 
Marijampolės krašte“. Man, kaip 
savanoriui žurnalistui (beje, 1954 
metais Čikagoje gimusiam istori-
kui, 1923 metais Marijampolėje 
gimusios Vilhelminos Kubiliūtės 
sūnui), jei aplinkybės tik leistų, 
būtų be galo smagu recenzuoti 
jūsų išleistą knygą seniausiame 
pasaulyje (leidžiamas nuo 1909 m. 
Čikagoje) laikraštyje „Draugas“, – 
rašė Raimundas Marius Lapas. 

Direktorė į Čikagą išsiuntė 
tris knygas. Vieną jų – su Gin-
taro brolio Vytauto dedikacija ir 

Gintaro Kandroto knyga – Čikagoje
Vasarą „Suvalkiečio“ redakciją pasiekė džiugi žinia. Mūsų šviesaus atminimo redaktoriaus Gin-

taro Kandroto knyga „Viešasis transportas Marijampolės krašte“ sulaukė susidomėjimo ir Jung-
tinėse Amerikos Valstijose. Knygos leidėja – UAB „Marijampolės autobusų parkas“ – kraštiečio 
išeivio prašymu į Čikagą išsiuntė tris šios knygos, pasakojančios apie transporto vystymąsi per visą 
XX amžių, egzempliorius.

Gintaro Kandroto knyga nukeliavo į Vėjų miestą. 
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Daugėja valstybių, 
iš kurių grįžus 

privaloma 
izoliuotis

Grįžtantiems iš Italijos, Slo-
vėnijos, Slovakijos ir Baltarusijos 
nuo šio pirmadienio privaloma 
dviejų savaičių izoliacija.

Remiantis Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centro duo-
menimis, šiose šalyse sergamumo 
koronavirusu rodiklis per pasta-
rąsias 14 dienų viršijo 16, tačiau 
nepasiekė 25 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų. Iš Italijos, Slovėnijos ir 
Slovakijos leidžiama atvykti ir už-
sieniečiams, tačiau jiems taip pat 
būtina dviejų savaičių izoliacija. Iš 
Baltarusijos atvykti užsieniečiams 
draudžiama, išskyrus Vyriausybės 
numatytas išimtis. Šalių, iš kurių 
grįžus nereikia saviizoliuotis, lieka 
vis mažiau: Estija, Suomija, Ven-
grija ir Latvija. 

Daugiau lėšų 
melioracijai

Remiantis Kazlų Rūdos savi-
valdybės administracijos Melio-
racijos skyriaus informacija, 2020 
metais savivaldybės melioracijos 
statinių remontui papildomai 
skirta 70 tūkst. Eur. Iš šių lėšų 
parengtas melioracijos statinių 
remonto projektas „Kazlų Rūdos 
savivaldybės Vabalkšnės upelio 
dalies ir Vabalkšnės upelio baseino 
griovio dalies ir jų statinių remon-
to darbai“.

Numatoma suremontuoti 
2,730 km griovių, 0,018 km 
drenažo linijų, 29 vnt. žiočių 
ir pralaida. Šiuo metu vykdo-
mos viešojo pirkimo procedūros. 
Darbų pradžia numatyta rugsėjo 
mėn., pabaiga – šių metų gruodžio 
15 d.

Autobusų eismą 
organizuos kartu

Kauno rajono savivaldybė 
informavo, kad Taryba pritarė 
bendradarbiavimo sutarčiai vie-
šojo transporto maršrutų srityje, 
kuri leis organizuoti trijų kaimy-
ninių savivaldybių (Kauno rajono, 
Prienų ir Kazlų Rūdos) teritorijas 
jungiančius autobusų maršrutus.

Jau nuo rugsėjo startuos du 
maršrutai, apimantys tris savival-

turintys žmonės. Renginys buvo 
ne tik kupinas gerų emocijų, bet ir 
įtraukė daugybę miesto gyvento-
jų, tokiu būdu prisidėdamas prie 
solidarumo, tolerancijos, pagarbos 
vienas kitam ugdymo. Minėtomis 
vertybėmis grindžiama ir Europos 
solidarumo korpuso programa, 
kuri prisideda prie projekto „I‘m 
possible“ ir renginio „Sporto nak-
tis“ įgyvendinimo.

„Sporto nakties“ dalyviai ir 
žiūrovai džiugino aktyvumu ir 
puikiu nusiteikimu įsitraukiant 
į renginio veiklas net ir po vi-
durnakčio. Šio renginio dalyviai 
buvo apdovanoti rėmėjų prizais, 
o aukščiausias vietas iškovojusieji 
– medaliais ir taurėmis. „Džiaugia-
mės, kad „Sporto naktis“ subūrė 
tokį gausų dalyvių, prisidedančių 
organizacijų, rėmėjų, partnerių 
būrį ir prisidėjo prie bendruome-
nės narių aktyvinimo, įtraukimo 
bei bendrystės kūrimo“, – teigė 
asociacijos prezidentė Raimonda 
Bogužaitė.

Renginys „Sporto naktis“ yra 
iš dalies finansuojamas Europos 
solidarumo korpuso programos 
ir Marijampolės savivaldybės 
lėšomis.

„Suvalkiečio“ ir organizatorių 
informacija

Iššūkiu renginio dieną tapo 
vėl privalomas kaukių dėvėjimas, 
tačiau laikantis saugumo reika-
lavimų renginys įvyko, o sporto 
entuziastai varžėsi iki išnaktų. Be 
tradicinių sporto šakų, marijam-
poliečiai galėjo varžytis ir šaškių, 
šachmatų bei neseniai mūsų mies-
te atsiradusio badmintono turny-
ruose. „Norėjome pasiūlyti kuo 
daugiau skirtingų veiklų Marijam-
polės bendruomenei suteikiant 
galimybę labai plačiam žmonių 
ratui, nepriklausomai nuo jų ly-
ties, amžiaus, negalios, dalyvauti 
renginyje. O suprasdami, jog svei-
kas gyvenimo būdas nesusideda 
vien iš fizinio aktyvumo, siūlėme 
dalyvauti sveikuoliškų kokteilių 
edukacijoje“, – teigė organizacijos 
narė Oresta Masikonytė. 

Pagrindinė tikslinė auditorija, 
į kurią buvo orientuotas renginys 
– jaunimas, ši amžiaus grupė vei-
klose dalyvavo aktyviausia. Šaškių 
turnyre buvo galima pasivaržyti 
ir su ypatingu jaunuoliu – Ryčiu 
Domarku, kuris yra sporto meis-
tras, Pasaulio šaškių iki 19 metų 
vicečempionas. Į „Sporto nakties“ 
veiklas įsiliejo ir vyresni bendruo-
menės nariai, kurie kartu dalyvavo 
turnyruose, palaikė žaidžiančias 
komandas. Kai kuriuose turnyruo-
se dalyvavo ir negalių ar sunkumų 

dybes. 159-asis autobusas važiuos 
maršrutu: Kaunas–Garliava–Mas-
taičiai–Pažėrai–Sodų bendrija 
„Aronija“–Jūrė, 106-ojo autobuso 
maršrutas bus Kaunas–Garliava–
Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–
Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda.

Savivaldybės sutarė, kad marš-
rutų tvarkaraščiai bus derinami 
bendru sutarimu.

Maršrutą visos trys savivaldy-
bės kompensuos po lygiai, pagal 
faktinę maršrute su nuolaida par-
duotų važiavimo bilietų negautų 
pajamų sumą.

Vežėjui nuostolius, patirtus 
vykdant keleivinio kelių transpor-
to viešųjų paslaugų įsipareigoji-
mus, pagal maršrutu atliktą ridą 
taip pat kompensuos kiekviena 
savivaldybė savo teritorijoje, o 
nuostolius, patirtus vykdant marš-
rutą Kauno miesto savivaldybėje, 
po lygiai kompensuos visos trys 
savivaldybės.

Visą rugsėjį 
– padidintas 

dėmesys eismo 
saugumui

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams į gatves ir kelius tra-
diciškai sugrįžta jaunieji eismo 
dalyviai. Intensyviame eisme 
dalyvaus daugiau pradedančiųjų 
vairuotojų, keliuose padidės trans-
porto priemonių srautai. Todėl 
prie ikimokyklinio, bendrojo 
ugdymo, aukštųjų ir profesinio 
mokymo įstaigų bus sustiprintos 
policijos pajėgos. 

Išskirtinis dėmesys bus ski-
riamas vaikams ir jų saugumui. 
Pareigūnai sustiprins patruliavimą 
greta mokyklų ir vaikų darželių 
esančių sankryžų, užtikrindami 
eismo saugumą. Dėmesys bus ski-
riamas ir žmonių masinio susibū-
rimo vietoms (prekybos centrams, 
renginių ir pramogų vietoms, 
traukos objektams ir pan.). Pa-
reigūnai prižiūrės prekybos įmo-
nes, prekiaujančias alkoholiniais 
gėrimais ir tabako gaminiais, kad 
nepilnamečiai neįsigytų alkoholio 
ir tabako gaminių.

