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Loreta AKELIENĖ

Šios savaitės pradžioje susisiekė-
me su „Ryto“ pagrindinės mokyklos 
direktoriumi Vladu Klasavičiumi ir 
paprašėme pakomentuoti.

„Vienas kitas susirgimas buvo 
ir prieš tai, bet kai lapkričio 7 
dieną COVID-19 nustatė vienam 
pirmokui, pasipylė daugiau atvejų. 
Tam vaikui požymiai nepasireiškė, 
jam liga buvo nustatyta netikėtai, 
kai nuvyko į Kauną dėl nedidelės 
operacijos ir jį patikrino. Ten ir 
gautas teigiamas testo atsakymas“, 
– pasakojo direktorius.

Visi berniuko bendraklasiai 
buvo informuoti, jiems nurodyta 
izoliuotis namuose. Pirmadienį, 
lapkričio 9-ąją, į mokyklą neatėjo 
visa klasė. Tos klasės mokytoja irgi 
pasidarė testą ir lapkričio 10 dieną 
gavo teigiamą atsakymą. Vėliau, 
mokyklos direktoriaus teigimu, 

Židinys „Ryto“ mokykloje kol kas suvaldytas
Maždaug prieš porą savaičių Marijampolės „Ryto“ pagrindi-

nėje mokykloje buvo nustatyta 10 koronaviruso atvejų. Kitose 
ugdymo įstaigose irgi pasitaikė susirgimų, bet tik vienas kitas.

šešių pirmokų tėvai mokyklą infor-
mavo, kad teigiami ir jų vaikų testai. 
Tuomet išsitirti buvo rekomenduota 
visai klasei. „Bet ar registruotis 
testui ir jį daryti, sprendžia patys 
tėvai, – sakė V. Klasavičius. – Todėl, 
kiek tos klasės mokinių iš viso tyrėsi, 
nežinia.“

Mokyklos direktorius pasakojo, 
kad antrame mokyklos aukšte, 
kur mokėsi pirmaklasiai, dirbo 
iš viso keturios klasės ir viena 
priešmokyklinio ugdymo grupė. 
Iš tame pačiame aukšte dirbusių 
dar dviejų mokytojų testų atsa-
kymai buvo teigiami. Viena iš jų 
lapkričio 9-ąją pasijuto blogai, jai 
nustatė COVID-19, bet jos klasės 
mokiniai nesusirgo nė vienas. Kita 
mokytoja turėjo kontaktą su apsir-
gusia pirmokų mokytoja ir taip pat 
pasitikrino. 

(Nukelta į 2 psl.) Ričardo PASILIAUSKO fotoiliustracija

Loreta TUMELIENĖ

Liko tik Kauno
ir Vilniaus maršrutai

Pasak UAB Marijampolės au-
tobusų parko direktorės Dalytės 
Venčkauskienės, paskelbus šalyje 
karantiną, keleivių ėmė mažėti su 
kiekviena diena. Į mokslus nebe-
važinėja studentai ir moksleiviai, 
nes visi mokosi nuotoliniu būdu. 
Į Santaros ar Kauno klinikas 
gyventojai nebevyksta, nes ten 
jų nepriima. „Būdavo, kad au-
tobusas į Vilnių ar Kauną veža 
vieną, du, tris keleivius. Nuvykęs 
į Vilnių ar Kauną vairuotojas dar 
turi dezinfekuoti autobusą. Tai 
irgi kainuoja. Tad teko peržiūrėti 
maršrutus ir priimti sprendimus“, 
– sako Marijampolės autobusų 
parko vadovė.

Nuo lapkričio 21 dienos į 
Klaipėdą, Panevėžį, Ignaliną ne-
kursuoja nė vienas Marijampolės 

Autobusų keliuose ir gatvėse vis mažiau
COVID-19 pandemija ant menčių guldo autobusų parkus. Drastiškai sumažėjus keleivių, laikinai stabdomi tarpmiestiniai maršrutai. Vežėjai kasdien skaičiuoja 

nuostolius.

autobusų parko autobusas. „Nu-
važiuodavome 300 kilometrų, o 
pavėžėdavome dešimtį – geriausiu 
atveju dvidešimtį keleivių ir tai 
trumpais atstumais. Nuostoliai 

didžiuliai, todėl teko stabdyti au-
tobusų kursavimą šiais maršrutais. 
Pasilikome tik reisus į Kauną ir 
Vilnių, kad prireikus keleiviai tu-
rėtų kuo nuvažiuoti į didžiausius 

miestus ir parvažiuoti. Iš Vilniaus 
ir Kauno gyventojai turi galimybę 
vykti į kitus miestus“, –  pasakojo 
D. Venčkauskienė.

Nuo lapkričio 21-osios kiek-

vieną dieną iš autobusų stoties į 
Vilnių galima išvažiuoti 8.45 val. 
ir 14.20 val. Iš Vilniaus į Marijam-
polę autobusas išvyksta 11.50 val. 
ir 17.30 val.

Sekmadieniais į Vilnių galima 
važiuoti papildomai kursuojančiu 
autobusu 17.30 val. Iš Vilniaus į 
Marijampolę autobusas išvažiuoja 
20 val. 

Autobusai važiuoja be susto-
jimų (ekspresas). Kelionė trunka 
dvi valandas.  

Kiekvieną dieną iš autobusų 
stoties į Kauną autobusas (eks-
presas) išvyksta 9.50 val. ir 14.30 
val. Iš Kauno autobusų stoties 
į Marijampolę autobusas grįžta 
11.15 val. ir 16.05 val. Kelionės 
trukmė – viena valanda. 

Bilietus galima įsigyti autobu-
sų stotyje, autobuse (atsiskaitant 
mokėjimo kortele arba grynaisiais 
pinigais) arba  internetu https://
www.autobusubilietai.lt/.

(Nukelta į 2 psl.)

Pasak Marijampolės autobusų 
parko vadovės D. Venčkaus-
kienės, situacija įmonėje labai 
sudėtinga. 

Tarpmiestiniai autobusai važiuoja tik į Vilnių, Kauną ir tai du 
kartus per dieną.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Mieli „Suvalkiečio“ skaitytojai, 
„SuVaLKIečIO“ PRenuMeRatOS IR SKeLbIMų SKyRIuS DIRba IR DabaR, PeR KaRantIną, LauKDaMaS PRenuMeRatORIų. 
Garantuojame, kad redakcijos patalpose laikomasi visų apsaugos reikalavimų, ir kviečiame Jus, jeigu neturite kitos galimybės, atvykti pas mus 
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė) užsisakyti „Suvalkietį“ 2021 metams. 
Redakcija dirba nuo 8 iki 17 val., be pietų pertraukos. Prenumerata priimama pirmame aukšte. Prašome dėvėti apsaugos priemones, laikytis atstumo. Laukiame!
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(Atkelta iš 1 psl.)
Lapkričio 14 dieną pedagogę 

pasiekė teigiamas testo atsaky-
mas, bet jos klasėje taip pat nė 
vienas mokinys kol kas neserga. 

Dvi pradinukų klasės, kurios 
mokėsi tame pačiame aukšte, 
užsikrėtimo išvengė. Jos jau su-
grįžo į mokyklą, nuo lapkričio 7 
dienos prabuvusios izoliacijoje ir 
dėl to nesusidūrusios su virusu.

Minėti susirgę šeši pradinu-
kai ir trys mokytojos, direkto-
riaus žiniomis, serga nesunkiai. 
Situacija gali pasikeisti nebent 
netikėtai, nes mokiniai ir peda-
gogės serga jau dvi savaites, taigi, 
ko gero, jų sveikatos būklė jau 
nepablogės.

„Dabar turime dar dvi ser-
gančias darbuotojas. Viena pe-
dagogė užsikrėtė nuo savo vyro, 
ji nuo lapkričio 14 d. izoliuojasi. 
Prieš tai ilgokai atostogavo, 
taigi mokykloje nekontaktavo. 
Bet va sekmadienį sužinojome, 
kad jai pablogėjo, buvo išvežta į 
ligoninę. Šios pedagogės užsikrė-
timas, kaip minėjau, nesusijęs su 
židiniu mokykloje. Serga ir kita 
administracijos darbuotoja. Ji 
nedirba jau dvi savaites. Ši mo-
teris dirbdavo kabinete su viena 

Autobusų keliuose 
ir gatvėse vis mažiau

(Atkelta iš 1 psl.)
autobusų stotis 

dirba
Pasak D. Venčkauskienės, 

skirtingai negu per pirmą ka-
rantiną, šį kartą Marijampolės 
autobusų stotis neuždaryta. Ji 
dirba nuo 6.30 iki 20.30 val.

Nesustabdytas ir siuntų ga-
benimas. Priešingai, dirbama 
visu pajėgumu, nes kai žmonės 
nekeliauja, bent jau siuntas gali 
išsiųsti. Juk artėja Kalėdos. 

Miesto ir tarpmiestiniai au-
tobusai kursuoja tris kartus per 
dieną. Pasirinkti reisai taip, kad 
žmonės turėtų kuo nuvykti į 
darbą ryte, per pietus moksleiviai 
sugrįžti iš pamokų, nes pradi-
nukai mokosi, ne visus tėveliai 
į mokyklas vežioja, ir pavakare, 
kad būtų kuo po darbo  parva-
žiuoti į namus. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais Marijampolės savi-
valdybėje nekursuoja joks miesto 
ar priemiestinis autobusas. 

nori išsaugoti 
darbuotojus

Marijampolės autobusų parko 
vadovė sako, kad situacija įmo-
nėje labai sudėtinga. Kiekvieną 
dieną skaičiuojami nuostoliai. 

„Kaip bebūtų sunku, norime 
išsaugoti darbuotojus. Per pirmą 
karantiną tai pavyko. Mūsų ko-
lektyvas tikrai geras, tad nesinori 

Židinys „Ryto“ 
mokykloje kol kas 

suvaldytas

atleisti nė vieno. Juk žmonėms 
sudėtinga išgyventi likus be 
darbo, todėl ieškome kitokių 
sprendimų. Leidome vairuotojus 
į prastovas, dabar tuos, kurie dar 
šiais metais neatostogavo, leidžia-
me atostogų.“

Pasak D. Venčkauskienės, 
paramos iš valstybės nėra jokios. 
Autobusų parkas negali dalyvauti 
ir verslo rėmimo programoje 
INVEGA, nes yra savivaldybės 
valdoma įmonė. Vasarą Marijam-
polės autobusų parkas finansiškai 
buvo atsigavęs, turėta nemažai 
užsakymų kelionėms, o štai 
lapkričiui įmonė neturi nė vieno 
užsakymo. Maršrutiniais autobu-
sais vykstančių keleivių telikę 20 
procentų.

D. Venčkauskienė neslepia, 
kad šie metai patys sudėtingiausi. 
„Kai pradėjau vadovauti Mari-
jampolės autobusų parkui, buvo 
sudėtinga situacija, bet mačiau 
perspektyvą. Mačiau, kas yra blo-
gai, ką reikia keisti, kad situacija 
gerėtų. Dabar nematau jokios 
išeities. Transportą turime gerą, 
darbuotojus taip pat, tačiau nėra 
trečiojo komponento – keleivių, 
ir darbas nevyksta. Telieka laukti, 
kada viskas praeis. Visos keleivių 
pavėžėjimo paslaugas teikiančios 
įmonės susiduria su tokiomis pa-
čiomis problemomis“, – kalbėjo 
D. Venčkauskienė.

kolege, o su kitais nebendravo. 
Minėtos kolegės testas buvo nei-
giamas. Ji dabar yra izoliacijoje, 
– pasakojo V. Klasavičius. – Kaip 
sužinojau pirmadienį, susirgo 
dar viena mokinė. Ji yra iš vyres-
nių klasių ir mokėsi nuotoliniu 
būdu iš namų, o užsikrėtė šei-
moje. Pirmadienį pranešė ir apie 
antrokę, nes penktadienį šeima 
gavo atsakymą, kad serga jos 
nariai. Tėvai pažiūrėjo atsakin-
gai, patys pasijutę blogai neleido 
mergaitės į mokyklą savaitę, kol 
laukė atsakymų.“

Taigi COVID-19 židinys 
„Ryto“ pagrindinėje mokykloje 
daugiau nesiplečia, paskutinis 
susijęs susirgimas buvo nusta-
tytas lapkričio 15 dieną, kiti 
užsikrėtimai nesusiję.

Antro aukšto klases mokykla 
dezinfekavo savo jėgomis. Dabar 
ten niekas neina, klasės kol kas 
tuščios. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus Ka-
rolio Podolskio įsakymu, tos trys 
klasės, kurių mokytojos serga, į 
mokyklą galės grįžti gruodžio 1 
dieną. Mokinių tėvai gali gauti 
nedarbingumo išmokas pradinu-
kų priežiūrai namuose.

jas ir sujungus jas į vieną įmonę) at-
sitiko taip, kaip ir su daugeliu kitose 
šakose vykusių panašių pertvarkų. 
Nors teoriškai „sistema veikia“, 
tikrąsias pasekmes pamatysime toli-
mesnėje ateityje. Nesigilinant į kitus 
dalykus, atsitiko ir tai, kas atsitiko 
„suoptimizavus“ mokyklas, gydymo 
įstaigas – ištuštėjo, liko be tikrųjų 
šeimininkų ir kai kurios buvusios 
urėdijos bei girininkijos. 

„Suvalkiečio“ skaitytojai laukia 
atsakymo: kieno „parėdymu“ nio-
kojami medžiai prie buvusios urėdi-
jos – o jei tai vyksta teisėtai (nes juk 

Gal pritrūko malkų? O gal – 
tyčiojosi? Keršijo? Kažkam už kažin 
ką... Štai tokie ir panašūs klausimai 
kilo ne vienam mūsų skaitytojui 
(skambinusio redakcijai pavardė 
žinoma), praėjusio ketvirtadienio 
priešpietę pamačius štai tokį vaizdą 
prie buvusios Marijampolės miškų 
urėdijos Vilkaviškio gatvėje (žr. 
nuotraukas). 

„Atrodo, kad iš šitų medžių 
tiesiog pasityčiota. Kam pakilo 
ranka šitaip suniokoti jau didelius 
medžius, kuriuos kažkada sodino 
ir patys čia dirbę žmonės – štai 
ąžuolas, ne vienas prisimintų, buvo 
sodinamas pažymint vieną išskirtinę 
progą... Gražiai prigijo, daugiau 
kaip dešimt metų augo – ir ėmė 
kliūti... Ar galima taip mieste imti 
ir naikinti medžius, kurie tą vietą 
puošė, jau užaugo, yra vertingi?“  

...Iš tiesų, kas praeidamas ar 
pravažiuodamas matydavo tuome-
tės urėdijos aplinką, pasigėrėdavo, 
kad kasmet vis geriau tvarkomasi, 
džiugino ir gražiai žaliuojantis, 
gausėjantis parkelis. Deja, 2018 
metais, įgyvendinant valstybinių 
miškų pertvarką (tiesiogine prasme 
panaikinus visas 42 Lietuvos urėdi-

• Skaitytojai 
nerimauja • Ar niekam jau neberūpi?

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos      

net savo kieme augančiam medžiui 
kirsti privalu gauti leidimą), tai kuo 
motyvuojant ir kokias perspektyvas 
kuriant tai daroma?

...O jeigu žvelgtume plačiau 
– atrodo, kad poetiškoji, lyriškoji 
lietuvių tauta, pastaraisiais metais 
tapusi savo žemės šeimininke, vis 
labiau apimama visuotino nioko-
jimo ir naikinimo. Gal kaip tie 
ano meto paminklai, literatūros ar 
dailės kūriniai, o ir žmonės, gyvenę 
praėjusio amžiaus antrojoje pusėje 
– taip ir medžiai, tuo metu augę, 
irgi pilni „sovietinio tvaiko“? Nors 
tie žmonės buvo šiandien bešūkau-

jančių seneliai ir tėvai, o medžiai 
– ir prieš šimtmetį, ir dar anksčiau 
sodinti ar Dievulio pasėti... Tad 
ir gula ne tik šimtametės liepos ir 
miestų gatvėse, ir aplink šventorius 
ar kapines, ir prie kaimo vieškelių 
(apie kapinių medžius jau baisu ir 
kalbėti – vien jų, drįstančių mesti 
lapus ant prabangių antkapių, pa-
minėjimas dažnam kelia įsiūtį). Ką 
gi – gyvensime, matyt, atvėrę plynus 
plotus ne tik vis stiprėjančioms vėt-
roms, bet ir visokioms negandoms 
bei virusams...

Lina VOLUNGYTĖ

Loreta TUMELIENĖ

Židinių padaugėjo
Nacionalinis visuomenės svei-

katos centras (NVSC) pranešė, 
kad šeštadienį patvirtinti korona-
virusinės infekcijos atvejai, susiję ir 
su protrūkiais Kazlų Rūdos, Šakių 
ligoninėse. Taip pat infekcijos ži-
diniai nustatyti slaugos įstaigose. 