Keliuose bus organizuojami 
atsitiktiniai mokyklinių, taip 
pat maršrutinių autobusų ir kitų 

transporto priemonių, vežančių 
vaikus į mokyklas ir iš jų, vairuo-
tojų blaivumo patikrinimai. Bus 
tikrinama ir transporto priemonių 
techninė būklė. 

Prasidėjo lašišų 
žvejybos sezonas

Rugsėjo 1-ąją prasidėjo lašišų 
ir šlakių žvejybos sezonas – bus 
išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 
šioms žuvims žvejoti iki spalio 15 
d. Neryje ir tose upėse, kurios 
nurodytos Limituotos žvejybos 
vidaus vandenyse organizavimo 
ir vykdymo, limituotos žvejybos 
reguliavimo priemonių ir sąlygų 
nustatymo, paskelbimo ir atšau-
kimo tvarkos aprašo 2 lentelėje. 
Nemune nuo šių metų draudžia-
ma žvejoti į nerštą traukiančias 
lašišas.

Žvejojantiems lašišas ir šla-
kius vertėtų nepamiršti, kad nuo 
rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taip 
pat draudžiama žvejoti ties Ne-
ries, Šventosios, Jūros, Minijos 
ir Žeimenos pagrindinių intakų 
žiotimis. Žvejo mėgėjo kortelės 
lašišoms ir šlakiams būna tik pa-
ros galiojimo trukmės, jas privalu 
turėti žvejybos vietoje. 

Sumainys žiedus
Rugsėjo 4-ąją Marijampolės 

savivaldybės Civilinės metri-
kacijos skyriuje tuokiasi: Elvyra 
Malinauskaitė ir Valius Ulevičius 
(13.40 val.); Kristina Maladaus-
kaitė ir Tomas Saltonas (14 val.); 
Sandra Ulidė ir Tomas Antanaitis 
(14.30 val.); Vilija Alaburdienė ir 
Tomas Kilinskas (15 val.). 

Rugsėjo 5-ąją žiedus sumainys: 
Laura Kaminskaitė ir Aivaras Ūsas 
(12 val.); Ingrida Stankevičienė 
ir Arūnas Virbickas (12.30 val.); 
Dovilė Karpavičiūtė ir Vilmantas 
Večkys (13 val.); Diana Stachne-
vičienė ir Rimantas Maslauskas 
(13.30 val.); Kristina Sinickaitė ir  
Lukas Vyšniauskas (14 val.); Indrė 
Šlekytė ir Matas Gvazdaitis (14.30 
val.); Aistė Liknickaitė ir Vaidas 
Karčiauskas (15 val.). 

Kalvarijos savivaldybės Civi-
linės metrikacijos skyriuje rugsėjo 
5-ąją žiedus sumainys Arūnas 
Šatinskas ir Elena Liankaytene 
(13 val.).

„Suvalkiečio“ informacija

parašu. „Man džiugu, kad taip 
toli iškeliavo Gintaro knyga, kad 
gimusieji taip toli nuo Lietuvos ir 
Marijampolės tebeseka jos gyve-
nimą ir domisi tuo, kas vyksta“, 
– kalbėjo Dalytė Venčkauskienė. 

R. Lapas, gavęs knygą, dė-
kojo Autobusų parko vadovei, 
pasidžiaugdamas įdomia knyga, 
jos autoriaus Gintaro Kandroto 
kruopščiu darbu. Anot žurnalisto, 
tai istorinis paminklas Sūduvai. 
„Tai ne vien faktai, žmonės, įdo-
mybės. Tai yra miesto praeities 
siela.“ 

R. Lapas papasakojo, kad jis 
yra paruošęs medžiagą knygai 
apie Marijampolės pašto istoriją 
1800–1955 metais, surinkęs daug 

iliustracijų. Žurnalistas labai norė-
tų, kad atsirastų kas nors, galintis 
išleisti šią knygą.  

• Sportas •

Naktis sportui – ne kliūtis
Vieną paskutinių vasaros savaitgalių Marijampolėje praūžė 

asociacijos „Jaunimas YRA“ organizuota „Sporto naktis“. Dalyviai, 
kurių susirinko apie 150, varžėsi krepšinio, tinklinio, futbolo, ba-
dmintono, šaškių turnyruose. Renginio metu buvo siekta suburti 
marijampoliečius, paskatinti jų sportinį aktyvumą, įsitraukimą, 
toleranciją vienas kitam.

Aikštelėse virė aistringos kovos. Vytauto KURALAVIČIAUS nuotrauka

• Kas? Kur? Kada? •



2020 m. rugsėjo 2 d.12 psl.

Marija BURBIENĖ

Nebaisus lietus buvo tik auga-
lams. Palaistyti jie atsigavo, sušvito 
vaiskia žaluma. Naujus rudeninių 
gėlių kilimus išdėstę gėlininkai 
siūlė įvairių spalvų ir dydžių viržių 
– jų vazonėliai kainavo 2–7 Eur. 
Šluotelines hortenzijas pardavinėjo 
po 7 Eur, dekoratyvines žoles – po 
4–10 Eur, alūnes ir veronikas – po 
3 Eur. Už pūkenio krūmelius prašė 
po 12 Eur, rožių – po 4–5 Eur. 
Chrizantemų vazonėlis kainavo 
3–3,5 Eur, našlaičių – 50 ct, dau-
giamečių astrų – 3,5 Eur.

Viliojo vaismedžiai, apkibę 
obuoliais, slyvomis, kriaušėmis, 
arba vazonuose prie kiekvieno 
augalo sudėti vaisiai. Įvairių veis-
lių obelaites, kriaušaites, slyvaites 
pardavinėjo po 10 Eur. Tiek pat 
kainavo ir aktinidijos, ir riešutme-
džiai. Už sausmedžius, šilauoges, 
besėkles vynuoges prašė po 8 Eur, 
geltonuosius agrastus – po 5 Eur.

Apdangstytuose nuo lietaus 
narveliuose susiglaudę šildėsi triu-
šiai – juos pardavinėjo po 7–25 Eur. 
Už dekoratyvinius triušiukus prašė 
po 10 Eur, jūros kiaulytes – po 8 
Eur. Saulę linksmu kakarieku šaukė 

Dalyvius pasveikino Lietuvos 
Respublikos Seimo narys profeso-
rius A. Gumuliauskas, konferen-
cijos vedėjas istorikas Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio 
režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti narys A. Bubnys ir drau-
gijos „Suvalkija“ pirmininkė B. 
Kižienė. 

Dėl COVID-19 epidemijos 
iš Lenkijos, Suvalkų Trikampio, 
negalėjusių atvykti svečių prane-
šimai susirinkusiems pageidaujant 
bus išsiųsti asmeniškai kiekvienam 
elektroniniu paštu. Tai prof. B. 
Makausko paruoštas darbas „Su-
valkų krašto lietuvių išvietinimas 
– Stalino ir Hitlerio suokalbio 
išdava“, J. Paransevičiaus prane-

dekoratyvinis gaidys – juos parda-
vinėjo po 8–25 Eur (pora kainavo 
15–50 Eur). Pirmą kartą į Kalvari-
jos turgų atvažiavusi alytiškių pora, 
nors ir slėpdamiesi nuo lietaus po 
bagažinės dangčiu, šypsojosi: nors 
pirkėjų mažai ir galima sakyti, kad 
pirmas turgus prisvilo, vis dėlto 
kelionė nebuvo veltui – tris vištas 
pardavė. O jų užaugintos ispaniškos 
juodos vištos minorkos, dedančios 
baltus kiaušinius, kainavo po 10 
Eur. Buvo atvežę dzūkai ir kalma-
gorų veislės žąsiukų, kurie dydžiu 
nenusileidžia suaugusioms žąsims. 
Už juos prašė po 25 Eur. 

Daugiausia pirkėjai dairėsi į 
maisto autobusėlius, kur pilna 
mėsos ir jos gaminių. Šviežios 
kiaulienos kumpio kilogramas kai-
navo 4–4,2 Eur, šoninės – 4,2 Eur, 
sprandinės – 5,5–6 Eur, vidinės 
išpjovos – 5,5 Eur, karkų – 1,8 Eur. 
Už kilogramą sūdytų lašinių prašė 
5 Eur, šoninės – 5,8 Eur, sūdytos 
nugarinės su lašinukais – 6,3–6,9 
Eur, nugarinės be lašinių – 8,95 
Eur. Šaltai rūkytos nugarinės kilo-
gramas kainavo 6,9–7,2 Eur, kum-

šimas „Suvalkų krašto lietuviai po 
GMS įvykdymo“. 

Suvalkiečių draugijos „Su-
valkija“ pirmininkė B. Kižienė 
apibendrindama konferenciją 
priminė ir problemas, su kurio-
mis susiduria nepriklausomoje 
Lietuvoje perkeltųjų pagal GMS 
šeimose okupacijų metais gimu-
sieji 186 vaikai, turintys Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro išduotus nukentėju-
sio-perkeltojo pažymėjimus.

Šie asmenys turi sunkumų 
dėl nusavinto turto sugrąžinimo, 
pensijų, jau nekalbant apie tai, 
kad jų likimais mažai besidomima 
ir viešinama žiniasklaidoje netgi 
dabar.

Keletas 
trumpų 

pasakojimų, 
kuriais 

pasidalijo 
konferencijos 

dalyvės 
Adelė Vosy-

lienė-Kajokai-
tė: „Mano tėvas 
Vincas Kajokas 
Slabados kaime 
turėjo apie 80 
hektarų žemės, 
gražią sodybą, 
ūkinius pastatus. 
Turtą įsigijo pini-
gų užsidirbęs per 
24 metus  Jung-

tinėse Amerikos Valstijose. Šeimą 
sukūrė tik grįžęs į gimtąsias vietas. 
1941 m. šeima buvo iškeldinta į 
Lietuvą, važiavo vienu arkliu pa-
kinkytu vežimu, mamytė laukėsi 
manęs (gimiau po kelių mėnesių 
Lietuvoje), o dar reikėjo pasirū-
pinti trimis vaikais. Atvažiavome 
kažkur netoli Kauno, paskui ap-
sigyvenome netoli Marijampolės 
iškeldinto vokiečio Cyro ūkyje 
Gudinės kaime. Per karą Cyras 
grįžo į savo ūkį, ir mes turėjome 
kraustytis kitur. Gyvenamąją vietą 
dar teko keisti kelis kartus. Kartą 
besibaigiant karui manęs ir ma-
mytės vos neužmušė sprogmens 
skeveldros, kai mama norėjo 
išnešti į lauką mane iš slėptuvės 
pakvėpuoti grynu oru. Betrūko 
kelių žingsnių... Vėliau tėvelis 
pasiligojo, mamai nelengva buvo 
mus užauginti. Kai Lietuvoje 
buvo atkurta nepriklausomybė, 
brolis gavo 29 hektarus žemės 
kaip kompensaciją už tėviškėje 
likusį turtą.“

Ona Savickienė-Andreičikai-
tė: „Tėvai buvo nuo Pelalių,1941 
metais mūsų šeimą atkeldino į 
Lietuvą, tais pačiais metais gimiau 
ir aš. Buvome 6 vaikai šeimoje. 
Pirmiausia mus apgyvendino Pa-
luknės dvare prie Vilniaus, paskui 
prie Trakų. Karo pabaigoje atsidū-
rėme prie Sangrūdos. Važiavome 
vilkstine civiliai, netoli buvo 
frontas. Užskrido vokiečių lėktu-
vas, ėmė bombarduoti. Mamytę 
užmušė, o brolį smarkiai sužeidė. 

• Po turgų 
pasižvalgius • Prastu oru – prastas ir turgus

Apniukęs ankstyvas sekmadienio rytas nieko gero nežadėjo besiruošiantiems į Kalvarijos turgų. O kai lietus prakiuro, ir visai iš 
namų judintis daugeliui noras dingo. Vis dėlto prekiautojai kantriai laukė pirkėjų ir su viltimi dairėsi į dangų. Deja, jis kiek nušvito 
tik turgui besibaigiant. 

pio – 7,5 Eur, šoninės – 6,25 Eur, 
šonkaulių – 3,5 Eur, ausų – 4,4 
Eur, spirgučių, šaltienos, kepenų 
pašteto – po 4,4 Eur, karštai rūkytų 
šašlykų skonio šoninės – 8 Eur. 
Šviežių vištų ketvirčių kilogramą 
pardavinėjo po 1,5 Eur. 

Čia pat kvepėjo žuvies dūmas. 
Karštai rūkytų eršketų kilogramas 
kainavo 17 Eur, starkių – 10 Eur, 
karšių – 6 Eur, ešerių – 7,5 Eur, 
šamų gabalų – 10 Eur, upėtakių – 
taip pat 10 Eur. 

Kaimynystėje įsitaisę pieninin-
kai už litrą pieno prašė 50 ct, tiek 
pat grietinės – 5 Eur, kilogramą 
sviesto – 9 Eur, sūrių – 4–7 Eur, 

Lietus nebaisus vaisiams ir dar-
žovėms, tik pardavėjams teko vis po 
skėčiais lįsti. Už litrą bruknių prašė 
2,5 Eur, kilogramą šilauogių – 5–6 
Eur, vėlyvųjų braškių – 3 Eur, sodo 
aviečių – 5 Eur, slyvų – 1,5–3 Eur, 
obuolių – 1 Eur, kriaušių – 2,5 
Eur, lazdyno riešutų – 3,5 Eur, litrą 
voveraičių – 2,5 Eur.

Kilogramas agurkų ir pomido-
rų kainavo po 1–1,5 Eur, paprikų 
– 2 Eur, svogūnų – 50 ct (saldžiųjų 

Molotovo-Ribentropo pakto pasekmės: 
,,išnamių“ integracijos slenksčiai

Suvalkiečių draugijos „Suvalkija“ nariai ir svečiai rugpjūčio 21 dieną Marijampolėje susirinko į konferenciją, kurioje buvo aptartos iš Suvalkų Trikampio per 
Antrąjį pasaulinį karą iškeldintų žmonių problemos. Prieš konferenciją buvo atidaryta plakatų paroda „Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuva“, kurią parengė O. 
Savickienė-Andreičikaitė. Parodoje buvo eksponuojamos įvairių dokumentų kopijos.

Tėvelis kreipėsi pagalbos į rusų 
kariškius. Šie sutvarstė broliui 
žaizdas ir išsiuntė į ligoninę. Po 
kurio laiko tėtis ėmė ieškoti ligo-
ninėse brolio, bet niekur nerado. 
Pagaliau surado Vilniuje atiduotą  
į vaikų namus kaip našlaitį. Beve-
žant namo, rusų kariška mašina 
siaurame kelyje kliudė ir apvertė 
vežimą, brolis dar kartą buvo 
sužeistas, atsinaujino ir ankstes-
nės žaizdos, liko neįgalus visam 
gyvenimui.“

Birutė Pranienė-Miselytė: 
„Tėtis buvo atkeldintas į Lietuvą 
su šeima, kai jam buvo 16 metų. 
Mano senelis Petras Miselis prie 
Krasnavo, Navasodų kaime, tu-
rėjo apie 12 hektarų žemės ūkį. 
Tiek senelis, tiek tėtis mažai 

Suvalkų kraštas, iš kurio buvo iškeliami gyven-
tojai į Lietuvą po 1941-01-10 Vokietijos ir TSRS 
susitarimo.

Birutė Kižienė, suvalkiečių draugijos „Suvalkija“ pirmininkė. 
Autorės nuotraukos

dalijosi prisiminimais, daugiau 
apie gyvenimą tėviškėje pasako-
davo giminės moterys, ypač per 
Kūčių vakarienę, Šv. Kalėdas. Kai 
Lietuvoje buvo atkurta nepri-
klausomybė, tėtis nesikreipė dėl 
buvusios nuosavybės Navasodų 
kaime, tikriausiai jam buvo skau-
du prisiminti praeitį. Po tėvelio 
mirties kreipiausi į archyvus ir 
radau dokumentus apie Navasodų 
kaime seneliui priklausiusį ūkį, 
bet jokios kompensacijos mūsų 
šeimai nepavyksta gauti. Buvau 
nuvažiavusi į tą vietą, labai graži. 
Senelio žemė dabar yra valstybės 
nuosavybė, ją nuomoja ir dirba 
mano giminaičiai.“

Rita PAULIUKAITIENĖ

– 1,5 Eur), česnakų – 2–3,5 Eur, 
šparaginių pupelių – 2,5 Eur, ka-
lafiorų – 2,5 Eur, morkų – 70 ct, 
bulvių – 30–40 ct, kopūstų – 70 
ct, burokėlių – 40 ct. Už kilogramą 
šviežių salotų prašė 6 Eur, krapų – 
10–12 Eur.

Pusę litro medaus pardavinėjo 
po 4 Eur. 10 vištos kiaušinių kai-

navo 1,5–2 Eur, 200 g kanapių 
aliejaus – 6 Eur, tiek pat prašė ir už 
pusę litro sėmenų aliejaus.

Ūkininkai prekiavo šiųmečio 
derliaus grūdais. Centneris kviečių 
ir miežių kainavo po 7 Eur. Tiek 
pat – ir 40 kg avižų maišas. 

Čia pat bulviakasiui po 9 Eur 
siūlė pirkti tvirtų pintinių.

Autorės nuotrauka
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Iš mokyklos 
iškraustytos širšės

Dieną prieš naujųjų mokslo 
metų pradžią vienai Marijampolės 
savivaldybės mokyklai į pagalbą 
skubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Iš 
mokyklos palėpės pareigūnai išga-
beno širšių lizdą su širšėmis.