Aštuoni susirgusieji šia infekcija nu-
statyti Švč. Marijos globos namuose 
Marijampolėje, keturi užsikrėtusieji 
siejami su Kazlų Rūdos socialinės 
paramos centru. Pirmadienį NVSC 
informavo, kad Marijampolės 
švč. Marijos globos namuose jau 
įregistruota 16 koronaviruso infek-
cijos atvejų: 9 darbuotojams ir 7 
gyventojams.

Vargdienių seserų Švč. Marijos 
globos namai Petro Kriaučiūno 
gatvėje prašo visuomenės pagalbos. 
„Serga daug personalo. Reikia padė-
ti maitinti senelius, valyti, skalbti ir 
t. t. Jei kas nors galite padėti nors 
keletą valandų, skubiai susiekite su 
sese Janina tel. 8 616 02963 arba 
sese Viktorija tel. 8 652 12629“,  – 
rašoma kreipimesi. 

Marijampolės savivaldybėje 
– skaudi netektis

Pasak Marijampolės savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
Karolio Podolskio, antradienio 
ryto duomenimis, Marijampolės 
apskrityje patvirtinti 98 korona-
viruso atvejai. Iš jų Marijampolės 
savivaldybėje – 28, Kalvarijos sav. 
– 1, Kazlų Rūdos sav. – 7, Vilka-
viškio r. sav. – 27, Šakių r. sav. – 3.  
Iš viso Marijampolėje koronavirusas 
nustatytas 816 gyventojų.

Bendrojo ugdymo mokyklose 
serga 22 moksleiviai, 12 pedagogų, 
keturi darbuotojai. Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose įregistruotas vie-
nas ugdytinio susirgimas, serga du 
pedagogai, du darbuotojai. 

(Nukelta į 11 psl.)

Marijampolės regione koronavirusas 
įsisuko į globos namus ir ligonines

Koronavirusas įsisuko į Vargdienių seserų Švč. Marijos globos namus 
Marijampolėje.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka  
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Viešoji įstaiga (VšĮ) Kalvarijos 
ligoninė kartu su partneriu Oziors-
ko rajono (Rusijos Federacijos 
Kaliningrado sritis) centrine ligo-
nine įgyvendina projektą „Asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų 
socialiai pažeidžiamiems asmenims, 
kokybės gerinimas Kalvarijoje ir 
Oziorske“ Nr.  LT-RU-2-059. 
Projektas įgyvendinamas pagal 
2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną prog-
ramą, kuri parengta pagal Europos 
kaimynystės priemonę ir yra finan-
suojama Europos Sąjungos.  

Bendra projekto vertė – 572 
381,64 Eur, iš jų – Programos 
finansavimas – 515 143,47 Eur 
(90 proc.). VšĮ Kalvarijos ligoninei 
skirtas finansavimas sudaro 280 
202,50 Eur.

Pagrindinis šio projekto tikslas 
– pagerinti Kalvarijos ir Oziorsko 
gyventojų, ypač socialiai remtinų 
grupių, prieinamumą prie kokybiš-
kų diagnostikos ir fizinės medicinos 

Projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 
skirtų socialiai pažeidžiamiems asmenims, 
kokybės gerinimas Kalvarijoje ir Oziorske“ 

įgyvendinimas Kalvarijos ligoninėje
bei reabilitacijos paslaugų. 

Šiam tikslui pasiekti Kalvarijos 
ligoninė įsigys aukščiausius reikala-
vimus atitinkančią medicininę įran-
gą: ultragarso diagnostikos sistemą 
(echoskopą), elektrokardiografą, 
defibriliatorių, reabilitacijos, akių 
kabineto įrangą. Be to, bus atliktas 
patalpų remontas, įsigyti baldai ir 
kompiuterinė įranga.

Projekto metu bus tobulina-
mi sveikatos priežiūros paslaugų 
specialistų įgūdžiai ir kvalifikacija, 
gilinamos žinios, sudarytos sąlygos 
keistis gerąja patirtimi abiejų part-
nerių ligoninėse.

Projekto pradžia – 2020-05-26. 
Projekto trukmė – 24 mėn. 

Ši informacija buvo parengta 
padedant Europos Sąjungai. 

Už šios informacijos turinį atsako
 tik VšĮ Kalvarijos ligoninė ir jis 

negali būti laikomas atspindinčiu 
Europos Sąjungos požiūrį.

Nuoroda į programos interne-
tinę svetainę: http://www.eni-cbc.
eu/lr/lt/.  

Nuoroda į „EuropeAid“ inter-
netinę svetainę: https://ec.europa.
eu/europeaid/node/22_en.

Užs.1453.

Marijampolės profesinio ren-
gimo centro (PRC) bendruomenė 
miestui padovanojo kelis meno 
kūrinius. Tai dvi spalvingai ištapytos 
elektros pastotės ir naujovė ne tik 
mūsų mieste, bet ir visoje šalyje – 
kinetinė metalo skulptūra.

Kinetinė skulptūra – tai kom-
pozicinė konstrukcija, kuri juda be 
pašalinio energijos šaltinio. Šiuo 
atveju ją suka vėjo energija. Pasau-
lyje populiarėja tokios skulptūros. 
Žvelgiant į užsienio menininkų 

Profesinio rengimo centras Marijampolę 
papuošė naujais meno kūriniais

kūrinius ir gimė idėja sukurti kaž-
ką panašaus Marijampolėje. Mūsų 
šalyje tokių kūrinių dar nėra daug. 
Skulptūra pastatyta Marijampolės 
PRC dendrologiniame parke, kuris 
Kauno gatvėje žaliuoja jau daugiau 
nei septynis dešimtmečius. Ją sukū-
rė ir pagamino vilnietis skulptorius 
Liutauras Griežė.

Šiai skulptūrai pagaminti reikėjo 
mechanikos, metalo apdirbimo 
žinių ir, aišku, menininko talento. 
Skulptūra parke pastatyta rugpjū-

Kinetinės skulptūros – naujiena Lietuvoje.

Spalvingi piešiniai ant elektros transformatorinių pakels miestelė-
nams nuotaiką.

Metalinę skulptūros konstrukciją suktis verčia 
vėjo jėga.

čio mėnesį. PRC bendruomenė 
planuoja įrengti daugiau kinetinių 
skulptūrų, gal net sukurti visą jų 
parką. 

Tapymas ant pastatų sienų mūsų 
mieste – ne naujovė. Ne vieną kū-
rinį yra sukūrusi marijampolietė 
viešųjų erdvių menininkė Ieva 
Voroneckytė, kuri padėjo realizuo-
jant ir šį PRC projektą. Idėja buvo 
kuriama improvizuojant kartu su 
bendruomenės nariais, mokiniais 
ir profesijų mokytojais, o piešinių 
projektus sukūrė I. Voroneckytė. 

Prie realizavimo prisidėjo ir Ma-
rijampolės meno mokykla. Dešimt 
mokinių iš šios mokyklos 4a klasės 
padėjo ištapyti pastočių sienas.

Spalvingi, energiją ir nuotaiką 
keliantys kūriniai gimė Kauno 
gatvėje ant dviejų elektros transfor-
matorinių sienų. Kuriant piešinius 
buvo panaudoti net 
55 atspalvių aero-
zoliniai dažai. 

Kartu su me-
nininke Ieva labai 
atkakliai ir ištver-
m i n g a i  n u o l a t 
dirbo du centro 
mokiniai: Andrius 
Kazakevičius ir Po-
vilas Dumbliaus-
kas. Kaip pasakojo 
šio projekto vadovė 
Lina Bankauskai-
tė-Šleinotienė, ir 
mokytojai, ir admi-
nistracija, ir mo-
kiniai – visa ben-
druomenė pridėjo 
ranką prie sienų ta-
pybos, bet Andrius 
su Povilu buvo itin 
atsidavę. Tapyti 
pradėta birželio 1 
dieną, vaikinukai 
ateidavo kasdien po 
nuotolinių pamo-
kų, saugodamiesi, 

laikydamiesi galiojusių apribojimų 
padėjo Ievai realizuoti sumanymą. 
Tapyti antrą elektros transforma-
torinę įkvėpti ir paraginti Ievos jie 
ėmėsi patys, koordinuodami kitų 
pagalbininkų darbą.  

„Nuolat judanti skulptūra tarsi 
simbolizuoja, kad ir mes, Profesinio 
rengimo centras, esame dinamiška, 
besikeičianti, tobulėjanti organiza-
cija. Savotiškai siekiame išjudinti 
ir mūsų bendruomenę, ir miesto, 
kad keistųsi požiūris ir į profesinį 
mokymą“, – sakė L. Bankauskaitė-
Šleinotienė.  

Projektą „Gaudyk vėją – raski 
meną!“ parėmė Lietuvos kultūros 
taryba ir Marijampolės savivaldybės 
administracija.

„Suvalkiečio“ informacija
 Indrės Difartaitės nuotraukos



Parengė 
subsidijų 

schemą verslui 
gelbėti

Ekonomikos ir inovacijų mi-
nisterija (EIM) praneša parengusi 
subsidijų schemą nuo COVID-19 
pandemijos nukentėjusiam verslui 
gelbėti. Teigiama, kad ministerija 
yra linkusi kreiptis į Europos 
Komisiją, kad būtų suderinti visi 
subsidijoms išmokėti reikalingi 
dokumentai. Jei Vyriausybė tokiam 
sumanymui pritartų, o Finansų 
ministerija numatytų galimą finan-
savimą pagalbos priemonėms, būtų 
galima greičiau jas įgyvendinti.

Anot ekonomikos ir inovacijų 
viceministrės Jekaterinos Rojakos, 
jei subsidijų priemonė būtų ren-
giama ne pagal de minimis sche-
mą, o pagal laikinąjį EK COVID 
komunikatą (Laikinosios valstybės 
pagalbos priemonių, skirtų ekono-
mikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema), 
verslui atsivertų daug daugiau 
galimybių pasinaudoti parama 
tiek dabar, tiek ir ateityje. Be to, 
paraiškoms teikti būtų skirta ne 
dvi savaitės, per kurias kai kurios 
įmonės nespėtų jų užpildyti, o kur 
kas daugiau laiko. Priemonė būtų 
taikoma iki komunikato galiojimo 
pabaigos (planuojama, iki kitų 
metų birželio 30 d.), o subsidija 
pasinaudoti galėtų ir tos įmonės, 
kurios jau šiandien yra viršijusios 
galimos valstybės pagalbos limitą.

„Statistika rodo, kad jau dabar 
dalis smulkiojo ir vidutinio dydžio 
įmonių yra išnaudojusios de mini-
mis pagalbos 200 tūkst. eurų sumą, 
o didelės įmonės ją išnaudojo prak-
tiškai visos. Jei paramą teiktume 
pagal de minimis variantą, nepalik-
tume erdvės įmonių ateičiai. 

(Nukelta į 5 psl.)

Atsižvelgiant į šių dienų aktua-
lijas, saugant vieniems kitus, veido 
apsaugos kaukės tapo privaloma 
priemone visiems, kurie lankosi vie-
šose vietose, taip pat ir ikimokykli-
nio ugdymo įstaigose dirbantiems 
darbuotojams. Kaukių dėvėjimo 
būtinumą supranta ne tik suaugu-
sieji, bet ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikai. Dažnai pasvarstome, kaip 
galėtume pasitelkti vaizduotę ir šį 
privalomą aksesuarą papuošti, kad 
sau ir aplinkiniams suteiktume 
teigiamų emocijų šiuo nerimą ke-
liančiu laikotarpiu. Juk kaukė gali 
ne tik apsaugoti, bet ir kurti ryšį 
tarp žmonių. Kai šypsomės, kiti taip 
pat atsako šypsena, taip kuriame 
teigiamą ryšį.

Tad mes, Marijampolės lopšelio-
darželio „Vaivorykštė“ priešmokyk-
linio ugdymo mokytojos Aušra Ža-
liauskienė, Virginija Šidlauskienė ir 
Diana Donauskienė, Marijampolės 
savivaldybės ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigų ugdytiniams, tėvams ir 
mokytojams pasiūlėme išlaisvinti 
savo kūrybines galias, kurti, puošti 
apsaugines kaukes ir savo idėjomis 
pasidalinti su visuomene.  

Mūsų organizuojamos virtualios 
kūrybinių darbų fotografijų parodos 
tikslas – skatinti ugdytinių kūrybinę 
iniciatyvą, ugdyti vizualinę raišką, 
išradingumą, originalumą, įvairio-

mis dailės meninės raiškos priemo-
nėmis kurti veido apsaugos kaukes, 
jas fotografuojant stiprinti vaikų, 
tėvų, mokytojų emocinį ryšį.

Dalyvauti parodoje ir saugotis 
nuo viruso linksmai ir išradingai 
pareiškė norą Marijampolės lop-
šeliai-darželiai „Šaltinėlis“, „Var-
pelis“, „Rasa“, „Vaivorykštė“, taip 
pat Jono Totoraičio progimnazija, 
„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis 
centras.

Nustebino darbų įvairovė: vieni 
kaukes puošė animacinių filmukų 
personažais, kiti – rudens lapais, gė-
lytėmis, treti bandė virusą išgąsdinti 

vorais, vaiduokliais ir kt.
Tikimės, kad peržiūrėję parodos 

fotografijas nusišypsosite, pasisem-
site idėjų, kaip galima praskaidrinti 
karantino dienas linksmomis apsau-
gos kaukėmis.

Virtuali kūrybinių darbų foto-
grafijų paroda eksponuojama nuo 
lapkričio 16 iki gruodžio 18 dienos 
https://www.youtube.com/watch?v=R
Lw5B2s70vY&feature=youtu.be. 

Diana Donauskienė, 
Aušra Žaliauskienė, 

Virginija Šidlauskienė
Lopšelio-darželio 

 „Vaivorykštė“ mokytojos

„Saugausi nuo viruso linksmai ir išradingai“
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Apie Senjorų užimtumo centre 
įgyvendintus projektus – „Senyvo 
amžiaus žmonių užimtumo didi-
nimas“, „Aktyvus ir sportuojantis 
Vilkaviškio senjoras“ – dalyvė 
Vida atsiliepia tik teigiamai. Tokie 
projektai, jos įsitikinimu, svarbūs 
senjorų užimtumui.

„Projektų metu ėjau visur, 
kur galėjau. Labai patiko tai, kad 
į veiklas susirenka daug moterų, 
mes pasėdime, pasikalbame, pa-
sidalijame valgių receptais, pa-
sportuojame“, – projektus įvertina 
pašnekovė.

Projekto veiklos 
pareikalavo drąsos

Paklausta, kuri projekto veikla 
įsiminė labiausiai, Vida nesu-
dvejoja – aerobikos treniruotes, 
kurių metu reikėjo avėti specialius 
„Kangoo Jumps“ batus, įvardija 
kaip netikėčiausią ir drąsos parei-
kalavusį užsiėmimą. 

„Netikėta buvo tai, kad iš-
drįsau, apsiaviau ir atsistojau ant 
„Kangoo Jumps“ batų. Su jais net 
pavaikščiojau, pašokinėjau. Čia 
buvo didžiausias iššūkis. Jei būčiau 
anksčiau juos pamačiusi, būčiau 
sakiusi, kad niekada to nesuge-
bėsiu daryti. Aš pati sau nepripa-
žinau, kad išdrįsiu padaryti tokį 
dalyką“, – pasakoja pašnekovė.

Projektų metu dalyviams buvo 
organizuojamos paskaitos senjo-
rams aktualiomis temomis, siūlyti 
stalo žaidimai, piešimo ant van-
dens veikla. Vis dėlto kaip teigia 
Vida, naudingiausi pasirodė jogos 
ir „Nirvana Fitness“ užsiėmimai, 
o per treniruotę ant batutų, kaip 
pati sako, išsikraudavo „nežmo-
niškai“. 

Senjorų atgarsiai iš projektų: 
užsimezgė draugystės, o veiklas pritaikė kasdienybėje

Ji priduria, kad veiklų grafikas 
projektuose buvo intensyvus: 
„Visas keturias dienas eidavau 
į veiklas, kur sportavome, vyko 
batutų treniruotės, kiti užsiėmi-
mai. O penktadienis buvo atsi-
palaidavimo diena. Rinkdavomės 
spręsti kryžiažodžius, žaisti stalo 
žaidimus, gerti arbatos, kavos.“

Tiesa, šiuo metu dėl pandemi-
jos projektų veiklos sustabdytos, 
todėl Vida sakosi nekantraujanti, 
kada vėl galės tęsti užsiėmimus. 

„Projektų metu išmoktas veik-
las šiek tiek pritaikau ir namuose 
– stengiuosi taisyklingai kvėpuoti, 
truputį pasportuoju, bet tai nėra 
tas pats, kaip eiti į užsiėmimus su 
visais kitais“, – sako ji. 