Pirmadienį Mokolų progimna-
zijos, esančios Šunskų seniūnijos 
Mokolų kaime, darbuotojai apsi-
žiūrėjo, kad mokyklos palėpėje širšės 
susisuko didžiulį lizdą. Lizdas buvo 
aukštai – apie 6 metrų aukštyje po 
pastoge. Savo jėgomis darbuotojai 
„išgarbinti“ širšių neįstengė. Palikti 
lizdą mokyklos pastogėje buvo 
rizikinga, kad nesugeltų vaikų, 
todėl pagalbos progimnazijos admi-
nistracija kreipėsi į Marijampolės 
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

Gaisrininkai kopėčiomis užli-
po prie lizdo, surinko širšes į maišą 
ir išvežė į mišką.

Girti vairuotojai – ir 
dieną, ir naktį 

Savaitgalį, kaip įprastai, Mari-
jampolės apskrities VPK pareigūnai 
keliuose rengė reidus tikrindami, ar 
prie vairo – blaivūs vairuotojai.

Sekmadienį, apie 11.20 val., 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
Specialiosios paskirties skyriaus 
pareigūnai patruliavo Marijam-
polės savivaldybėje. Liudvinavo 
seniūnijos Netičkampio kaime 
patruliai sustabdė automobilį „Re-

– Mūsų  įmonė su kita įmone 
sudarė sutartį, kuria mes įsiparei-
gojome parduoti grūdus. Įmonė 
pati grūdų neaugina, juos perkame 
iš Lietuvos ūkininkų. Tačiau dėl 
2019 m. buvusios sausros grū-
dų derlius buvo menkas ir mes 
įstengėme supirkti tik pusę grūdų 
kiekio, reikalingo sutarčiai įvyk-
dyti. Partneriai labai nepatenkinti 
ir grasina mus paduoti į teismą. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 
668 buvo paskelbta valstybės lygio 
ekstremali situacija visoje šalyje dėl 
sausros padarinių žemės ūkio sek-
toriuje. Ar šia aplinkybe galėtume 
pateisinti sutarties neįvykdymą?

– CK 6.212 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad šalis atleidžiama nuo 
atsakomybės už sutarties neįvyk-
dymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis 
neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti bei protingai 
numatyti sutarties sudarymo metu, 
ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradi-
mui. Nenugalima jėga nelaikoma 
tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių, sutarties 
šalis neturi reikiamų finansinių iš-
teklių arba skolininko kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Pagal CK 
6.38 straipsnio, kuriame yra įtvir-
tinti prievolių vykdymo principai, 
4 dalies nuostatą tuo atveju, kai 
skolininkas, vykdydamas prievolę, 
naudojasi kitų asmenų pagalba, tai 
jis už šių asmenų veiksmus atsako 
kaip už savo. 

Todėl nenugalima jėga nelai-
komos aplinkybės, kai skolininko 
kontrahentai neįvykdo savo prie-
volių, net ir tuo atveju, jei vienas iš 
kontrahentų neįvykdo prievolės dėl 
nenugalimos jėgos.

Įstatymo leidėjas komercine 

Teisė  žinoti

Šioje rubrikoje publi-
kuojame advokatų kon-
toroje „Erikas Rugienius 
ir partneriai“ dirbančio 
advokato padėjėjo Virgi-
nijaus RAŽUKO pareng-
tus atsakymus į skaitytojų 
klausimus. Jums rūpimus 
klausimus teisininkui galite 
pateikti telefonais: (8 343) 
50855, 8 617 39990, 
elektroniniu paštu loreta@
suvalkietis.lt arba atnešti 
į „Suvalkiečio“ redakciją 
(Ūkininkų g. 6).

veikla užsiimančios sutarties šalies 
atsakomybę išskyrė iš kitų subjektų 
atsakomybės ir jai iškėlė didesnius 
atidumo, rūpestingumo, sudarant ir 
vykdant sutartį, reikalavimus. Įmo-
nė (verslininkas) yra pelno siekiantis 
asmuo, savo veikloje sudarantis ko-
mercinius sandorius, kurie pasižymi 
tam tikra rizika, dėl to tokia įmonė 
savo veikloje turi prisiimti neigia-
mų padarinių – nuostolių kitai 
sutarties šaliai – atsiradimo riziką ir 
tais atvejais, kai sutartinių prievolių 
tinkamas įvykdymas tampa suvaržy-
tas ne dėl priežasčių, priklausančių 
nuo pačios įmonės. Kiekviena 
pelno siekianti įmonė, veikdama 
įprastoje verslo srityje, turi įvertinti 
rizikos veiksnius ir dėti pastangas, 
kad sumažintų jų poveikį. Būtent 
todėl įstatymo leidėjas atskirai nu-
statė, kad aplinkybės, kai sutartis 
neįvykdoma dėl to, jog rinkoje nėra 
prekių, reikalingų prievolei įvyk-
dyti, sutarties šalis neturi reikiamų 
finansinių išteklių arba skolininko 
kontrahentai pažeidžia savo prie-
voles, nelaikomos nenugalima jėga 
(force majeure), sudarančia pagrindą 
atleisti nuo civilinės atsakomybės ar 
jos netaikyti. 

Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. 
nutarimu buvo paskelbta valstybės 
lygio ekstremali situacija visoje 
šalyje dėl sausros padarinių žemės 
ūkio sektoriuje. Taigi yra pagrindas 
konstatuoti, kad buvo susiklosčiusi 
ekstremali situacija, tačiau tokiu 
atveju svarbu nustatyti, kiek ji lėmė 
įmonės negalėjimą įvykdyti savo 
prisiimtus įsipareigojimus pagal 
sutartį su partneriais. Iš klausimo 
teksto galima suprasti, kad sutarties 
iš esmės įmonė nevykdė, nes dėl 
ilgalaikės sausros grūdų neužaugino 
ir nepatiekė pardavimui ūkininkai, 
su kuriais įmonė buvo pasirašiusi 

sutartis dėl grūdų tiekimo. Taigi, 
įmonė savo įsipareigojimų ieško-
vei neįvykdė dėl to, kad neturėjo 
reikiamo grūdų kiekio, nes tretieji 
asmenys, su kuriais ji buvo sudariusi 
sutartis dėl grūdų tiekimo, neįvykdė 
savo įsipareigojimų dėl susidariusių 
gamtinių sąlygų. Minėta, kad aplin-
kybės, jog rinkoje gali nebūti prekių, 
reikalingų prievolei įvykdyti, arba 
kontrahentai gali pažeisti sutartį, 
pagal CK 6.212 straipsnio 1 dalies 
nuostatas nelaikomos nenugalimos 

jėgos aplinkybėmis ir įmonė (vers-
lininkas), sudarydama sutartį, tai 
privalo žinoti ir prisiima riziką dėl 
tokių aplinkybių atsiradimo. Pami-
nėtos aplinkybės neteikia pagrindo 
spręsti, kad kilus ginčui įmonė 
galėtų būti atleista nuo civilinės 
atsakomybės už sutarties, sudarytos 
su partneriais, nevykdymą. 

– Nuo 1999 m. nuomoju sa-
vivaldybei priklausančias gyvena-
mąsias patalpas. Per tą laiką, kol 
su šeima gyvenome nuomojama-
me bute, savivaldybei leidus, savo 
asmeninėmis lėšomis atlikome 
buto remonto darbus: pakeitėme 
langus, duris, įrengėme vandens 
pašildymo sistemą, sudėjome 
naujas grindis, tapetais išklija-
vome kambarių sienas, atlikome 
daugybę kitų darbų. Ketiname 
įsigyti nuosavą butą ir nuomos 
sutartį su savivaldybe nutraukti. 
Ar galime tikėtis, kad savivaldybė 
atlygins nuomojamo buto pageri-
nimo išlaidas?

– Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsiga-
liojusio CK 6.501 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad kai nuomininkas nuo-
motojo leidimu išsinuomotą daiktą 
pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam 
tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, 
išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai 
arba sutartis nustato ką kita.

Nagrinėjant reikalavimus dėl 
nuomininko atlikto pagerinimo 
išlaidų atlyginimo, spręstina, kokiu 
nuomos teisinių santykių laiko-
tarpiu ir kokia apimtimi kilusiam 
ginčui spręsti galėtų būti taikomos 
CK 6.501 straipsnio nuostatos. 
Kaip specialus įstatymas išskirtinas 
Valstybės ir savivaldybių turto val-
dymo, naudojimo ir disponavimo 
juo įstatymas (toliau vadinama 
VSTVNDJĮ). 

2002 m. gegužės 23 d. priimtas 

ir 2002 m. birželio 19 d. įsigaliojo 
VSTVNDJĮ pakeitimo įstatymas IX-
900. Šiuo įstatymu, be kita ko, pakeis-
ta VSTVNDJĮ 14 straipsnio 5 dalis, 
joje nustatant, kad nuomininkui, 
pagerinusiam išsinuomotą turtą, už 
pagerinimą neatlyginama. Remiantis 
VSTVNDJĮ pakeitimo įstatymo 2 
dalimi, VSTVNDJĮ 14 straipsnio 5 
dalies nuostatos dėl neatlyginimo už 
perduoto turto pagerinimą netaiko-
mos sutartims, kurios buvo sudarytos 
iki šio įstatymo įsigaliojimo. Vėliau 
2014 m. kovo 25 d. priimtu ir 2014 
m. spalio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo juo įstatymo pakeitimo 
įstatymu Nr. XII-802 VSTVNDJĮ 
buvo išdėstyta nauja redakcija. 