Pasak pašnekovės, projektas 
paįvairino senjorų gyvenimą, o 
dalyviai pasirodė bendraujantys, 
malonūs ir draugiški. „Dalyvėms 
galėdavau ir pasiguosti, ir pasikal-
bėti apie įvairius dalykus – gry-
bavimą, sodą. Buvo tiesiog labai 
malonu bendrauti.“

Projekte užsimezgė 
draugystės

Apie projekto svarbą kalba ir 
senjorė Elė, kurią prie projektų 
prisijungti paskatino sesuo. Kaip 
sako ji pati, į veiklas taip įsitrau-
kusi, kad tapo aktyvesnė projektų 
dalyvė už seserį.

„Kadangi daug laiko praleidžiu 
namuose, seniai norėjau šiek tiek 
pasportuoti, o šitas projektas buvo 
taip gražiai suorganizuotas, kad 
nusprendžiau prisijungti“, – pa-
žymi pašnekovė. 

Dalyvė pasakoja užsiėmimus 
pasirinkusi pagal savo sveikatą, 
todėl projektų metu vaikščiojo 
į jogos užsiėmimus, mankštas. 
Įdomu, sako ji, ir tai, kad projekto 
dalyviai sulaukė svečių, kurie pa-
sakojo apie sveikatą, grožį.

„Jeigu nebūtų projekto, aš 
užsisėdėčiau namie. O dabar turiu 
kur nueiti, yra proga – nueinu, 
įdomiai praleidžiu dienas, atgau-
nu jėgas, truputį pasitampau“, 

– kalba ji.
Projektas, pasak senjorės, pa-

dėjo surasti bendraminčių ir už-
megzti draugysčių. „Su dalyvėmis, 
kurios kartu su manimi lanko 
jogą, tapome draugėmis, ben-
draujame. Penktadieniais geriame 
arbatą“, – sako ji.

Išmoktos veiklos naudingos 
ir per karantiną

Senjorų užimtumo centro 
įkūrėja, šokių studijos „Šokantys 
bateliai“ vadovė Vilija Jakubauskė 
sako, kad organizuoti projektus 
paskatino noras į Vilkaviškio 
miesto gyvenimą įnešti naujovių.

„Matau, kad didžiuosiuose 
miestuose veikia ne tik nefor-
malusis vaikų švietimas, sporto 
užsiėmimai, bet ir veiklos vyresnio 
amžiaus žmonėms. Pagalvojau, 
kad mūsų miestelyje to nėra, o 
tai mūsų senjorams būtų labai 
naudingas dalykas. Juos į veiklas 
įtraukėme ir dėl to, kad jie – iš-
mintingi, labai įdomūs žmonės, 
iš kurių galima pasimokyti gy-
venimiškos patirties“, – pabrėžia 
pašnekovė.

Vis dėlto V. Jakubauskė atsklei-
džia, kad iš pradžių senjorai į pro-
jektus žiūrėjo skeptiškai – netikėjo, 
jog veiklos bus nemokamos.

„Jie negalėjo patikėti, kad 
dalyvavimas projektuose yra ne-

mokamas, tikėjosi, kad po dviejų 
savaičių mes jiems išrašysime sąs-
kaitas. Teko juos įtikinėti, kad visi 
užsiėmimai tikrai yra nemokami“, 
– kalba ji. 

Gaila, sako pašnekovė, kad 
atėjęs karantinas sustabdė veiklas. 
Per karantiną, pasak jos, tenka 
sulaukti skambučių iš senjorų, jie 
teiraujasi, kada vyks veiklos, ar 
negalėtų ateiti. „Tikiu ir manau, 
kad pasibaigus karantinui vėl 
susirinksime, vyks procesas. Gal-
būt po trejų metų, kai projektas 
pasibaigs, norėsime tęsti veiklas ir 
viso to nepaleisti“, – sako centro 
įkūrėja. Pasak jos, projektų užsiė-
mimai naudingi sveikatai, padeda 
senjorams atsipalaiduoti, o išmok-
tos veiklos gali būti pritaikomos ir 
kasdieniniame dalyvių gyvenime.

„Nirvana Fitness“ užsiėmi-
muose mokėme senjorus taisyk-
lingesnio kvėpavimo, o tai jie gali 
atlikti ir namuose“, – dėsto V. 
Jakubauskė. 

Projektas finansuotas pagal 
ES fondų investicijų veiksmų 
programą, kurios tikslas – pa-
skatinti piliečius būti aktyvius, 
savo miestuose kurti iniciatyvas 
ir taip mažinti socialinę atskirtį 
Lietuvoje. Daugiau apie galimybes 
inicijuoti projektus savo mieste ar 
bendruomenėje www.miestoben-
druomene.lt.  Užs. 1447.

„Dabar esu labai veikli, mėgstu visus užsiėmimus, todėl projekto veiklos man labai patiko“, – pabrėžia Vida, dalyvavusi Vilkaviškyje organizuotuose projektuose 
senjorams. Kvėpavimo mankštos, jogos užsiėmimai, aerobikos treniruotės, edukacinės programos – vieni iš būdų, kuriais Vilkaviškio miestas mažina senjorų socialinę 
atskirtį ir didina jų integraciją. Senjorai projekte ne tik išbandė įvairias veiklas, bet ir užmezgė draugystę su kitais dalyviais. 

Kviečia puošti 
ir sukurti eglučių 

alėją
Artėjant vienai gražiausių metų 

švenčių – Kalėdoms, Marijampolės 
savivaldybės administracija kviečia 
prisidėti prie naujos šventinės 
iniciatyvos  – kartu kurti kalėdinę 
nuotaiką ir papuošti eglutes Poe-
zijos parke.

Eglutėmis pasirūpins ir jas 
Poezijos parke pastatys organiza-
toriai –  Marijampolės savivaldybės 
administracija. Puošėjams reikės tik 
sutelkti bendruomenę ir viską pasi-
ruošus nedidelei grupei (iki 5 žmo-
nių) papuošti paruoštą eglutę.

Turinčius idėjų ir noro puošti 
Kalėdų eglutę prašoma iš anksto 
registruotis el. paštu komunikacija@
marijampole.lt iki gruodžio 11 dienos, 
nurodant įmonės, organizacijos, ben-
druomenės ar įstaigos pavadinimą, 
kontaktinio asmens el. pašto adresą 
ir telefono numerį. Kalėdų eglučių 
puošimo diena – gruodžio 18-oji.

Sumažėjo ozono 
sluoksnis

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos (LHMT) Kauno meteo-

• Kas? Kur? Kada? •
rologijos stoties duomenimis, ben-
drasis ozono kiekis lapkričio 19 d. 
virš Lietuvos teritorijos sumažėjo 
iki 238 Dobsono vienetų.

Pasak LHMT Meteorologinių 
stebėjimų skyriaus vyresniosios 
specialistės Marilės Kosaitės, tai 
yra 20 proc. mažiau nei šios dienos 
daugiametis vidurkis.

Hidrometeorologų tvirtinimu, 
toks kiekis dar nėra laikomas ozo-
no skyle, o sumažėjimas rudens-
žiemos laikotarpiu yra dėsningas, 
nes per vasarą esant didesniam 
saulės aukščiui, intensyvesnei 
spinduliuotei ozonas buvo smar-
kiau ardomas. 

Šiuo laikotarpiu į Žemę pa-
tenkantis ultravioletinių Saulės 
spindulių srautas yra mažas, todėl 
ozono sluoksnio suplonėjimas 
dabar žmonių sveikatai didesnio 
pavojaus nekelia.

Dalyvaukite 
konkurse 

korupcijos tema
Policijos departamentas kvie-

čia pagrindinio ugdymo įstaigų 

5–8 klasių komandas ar pavienius 
moksleivius, visą arba dalį klasės 
moksleivių dalyvauti jau ne viene-
rius metus organizuojamame kon-
kurse Tarptautinei antikorupcijos 
dienai paminėti.

5–8 klasių moksleiviai, sukur-
kite pamokančią istoriją (pasaką, 
pasakėčią, eilėraštį ar kitą literatū-
ros kūrinį), susijusią su korupcijos 
prevencijos ar tyrimo policijoje 
tematika. Konkurso dalyvių dar-
bų laukiama el. p. imunitetas@
policija.lt iki šių metų lapkričio 
27 d. Laimėtojų laukia prizai! Iš-
samesnė informacija teikiama tel. 
(8 5) 271 9928, el. p. imunitetas@
policija.lt.

 

Kokios laisvalaikio 
paslaugos 

draudžiamos 
per karantiną?

Vyriausybė pritarė Sveikatos 
apsaugos ministerijos siūlymui 
aiškiau apibrėžti laisvalaikio, pra-
mogų ir sporto paslaugas, kurioms 
yra taikomi apribojimai karantino 
metu.

Vyriausybės nutarimu patiks-
linta, kad draudžiama teikti lais-
valaikio, sporto įrenginių eksplo-
atavimo, sporto klubų, pramogų, 
poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus 
viešąsias pirtis, skirtas asmenų 
higienos poreikiams tenkinti), 
diskotekų, šokių salių, kino teatrų 
ir kino klubų paslaugas. Taip pat 
draudžiama lankyti laisvalaikio 
paslaugų teikimo vietas arba jas 
nuomoti privatiems renginiams, 
šventėms ar kitiems susibūrimams 
organizuoti.

Kaip ir iki šiol, išimtis bus tai-
koma aukšto meistriškumo sporto 
pratyboms, individualiems (vie-
nam lankytojui) fizinio aktyvumo 
užsiėmimams, teikiamiems fizinio 
aktyvumo ar sporto specialisto, 
instruktoriaus ar fizinio aktyvu-
mo ar sporto specialisto paslaugų 
teikėjo.

Savivaldybės 
įmonės tampa 

viena bendrove
Kazlų Rūdos savivaldybės ta-

ryba nusprendė pritarti siūlymui 

reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“, prijungiant ją 
prie UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“. Tai yra pagal Civilinį ko-
deksą, Akcinių bendrovių įstatymą 
ir kitus atitinkamus norminius 
teisės aktus vykdomas reorgani-
zavimas, prijungiant UAB „Kazlų 
Rūdos komunalininkas“, kuri po 
reorganizavimo baigs savo veiklą 
kaip juridinis asmuo, prie UAB 
„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, kuri 
po reorganizavimo tęs savo veiklą. 
Reorganizavimu siekiama sujungti 
minėtų bendrovių veiklą, pajėgu-
mus, mažinti vykdomos veik los 
kaštus ir pasiekti palankiausią 
paslaugų kainą vartotojams.

Sumainys žiedus
Lapkričio 27 d. Marijampolės 

savivaldybės Civilinės metri-
kacijos skyriuje tuokiasi Dovilė 
Gustienė ir Artūras Merkevičius 
(13 val.).

Lapkričio 26-ąją Kazlų Rūdos 
savivaldybės Civilinės metrikaci-
jos skyriuje žiedus sumainys Vir-
ginija Cibulskienė ir Algimantas 
Mykolaitis (14 val.).

„Suvalkiečio“ informacija
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Parengė 
subsidijų 

schemą verslui 
gelbėti

(Atkelta iš 3 psl.)
Įmonės, pasiekusios de mini-

mis ribą, turėtų mažiau galimybių 
pasinaudoti skatinančiosiomis 
priemonėmis per artimiausius 
3 metus, kai tos pagalbos ypač 
reikės. 

Todėl siūlome subsidijas kons-
truoti pagal komunikatą, kuris 
suteikia verslui ne tik didesnę 
galimos paramos bendrą sumą – 
iki 800 tūkst. eurų, bet ir palieka 
galimybę naudotis kitomis de 
minimis priemonėmis“, – sako J. 
Rojaka. 

EIM siūlymu, kuriamoms 
verslo pagalbos priemonėms de-
rėtų rinktis schemą, pagal kurią 
reikėtų Europos Komisijos notifi-
kavimo. Komunikatas reikalauja, 
kad būtų tikrinama, ar vidutinės ir 
didelės įmonės 2019 m. pabaigoje 
nepatyrė sunkumų. 

Ministerija taip pat siūlys 
palikti galimybę suteikti paramą 
įmonėms, kurių apyvarta krito 
30 proc. ir daugiau, tačiau ragins 
atsisakyti papildomo kriterijaus 
įtraukti veiklas tų sektorių, ku-
riuose minėtą apyvartos kritimą 
patyrė bent 40 proc. įmonių.
Parengta pagal EIM informaciją

Kampaniją organizuoja

Artėjant gruodžiui, iš interneto, tele-
vizijos ir radijo eterio ima plūsti re-
klamos, siūlančios dovanų idėjas Ka-
lėdoms. Naujas išmanusis telefonas, 
nešiojamas kompiuteris ar robotas 
dulkių siurblys – tik keli variantai, 
kaip namuose paskleisti didesnę tech-
nologinę pažangą. Tačiau technologi-
jų ekspertas įspėja, jog jūsų kompiu-
teris ir išmanieji įrenginiai gali tapti 
kibernetinių nusikaltėlių įrankiais.     

Šiais laikais mažas kompiuteris vei-
kia kiekvieno išmaniojo įrenginio 
viduje, todėl robotas dulkių siurblys 
sugeba išvalyti jūsų namus, o išma-
nusis šaldytuvas gali pranešti, kurio 
produkto galiojimo terminas eina į 
pabaigą. Taigi technologijų pažanga 
palengvina žmonių gyvenimą. 

Aplink daugėja 
kompiuterių

„Būtų sunku rasti šiuolaikinį įrengi-
nį ar prietaisą, kurio viduje nebūtų 
kompiuterio, – sako programavimo 
paslaugų bendrovės „Devbridge“ 
technologijų direktorius Rimantas 
Benetis, – Apskritai, kalbant apie 
kompiuterio sąvoką reikia turėti 
mintyje, kad į ją patenka ir maršru-
tizatorius, ir vaizdo stebėjimo kame-
ros, ir net mikrobangų krosnelė“. 

Pasak eksperto, jeigu prietaisai yra 
prijungti prie interneto, kaip, tarki-
me, robotas dulkių siurblys, teoriš-
kai į juos galima įrašyti kenkėjišką 
programą ir piktybiškai naudotis. 

R. Benečio teigimu, pastebėti tokio 
tipo įsilaužimus ir apkrėstas sistemas 
ar daiktus yra pakankamai sudėtin-
ga. „Vienas iš pagrindinių įsilaužimo 
požymių galėtų būti pernelyg didelis 
suvartojamų resursų kiekis. Įsivaiz-
duokite, kad nepažįstami asmenys 
per atstumą naudoja jūsų kompiu-
terio pajėgumus, siekdami išgauti 
bitkoinus. Tokiu atveju kompiuterio 
veikla pastebimai sulėtėja. Kita ver-
tus, tai vienas iš išimtinių atvejų, kai 
kenkėjišką veiklą pastebėti lengviau. 
Įprastai kompiuteryje vienu metu 
vyksta daugybė procesų, tad gudres-
ni įsilaužėliai dažniausiai sugeba 
efektyviai paslėpti savo pėdsakus“, – 
pasakoja IT specialistas.

Tūkstančiai įrenginių – su 
saugumo spragomis

Pasakodamas apie kibernetinių nu-
sikaltėlių veiklos principus, R. Be-
netis atkreipia dėmesį į vadinamąjį 
botnetą – savotišką  kenkėjiškomis 
programomis užkrėstų įrenginių 
tinklą. Užkrėtę daug svetimų įren-
ginių nusikaltėliai įgyja galimybes 
juos valdyti ir ima šią galimybę par-
davinėti. 

„Prieigą prie užkrėstų daiktų pik-
tadariai nusiperka siekdami orga-
nizuoti kibernetines atakas. Pasi-
naudojant botnetais galima rengti 
paskirstyto paslaugų atsisakymo 
(angl. Distributed Denial of Service 
(DDoS)) atakas –  tiesiog užtvindyti 
pasirinkto tinklalapio serverį ar ser-

verius automatizuotomis užklauso-
mis per užkrėstų daiktų IP adresus, 
taip laikinai sutrikdant pasirinkto 
tinklalapio veiklą“, – kalba R. Bene-
tis. 

Nacionalinis kibernetinio saugumo 
centras (NKSC) yra už�ksavęs, kad 
DDoS atakomis buvo taikomasi į 
Vidaus reikalų ministerijos, VĮ „Re-
gistrų centro”, taip pat Seimo ryšių ir 
informacinių sistemų teikiamų pas-
laugų prieinamumą. Kibernetinių 
atakų rengėjai ne kartą yra bandę 
sutrikdyti ir Lietuvos žiniasklaidos 
portalų darbą, privačių ir valstybės 
valdomų įmonių veiklą. 

NKSC ataskaitoje pažymima, kad 
įrenginių, turinčių saugumo spra-
gas, skaičius auga. 2018 metais  
NKSC už�ksavo 28 630 įrenginių, 
turinčių saugumo spragų. Tai buvo 
16 proc. daugiau, lyginant su 2017 
metais už�ksuotų įrenginių su sau-
gumo spragomis.

Tai rodo, kad valstybės institucijų, 
įmonių ir visos visuomenės saugu-
mas priklauso nuo kiekvieno pilie-
čio sąmoningumo ir kelių paprastų 
žingsnių, padedančių užtikrinti 
elektroninio įrenginio apsaugą. Mat 
dėl standartinių įrangos saugumo 
spragų įrenginiai gali tapti prieina-
mi įsilaužėliams iš bet kurios pasau-
lio vietos. Įrenginius su saugumo 
spragomis nusikaltėliai randa ir už-
krečia automatizuotai. 

Ar gali būti, kad nusikaltėliai 
naudojasi jūsų kompiuteriu, 
o jūs – nė neįtariate?

Pradinė apsauga – 
antivirusinė programa  
ir ugniasienė

Ką reikia daryti, norint apsaugo-
ti savo kompiuterį ir išmaniuosius 
įrenginius nuo nusikaltėlių? 

R. Benetis pataria pirmiausia į 
savo išmanųjį telefoną, kompiuterį, 
planšetę įdiegti antivirusinę progra-
mą. 

„Prieš įsirašant antivirusinę pro-
gramą svarbu pasidomėti, palyginti 
skirtingus pasiūlymus, panagrinėti, 
kurios iš jų patikimiausios ir t. t. 
Bet kuriuo atveju, geriau šiek tiek 
investuoti į legalią antivirusinę pro-
gramą, nei naudotis nelegalia arba 
nemokama versijomis“, – mano eks-
pertas. 

Anot R. Benečio, taip pat verta pa-

galvoti ir apie vadinamąją „ugnia-
sienę“ – apsaugos sistemą, saugan-
čią vartotojo tinklą. „Ugniasienę“ 
kartais suteikia ir pats interneto 
paslaugos tiekėjas (ISP) – sistema 
ženkliai sumažina galimybę į jūsų 
kompiuterį ir kitus įrenginius patek-
ti kenkėjiškoms programoms.

„Iš patirties galiu pasakyti, kad dau-
giausia su kompiuterių saugumu su-
sijusių problemų dažniausiai sukelia 
vaikai – jie gali daug ką išnaršyti, 
daug ką parsiųsti, bei daug ką įdiegti 
jums nežinant. Kitaip tariant: anti-
virusinė programa ir ugniasienė yra 
būtini dalykai“, – pabrėžia bendro-
vės „Devbridge“ technologijų di-
rektorius ir priduria, kad įsigijus iš-
manų įrenginį reikia užtikrinti, kad 
jo programinė įranga būtų nuolat 
atnaujinama – patikimi gamintojai 
paprastai išleidžia pataisymus, kurie 
padeda „užlopyti saugumo skyles“.

Užs. 1443.

Suvalkietį galite prenumeruoti ir internetu!
           mokejimai.suvalkietis.lt

Užs. 1385.



2020 m. lapkričio 25 d.6 psl.

Veterinarijos klinikoje 

„Dalmatinas“ 
pasirūpinsime Jūsų 
augintinio sveikata, 

suteiksime kvalifikuotas 
veterinarines paslaugas. 

Mus rasite Vilkaviškio g. 70, 
Marijampolėje, tel. 8 686 65593. U

žs
.7

33
.

nui, – sunkiai rinkdamas žodžius 
situaciją atpasakoja Andrius.

Be abejo, šeimininkams nebūti-
na dalyvauti atsisveikinime. Jie gali 
tiesiog išeiti, kad nematytų, kaip 
miršta jų augintinis, pamiršę, kad 
būtent šiomis akimirkomis jie išei-
nančiajam yra labiausiai reikalingi. 
„Labai skaudu matyti, kai gyvūnai 
paskutinėmis savo gyvenimo mi-
nutėmis negali akimis rasti savo 
šeimininko, o aplinkui mato tik 
visiškai svetimus žmones“, – sako 
veterinaras.

Eglė BURBAITĖ

Būtent su tokia problema susi-
dūrė vilkaviškietė Gitana, namuose 
auginanti itin žaviai – neišskiriamai-
siais arba „meilės paukščiais“ (lot. 
agapornis) – vadinamas papūgėles. 
Tai – viena iš dažniausiai namuose 
laikomų papūgėlių veislių, kilusi 
iš Afrikos: Tanzanijos, Kenijos, 
Mozambiko, kur jos gyvena atvi-
rose vietose, apaugusiose žolėmis, 
pavieniais medžiais. Tokie gražūs 
pavadinimai joms skirti ne veltui: 
papūgėlės būtinai turi gyventi bū-
relyje ar bent jau dviese.

„Gera daryti 
gera“

Tarptautinės korporacijos 
„Mars“ atlikta analizė rodo, kad 
milijardai dėl pandemijos visame 
pasaulyje likusių namuose žmonių 
daugiau dėmesio skiria savo ketur-
kojams augintiniams. Pastebėta, 
jog gyvūnai padeda palaikyti gerą 
nuotaiką slogaus karantino metu. 
Vis dėlto svarbu prisiminti ir be-
globius gyvūnus, kuriems trūksta 
ir dėmesio, ir vietų juos priglausti, 
o svarbiausia – maisto. 

Jau ketvirtus metus iš eilės mais-
tą augintiniams gaminanti „Mars 
Lietuva“ ir prekybos tinklas „Rimi“ 
vykdo labdaringą akciją „Gera da-
ryti gera“, kurios tikslas – atkreipti 
šalies gyventojų dėmesį į beglobių 
gyvūnų situaciją Lietuvoje ir pa-
remti gyvūnų prieglaudas maistu. 
Akcijos aukojimo dėžės įrengtos 35 
„Rimi“ parduotuvėse visoje Lietu-
voje. Pirkėjai kviečiami jose palikti 
nupirktą maistą gyvūnams, kuris 
bus išdalintas šalies prieglaudoms. 

Akcija vyks iki gruodžio 31 
dienos. 

Parengta pagal 
organizatorių informaciją

Gyvūnai  myli mus Marija BURBIENĖ,
tel. (8 343) 52495, 
el. p. marija@suvalkietis.lt

pats sunkiausias momentas ne tik 
šeimininkui, bet ir gydytojui. 

– Aptarus visas galimybes, ir 
šeimininkui nusprendus gyvūną 
eutanazuoti, savininkas ir jo (daž-
niausiai ir visos šeimos) keturkojis 
draugas paliekami vieni. Suleidus 
vaistų, šeimininkai su augintiniu 
dar pabūna, kol šis užmiega. Po 
10–15 min. žmonės išeina. O po 
to „išeina“ ir gyvūnas… Tokiu 
ritualu stengiamasi sumažinti 
stresą visiems – ir savininkui, ir 
veterinarijos gydytojui, ir gyvū-

Kartais geriau 
atsisveikinti...

Koks sprendimas turi būti pri-
imtas, kad gyvūnas nesikankintų ir 
būtų užmigdytas, kai, atrodo, dar 
galima padėti?

– Eutanazija – viena iš nema-
loniausių procedūrų veterinarijos 
gydytojo darbe. Vis dėlto kai 
neįmanoma padėti, kai gyvūnas 
sunkiai serga, kartais geriau su juo 
atsisveikinti, kol prisiminimai apie 
jį dar yra gražūs, – sako Roberto 
veterinarijos klinikos klinikinės 
praktikos vadovas Andrius Kava-
liauskas.

Deja, veterinarijos gydytojas 
gali tik konstatuoti diagnozę ir pa-
pasakoti, kaip bus, kai gydymas bus 
neveiksmingas, o gyvūno gyvenimo 
kokybė po gydymo bus bloga. Ką 
daryti – leisti gyvūnui kankintis ar 
priimti sprendimą taikyti eutanazi-
ją – turi nuspręsti pats savininkas. 
Pasirinkimo nėra tais atvejais, kai 
gyvūnas serga lengvai tarp gyvūnų 
plintančia liga, nuo kurios nėra 
vakcinos ar gydymo.

– Kartais, kai nėra pasirinkimo, 
turime užtikrinti, kiek tai įmano-
ma, kuo lengvesnį gyvūno išėjimą, 
o savininkams turime suteikti 
mažiausiai traumuojančią patirtį, 
– sako A. Kavaliauskas.

Pabūkite šalia
Atsisveikinimas su augintiniu – 

Gitanos namuose augo šių gra-
žuolių pora, jis ir ji, Koko ir Mėta. 
Moteris sako pastebėjusi, kad jiedu 
tarsi dvynukai, viską mėgsta daryti 
kartu: lesti, ilsėtis, skraidžioti... 

Paukšteliai, kaip draugų dovana 
penkiametei dukrytei, į Vilkaviškį 
net iš Ispanijos atkeliavo prieš metus 
ir buvo tikras šeimos džiaugsmas. 
Moteris sunerimo, kai Mėta pra-
dėjo neskraidyti, tapo vangi, o po 
maudynių ant kaklo pastebėjo dar 
ir gumbelį. Ilgai nelaukusi vilka-
viškietė kreipėsi į Marijampolėje 
įsikūrusią veterinarijos kliniką „Dal-
matinas“. Čia dirbantis gydytojas 

Darius Andziulis iš karto suprato, 
kad paukštelis serga – žalios Mėtos 
plunksnos tapo raudonos. Pasak 
gydytojo, tokie plunksnų pokyčiai 
dažniausiai rodo, kad paukštelis turi 
kepenų veiklos sutrikimą. Įdomu 
tai, kad Mėta spalvą pakeitė būdama 
šiek tiek vyresnė nei vienerių metų, 
nors paprastai papūgėlių spalvos po-
kyčiai prasideda tik senatvėje, joms 
sulaukus 8–10, o kartais ir daugiau 
metų. O štai guzelis, dėl kurio 
labiausiai ir sunerimo šeimininkė, 
išryškėjo todėl, kad ligos paveiktas 
paukštelis neteko svorio. 

Atlikti kraujo tyrimai patvirtino 
diagnozę – nustatytas padidėjęs cuk-
raus kiekis kraujyje išdavė kepenų 
ligą. Kita liūdna žinia buvo ta, kad 
cukrinis diabetas paprastai gydomas 
insulinu, tačiau dėl to, jog paukštelis 
labai mažas, jo neįmanoma dozuoti 
ir kontroliuoti. Nusakyti aiškią ligos 
priežastį sunku. Galimi faktoriai: 
genetika, aplinkos poveikis, maistas, 
silpnas imunitetas. Po pirmų ligos 
požymių atsiradimo paukšteliai 
išgyvena iki 6 mėnesių. 

Taigi turbūt jau supratote, 
kad Mėtos ir Koko meilės istorija 
baigėsi. Dabar Koko savo narve-
lyje karaliauja vienas. Šeimininkė 
mano, kad toks gyvenimas jam daug 
džiaugsmo neteikia. „Į namelį, kur 
kadaise laimingai gyveno su savo 
mylimąja, Koko net nelenda, ne-
pailsdamas čiulba, ypač tuomet, kai 
esame kambaryje, matyt, jam trūks-

ta dėmesio“, – pasakojo Gitana. Ji 
užsiminė, kad planuose – naujoji 
Koko draugė, juk pasakų su liūdna 
pabaiga niekas nemėgsta, o mylimi 
nori būti visi, tiesa?

Veterinarijos gydytojas D. An-
dziulis džiaugiasi, kad žmonės myli 
įvairius paukščius, ir primena, kad 
itin svarbu juos tinkamai prižiūrė-
ti. Pirmiausia narvelis turėtų būti 
erdvus – bent metro ilgio, pločio ir 
aukščio. Jame reikėtų ir kelių šake-
lių, kad papūgėlė skrisdama galėtų 
nors keliskart sumosuoti sparnais. 
Taip pat svarbi subalansuota mi-
tyba: įvairūs išmirkyti, daiginti 
grūdai, vaisiai (obuoliai, kriaušės, 

bananai, kopūstai, cukinijos, mor-
kos, melionai ir jų sėklos, moliūgai). 
Būtina reguliariai keisti vandenį. 

Norint tokius paukštelius veis-
ti, būtina iškelti inkilą ir pridėti 
medžiagos lizdui – šakelių, kad 
džiūdamos jos sudarytų tinkamą 
mikroklimatą, drėgmę, kuri padėtų 
iš kiaušinių išsiristi jaunikliams. 
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
maždaug po 2 savaičių vyresnieji 
tampa gana agresyvūs ir pradeda 
kandžioti jaunikliams pirštus. Taip 
jaunikliai raginami išskristi iš lizdo 
ir pradėti gyventi savarankiškai, 
todėl svarbu mažuosius kuo greičiau 
atskirti.  

Kur palaidoti?
Klinikose po gyvūno eutana-

zijos gydytojai visada savininko 
paklausia – ką jis ruošiasi daryti 
su kūnu? O jeigu tai Kaukazo 
aviganis ar Sibiro laika? Akivaiz-
du, kad didesnio augintinio taip 
paprastai nepalaidosi – reikės jį 
išnešti, išvežti ir iškasti nemažą 
duobę. O jeigu žiema? Gerai, jei 
augintinis krito nuo senatvės. O 
jeigu dėl ligos? Bet kur tokį laidoti 
– pavojinga, nes kiti gyvūnai gali 
išsikasti, patys užsikrėsti ir tarp 
žmonių platinti pavojingas ligas. 

Gyvūnų laikymo taisyklėse 
nurodyta, kad laidoti galima tik 
savo žemėje – sodyboje, sode ir 
pan., ne mažesniame kaip metro 
gylyje. Jeigu savos žemės nėra 
arba iš viso nesivarginama tuo 
pasirūpinti, veterinarijos klinikos 
kviečiasi utilizavimo įmonės iš 
Rietavo automobilį.

– Taip pat žmonės gali pasi-
naudoti kremavimo paslaugomis, 
kurios Lietuvoje jau teikiamos 
keletą metų. Gyvūno pelenai 
atgal į kliniką, iš kurios gaišena 
paimama, grąžinami urnoje arba 
urnoje su medeliu, kurį vėliau 
galima pasodinti, – sako A. Ka-
valiauskas.

Nors ši paslauga nėra pigi, 
tačiau vis daugiau šeimininkų tuo 
pasinaudoja, ypač žiemą.

„Meilės paukštelių“ istorija be laimingos pabaigos...
augintinis į namus atneša ne tik daug džiaugsmo, bet ir rūpesčių. ne vienas tikriausiai girdėjome pasakojimų, o gal ir patys susidūrėme su kačiukų ar šuniukų 

negalavimais. O ką daryti, kai liga netikėtai užklumpa naminį paukštelį? 

Narvelyje vienam Koko liūdna.

Dviese...   Papūgėlių šeimininkės Gitanos nuotraukos

Neišvengiami apsisprendimai 
neišvengiamai ateina laikas, kai gyvūnų šeimininkams iškyla klausimas, kaip pasielgti su senatvės ar ligos iškankintu savo augin-

tiniu. Kada priimti sprendimą ir kaip elgtis tada, kai veterinaras pataria taikyti eutanaziją – palikti ir išeiti ar pabūti kartu? 

Autorės nuotrauka
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Lietuvoje apie 30% vyresnių 
nei 65 metų amžiaus lietuvių ne-
turi savų dantų. Priežasčių daugy-
bė: netinkama burnos priežiūra, 
odontologų baimė ir jos skatina-
mi reti apsilankymai odontologo 
kabinete, per dažnas saldumynų 
vartojimas ir t.t. Tačiau tai ne tik 
senjorų sveikatos problema – skai-
čiai rodo, kad daugiau nei 20% 
vyresnių nei 45 metų amžiaus 
Lietuvos gyventojų susiduria su 
ta pačia problema – dėl sveikatos 
problemų dantų netekti gali net 
vaikai. 
Netekus vieno ir daugiau dan-

tų palankiausia sriegtis implan-
tus, bet ypač vyresniame amžiu-
je pacientai, kamuojami baimių 
arba vengdami skausmo renkasi 
paprastesnį variantą – išimamus 
dantų protezus. CLINIC | DPC 
pardavimų vadovė Laura Bukavec-
kienė dalinasi žinia – pasinaudoję 
ligonių kasų skiriamais pinigais, 
nelaukiant antrojo laiško, išima-
mus dantų protezus jums paga-
mins be jokios priemokos. 