VSTVNDJĮ pakeitimo įstatyme 
nustatyta, kad draudimas atlyginti 
nuomininkui padarytų pagerinimų 
išlaidas netaikomas tuo atveju, kai 
nuomininko teisė reikalauti išsinuo-
moto turto pagerinimų išlaidų atly-
ginimo atsirado iki 2002 m. birželio 
19 d., t. y. pagal nuomos sutartis, 
sudarytas iki 2002 m. birželio 19 d., 
net jeigu šie išnuomoto turto page-
rinimai pabaigti po minėtos datos. 
Nustačius, jog nuomininko teisė į 
padarytų pagerinimų išlaidų atlygi-
nimą atsirado iki 2002 m. birželio 
19 d., klausimas dėl daikto pageri-
nimo išlaidų atlyginimo turėtų būti 
sprendžiamas pagal kasacinio teismo 
suformuotą CK 6.501 straipsnio 1 
dalies taikymo ir aiškinimo praktiką. 
Jei nuomininkas atliko daikto pageri-
nimo veiksmus iki 2002 m. birželio 
19 d., jis laikytinas įgijusiu subjektinę 
teisę į pagerinimo išlaidų atlyginimą, 
net jeigu išnuomoto turto pagerini-
mai pabaigti po minėtos datos.

Virginijus RAŽUKAS,
advokato padėjėjas

• Smulkiau apie įvykius •
nault Laguna“. Prie vairo sėdėjo 
38 metų Liudvinavo seniūnijos 
gyventojas. Vairuotojo kraujyje 
rasta 1,64 prom. alkoholio. 

Tą pačią dieną, apie 23 val., 
Kalvarijos policijos komisariato pa-
reigūnai Kalvarijoje, Alytaus gatvėje, 
prie įvažiavimo į kiemą pastebėjo į 
griovį įvažiavusį automobilį „Audi 
A6“. Patruliai ėmė aiškintis avarijos 
aplinkybes. Pirminiais duomenimis, 
automobilį vairavo 39 metų Kalva-
rijos savivaldybės gyventojas, kuris 
pastaruoju metu dirba ir gyvena 
užsienyje, o dabar į Kalvariją grįžęs 
atostogų. Vyrui nustatytas 2,07 
prom. girtumas. 

Dieną prieš, apie 16.29 val., 
Liudvinave, kur turėjo vykti šven-
tė, patruliavę pareigūnai sustabdė 
automobilį „Peugeot“. Prie jo vairo 
sėdėjęs vietos gyventojas buvo neblai-
vus. Alkoholio matuoklis jo kraujyje 
užfiksavo 1,62 prom. alkoholio. 

Jūrės kaime degė 
kluonas su šienu ir 

šiaudais
Vėlų penktadienio vakarą 

ugniagesiai skubėjo į Kazlų Rūdos 
savivaldybės Jūrės kaimą. Medely-
no gatvėje degė kluonas su šienu.

Atvykę ugniagesiai medinį 
ūkinį pastatą rado apimtą liepsnų. 
Nudegė šiferiu dengtas jo stogas, 
apdegė sienos. Apdegė apie 30 

kluone sukrautų šieno ritinių, 600 
šiaudų „kitkų“, 5 kub. m grūdų, 
7 kub. m malkų, 30 kub. m me-
dienos, namų apyvokos daiktai. 
Ugnis sunaikino ūkinio pastato 
viduje buvusį medinį malūną.

Buvo išgelbėti du dviračiai, 
automobilinė priekaba. Visą kitą 
techniką iš kiemo spėta laiku pa-
traukti. Gaisrininkai išgelbėjo šalia 
esančią lauko virtuvę ir už poros 
metrų esantį kitą ūkinį pastatą. 

Gaisro priežastys tiriamos. Pir-
miniais duomenimis, kluonas užsi-
degė dėl elektros įrangos gedimo. 

Pareigūnai 
konfiskavo 10 

kilogramų kanapių
Vakar Marijampolės apskr. 

VPK išplatino pranešimą, kad 
paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 
31-ąją, apskr. VPK Kriminalinės 
policijos organizuoto nusikalsta-
mumo tyrimo skyriaus pareigū-
nai užkardė trijų Marijampolės 
apskrities gyventojų, auginusių 
ir realizuodavusių labai didelius 
kiekius narkotinės medžiagos – 
kanapių, veiklą. 

Operacijos metu Vilkaviškio 
rajone rastos dvi kanapių augini-
mo plantacijos, o vieno iš sulaiky-
tųjų sodyboje – labai didelis kiekis 
narkotinės medžiagos kanapių. Iš 
viso paimta apie 10 kg kanapių.

Vienas iš įtariamųjų yra 16 
metų dirbęs Valstybės sienos 
apsaugos tarnyboje statutiniu pa-
reigūnu. Visi trys įtariamieji sulai-
kyti. Jiems už tokią nusikalstamą 
veiką gresia laisvės atėmimas nuo 
dešimties iki penkiolikos metų.

Tyrimą kontroliuoja Kauno 
apygardos prokuratūros Marijam-
polės apylinkės prokuratūra. 

Rugsėjo 1-ąją prie 
Marijampolės – 

avarija
Prasidėjus naujiems moks-

lo metams, gatvėse pastebimai 
daugiau transporto priemonių, 
daugėja ir eismo įvykių. 

Antradienį, apie 8.30 val., kelyje 
Marijampolė–Prienai–Vilnius, iki 
miesto likus kilometrui, susidūrė 
automobiliai „Opel Astra“, Ford 
Mondeo“ ir „Citroen“.

Pirminiais duomenimis, kelyje 
link Marijampolės susidarė mašinų 
kolona. Į mokyklas tėvai vežė vai-
kus. Transporto priemonės judėjo 
lėtai. Iš galo atvažiavusi vieno auto-
mobilio vairuotoja „pagavo žioplį“ 
ir nespėjo sustoti. Jos vairuojamas 
automobilis atsitrenkė į priekyje 
stovėjusią transporto priemonę. Ši 
nuo smūgio kliudė prieš ją buvusį 
automobilį. Visas į avariją pateku-
sias mašinas vairavo moterys. 

Vairuotojos buvo blaivios, nie-

kas nesusižalojo, bet nemalonumų, 
apkartinusių rugsėjo 1-ąją, neiš-
vengta. Greitoji pagalba į ligoninę 
medikų apžiūrai išvežė dvi moteris. 
Viena buvo labai išsigandusi, kita 
susimušusi krūtinę. Po apžiūros 
pacientės išleistos namo. Vaikus į 
mokyklas nuvežė artimieji.

Šeštadienį, apie 13.15 val., 
techninė avarija įregistruota Kazlų 
Rūdos savivaldybėje. Čečetų kai-
me susidūrė automobiliai „Toyota 
Verso“ ir „Mercedes Amel“. Žmo-
nės nenukentėjo. Teko prašyti tik 
ugniagesių gelbėtojų pagalbos, 
kad nuvalytų kelio dangą. Pa-
reigūnai atjungė ir automobilių 
akumuliatorius.

Vairuotojai buvo blaivūs. 

Iš kur prie 
pieninės atsirado 

šautuvas?
Marijampolės apskrities VPK 

pareigūnai tiria, kas Vilkaviškio 
rajono Gražiškių miestelyje prie 
pieninės paliko šautuvą.

Pirmadienį 8.20 val. Gražiškių 
miestelyje į pieninę pieną atnešęs 
gyventojas pamatė prie pastato pa-
liktą šautuvą. Apie radinį jis pranešė 
Bendruoju pagalbos telefonu. Atsku-
bėję pareigūnai konstatavo, kad tai 
–  graižtvinis šaunamasis ginklas. 

Ginklas paimtas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl neteisėto dis-
ponavimo šaunamaisiais ginklais.

„Suvalkiečio“ informacija
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Skelbiantis 
„Suvalkietyje“ 

5 kartus, 
6-asis skelbimas 
nemokamai!

Užs. 781.

brangiai per ka galvijus. 
Mo ka 6-21 proc.Sve ria, 
pa si i ma. At si skai to iš kar to.
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 555.

PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

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

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

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 1187.

----------------------------------
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. 1156.

----------------------------------
Traktorių MTZ, grūdų sėjamąją 

SZ 3,6, traktorinę priekabą, 3 vagų 
plūgą. Tel. 8 689 82054.  Užs. 1321.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pinigus, 
laikrodžius, indus, medalius, ženkliu-
kus, karinius daiktus, pašto ženklus, 
gintarą, senus papuošalus, stalo įran-
kius, plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53993.  Užs. 705. 

---------------------------------- 
Jauną melžiamą karvę. Tel. 8 

686 75726.  Užs. 1007.
----------------------------------
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.

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

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

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

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

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

geromis kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 555.