Kompensacija gavus 

Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo 

„Pacientai su Teritorinės ligo-
nių kasos (TLK) pranešimu, vadi-
namuoju pirmu laišku, pasikon-
sultavus ir nusprendus, kad toks 
gydymas tinkamiausias, mūsų kli-
nikose specialiai Jums pagamin-
sime išimamus dantų protezus be 
jokios papildomos priemokos“,  – 
apie naujieną pasakoja L. Bukavec-
kienė. – „Sulaukus pirmojo laiško 
iki šiol pacientams tekdavo laukti 
antrojo, pirmasis tik patvirtinda-
vo, kad jie „atsistojo į eilę“. Nuo 
šiol laukti nebereikia – toliau dėl 
sumos grąžinimo su TLK bendraus 
mūsų personalas. Taip pat norime 
pranešti, kad už abiejų žandikaulių 
išimamus protezus netaikoma jokia 
papildoma priemoka“.
CLINIC | DPC klinikoje už TLK 

paskirtą sumą pagaminsime abi 
plokšteles, o pacientui nereikės 
primokėti nė cento.
Dantų protezavimo paslaugos 

iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo kompensuojamos:
• Pensininkams
• Nedarbingiems arba iš dalies 

darbingiems asmenims
• Asmenims po onkologinių 

veido, burnos ir žandikaulių ligų.

 Pašnekovės teigimu, išimamų 
protezų kompensaciją norintys 
gauti asmenys turėtų sulaukti 
pranešimo apie asmens įtraukimą 
į laukiančiųjų dantų protezavi-
mo sąrašą, paskambinti klinikos 
telefonu +370 632 00 005, užsi-
registruoti ir atvykti nemokamai 
konsultacijai. Konsultacijos metu 
gydytojas įvertins jūsų burnos 
būklę, paaiškins tolimesnius veiks-
mus kaip gauti finansavimą, o 
tuomet beliks pradėti gydymą.
Šiose CLINIC | DPC klinikose 

pasiūlymas galioja su bet kurios 
TLK laišku:
• Panevėžyje
• Alytuje
• Utenoje
• Raseiniuose
• Jurbarke
• Anykščiuose

be papildomos priemokos

 Dantų protezavimas – viena 
populiariausių ir dažniausiai atlie-
kamų odontologinių procedūrų, 
kurios metu atstatoma kietųjų 
danties audinių anatominė for-
ma. Dantų protezavimas taikomas 
tuomet, kai danties nebeįmanoma 
atkurti plombinėmis medžiagomis.
„Išimami dantų protezai dar 

vadinami dantų protezų plokšte-
lėmis arba pilnais dantų protezais, 
– pasakoja klinikų tinklo atstovė. – 
„Išimamų dantų protezų paskirtis 
– atkurti prarastų dantų esteti-
ką ir funkciją, todėl svarbu, kad 
pacientui būtų parinktos tokios 
protezavimo ir dantų sustatymo 
metodikos, kurios leistų pritaikyti 
geresnius ir išimamus dantų pro-

tezus atitinkančius okliuzijos ir 
artikuliacijos reikalavimus“. 
CLINIC | DPC laboratorijoje 

dirbantys technikai pasižymi dide-
liu teorinių žinių ir praktinių įgū-
džių bagažu, kurio dėka gali paga-
minti gerai fi ksuojamas, lengvas, 
estetiškas ir sandariai priglundan-
čias prie dantenų išimamų dantų 
protezų plokšteles. Dantų techni-
kai visas plokšteles formuoja pagal 
sferinę plokštumą – taip geriau 
atstatoma kramtymo funkcija. 
Tinkamai pagamintas pilnas, iši-
mamas dantų protezas, kai tolygiai 
paskirstomas kramtymo krūvis, 
pristabdo kaulo nykimą.
 Išimamų dantų protezų gru-

pės pagal prarastų dantų kiekį ir 
jų būklę:

 skirti 
pacientams, netekusiems visų 
dantų viename iš žandikaulio lan-
kų arba abiejuose – ir viršutinia-
me, ir apatiniame. Nelikus burno-
je nė vieno danties, jie atstatomi 
plokšteliniais dantų protezais.

skirti praradusiems ne visus dan-
tis, todėl protezuojama tik dalis 
žandikaulio.
Pa šnekovė  t i k i n a ,  k ad 

CLINIC | DPC klinikose gydyto-
jai-odontologai ir dantų technikai 
glaudžiai bendradarbiauja norė-
dami užtikrinti kokybišką darbą 

ir pagaminti protezus, kurie ne tik 
bus patogūs pacientui, bet grąžins 
išnykusią kramtymo, kalbos funk-
ciją ir estetinį vaizdą.

 Puikiai suprantame, kad vis 
daugėjant koronaviruso atvejų ir 
šalį sukausčius karantinui, apsi-
lankymai pas odontologą gali tapti 
tikru iššūkiu. Besirūpindami savo 
pacientų saugumu ir norėdami 
suteikti kuo didesnį patogumą 
siūlome nuotolines konsultacijas 
internetu. Net neabejojame, kad 
jauniems pacientams tokia paslau-
ga nekelia jokios nuostabos, tačiau 
ja pasinaudoti gali ne tik jie, bet ir jų 
garbaus amžiaus artimieji. Išklau-
sysime nusiskundimus ir lūkesčius, 
supažindinsime su gydymo galimy-
bėmis. Beliks tik išsirinkti tinkamą 
laiką ir atvykti gydymui!
Vadovaujamės principu, kad 

nėra padėties be išeities, todėl 
imamės visų priemonių, kad šiuo 
nestabiliu laikotarpiu mūsų paci-
entai susidurtų su kuo mažiau sun-
kumų. Galvojate apie išimamus 
dantų protezus, o gal tokių reikia 
jūsų artimajam? Susisiekite su 
CLINIC | DPC klinikos darbuoto-
jais, kurie atsakys į visus iškilusius 
klausimus.

Išimami dantų protezai be jokios priemokos!
Skiriamus ligonių kasų pinigus, kompensuosime jau šiandien!
Dantų protezavimo paslaugos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo kompensuojamos:

• Pensininkams
• Nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims
• Asmenims po onkologinių veido, burnos 
   ir žandikaulių ligų.

Gydymo išlaidas kompensuosime gavus pirmąjį 
pranešimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo!

Ką reikia žinoti, norint pradėti gydymą mūsų klinikose?
1. Gaukite pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.
2. Skambinkite +370 632 00 005.
3. Užsiregistruokite ir atvykite nemokamai konsultacijai.
4. Pasirašykite sutartį dėl gydymo, panaudojant skiriamas lėšas iš Privalomojo sveika-

tos draudimo fondo.
5. Pradedame gydymą jau šiandien, kompensuojant sumą, kuri skiriama iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo.
6. Išimami dantų protezai abiem žandikauliams be jokios papildomos priemokos.

Pasiūlymas galioja iki 2020 12 31 
šiuose miestuose ir jų apylinkėse:

• Panevėžyje
• Alytuje

• Utenoje
• Raseiniuose

• Jurbarke
• Anykščiuose
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Liepos 1 d. įsigalioję Sveikatos 
apsaugos ministerijos priimti po-
kyčiai leidžia sumažinti fi nansinę 
naštą. Mažas pajamas gaunantys, 
sunkiai besiverčiantys senjorai ir 
turintieji negalią kompensuoja-
mas sauskelnes gauna nemokėda-
mi priemokų. Tai reiškia, kad jei 
anksčiau už sauskelnes ir tekdavo 
primokėti kelis eurus, nuo liepos 
1-osios, įsigydami kompensuojamas 
sauskelnes, šie žmonės nebeturės 
primokėti nė kiek.
Numatyta, kad priemokų už 

sauskelnes nelieka visiems 75 metų 
ir vyresniems žmonėms, taip pat 
senatvės pensininkams ir turintie-
siems negalią (55 proc. ir mažesnis 
darbingumo lygis, arba specialiųjų 
poreikių lygis), kurių mėnesio paja-
mos (pensijos, socialinės išmokos, 
pašalpos) mažesnės nei 95 proc. 
praėjusių metų minimalių vartojimo 
poreikių dydis, tai yra 238,45 Eur.

Renkantis sauskelnes, itin 
svarbu rasti poreikius 

Slaugant lovoje gulinčius ar-
timuosius, labai svarbi kokybiška 
priežiūra, taigi – ir higienos prie-
monių, sauskelnių pasirinkimas. 
Dar aktualesnis šis pasirinkimas yra 
sergantiems aktyviems pacientams, 
kurie ne tik pamiršta laiku nueiti 
į tualetą, bet neretai ir nusiplėšia 
sauskelnes. 

Slaugantieji turėtų žinoti, kad 
kompensuojamos ne tik įprastos 
sauskelnės, bet ir sauskelnės-kelnai-
tės, pvz., „TENA Pants“. Dėl paprasto 
naudojimo, tarsi mūvint įprastas 
apatines kelnaites, nesikeičia nusi-
stovėję dėvėjimo įpročiai, todėl tai 
yra puikus pasirinkimas sergantie-
siems demencija. Kadangi sauskel-
nės-kelnaitės mūvimos kaip apatinės 
kelnaitės, jos tinka ir neramiems pa-
cientams, kurie nepripažįsta įprastų 
sauskelnių. Jas renkasi ir gulinčius 
ligonius prižiūrintys artimieji, nes 
palengvėja slauga – sauskelnes-kel-
naites paprasta užmauti ir numauti, 
o drėgmės indikatorius parodo, kada 
reikia keisti.

Šlapimo nelaikymas vargina 
ne tik slaugomus pacientus, bet ir 
darbingus, aktyvius senjorus. Ne-
retai dėl šlapimo nelaikymo žmonės 
puola į depresiją, užsisklendžia, at-
siriboja nuo viešumos. Svarbu nepa-
miršti – gyvename mokslo ir medici-

nos pažangos laikais, kai sergantieji 
gali jaustis patogiai, džiaugtis gyve-
nimu, užuot užsidarę tarp keturių 
sienų. Būtent „TENA Pants“ kelnai-
tės dėvimos kaip įprasti apatiniai 
drabužiai. Mūvint šias kelnaičių tipo 
sauskelnes galima gyventi aktyvų 
socialinį gyvenimą nesibaiminant, 
kad aplinkiniai pastebės problemą. 
Gerai skystį sugeriančias kelnaites 

galima mūvėti ir dieną, ir naktį. Jos 
leis jaustis saugiai ir patikimai, nes 
šiuolaikinės technologijos apsaugo 
ne tik nuo šlapimo pratekėjimo, bet 
ir nuo nemalonaus kvapo. Be to, jos 
nepastebimos po drabužiais.

Tyrimai rodo, kad bene labiau-
siai šlapimo nelaikančiųjų odai 
kenkia papildoma drėgmė. Dėl 
specialios „FeelDry Advanced™“ 
technologijos „TENA Pants“ sauskel-
nės-kelnaitės akimirksniu sugeria 
skystį nuo paviršiaus į vidų, kad oda 
išliktų sausa. Tai mažina odos sąlytį 
su drėgme ir palaiko natūralų odos 
mikroklimatą.



Deguonies terapija, dar vadina-
ma oksigenoterapija, – tai gydymas 
deguonimi. Tyrimais įrodyta, kad 
sergant tam tikromis ligomis de-
guonies terapija prailgina gyvenimo 
trukmę ar pagerina jo kokybę.

Gydymas deguonimi 
namuose 
Toks gydymas šiandien įmano-

mas ir namuose. Tam naudojami 
kelių rūšių deguonies gamybos apa-
ratai – deguonies koncentratoriai. 
Jie iš aplinkos oro išskiria deguonį, 
jį filtruoja, koncentruoja ir tiekia 
pacientui per kaukę arba nosies 
andėklą. Namuose galima naudoti į 
elektros tinklą jungiamus deguonies 
koncentratorius arba mobilius, ku-

rie veikia nuo įkraunamų baterijų ar 
mažų balionėlių, kuriuos namuose 
užpildo deguonies pildymo sistema.

Gydytojui pulmonologui pa-
skyrus deguonies terapiją namuose 
deguonies koncentratorių galima 
išsinuomoti net neišėjus iš namų. 
Užtenka paskambinti nurodytais 
telefonais ir aparatas bus pristaty-
tas per parą visoje Lietuvoje. Dabar 
nuomojami ir stacionarūs (stovintys 
namuose), mobilūs ir su kuprinėje 
nešiojamais, namuose užpildytais, 
deguonies balionėliais aparatai.

Priklausomai nuo ligos stadijos, 
Valstybinė ligonių kasa kompensuo-
ja šią terapiją. Tokiu atveju aparato 
atvežimas, apmokymas juo naudotis 
ir jo priežiūra ligoniui nekainuoja.

Kada reikia papildomo 
deguonies? 
Kvėpavimo pagrindinė funkcija 

– prisotinti kraują deguonies ir iš 
organizmo pašalinti anglies diok-
sidą. Trūkstant deguonies pablogė-
ja visos organų funkcijos, žmogus 
jaučiasi pavargęs, padidėja rizika 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligo-

mis. Be to, trūkstant deguonies ir 
nepakankamai kvėpuojant pasun-
kėja žmogaus judėjimas ir padidėja 
nepakankamo judėjimo sukeliamų 
ligų rizika.
Jeigu žmogus serga plaučių liga 

ir sunkiai pasisavina deguonį, jo 
savijautą žymiai pagerinti galima 
įkvepiant daugiau deguonies, nei 
jo yra ore. Papildomas deguonis 
skatina kvėpavimo funkcijas ar su-
teikia energijos, užtikrina, kad visas 
organizmas ir organai geriau funk-
cionuotų bei atliktų savo užduotis. 
Todėl esant plaučių edemai, dėl 
širdies nepakankamumo, plautinei 
hipertenzijai ar policitemijai papil-
domas deguonis pagerina ligonių 
gyvenimo kokybę.
O sergant lėtine obstrukcine 

plaučių liga ir esant deguonies trū-
kumui ilgalaikė deguonies terapija 

pagerina šių ligonių išgyvenamumą 
ir gerokai prailgina gyvenimą.

Prieš pradedant deguonies tera-
piją atliekami keli tyrimai: rentge-
no, išmatuojamas gyvybinis plaučių 
tūris, ištiriamos arterinio kraujo 
dujos, nustatomas deguonies kie-
kis kraujyje ramybės būsenoje ir 
judant. Jeigu nustatomas deguonies 

trūkumas, atliekama kraujo analizė 
(arterinio kraujo dujų matavimas).

Deguonis naudojamas pagal gy-
dytojo rekomendacijas, reikalingas 
deguonies kiekis nustatomas tyri-
mais. Dažniausiai vienokios dozės 
reikia ramybės būsenoje ir kitokios 
esant apkrovai, pavyzdžiui, vaikš-
čiojant. Deguonies dozių jokiu būdu 
nereikėtų keisti nepasikonsultavus 
su gydytoju. Geresni deguonies te-
rapijos rezultatai pasiekiami tada, 
kai deguonies įkvėpimas vyksta visą 

parą. Organizme deguonies sukaup-
ti neįmanoma – jis sunaudojamas 
per maždaug 5 minutes.
Žinotina, kad patalpoje, kurioje 

atliekama deguonies terapija, drau-
džiama rūkyti ir dirbti su atvira ugni-
mi. Todėl, jei esate rūkalius, prieš de-
guonies terapiją turite mesti rūkyti.

Vilniuje: „Linde Gas“ UAB, Didlaukio g. 69, 
tel. (8 5) 278 7787 
Kaune: UAB „Euritra“, Jonavos g. 260, 
tel. (8 37) 330 970, 8 698 72915
NEMOKAMA linija 8 800 23222 
www.linde-healthcare.lt
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Kuo labiau kremzė dyla, tuo 
daugiau atsiranda nemalonių pojū-
čių:  sąnario skausmas, traškėjimas, 
deformacijos, apriboti judesiai ir 
vietinis uždegimas. Liga gali pažeisti 
bet kurį sąnarį, tačiau dažniausiai 
nukenčia klubų, kelių ir plaštakų 
sąnariai. Ligos pasekmės verčia 
keisti įprastą gyvenimo būdą, nes 
sutrinka judėjimo funkcija, nuolat 
jaučiamas skausmas, blogėja gyve-
nimo kokybė.
Dažniausiai osteoartritu ser-

ga vyresni nei 45 m. abiejų lyčių 
žmonės, bet po 55 m. labiau serga 
moterys.

Pagrindinis ligos simptomas – 
pažeisto sąnario skausmas, kuris sti-
prėja judesio metu arba po ilgesnio 
nejudrumo periodo, pvz. po miego 
ar ilgai sėdint vienoje padėtyje. Kar-
tais skausmas vargina ir ramybės 
metu. Ligai būdingas rytinis sąnarių 
sustingimas, sunku išsijudinti, ma-
žėja sąnarių paslankumas. Vėliau 
gali būti vis sunkiau vaikščioti, lipti 
laiptais. Beje, lietingi ir drėgni orai 
gali paūminti ligos simptomus.

Gydytojas gali patarti naudoti 
ortopedijos priemones (ramentus, 
įtvarus, korsetus, specialią avaly-
nę), skirti vaistų nuo uždegimo ir 

skausmo (NVNU), taip pat vaistų, 
skatinančių kremzlės atsinaujinimą.

9-ajame dešimtmetyje ligai gy-
dyti ir jos profi laktikai pradėti var-
toti biologiniai junginiai, atsirado 
naujas terminas „lėtai veikiantys 
osteoartrito vaistai“. Tai SYSADOA 
grupės vaistai, o Lietuvoje žinomas 
šios grupės nereceptinis vaistas - 
Piascledine.

Piascledine skatina kolageno 
gamybą kremzlėje, stimuliuoja 
priešuždegiminius procesus, skati-
na tarpląstalinės medžiagos kom-
ponentų sintezę ir apsaugą. Be to, 
jis stabdo kremzlės komponentų 
skaidymą, todėl turi unikalų dvigu-
bą poveikį: ne tik skatina kremzlės 
atsinaujinimą, bet ir stabdo prasidė-
jusius degeneracinius procesus. Tai 
įrodyta klinikiniais tyrimais.
Itin svarbu, jog vartojant Piascle-

dine pacientams sumažėjo poreikis 
NVNU vartojimui. Buvo tirti paci-
entai pastoviai vartoję NVNU, o po 
3 mėn. Piascledine vartojimo 57% 
pacientų  nebereikėjo NVNU. 
Minimali gydymo trukmė 3 

mėn, tačiau rekomenduojama - 6 
mėn. Gerti po 1 kapsulę per dieną 
valgant, užgerti stikline vandens. 
Po 6 mėn. Piascledine vartojimo 
stebėtas  reikšmingas sąnarių funk-
cijos gerėjimas, skausmo ir NVNU 
poreikio mažėjimas.

Gydytojas ortopedas-
traumatologas V. Martinaitis
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Kuršėnų miestelyje gyvenanti 
Genovaitė Dovidaitienė (68 m.) 
jaunystėje buvo dviratininkė, prieš 
dešimtį metų ėmė pastebėti nema-
lonius pokyčius – trūko energijos, 
sunkiau buvo judėti, pasilenkti, 
iššoko pėdos kauliukas. “Galvojau, 
kad tai dėl amžiaus ir nieko čia 
nepadarysi. Tino sąnariai, ryte 
buvau tokia kaip sustingusi, skau-
dėdavo sąnarius kai keisdavosi 
orai. Dukra primygtinai prašė pa-
sirodyti gydytojams, pasirodžiau 
ir išgirdau – reumatoidinis po-
liartritas, išvarža stubure. Prirašė 
vaistų, nuo kurių stojo skrandis, 
rekomendavo operuotis”, – prisi-

mena Genovaitė.
Moteris turi medicininį išsila-

vinimą, tad operuotis neskubėjo, 
žinojo, jog visuomet galima rasti 
alternatyvių būdų. “Tikiu šiuo-
laikiniais gydymo būdais, tačiau 
ieškojau kažko, kas padėtų jaustis 
geriau ir išvengti operacijos, iš-
bandžiau įvairių vitaminų, maisto 
papildų”, – pasakoja Genovaitė 
kartu su dukra ieškojusi informa-
cijos internete. 
Moterys nusprendė, jog pa-

grindinis jos tikslas – sumažinti 
organizme esantį uždegimą, ku-
ris ir sukelia tuos sąnarių negala-
vimus. “Užsienyje studijuojantis 
anūkas prisiuntė medžiagos apie 
bosvelijos medžio dervas, su jomis 
atliktus tyrimus. Paskaičiau, kad 
tai saugi medžiaga, be pašalinio 
efekto, svarbiausia, ne chemija, 
o natūrali, augalinė medžiaga. Iš 
pradžių šiek tiek skeptiškai ver-
tinau tą ladaną, nes jau vartojau 
visokių medžiagų ir preparatų – 
kažkokių pastebimų pagerėjimų 
nebuvo. Bet pagalvojau, kad blo-
giau nebus ir pagėriau to lada-
no”, – juokiasi prisiminusi Geno-
vaitė. Pasak jos, po trijų mėnesių ji 
ėmė jausti palengvėjimą: lengviau 
juda, pasidarė lankstenė, praėjo 
sąnarių patinimas, mažiau vargina 
kojų ir nugaros skausmai.   

Ladanas (frankincesas) nuo 
seniausių laikų vartojamas Ajur-

vedinės medicinos praktikoje, 
kur efektyviai gydoma dauguma 
uždegiminių ligų. Šiais laikais la-
dano terapinis taikymas remia-
si patikimu moksliniu pagrindu 
ir klinikiniais tyrimais, atliktais 
žinomuose Vokietijos universi-
tetuose. Nustatyta, kad aktyviai 
uždegimą malšina įvairios ladano 
sakuose esančios sudedamosios 
medžiagos. Tai balzaminės ir ki-
tokios organinės rūgštys, kaip an-
tai incensolio acetatas. Uždegimą 
malšinantį ladano efektą įrodė 
keletas pilotinių klinikinių tyri-
mų, kurie paskelbti moksliniuose 
straipsniuose* ir visuomenei skir-
toje spaudoje.
Svarbu pabrėžti, kad ladano 

terapinis poveikis priklauso ir nuo 
veikliųjų medžiagų kilmės. Nusta-
tyta, kad Afrikoje augančių balza-
minių medžių Boswellia papyrifera
rūšis veikia 10 kartų stipriau nei rū-
šys, augančios kituose regionuose. 
Balzaminių medžių sakų aktyvumą 
lemia daugelis veiksnių: adekvatus 
dozavimas, biologinį pasisavini-
mą gerinančio maisto vartojimas, 
produkto forma (sakų milteliai ar 
koncentruotas ekstraktas). Balza-
minių medžių sakų ekstraktas nėra 
standartizuotas, todėl medicinos 
praktikai rekomenduojama vartoti 
grynus sakų miltelius. Terapiniam 
efektyvumui svarbi veikliųjų me-
džiagų sudėtis ir santykis.
Tiesioginis ladano poveikis už-

degimui nėra patikimai įrodytas, 
todėl jis rekomenduojamas ilga-
laikiam vartojimui kaip papildoma 

priemonė gydant lėtines uždegi-
mines ligas, pavyzdžiui, artritą, 
nes turi savybę nutraukti ydingą 
uždegimo patofi ziologijos ciklą. 
Terapiniu požiūriu tai labai svar-
bu, nes uždegimas žaloja sąnarius 

ir ilgainiui sukelia jų destrukciją.
Ladano kapsulės naudingos 

tuo, kad leidžia atsigauti po ligos 
ir išlikti sveikiems. Vartojant jas 
nėra šalutinio poveikio ir kontrain-
dikacijų.

Daugiau sužinoti apie produktą 

ir jo vartojimą galite interneto sve-

tainėje  arba 

tel. +370 625 64404.

*

1. Ammon P. Boswellic Acids in Chronic 
Infl ammatory Diseases. Planta Medica. 
2006; 72(12):1100-1116.

2. Krauss C.A., Einf luss von Ace-
tyl-alpha Boswelliasäure auf 
d ie  pro inf lammator i sche 
Aktivierunng von humanen, 
peripheren Monozyten: Ein 
Vergleich mit Dexamethason. 
Prieiga internetu [2003 12 11].

3. Siemoneit U., Koeberle A., Rossi 
A. et al. Inhibition of microsomal 
prostaglandin E2 synthase-1 as a mo-
lecular basis for the anti-infl ammatory 
actions of boswellic acids from frankin-
cense. British Journal of Pharmacology. 
2011;162(1):147-62.

4. Sontakke S., Thawani V., Pimpalkhute 
S., et al. Open, randomized, control-
led clinical trial of Boswellia serrata 
extract as compared to valdecoxib in 
osteoarthritis of knee. Indian Journal 
of Pharmacology 2007;39: 27-29.

Tai natūralus būdas apsisaugoti nuo ligų, nes treni-
ruotės su „Samozdrav“ esmė – kvėpavimas at mosferos oro 
ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu. Šiame mišinyje anglies 
dvideginio koncentracija yra daug kartų didesnė nei 
kvėpuotume įprastai. Pakanka vos 30–60 min. kasdien, 
kad per kelis mėnesius anglies dvideginio koncen-
tracija mūsų kraujyje padidėtų ir taptų normali. 
Atsinaujina kraujagyslių tonusas, normalizuojasi 
kraujo spaudimas ir širdies apkrova – taigi 
pašalinamos pagrindinės hipertonijos ir 
išeminės širdies ligos priežastys. 
Šis treniruoklis ne tik gelbsti nuo in-

sulto ir infarkto, bet ir padeda išvengti 
daugelio kitų ligų bei negalavimų ir juos 
įveikti, kaip antai: bronchinė astma, arit-
mija, galvos svaigimas, koordinacijos, virš-
kinimo sutrikimai, nutukimas, aterosklerozė, 
osteochondrozė, artrozė, odos bėrimai, nemiga, 
nuolatinis nuovargis, ankstyvas senėjimas ir kt. Gauti reikiamo CO2 
iš išorės neįmanoma, nes jo atmosferoje beveik nėra, todėl treniruotės su 
„Samozdrav“ – puiki išeitis būti sveikesniems be vaistų ar kitų cheminių 
preparatų. 
Treniruoklių galima užsisakyti tel. +370 606 89669. „Samozdrav“ 

galima įsigyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Marijampolėje. 
www.salus.lt , info@salus.lt
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• Po turgų pasižvalgius •

(Atkelta iš 2 psl.)
Skaudi žinia – susirgusi korona-

virusu užvakar mirė Marijampolės 
lopšelio-darželio „Varpelis“ 59 metų 
darbuotoja. 

Pasak Marijampolės ligoninės 
ryšių su visuomene specialistės 
Aistės Visockienės, ligoninėje CO-
VID-19 serga 23 darbuotojai, 10 
– saviizoliacijoje.

Koronavirusine infekcija susir-

Marijampolės regione koronavirusas įsisuko į globos namus ir ligonines
gusius pacientus ligoninėje gydo 
jau du vidaus ligų skyriai. Šiuo 
metu Pirmame vidaus ligų skyriuje 
yra 16 vidutinio sunkumo būklės 
pacientų. Antrame vidaus ligų sky-
riuje gydoma 30 vidutinio sunkumo 
būklės pacientų, 42-iems reikalinga 
deguonies terapija.

 Susirgimų skaičius 
šoktelėjo 

Pasak atstovės spaudai Ugnės 

Marija BURBIENĖ

Apie pusę dešimtos turgus 
jau įprastai šurmuliavo. Gaiviu 
oru pirkėjai vaikščiojo tarp lauko 
paviljonų naujai įrengtoje erdvioje 
aikštėje. Dairėsi į prekes, kalbino 
pardavėjus, džiaugėsi sutiktais 
sveikais pažįstamais. 

Kaip visada, turguje gausu dar-
žovių. Kilogramas bulvių kainavo 
20–40 ct, morkų – 60 ct, buro-
kėlių – 40 ct, svogūnų – 50–80 
ct, česnakų – 2,5–4 Eur, juodųjų 
ridikų, salierų, petražolių, pastar-
nokų, ropių šaknų – po 2 Eur. Ki-
logramas pomidorų kainavo 1–2,5 
Eur, paprikų – 1,5 Eur, moliūgų 
– eurą. Už litrą spanguolių prašė 
3 Eur, už kilogramą svarainių – 2 
Eur, cidonijų – taip pat 2 Eur, 

Padvelskytės, per savaitgalį Kalva-
rijos savivaldybėje nustatytas 21 
COVID-19 atvejis. Lapkričio 24 d. 
duomenimis, iš viso savivaldybėje 
sergančiųjų koronavirusu yra 88. 
Vienoje iš savivaldybės mokyklų 
šis virusas nustatytas keturiems 
darbuotojams, kurie, pajutę simp-
tomus, informavo įstaigos vadovą ir 
izoliavosi. Jie neturėjo kontakto su 
mokiniais ar kolegomis.

Šaltukas neišgąsdino...
beveik trijų laipsnių šaltukas, spustelėjęs šeštadienio paryčiais, kiek suvėlino turgaus prekei-

vius. ne vienas prisipažino, kad po vakarykščio lietaus ryte sunkiai atkrapštė prišalusias automo-
bilių duris. Reikėjo paskubėti, kad Degučių turgaus lankytojai laiku rastų savo mėgstamų prekių.

obuolių – 1 Eur, kriaušių – 1,5 
Eur, slyvų – 1,5 Eur. Graikinius 
ir lazdyno riešutus pardavinėjo po 
3,5–4 Eur už kilogramą, krepšelį 
pupelių – po 1–1,5 Eur. 

Už dešimtį naminių vištų kiau-
šinių prašė 2 Eur. Raugintų kopūstų 
kilogramas kainavo 1,5 Eur, virtų 
burokėlių – taip pat 1,5 Eur, indelis 
krienų – 1,2 Eur. Ūkininkai siūlė 
įvairiausių raugintų daržovių. Vis 
dar buvo šviežių ridikėlių, salotų.

Dėmesį traukė didelėse talpose 
plaukiojančios žuvys. Kilogramas 
karpių kainavo 3,8 Eur, tiek pat 
lynų – 7 Eur. Nemažas žuvų pa-
sirinkimas angare. Už kilogramą 
silkių su galvomis prašė 3,1 Eur, 
aromatinių silkių – 5,8 Eur, sūdytų 
skumbrių – 6,5 Eur, šaldytų jūros 
lydekų su kaulais – 4 Eur, lydekų 
filė – 6,8 Eur, menkių filė – 7,5 Eur, 

mažaakių šamų filė – 5,5 Eur, ešerių 
filė – 8,5 Eur, hokių filė – 8 Eur.

Įprastoje vietoje savo skaniuo-
sius pieno produktus išsidėstę 
ūkininkai už litrą pieno prašė 60 
ct, grietinės – po 4 Eur, kilogramą 
sviesto – po 8 Eur, tiek pat varškės 
iš saldaus pieno – 4 Eur, iš rūgštaus 
– 2,4 Eur, sūrių – 3,5–4 Eur. 

Mėsa ir jos gaminiais prekiavo 
ne tik angare, bet ir lauke. Savo 
vietą naujai įrengtoje aikštėje 
vienas iš pirmųjų užsiėmęs mėsi-
ninkas „nuo Prienų“ suneramino 
senbuves mėsos pardavėjas: ar 
tik ne konkurentas bus? O pir-
kėjams nuo to tik geriau – jie 
ragauja, lygina kainas, derasi ir ... 
arba perka, arba ne. Už rūkytos 
nugarinės kilogramą pardavėjai 
prašė 8–9 Eur, kumpio – 7–8 
Eur, kumpelio – 7,2 Eur, lašinių 

– 5–7 Eur, šoninės ir mentės – po 
7 Eur, skilandžio – 9 Eur. Tiek 
pat vytintos nugarinės kainavo – 
10,2 Eur, sūdytos nugarinės – 6,5 
Eur, sūdytos šoninės – 6,2 Eur. 
Už šviežios šoninės kilogramą 
prašė 5,5 Eur, sprandinės – 6,5, 
mėsingų šonkauliukų – 6,5 Eur, 
karkos – 3,8 Eur, liežuvių – 6,9 
Eur, lašinių spirginti – 2,9 Eur, 
kojų – 2,5 Eur, indelį taukų – 1,8 
Eur. Kilogramas karštai rūkytų 
vištų kainavo 5,2 Eur, o šviežių 

naminių – 4,5 Eur. 
Angare viliojo įvairiausių sko-

nių naminė duona ir pyragai, 
konditerijos gaminiai, medus 
(pusė litro – 4 Eur), sėmenų aliejus 
(pusė litro – 4,5 Eur).

Apie artėjančią žiemą priminė 
spalvingos, kruopščiai pagamintos 
medinės lesyklėlės. Jas žmogus par-
davinėjo po 10 Eur. Beje, turguje ga-
lima nusipirkti ir spaudos: žurnalų, 
kryžiažodžių knygelių ir laikraščių, 
tarp kurių yra ir „Suvalkietis“.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

• Smulkiau apie 
įvykius •

Ugniagesiai 
skubėjo į 

techninius įvykius
Savaitgalį ugniagesių gelbėtojų 

pagalbos prireikė į techninius įvy-
kius pakliuvusiems vairuotojams. 

Šeštadienį kelio Kaunas–Mari-
jampolė–Suvalkai 50-ajame kilome-
tre į griovį nulėkė automobilis „Audi 
A4“. Pagalbos telefonu paskambinę 
pro šalį važiavę žmonės pranešė, kad 
mato prie vairo sukniubusį vyrą. 
Atvykę ugniagesiai viduje žmonių 
nerado. Automobilio savininkas 
ir vairuotojas buvo išlipę iš auto-
mobilio, apžiūrėti medikų. Stacio-
narios pagalbos jiems neprireikė. 
Ugniagesiai atjungė automobilio 
akumuliatorių.

 Marijampolėje, Kauno gatvėje, 
apie 21 val. susidūrė du lengvieji au-
tomobiliai „Audi A4“, iš vieno rūko 
dūmai. Pasak ugniagesių, sužeistų ir 
prispaustų eismo dalyvių nebuvo. 
Dėl saugumo pareigūnai atjungė 
abiejų automobilių akumuliatorius, 
nušlavė kelią. 