PARDUODA
15 ha žemės ūkio paskirties 

sklypą Lūginės kaime. Tel. 8 698 
16975.  Užs. 968.

 ----------------------------------
Dujinę viryklę (30 Eur), trifa-

zius: grūdų malūną ir diskinį pjūklą 
(„kreizą“). Tel. 8 674 38718.Užs. 970.

 ----------------------------------
Germinatorių (4 m) ir priekabos 

PTS-4 ašį su lingėmis. Tel. 8 662 
43859.  Užs. 1031.

----------------------------------
ZIL priekabą (bortinė, naujas 

kėbulas, su dokumentais, TA, ne-
verčiama). Tel. 8 686 35359.  

 Užs. 1357.
----------------------------------
Malkas, atraižas. Greitas ne-

mokamas pristatymas. Didesniam 
kiekiui taikomos nuolaidos. Tel. 
+370 633 58400.  Užs. 1171.

----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 1347.

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

kapotas ir rąsteliais, alksnio atrai-
žas. Tel. 8 610 45504.     Užs. 1348.

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

rąsteliams, pjuvenoms didmai-
šiuose. Atveža nemokamai. Tel. 8 
602 09301.  Užs. 1349.

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

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

 Užs. 1350.
----------------------------------
Akcija įvairioms malkoms, 

sausoms juodalksnio atraižoms. 
Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 8 699 
40234.  Užs. 1351.

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

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

 Užs. 1352.
----------------------------------
 Beržo, alksnio, pušies malkas. 

Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 1290.

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

kapotas. Pristatymas nemokamas. 
Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 
639 59593.  Užs. 1291.

--------------------------------- 
AKCIJA! Medžio briketai, 

medžio granulės, durpių briketai, 
akmens anglys (fasuotos po 25 kg 
ir didmaišiuose po 1 toną). UAB 
„Rividė“, tel. 8 652 71212.  Užs. 938.

----------------------------------
Atpigusias sausas beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353.  Užs. 1116.

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

atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 683.

 ----------------------------------
IŠPARDAVIMAS. Skaldytas 

ir rąsteliais beržo, alksnio malkas. 
Supjautas ir nepjautas atraižas. Tel. 
8 642 55133.  Užs. 1115.

----------------------------------
Šieno ir šiaudų „kitkas“, grūdus 

ir šakų kapoklę. Tel. 8 643 40008.  
 Užs. 1270.

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

pigias malkas, stambias atraižas 
(supjautas ir pakais). Tel. 8 681 
94630.  Užs. 1228.

----------------------------------
Gera kaina skaldytas alksnio, 

beržo malkas, įvairių rūšių atraižas 
(supjautas ir pakais). Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 645 30073. 

 Užs. 1229.
----------------------------------
Nebrangiai – malkas kaladėmis, 

suskaldytas ir rąstais – beržo, juod-
alksnio, ąžuolo, uosio, atraižas. 
Senjorams taikomos nuolaidos. Tel. 
8 633 84438.  Užs. 1170.

----------------------------------
VILNONĖS ANTKLODĖS
Rugsėjo 8 d. (antradienį) ga-

mintojų kainomis parduosime vilno-
nes viengules (54 Eur), dvigules (60 
Eur), vaikiškas (35 Eur) antklodes, 
vilnonius čiužinius (paklotus) įvairių 
matmenų (47–61 Eur), vilnones pa-
galves (19 Eur), patalynės komplek-
tus (28–31 Eur), vilnonius suktus 
siūlus (19 Eur už kg). Iš natūralios 
avių vilnos pagaminta patalynė yra 
labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti daug drėgmės ir išgarin-
ti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia ultravioletinius spindulius, 
sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis, tinka naudoti tiek 
vasarą, tiek žiemą. 

13.40 val. – Kalvarijoje (turge-
lyje), 14 val. – Jungėnuose, 14.20 
val. – Liudvinave, 14.35 val. – Gy-
viškiuose, 14.45 val. – Daukšiuose, 
15 val. – Gudeliuose, 15.10 val. – 
Šventragyje, 15.20 val. – Igliaukoje, 
15.35 val. – Igliškėliuose, 15.55 
– Marijampolėje (turgelyje „Pirk 
pigiau“), 16.30 val. – Sasnavoje, 
16.45 val. – Ąžuolų Būdoje.

Priimami užsakymai tel. po 20 
val., pristatymas nemokamas. 

Pakruojo r. Lygumų vilnų ver-
pykla. Tel. 8 698 71270.  Užs. 1029. 

----------------------------------
Valuckų ūkis – įvairios paskirties 

bulves, kukurūzus, garstyčias. Tel.: 
8 652 73696, 8 615 87110.

 Užs. 864.

----------------------------------
Ekologiškai užaugintas bulves 

(0,25 Eur už kg), pašarines bulvaites 
(0,08 Eur už kg), žieminius kvie-
trugius (7 Eur už 50 kg), avižas (7 
Eur už 40 kg). Atveža. Tel. 8 655 
29109.  Užs. 1343.

----------------------------------
Avių ir ėriukų skerdieną. Kilo-

gramas avienos – 4 Eur, ėrienos – 5 
Eur. Susmulkina, pristato. Tel. 8 
681 58671.  Užs. 1265. 

----------------------------------
NAMINIAI PAUKŠČIAI

3–5 mėn. įvairių spalvų dedekles 
vištaites. Tel. 8 685 78204. Užs. 1297.

----------------------------------
Bičių šeimas (Kalvarija). Tel. 8 

685 85464.  Užs. 1028.
----------------------------------  

PIRKITE VIŠTAS, 
VIŠTAITES

RUGSĖJO 3 d., ketvirtadienį, 
prekiausime 3 mėn. ir 5 mėn. rudo-
mis, raibomis, juodomis, pilkomis, 
baltomis (leghornų veislės) dedeklė-
mis vištaitėmis, 10 mėn. rudomis 
olandiškomis dedeklėmis vištomis, 
lesalais. Užsakymams taikomos 
nuolaidos. Tel. užsakymams 8 
611 51770:

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. 883.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404. Užs. 1114. 

---------------------------------- 
Nebrangiai gamina stumdomą-

sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 102.

---------------------------------- 
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 935.

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

diatorius, klozetus, vonias, plautuves. 
Kanalizacijų valymas, avarijų šalini-
mas... Tel. 8 687 55370.  Užs. 1185.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gamina-

me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 1344.

----------------------------------
ARBORISTŲ PASLAUGOS. 

Greitai, kokybiškai pjauna medžius, 
krūmus, karpo gyvatvores. Dirba 
patyrę profesionalai. Tel.: 8 633 
84438, 8 658 11247.  Užs. 1169.

---------------------------------- 
Santechnikos, suvirinimo, 

šildymo, vandentiekio, nuotekų 
sistemų montavimo, avarijų šali-
nimo darbai. Tel. 8 689 95542.    
 Užs. 1345. 

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

nerūdijančio plieno kaminų įdėklus, 
pristatomus kaminus. Suteikiama 
garantija. Tel. 8 683 75879. Užs. 955.

----------------------------------
Stogo konstrukcijų, kaminų 

skardinimas. Kiti skardinimo dar-
bai. Tel. 8 655 45815.  Užs. 1251.

----------------------------------
Mobilus minkštųjų baldų, 

kilimų, automobilių salonų eko-

Užs. 966.

Užs. 1035.

Užs. 1037.

Užs. 1036.

logiškas valymas garais! Taip pat 
atliekame ir cheminį valymą. 
Valymo paslaugas teikiame bet 
kurioje klientui patogioje vietoje. 
Tel: +370 631 56395.  Užs. 872.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938. Užs. 1033.
----------------------------------
Gaminame paminklus, tvore-

les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, dedame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 1112.

----------------------------------
Tvarkingai kasame tvenkinius, 

valome senus, išlyginame žemes, 
darome pylimus. Įvairūs kasimo, 
lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 
659 45419.  Užs. 1180.

----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
įvairius krovinius. Tel. 8 659 45419.  
 Užs. 1181.

----------------------------------
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. 878.

---------------------------------- 
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. 1346.
----------------------------------
Vežame plautą žvyrą, smėlį, 

žvyrą, žemes, skaldą. Tel. 8 650 
48645.  Užs. 913.

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

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

----------------------------------
Vidaus apdailos darbai. Vidaus 

konstrukcijų surinkimas, glaisty-
mas, dažymas, kiti darbai. Tel. 8 
638 02579.  Užs. 1252.

---------------------------------- 
Mini ekskavatoriaus paslaugos. 

Vandentiekis, kanalizacija, drena-
žas. Tel. +370 648 42522.  Užs. 1271.

   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.
Šunskuose – 7.45 val., Anta-

nave – 8 val., Lygumuose – 8.10 
val., Bagotojoje – 8.30 val., Višakio 
Rūdoje – 8.45 val., Jūrėje – 9 val., 
Kazlų Rūdos turguje – 9.10 val., 
Jūrės miestelyje – 9.20 val., Ąžuolų 
Būdoje – 9.40 val., Gudeliuose – 
9.55 val., Plutiškėse – 10 val., Smil-
giuose – 10.10 val., Tautkaičiuose 
– 10.20 val., Sasnavoje – 10.35 val., 
Puskelniuose – 10.50 val., Baraginė-
je – 11.10 val., Trakiškiuose – 11.20 
val., Marijampolėje (prie buvusio 
turgaus Klaipėdos g.) – 11.30 val., 
Patašinėje – 11.45 val., Igliškėliuose 
– 11.55 val., Igliaukoje – 12.10 val., 
Šventragyje – 12.20 val., Gudeliuo-
se – 12.40 val., Daukšiuose – 12.55 
val., Varnupiuose – 13.05 val., Pa-
dovinyje – 13.20 val., Gyviškiuose 
– 13.30 val., Kūlokuose – 13.35 
val., Netičkampyje – 13.45 val.; 
Liudvinave – 14 val., Užgiriuose 
– 14.10 val., Buktoje – 14.20 val., 
Želsvoje – 14.25 val., Naujienoje – 
14.30 val., Brukuose – 14.40 val., 
Sūsninkuose – 14.50 val., Jusevi-
čiuose – 15 val., Kalvarijoje – 15.10 
val., Jungėnuose – 15.20 val., Vala-
vičiuose – 15.35 val., Meškučiuose 
– 15.50 val., Skaisčiūnuose – 16 
val., Balsupiuose – 16.10 val. 

VILKAVIŠKIO r., ALVITAS, 
TEL. 8 611 51770.  Užs. 1023.
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ĮVAIRŪS
 Aplinkos priežiūra, kraštovaiz-

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

Superku vašką. Tel. 8 642 
44269.  Užs. 971.

 

REIKALINGA
UAB „Kelranga“ reikalingas 

elektrikas. Darbo užmokestis 600–
1500 Eur. Tel. 8 652 07227, el. p. 
info@kelranga.lt.  Užs. 977.

---------------------------------- 
Reikalinga moteris Marijam-

polėje kartu gyventi ir prižiūrėti 
senyvo amžiaus vyrą. Tel. 8 699 
58482.  Užs. 1011.

---------------------------------- 
UAB „Olego transportas“ ieško 

autobuso vairuotojo Kazlų Rūdos 
sav. Darbo užmokestis 608–730 
Eur, neatskaičius mokesčių. Skam-
binti tel. 8 682 45586.  Užs. 1033.

---------------------------------- 
Reikalinga moteris padėti dirbi 

turguose. Tel. 8 656 91157. 
 Užs. 1356.

NUOMA 
Išsinuomotų 1,5–2 kambarių 

butą. Tel. 8 696 78018.  Užs. 1334.
---------------------------------- 
Išsinuomočiau dirbamos žemės 

Marijampolės ir Kalvarijos sav. Tel. 
8 654 00806.  Užs. 1022.

Užs. 587.

Lošimas  Nr. 1273    
Data: 2020-08-30

49  58  39  11  53  75  57  56  28  55  12  54  30  22  10  29 07  
72  5 1  41 27 38 36 37 05  70 45 63 04 74 20 44 32 59 50 33 23 15 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės),  61 42  67  08  02  03  52  62  34  
35  48  24  66  09 (visa lentelė).

Prizai: visa lentelė – 15734 Eur, įstrižainės – 35 Eur, eilutė – 2 Eur, 
keturi kampai – 3 Eur.

Laimėjimai:
0194568 –  automobilis „Nissan Qashqai“,
0257501; 0257496; 0259759; 0264534; 0264536; 0267550; 

0267554; 0274397 ; 0277468; 0277477; 0277692; 0278014; 
0286496 ; 0291394; 0293377; 0293379; 0294483; 0294484; 0294485; 
0294489; 0294493; 0294498; 0294500; 0294502; 0294505; 0294507; 
0294508; 0294512; 0294514; 0294518; 0294520; 0294522; 0294525; 
0294528 ; 0294529; 0294533; 0296723; 0298149; 0302375 ; 0303081 
– laiminga vieta, prizas 125 Eur,

025*529; 012*356l 024*176  – kvietimas į TV studiją.

TELELOTO

NETEKTYS

Mirė Jadvyga STANKEVIČIENĖ, gim. 1932 m. 
Palaidota Sasnavos kapinėse.
---------------------------------------------------------------------------
Mirė Alvydas DIDVALIS, gim. 1957 m., gyv. Kalvarijoje. 
Palaidotas Kalvarijos kapinėse.

Siūlome trumpalaikį darbą 
(iki 10-21) PAKUOTOJAMS 
Marijampolėje (nemokamas 
transportas iš aplinkinių miestų). 
Patirties nereikia – apmokysime. 
Atlyginimas 580–700 Eur „į 
rankas“. 

Susisiekite tel. 8 685 73612. 

Užs. 1360.

Ieškome gamybos įrengi-
mų specialisto Kazlų Rūdoje 
(nemokamas transportas į/iš 
Marijampolės, Vilkaviškio). 
Atlyginimas 560–700 Eur „į 
rankas“. Turite patirties dirbant 
su gamybos įrengimais? 
Susisiekite tel. 8 685 73612. 

Užs. 1361.
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Užs. 1017.

Marijampolės savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos 
Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Ma-
rijampolė“ (buveinė – J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, 
įstaigos kodas 305457924) direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentai dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų per Valsty-
bės tarnybos valdymo informacinę sistemą, po konkurso paskelbimo 
Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Marijampolės 
savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1038.

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijam-
polės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktoriaus 
pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d., 
atrankos data – 2020 m. lapkričio 26 d.

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1040.

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijam-
polės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms 
eiti. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d., atrankos 
data – 2020 m. gruodžio 3 d.

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1041.

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijam-
polės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus 
pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d., 
atrankos data – 2020 m. lapkričio 26 d.

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1042.

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijam-
polės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms 
eiti. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d., atrankos data 
– 2020 m. gruodžio 3 d.

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1043.

Prasidėjus rudeniui visi vieti-
niai gyventojai ir miesto svečiai 
kviečiami į jubiliejinę Kazlų 
Rūdos šventę, skirtą savivaldybės 
20-mečiui paminėti. Organiza-
toriai šiųmetinėje programoje 
nepagailėjo siurprizų ir žinomų 
atlikėjų: nuo 20:30 val. koncer-
tuos legendinis atlikėjas Marijonas 
Mikutavičius su grupe, jaunimui 
muzikinę programą pristatys ra-
distas Jonas Nainys, žinomas kaip 
DJ Jovani, jam talkins visas būrys 
jaunimo pamėgtų atlikėjų: Jessica 
Shy, Niko Barisas, Rokas, Senjasa. 
Šventės vedėjas – žodžio meistras 
Gintaras Mikalauskas.

Šventės dieninėje dalyje 15 val. 
vyks diskusijų popietė su Andriumi 
Tapinu, kurioje dalyvaus ne tik Kaz-
lų Rūdos meras Mantas Varaška, iš 
Kazlų Rūdos kilusi aktorė Aldona 
Bendoriūtė, šį kraštą pasirinkęs 
gyventi ir aktyviai dirbantis operos 
solistas Liudas Mikalauskas, bet ir 
Lietuvos mokslininkas profesorius 
Liudas Mažylis, atradęs originalų 
nutarimą dėl Lietuvos Vasario 
16-osios Nepriklausomybės paskel-
bimo Vokietijos diplomatiniuose 
archyvuose.  

Rugsėjo 12–13 dienomis visi 
keliai veda į Kazlų Rūdą!

18 val. koncertuos Vytautas, 
Eglė ir Ieva Juozapaičiai, skambės 
Lietuvos orkestro melodijos, šventės 
metu vyks edukacinės programos 
vaikams ir sporto rungtys. Šiųmeti-
nė šventė taip pat išsiskirs ir tuo, jog 
oficialiojoje dalyje bus apdovanoti 
Kazlų Rūdos savivaldybės garbės 
piliečiai! 

Sekmadienį, rugsėjo 13 d., žiū-
rovai kviečiami 12 val. į Šv. Mišias 
Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje, į Lietuvos kamerinio or-
kestro (meno vadovas ir vyriausiasis 
dirigentas Sergej Krylov) koncertą 
po Šv. Mišių, 

Anot organizatorių, programa 
parinkta išties turtinga ir įvairi, 
todėl kiekvienas šventės svečias, 
nepriklausomai nuo amžiaus ir 
pomėgių, atras jį dominančių 
veiklų. Renginiai nemokami, jų 
metu privaloma dėvėti apsaugines 
kaukes, būtina žiūrovų registracija, 
ją lengvai rasite „Paysera tickets“ 
sistemoje, Kazlų Rūdos kultūros 
centro ir Kazlų Rūdos savivaldybės 
socialinių tinklų paskyrose.

Organizatoriai: Kazlų Rūdos 
kultūros centras, Kazlų Rūdos 
savivaldybė.  Užs. 1030.

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Marijam-
polės sav. Želsvos progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Kon-
kurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d., atrankos data – 2020 
m. gruodžio 3 d.