Kas vyko kelyje 
Marijampolė–

Kalvarija?
Antradienį, apie 10 val., į re-

dakciją paskambinę Marijampolės 
savivaldybės gyventojai teiravosi, 
kas vyksta kelyje Marijampolė–
Kalvarija. 

Skaitytojų teigimu, važiuojant 
nuo Marijampolės link Kalvarijos, 
dar neprivažiavus miesto ribos pa-
baigos, už pervažos matėsi šalikelėje 
sustojusių transporto priemonių. 
Spec. uniformas vilkėję vyrai ant 

kuo jis bendravo iki mirties, kas 
sukėlė mirtį. Išorinių smurto žymių 
ant kūno nebuvo matyti. 

Kudirkos Naumiesčio seniū-
nijos Turčinų kaime, vieno namo 
kieme, aptiktas automobilio „Audi“ 
prispaustas vyras. Iškviesti į ne-
laimės vietą medikai, nelaukdami 
ugniagesių, nukėlė automobilį, 
bet išgelbėti žmogaus nebegalėjo. 
Pirminiais duomenimis, vyras re-
montavo automobilį palindęs po 
juo. Mašina slydo, dešinės pusės 
važiuoklės dalis prispaudė 31 metų 
vyrui galvą ir kaklą. Sužalojimai 
buvo mirtini. 

Girtam vairuotojui 
kliūtimi tapo tvora

Per savaitgalį policija pradėjo 
keletą ikiteisminių tyrimų dėl girtų 
vairuotojų.

Sekmadienį, apie 9.20 val., Ma-
rijampolės savivaldybės Puskelnių 
kaimo Sodų gatvėje vietos gyventojas 
automobiliu BMW įvažiavo į tvorą, 
apgadino vartus. Atvykę policijos 
pareigūnai nustatė, kad 47 metų 
vyras stipriai girtas. Kraujyje rasta 
2,45 prom. alkoholio. 

Tos pačios paros naktį Igliau-
kos kaime patruliavę pareigūnai 
pastebėjo įtartinai manevravusį au-
tomobilį „VW Passat“. Pareigūnai 
vairuotoją sustabdė. 35 metų vietos 
gyventojui nustatytas 1,75 prom. 
girtumas. Lengvasis automobilis 
nuvežtas į saugojimo aikštelę.

Kazlų Rūdos savivaldybės Anta-
navo kaime policija sustabdė patik-
rinti automobilį  „VW Passat“, kurį 
vairavo 22 metų Ramoniškių kaimo 
(Vilkaviškio r. sav.) gyventojas. Jam 
nustatytas 1,58 prom. girtumas.

„Suvalkiečio“ informacija

Kazlų Rūdos savivaldybėje, lap-
kričio 23 d. duomenimis, korona-
virusu serga 77 gyventojai. Išplitus 
COVID-19 infekcijai Kazlų Rūdoje, 
Kazlų Rūdos savivaldybės adminis-
tracija sudaro medicinos, socialinių 
darbuotojų ar savanorių rezervą, 
kurie, esant būtinybei, padėtų Kazlų 
Rūdoje veikiančių globos, slaugos ar 
gydymo įstaigų personalui. 

Savivaldybės vicemero Mariaus 

Žitkaus teigimu, ligoninėje pro-
trūkio nėra. Susirgo vienas virtuvės 
darbuotojas ir viena slaugytojos 
padėjėja. Taip pat savaitgalį po 
vieną koronaviruso atvejį užfik-
suota lopšelyje-darželyje „Pušelė“, 
„Saulės“ mokykloje, Kazio Griniaus 
gimnazijoje.

Vilkaviškio rajone per paskuti-
nes 14 dienų užfiksuoti 234 CO-
VID-19 atvejai.

automobilio bagažinės dangčio ir 
griovyje buvo suguldę keletą žmo-
nių. Jų rankos buvo surakintos.

Skaitytojų klausimą perdavė-
me Marijampolės apskrities VPK 
Komunikacijos poskyrio vedėjui 
Renatui Siaurusaičiui.

Anot vedėjo, Marijampolės aps-
kr. VPK pareigūnai surengė plataus 
masto operaciją, kurios metu buvo 
sulaikyti rimtais nusikaltimais 
įtariami asmenys. Policijai talkino 
„Aro“ pareigūnai. Tyrimą kuruoja 
Kauno apygardos prokuratūra.

Komunikacijos poskyrio vedėjas 
neatskleidė, dėl kokių nusikalstamų 
veikų buvo suimti asmenys, paaiš-
kino, kad bus išplatintas išsamus 
policijos pranešimas.

„Suvalkiečio“ redakcija, kai tik 
sulauks pranešimo, informuos apie 
jo turinį skaitytojus.

Automobilio 
prispaustas vyras 

neišgyveno 
Marijampolės apskr. VPK pa-

reigūnai pradėjo du ikiteisminius 
tyrimus mirties priežasčiai nustatyti. 
Aiškinamasi, dėl ko mirė 52 metų 
ir 31-erių Šakių rajono savivaldybės 
gyventojai.

Sekmadienį, apie 9.30 val., 
Žygėnų kaime buvo rastas 52 metų 
šio kaimo gyventojo kūnas. Vyro 
lavonas aptiktas netoli gyvenamojo 
namo, tačiau ne to, kuriame jis 
gyveno. Policija aiškinasi, kodėl 
mirusysis buvo prie šio namo, su 

Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato (apskr. 
VPK) Kelių policijos skyriaus parei-
gūnai nustatė asmenis, kurie padarė 
Administracinių nusižengimų ko-
dekse (ANK)  numatytą nusižengi-
mą, nes būdami neblaivūs vairavo 
transporto priemones. Vyteniui 
apanavičiui (g. 1989 m., Šakiai) 
už vairavimą lengvai apgirtus (0,78 
prom.) paskirta 800 Eur bauda ir vie-
neriems metams atimta teisė vairuo-
ti. Už tai, kad vairavo lengvai apgirtę, 
800 Eur baudas irgi užsidirbo, be 
to, vieneriems metams prarado teisę 
vairuoti Gražvydas taukevičius (g. 
1982 m., Marijampolės sav.; 1,28 
prom.), Darius Kondarenok (g. 
1986 m., Marijampolė; 1,43 prom.), 
Vidmantas Kancierius (g. 1963 
m., Marijampolės sav.; 1,34 prom.) 
ir Kęstutis botyrius (g. 1981 m., 
Kalvarijos sav.; 1,31 prom.). O štai 
Rimas Matulionis (g. 1965 m., Ma-
rijampolės sav.) vairuodamas lengvai 
apgirtęs „prisivaidino“ net du kartus. 
Pirmąkart prie vairo su kvapeliu 
sulaikytas pareigūnų jis į alkoholio 
matuoklį „įpūtė“ 1,28 prom. alkoho-
lio, antrąkart – 0,58 prom. Už pirmą 
nusižengimą R. Matulioniui buvo 
paskirta 800 Eur bauda ir vieniems 
metams atimta teisė vairuoti, o už 
antrą – dar viena 800 Eur bauda, 
6 mėnesiams atimta teisė vairuoti, 
be to, vienerius metus uždrausta 
vairuoti transporto priemones, 
kuriose neįrengti antialkoholiniai 
variklio užraktai. Panaši nuobauda 
už vairavimą lengvai apgirtus (0,80 

• Vairavo neblaivūs •
prom.) taip pat paskirta Ramučiui 
Kasparavičiui (g. 1963 m., Mari-
jampolė). Jam irgi išrašyta 800 Eur 
„premija“, pusei metų atimta teisė 
vairuoti ir vienus metus uždrausta 
vairuoti transporto priemones, 
kuriose neįrengti antialkoholiniai 
variklio užraktai. 

alfredas bartuška (g. 1963 m., 
Marijampolės sav.) už tai, kad vai-
ravo lengvai apgirtęs (1,07 prom.), 
nubaustas 950 Eur bauda, o teisę vai-
ruoti prarado 15 mėn. Tokia pat nuo-
bauda paskirta ir edmundui Petkui 
(g. 1959 m., Kazlų Rūdos sav.). Jam 
lengvas girtumas buvo konstatuotas, 
kai matuoklis kraujyje užfiksavo 0,5 
prom. alkoholio koncentraciją.

Dar du asmenys už vairavimą 
lengvai apgirtus nubausti būdami 
tik pradedantieji vairuotojai. Juliui 
Stankevičiui (g. 1969 m.,  Šakių r. 
sav.) prie vairo buvo nustatytas 0,32 
prom., t. y. lengvas, girtumas ir paskir-
ta 240 Eur bauda, o augustinas Sin-
kevičius (g. 2001 m.,  Marijampolė) 
„nuskausmintas“ dėl 0,07 prom. 
girtumo. Marijampoliečiui paskirta 
265 Eur bauda. 

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK Kelių 

policijos skyriaus Veiklos organizavi-
mo ir prevencijos grupės specialistė 

Marijampolės apskr. VPK Ke-
lių policijos skyrius „Suvalkiečio“ 
skaitytojus prašo būti pilietiškus 
– jei pastebėsite neblaivų asmenį, 
vairuojantį bet kokią transporto 
priemonę, iškart skambinkite 
Skubiosios pagalbos tarnyboms 
tel. 112. 
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• Interviu su ekspertu •

Pažinimo

Duomenis renka 
ne šiaip – su tikslu

LRT tyrimo duomenimis, kinų 
akiratyje atsidūrė Seimo nariai, 
ministrai, politikai, dirbantys sa-
vivaldybėse, verslo atstovai, diplo-
matai ir karininkai. Informacijos 
apie lietuvius rinkiniuose – ne tik 
tautiečių vardai ir pavardės, bet ir 
jų, taip pat jų artimųjų pavardės, 
nuotraukos ir asmens duomenys. 
LRT išsiaiškino, kad kinų apie lie-
tuvius surinkti duomenys – priei-
nami viešai. Tai – socialinių tinklų, 
žiniasklaidos ir valstybės institucijų 
pateikiama informacija. 

Dainius Gaižauskas, dabar 
jau buvęs Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pir-
mininkas, sako, kad jo ši naujiena 
nenustebino.

– Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD) metinių grėsmių 
nacionaliniam saugumui vertini-
mo ataskaitose Kinija buvo minėta 
ne kartą. Viena iš priežasčių, kodėl 
ši šalis įrašoma į tą dokumentą – 
šnipinėjimas. Turėdama duome-
nų apie svarbių žmonių šeimas, 
vaikus, darbovietes, pomėgius, 
stiprybes ir silpnybes, Kinija gali 
tiems žmonėms daryti spaudimą, 
siekdama, kad šie priimtų jai pa-
lankius sprendimus, galbūt kalbė-
tų jai aktualiais klausimais. Ne be 
reikalo asmenų, apie kuriuos buvo 
rinkta informacija, sąraše yra poli-
tikų, ministerijų atstovų, žurnalis-
tų pavardės. Tai žmonės, turintys 
tam tikros įtakos visuomenėje, 
ir jei, tarkime, atsirastų kažkoks 
svarbus klausimas ar sprendimas, 
kurį kaip nors toks asmuo galėtų 
lemti, suinteresuota valstybė gali 
bandyti jį kompromituoti, siek-

Kinijos akiratyje – verslininkai, 
politikai ir karininkai

Spalio pradžioje LRt paskelbė atlikusi tyrimą, kuris atskleidė, kad kinų žvalgyba renka duome-
nis apie Lietuvos gyventojus. Skandalingi faktai į dienos šviesą iškilo, kai neaiškiomis aplinkybė-
mis kinų viešųjų šaltinių žvalgybos įmonė „Zhenhua Data technology“ nutekino kinų surinktos 
informacijos rinkinius JaV akademikui, kuris juos perdavė australijos kibernetinio saugumo įmo-
nei. LRt skelbia, kad iškodavusi kinų surinktą informaciją australijos įmonė ja pasidalijo su įvai-
riomis pasaulio žiniasklaidos priemonėmis, apie kurių piliečius kinai buvo surinkę informaciją. 
Duomenys buvo persiųsti ir LRt tyrimų skyriui, kuris išsiaiškino, kad nutekintoje informacijoje 
– apie 500 lietuvių pavardžių.

dama palankaus jai rezultato, – 
paaiškino D. Gaižauskas.

ne tik lietuviai – 
įdomūs visi

Paklaustas, kodėl Kinijos aki-
ratyje galėjo atsidurti Lietuvos 
piliečiai, nacionalinio saugumo ir 
gynybos specialistas sakė, kad ne 
tik mūsų šalies. Kinijai įdomūs 
viso pasaulio žmonės. D. Gai-
žauskas atkreipė dėmesį, kad Ki-
nijos įtaka Europoje juntama apie 
penkiolika metų. Lietuvoje Kinija, 
kaip galima grėsmė nacionaliniam 
saugumui, anot D. Gaižausko, 
įvardijama tik kelerius metus. 

– Didesnių Europos valstybių 
sostinėse kinai gyvena ištisais 

kvartalais. Galima manyti, kad 
gyventi į senąjį žemyną jie atvyksta 
ne šiaip sau. Fiziškai būdami toje 
šalyje jie gali smulkiai išsistudijuo-
ti situaciją ir net tapti strategiškai 
svarbių objektų šeimininkais, į 
juos investavę, įsigiję akcijų. Lie-
tuvoje laikomasi pozicijos kinų į 
šalį lengvai neįsileisti, nes tuomet 
atsirastų galimybė jiems įsigyti, 
pavyzdžiui, verslo įmones ir per 
jas daryti įtaką politikams, žinias-
klaidai. Anksčiau apie Kinijos 
interesus ir įtaką Lietuvoje kalbėta 
mažai, tačiau per paskutinius 
ketverius metus Seime atkreipė-
me į tai dėmesį. Rezultatas – jau 
dveji metai Kinija įvardijama kaip 
galima grėsmė Lietuvos nacio-
naliniam saugumui, – pasakojo 
Seimo narys.

Pataria atsakingai 
administruoti socialinių 

tinklų paskyras
D. Gaižausko nuomone, vienaip 

ar kitaip stiprinti įtaką Europoje ir 
visame pasaulyje Kinija galimai siekia 
turėdama tikslą stiprinti savo, kaip 
supervalstybės, identitetą. Politikas 
sako, kad, ko gero, niekam nėra 
naujiena, jog Kinija nori būti stipri 
ekonomikos, technologijų srityje. 
Dėl to Kinija šnipinėja ir renka infor-
maciją apie piliečius, siekia investuoti 
į nekilnojamąjį turtą, verslo įmonių 
akcijas. 

Politikas svarstė, kad nute-
kėję ir atskleisti duomenys apie 
lietuvius gali būti tik maža dalis 
duomenų, kuriuos Kinija apie 
mus yra surinkusi. Juk dar prieš 
paviešinant šią informaciją buvo 
plačiai ir garsiai kalbama, kad per 
kinų gamybos technologinę įrangą 

jie gali rinkti duomenis ir galimai 
šnipinėti. Pasak D. Gaižausko, 
dėl to nuspręsta atsisakyti naudoti 
kinų gamybos technologinę įran-
gą įvairiuose Lietuvai svarbiuose 
objektuose.

– Atsižvelgiant į tai, visi mes 
turėtumėme labiau saugoti savo pri-
vačius duomenis. Reikėtų atkreipti 
dėmesį, kokias nuotraukas skelbia-
me socialiniuose tinkluose, kokį 
turinį ten viešiname. Tiesa, gali būti, 
kad žmogus informacija dalijasi at-
sakingai, tačiau reikėtų nepamiršti, 
jog nuotraukomis neatsargiai gali 
pasidalinti to žmogaus vaikai ar ar-
timieji. Iš pirmo žvilgsnio paprastoje 
nuotraukoje galima perskaityti dau-
gybę informacijos. Galbūt paauglio 
padarytos nuotraukos fone matyti 
tėvai, skaitantys kažkokią knyga, 
galbūt galima pastebėti monitoriaus 
ekraną, kuriame atvaizduota jautri 
informacija arba duomenys. Gal-
būt kažkas, fotografuodamas save, 
į kadrą paims ir tą žmogų, kuris 
vengia būti socialiniuose tinkluose, 
tačiau ne savo noru ten atsidurs. Iš 
tokių, rodos, nieko vertų duomenų 
galima išskaityti daug naudingos in-
formacijos apie žmogaus pomėgius, 
interesus, pažintis, – apie neatsakin-
go duomenų viešinimo pasekmes 
socialiniuose tinkluose įspėja buvęs 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas. Jis taip pat 
teigia, kad manydami, jog nesame 
niekam įdomūs, iš tiesų galime būti 
labai įdomūs. Galbūt ne tiesiogiai 
mes patys, bet dėl draugystės ar 
giminystės ryšių su kokiu nors mi-
nistru ar Seimo nariu.