Daugiau informacijos https://www.marijampole.lt/pradzia1/admi-
nistracine-informacija/konkursai.-atrankos/125.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Užs. 1039.

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

Skaitykite „Suvalkietį“! 
Jūsų patogumui siūlome galimybę popierinį laikraštį užsiprenumeruoti neišei-

nant 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, 
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. 

KAdASTRINIAI 
MATAVIMAI

Informuojame, kad 2020-
09-17 nuo 9.00 val. bus atlie-
kamas žemės sklypo (Kad. Nr. 
5118/1:280), esančio Kalvarijos 
sav., Kalvarijos sen., Barauskų 
k., ribų ženklinimas. Prašo-
me gretimo sklypo kad. Nr. 
5118/1:4 savininko Manto Nar-
kevičiaus suinteresuotus asmenis 
dalyvauti žemės sklypo (Kad. 
Nr. 5118/1:280) matavimuose, 
pareikšti sutikimą arba preten-
zijas dėl žemės sklypo ribų sude-
rinimo. Matavimus atlieka UAB 
„Geodėja“, Alytus, S. Dariaus 
ir S. Girėno g. 4A-2, tel. 8 699 
07141.  Užs. 1021.
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Ketvirtadienį
Bertos, Bronislovos, 

Mirgos, Bronislovo ir 
Sirtauto  vardadieniai.

Saulė teka 6.27 val., 
leisis 20.10 val. Mėnulis 
pilnatis.  

Penktadienį
Idos ,  Germantės ,  

Rožė s ,  Roza l i j o s  i r 
Girstauto vardadieniai.

Saulė teka 6.29 val., 
leisis 20.07 val. Mėnulis 
pilnatis.  

Šiandien
Ingridos, Vilgaudės, 

Protenio, Vilgaudo ir Stepo-
no vardadieniai.

Saulė teka 6.25 val., leisis 
20.12 val. Mėnulis pilnatis.

ORAI

• Sportas •

Redaktorė Birutė Montvilienė ........ tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina)  tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai .......................................................................................................  tel. 8 605 19406
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
Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas)............. tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Plėtros vadovė Eglė Burbaitė ..................................................... tel. (8 343) 53967 el. p. egle@suvalkietis.lt
Leidybos 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 Erika Stankevičienė ........ 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. 70.                                                         Tiražas 3600.

„Čia mūsų Sūduva“ 
parama 6000 Eur

„Pažinimo laboratorija“ 
parama 12000 Eur

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

RUGSĖJO 2–10 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:
„Paslaptingas sodas“ (D. Britanija, Prancūzija, drama, V). Dubliuota 

lietuviškai. 2, 3 d. 15 val. Bilietas – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur. 
Didžioji premjera! „Tenet“ (JAV, veiksmo trileris, N-13) 2, 3 d. 17.30 

val., 20.30 val. Bilietas – 4,90 Eur.
„Troliai 2“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 4, 7–10 d. 

15 val. 5, 6 d. 11 val., 13 val., 15 val. Bilietas 11 val. – 3 Eur, 13, 15 
val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, sekmadienį 13 val. ŠEIMOS 
SEANSAS – 3,50 Eur.

„Naujieji mutantai“ (JAV, siaubo, N-13) 4, 5 d. 19.45 val. Bilietas 
– 4,90 Eur. 

„Tenet“ (JAV, veiksmo, N-13) 4, 5 d. 17 val., 21.45 val. 6–10 d. 17 
val., 19.45 val. Bilietas – 4,90 Eur. 

Mažojoje salėje:
„Geriausi draugai“ (Norvegija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 

5, 6 d. 11.30; 13.30 val. Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, 
sekmadienį 13.30 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Languotas nindzė“ (Danija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
2, 3 d. 15.30 val. 4–10 d. 15.30 val. Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3 Eur, sekmadienį 13.30 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Karas su seneliu“ (JAV, komiška drama, N-13) 2, 3 d. 17.15 val. 
4–10 d. 17.30 val. Bilietas 15.30 val. – 3, 50 Eur, 17.15 val. – 3,70 
Eur.

„Advokatas“ (Lietuva, drama, N-13) 2, 3 d. 19.15 val. 4, 5 d. 21.30 
val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Maištininkė“ (JK, PAR, veiksmo, N-16) 4, 5 d. 21.30 val. Bilietas 
– 3,70 Eur.

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

Kultūros centre
Iki 2021 m. gegužės 20 d. veikia 

Suvalkijos menininkų jubiliejinė 
kūrybos paroda (dailės galerijoje).

3 d. 17 val. – kraštiečio tapytojo 
Jono Daniliausko jubiliejinės darbų 
parodos atidarymas, dalyvaus au-
torius (M. B. Stankūnienės menų 
galerijoje). 

Veikia Gretos Skaraitienės foto-
grafijų paroda „100 tikrų žmonių 
portretų“ (I a.).

Parodas galima aplankyti pir-
madieniais–penktadieniais 10–14 
ir 15–19 valandomis. 

„Saulėračio“ galerijoje 
Iki spalio 1 d. veikia Audriaus 

Plioplio (JAV) kūrybos paroda 
„Atminties gijos“.

Parodą galite aplankyti antradie-
niais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val.

Unikalumu garsėjančioje Kal-
varijos „Enduro“ trasoje vyko Lie-
tuvos „Enduro“ ir „Enduro Sprint“ 
čempionato antras etapas. „Enduro“ 
įskaitos dalyviai turėjo įveikti tris 
trasos ratus, kurių kiekvienas 50 km, 
o „Enduro Sprint“ – du ratus.

Ši molinga ir slidi trasa sufor-
muota prijungus prie motokroso 
trasos kelis kilometrus kalnuotų 
privačių žemės sklypų.

Atskirose klasėse nugalėjo 
Džiugas Kazakevičius, Arūnas 
Gelažninkas, Mindaugas Paške-
vičius, Danielius Žostautas, Justas 
Kazakevičius, Viktoras Majys, 
Ernestas Paukštis, Karolis Var-
nauskas, Aivis Graudinš ir Nerijus 
Grabliauskas.

„Suvalkiečio“ informacija

„Tauro“ atletų triumfas šalies 
čempionate

Kėdainiuose vykusiame XXXX 
Lietuvos kultūrizmo ir kūno ren-
gybos čempionate Marijampolės 
sporto klubo „Tauras“ komanda 
(20 sportininkų) iškovojo 6 aukso 
medalius ir  absoliučios nugalėto-
jos titulą, o komandinėje įskai-
toje užėmė pirmą vietą. „Tauro“ 
komanda aplenkė antroje vietoje 

likusią Šiaulių „Fortūną“ ir trečią 
vietą užėmusį Jurbarko „Progre-
są“. Varžybose dalyvavo daugiau 
nei 70 atletų iš 23 šalies klubų.

Tarp marijampoliečių pirmą-
sias vietas atskirose kategorijose 
iškovojo Edvinas Tuinyla, Julita 
Ciunytė, kuri vėliau tapo ir ab-
soliučia kūno fitneso kategorijos 

nugalėtoja, taip pat Marius Ši-
leika, Alina Čepurnienė, Tomas 
Tamelis, Marius Šileika ir Alina 
Čepurnienė (mišrios poros). 

Tarp trenerių geriausiu pripa-
žintas „Tauro“ klubo vyriausiasis 
treneris Rinaldas Česnaitis.

„Suvalkiečio“ informacija

„Tauro“ klubo nuotrauka

Kalvariją garsina unikali 
„Enduro“ trasa

Organizatorių nuotrauka

Trečiadienio naktį temperatūra sieks 10–15 laipsnių šilumos. Dieną trumpam plūstelės daug malonesnė šiluma, temperatūra kils iki 20–25 laipsnių. Šiek tiek 
drėgnesnė numatoma ketvirtadienio naktis, o dieną trumpai palis tik kai kur. Naktį atvės iki 11–16, dieną bus tarp 19 ir 23 laipsnių. Penktadienį trumpo lietaus 

klius nedaug. Paryčiais bus 10–15, o vidurdienį sušils iki 20–23 laipsnių.

• Kur eiti? •
Dramos teatre

 9 d. 18 val. ir 10 d. 18 val. – 
Marijampolės dramos teatro dviejų 
dalių komedija „Čia jums ne arklidė“. 
Bilietas – 5 Eur (teatro kasoje).

Kasa veikia pirmadienį–penkta-
dienį 12–14 ir 17–18 val., užsakymai 
telefonu 8 667 01110. Interneto svetai-
nė: http://www.marijampolesteatras.lt.

Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje

Iki rugsėjo 30 d. veikia paroda 
„Lietuvos spaudos fotografija 2019“.

8 d. 15 val. startuoja nemo-
kama edukacinė akademija „In-
tegruok save“, skirta 15–20 metų 
jaunimui: fotografijos menas, 
grafika ir 3D, remiksų kūrimas, 
videomontavimas. Registruotis 
tel. 8 620 99831, el. p. v.juselyte@
marvb.lt.

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 10 nau-
jagimių: mergaitė ir 9 berniukai. 