– Pulti į kraštutinumus ir nustoti 
naudotis socialiniais tinklais arba 

drausti tai daryti vaikams nereikėtų. 
Gyvename informacinėje, techno-
logijų visuomenėje, todėl normalu, 
kad mums reikalingas internetas 
ir socialiniai tinklai. Turime būti 
tiesiog atsargesni ir mąstyti kritiškai, 
– tikina pašnekovas.

Kibernetinio saugumo 
lygis Lietuvoje – vienas 

geriausių pasaulyje
Kaip jau minėta, kinų žvalgybos 

apie lietuvius surinkta ir nutekinta 
informacija buvo vieša. Pasak D. 
Gaižausko, būtų kur kas blogiau, 
jei į kinų rankas būtų patekę svarbūs 
valstybiniai duomenys ar dokumen-
tai. Laimė, jie, nacionalinio saugu-
mo ir gynybos žinovo teigimu, yra 
tinkamai apsaugoti. 

–  Žinant, kad gali būti bando-
ma pasikėsinti į jautrius valstybės 
lygio duomenis, jie yra labai akylai 
saugomi. Tai užtikrina Nacionali-
nis kibernetinio saugumo centras, 
Valstybės saugumo departamentas, 
Lietuvos karinė žvalgyba, Lietuvos 
kriminalinės policijos biuras ir 
kitos institucijos, kurios situaciją 
ir grėsmes žino, stebi ir į jas rea-
guoja. Svarbu paminėti, kad pagal 
šalių pasirengimą užkirsti kelią 
kibernetinėms grėsmėms ir valdyti 
kibernetinius incidentus, pagal 
Nacionalinį kibernetinio saugumo 
indeksą esame pirmame penketuke 
tarp kitų pasaulio lyderių, tokių kaip 
JAV, Didžioji Britanija ir panašiai. 
Ne veltui Lietuva gynybai skiria net 
du procentus nuo bendrojo vidaus 
produkto. Juk gynyba – ne tik 
NATO ir tankai, bet ir tokie žvalgy-
bos, kibernetinio saugumo dalykai, 
– mintimis dalijosi pašnekovas.

buvęs Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Dainius Gaižaus-
kas sako, kad kinai domisi ne 
tik lietuviais, bet viso pasaulio 
piliečiais.

 D. Gaižauskas paaiškino, kad informaciją apie lietuvius rinko 
ne žmonės, sėdintys prie kompiuterių, o dirbtinis intelektas – 
specialios programos.

Save Kinija pateikia kaip taikią valstybę, bet iš tiesų ji siekia stiprinti įtaką pasaulyje.

Gali būti, kad Kinija informaciją apie lietuvius rinko turėdama 
tikslą galimai ateityje jiems daryti spaudimą ar kompromituoti. 

Nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš redakcijos archyvo
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kalbėti ir elgtis taip, lyg mane 
visada kažkas stebėtų ir įrašinėtų. 
Kinijos ar kitų šalių žvalgybų do-
mėjimasis diplomatais, tam tikras 
pareigas užimančiais asmenimis, 
pareigūnais, galbūt didesnius 
verslus sukūrusiais verslininkais, 
manau, yra normali praktika ir, 
jei duomenys yra renkami teisėtais 
būdais, nematau čia jokios trage-

dijos. 
Žvalgyba 

yra lygiai to-
kia pati užsie-
nio politikos 
da l i s ,  ka ip 
įprastiniai su-
sitikimai, po-
kalbiai ir visa 
kita. Naujiena 
apie Kinijos 
susidomėjimą 
svarbiais Lie-
tuvos asme-
nimis manęs 
nestebina. Tai 
daro įvairios 
valstybės, no-
rėdamos ži-
noti, kas toks 
yra vienos ar 
kitos šalies 
žemės ūkio 
m i n i s t r a s , 
Seimo narys 
ar parlamen-

taras. 
Svarbu paminėti, kad in-

formacija gali būti renkama 
nebūtinai blogais ketinimais. 
Pavyzdžiui, gali būti siekiama 

Kitiems palinkėčiau visą gau-
namą informaciją perfiltruoti 
per kritinio mąstymo prizmę, 
nepatingėti tikrinti informaciją 
keliuose šaltiniuose ir, žinoma, 
būti atsakingiems viešojoje erdvėje 
ir atstovauti savo šalies interesams, 
– situaciją komentavo Lietuvos 
šaulių sąjungos vadovas Albertas 
Dapkus.

   Esu viešas asmuo, todėl nu-
tuokiu, kad galiu būti daugiau 
ar mažiau kažkam įdomus, todėl 
vadovaujuosi taisykle visą laiką 

laboratorija Rita LIŽAITYTĖ,
tel. (8 343) 53358, 
el. p. rita@suvalkietis.lt

Matote, aš esu karininkas 
ir manęs tokie dalykai visiškai 
nestebina – esame ruošiami to-
kioms situacijoms. Mūsų krašto 
apsaugos specialiosios tarnybos 
kartu su valstybės specialiosiomis 
tarnybomis analizuoja saugumo 
situaciją pasaulyje ir pateikia savo 
rekomendacijas, kuriomis mes 
vadovaujamės. 

Tai, kad kitos šalys domisi ir 
renka informaciją apie savo opo-
nentus, nėra paslaptis. Siekiant 
įgyvendinti nacionalinio saugumo 
tikslus ir užtikrinti savo šalies vi-
sapusišką saugumą, reikia žinoti 
ne tik galimybes, bet ir pažinti 
savo priešininką. Taip daro visos 
valstybės.

Karinės grėsmės yra labai 
svarbios, bet negalima igno-
ruoti ir kitų grėsmių bei galios 
įrankių ir elementų, pavyzdžiui, 
diplomatinių, politinių, eko-
nominių, informacinių, kiber-
netinių, hibridinių ir kt. Tad 
kitų šalių tarnybos ir domisi 
įvairiomis sritimis bei žmonė-
mis, kurie būtent šiose srityse ir 
dirba. Ypač vyresniaisiais atsto-
vais ir ekspertais: karininkais, 

Nenustebo, kad sudomino 
kinų žvalgybą

Į sąrašą asmenų, apie kuriuos kinų žvalgyba rinko informaciją, pateko Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadovas 
albertas Dapkus ir buvęs žemės ūkio ministras, premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas, neseniai Sūduvos šiaurinėje 
apygardoje į Seimą išrinktas Giedrius Surplys.

„Suvalkietis“ susisiekė su a. Dapkumi ir G. Surpliu ir pasiteiravo, kaip jie reagavo sužinoję, kad kinai kaupia 
apie juos įvairius viešai prieinamus duomenis. Domėjomės, ar ši žinia juos labiau nustebino, ar išgąsdino, taip 
pat klausėme jų nuomonės, kodėl jie galėjo patekti į asmenų, apie kuriuos buvo renkama informacija, sąrašą. 
Pasiteiravome, ar sužinoję tokią naujieną jie ėmė kaip nors kitaip ar galbūt atsargiau skelbti informaciją sociali-
niuose tinkluose.

diplomatais, 
po l i t i k a i s , 
v e r s l i n i n -
kais ir pan. 
Pakartosiu: 
man  jok i a 
n a u j i e n a , 
kad yra do-

mimasi.  Tik 
keista, kad ši 

informacija nutekėjo į viešumą. 
Stebiuosi, kad kažkas sugebėjo 
nugvelbti tokią informaciją. 
Juk tie, kas renka ir sistemina 
tokius duomenis, tai daro tikrai 
ne viešinimui. Tai daroma visai 
kitais tikslais. 

Sunku vertinti, ar toks duo-
menų nutekinimas ir pavieši-
nimas yra signalas kinams, kad 
jų sistemos nėra saugios, ar tai 
įspėjimas pasaulio visuomenei, 
kad Kinija turi interesų kitose 
šalyse. Gal nei tas, nei tas – gal-
būt tai buvo tiesiog komercinis 
sandoris? 

Kaip bebūtų, esu įsitikinęs, 
jog tų asmenų, apie kuriuos 
kinai rinko informaciją, su 
pavardėmis nutekinti duome-
nys tėra maža dalis duomenų, 
kuriuos kinai gali būtų su-
kaupę apie mūsų tautiečius. 
Pavardžių sąrašas  gal i  būti 
daug ilgesnis.

Sužinojęs, kad esu sąraše žmo-
nių, kuriais domisi kinai, elgtis 
kitaip nepradėjau. Manau, kad 
internetinėje erdvėje elgiuosi 
saugiai ir atsakingai – taip, kaip 
rekomenduoja mūsų tarnybos. 

sužinoti, kuo domisi vienas ar 
kitas politikas tam, kad susi-
tikus būtų galima „apšildyti“ 
pokalbį patogia ir jaukia tema. 
Tai padeda lengviau kalbėtis 
apie tai, dėl ko būna susitinka-
ma. Svarbiausia, kaip minėjau, 
kad ta informacija būtų renka-
ma teisėtai: be pokalbių pasi-
klausymų, sekimo, persekioji-
mo. Tai reglamentuoja Vienos 
konvencija dėl diplomatijos ir 
tarptautinių santykių.  Bijau 
būti naivus manydamas, kad 
tokių atvejų nepasitaiko, tačiau 
šiuo atveju buvo renkama viešai 
prieinama, visiškai neslapta 
informacija. Tad būčiau ne-
linkęs dramatizuoti situacijos. 
Jei esi daugiau ar mažiau viešas 
asmuo, turi suprasti, kad taip 
būna – tokia yra „žaidimo“ 
dalis.

Kaip bebūtų, ši situacija 
galėtų būti puiki pamoka pi-
liečiams. Ji parodo, jog kie-
kvienam mūsų labai svarbu 
žinoti, kad socialiniai tinklai 
ir juose skelbiama informacija 
labai greitai gali tapti ne tik 
nacionalinės, bet ir tarptauti-
nės žiniasklaidos turiniu, todėl 
visada reikia pagalvoti, ar verta 
internetinėje erdvėje skelbti 
dalykus, dėl kurių vėliau gali 
tekti gailėtis. Tik nuo mūsų 
priklauso, kiek mūsų privatus 
gyvenimas gali būti eskaluoja-
mas ir analizuojamas, – patarė 
Sūduvos šiaurinėje apygardoje į 
Seimą išrinktas G. Surplys.

albertas Dapkus.

VSD ataskaitoje nurodoma, 
kad „priešiškos užsienio žvalgy-
bos tarnybos vis aktyviau nau-
doja interneto socialinius tinklus 
šaltiniams užsienyje ieškoti ir 
jiems verbuoti. Ypač agresyviai 
šioje srityje veikia Kinijos žval-
gybos tarnybos, jos daugiausia 
naudojasi socialinio tinklo „Lin-
kedIn“ galimybėmis“. 

VSD duomenimis, verbuoda-
ma asmenis socialiniame tinkle 
„LinkedIn“, Kinija naudoja tokią 
schemą: 

• „LinkedIn“ platformoje gau-

nama žinutė iš Kinijos įmonės, ty-
rimų centro ar darbuotojų samdos 
kompanijos. 

• Paskyros savininko vardas 
dažniausiai būna vakarietišku 
vardu ir kiniška pavarde, su ne-
tikra, kartais dirbtinio intelekto 
sugeneruota nuotrauka; paskyro-
je galima pastebėti netaisyklingą 
anglų kalbą.

•  Siunčiamas pasiūlymas teikti 
konsultanto paslaugas, kviečiama 
atvykti į Kiniją, siūloma apmokėti 
kelionės išlaidas. 

•  Jei sutinkama atvykti į 

Taikinių Lietuvoje ieškoma per „LinkedIn“

Giedrius Surplys.

Šalies Valstybės saugumo departamentas (VSD) Kiniją, kaip galimą grėsmę nacionaliniam saugumui, įvardijo du kartus: pirmą – 2019-ųjų, antrą – 2020-ųjų 
Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje. Pernykščiame dokumente tiesiog paminėjęs šalį, šių metų ataskaitoje VSD teigia, kad „Kinija plečia savo 
įtaką visame pasaulyje, ekonominiais svertais užsitikrindama ir kitų valstybių paramą Pekinui svarbiais politiniais klausimais“, ir pateikia schemas, kaip Kinija šį 
tikslą bando įgyvendinti Lietuvoje. 

VSD ataskaitoje rašoma, kad Kinijos žvalgybos tarnybos Lietuvoje taikinių ieško per socialinį tinklą „LinkedIn“.

VSD duomenimis, Kinija asmenis verbuoja naudodama socia-
linius tinklus, dažnai –  verslo socialinį tinklą „LinkedIn“. 

Kiniją, ten siūloma susitikti su 
„LinkedIn“ kontaktu ir dar keliais 
kompanijos atstovais.

•  Įprastą pokalbį dėl darbo 
primenantys susitikimai vyksta 
viešbučiuose.

•  Vėliau atvykėlio paprašoma 
parengti analitinį tendencijų 
užsienio valstybėje vertinimą, 
viešos ir neviešos politinės ar 
karinės informacijos apibendri-
nimą.

•  Siūlomas išankstinis ap-
mokėjimas už darbą, prašoma 
laikytis konfidencialumo.
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9-OJO ŠauKIMO MaRIJaMPOLĖS SaVIVaLDybĖS taRybOS 
22-OJO POSĖDŽIO DaRbOtVaRKĖS PROJeKtaS

Posėdis vyks 2020–11–30. Posėdžio pradžia 13 val.
eil. 
nr.

Projekto 
nr. Pavadinimas Pranešėjas

1. TR-405
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl Marijam-
polės savivaldybės tarybos komitetų (išskyrus Kontrolės komitetą) sudarymo ir sudėčių patvirtinimo“ 
pakeitimo

Povilas Isoda

2. TR-400 Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo Laima Malinauskienė
3. TR-399 Dėl žemės mokesčio lengvatų Laima Malinauskienė
4. TR-401 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų Laima Malinauskienė
5. TR-402 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Laima Malinauskienė

6. TR-410 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-62 „Dėl patalpų skyrimo 
Lietuvos Respublikos Seimo nariams“ pripažinimo netekusiu galios

Birutė Domarkienė

7. TR-383
Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose progra-
mos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 1-280, 
papildymo

Birutė Domarkienė

8. TR-388
Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose progra-
mos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 1-280, 
papildymo

Birutė Domarkienė

9. TR-397 Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Birutė Domarkienė

10. TR-411
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 
2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos 
pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Birutė Domarkienė

11. TR-393 Dėl pritarimo nustatyti ilgesnės trukmės kasmetines atostogas Marijampolės sporto centro trene-
riams

Asta Vaznienė

12. TR-392 Dėl savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl mokesčio už ugdymą 
neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

Asta Vaznienė

13. TR-387 Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asta Vaznienė

14. TR-386 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-338 „Dėl maksi-
malaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ pakeitimo

Asta Vaznienė

15. TR-394
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 „Dėl premijų 
skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ pakeitimo

Asta Vaznienė

16. TR-382 Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
,,Šaltinio“ progimnazijai ir ,,Ryto“ pagrindinei mokyklai

Asta Vaznienė

17. TR-407
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens 
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos pa-
tvirtinimo“ pakeitimo

Svajonė Rainienė

18. TR-389
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės 
socialinės paramos teikimo nepasiturintiems  Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Bružinskaitė

19. TR-384 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės prašymui nurašyti ir likviduoti netinkamą 
naudoti turtą

Inga Bagdanavičienė

20. TR-391 Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos Inga Bagdanavičienė
21. TR-381 Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Jungties forma: dailė ir literatūra“ įgyvendinti Darius Cinaitis

22. TR-385 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 
viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei

Daiva Ivanauskienė

23. TR-396 Dėl atsargų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės savival-
dybės įstaigoms

Daiva Ivanauskienė

24. TR-398 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės sporto cen-
trui

Daiva Ivanauskienė

25. TR-390 Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių 
patvirtinimo

Jonas Kurtinaitis

26. TR-409 Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo Jonas Kurtinaitis

27. TR-406
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-412 „Dėl Vietinės 
rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo terito-
rijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo

Jonas Kurtinaitis

28. TR-403 Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo išdavimo teritorijose, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, tvarkos patvirtinimo

Arvydas Bekeris

29. TR-404
Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai 
šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo 
metodikos patvirtinimo

Arvydas Bekeris

30. TR-408 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-122 „Dėl gatvių pa-
vadinimų suteikimo ir keitimo“ pakeitimo

Arvydas Bekeris

31. TR-395 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos 
aprašo patvirtinimo

Ona Aleknavičiūtė

Savivaldybės meras  Povilas ISODA

VšĮ Marijampolės ligoninei reikalingas 
MeDICInOS 

PSIChOLOGaS, 
turintis magistro kvalifikacinį laipsnį, 
darbui Vaikų raidos sutrikimų ank-

styvojoje reabilitacijoje.
Darbo užmokestis 1220–1336 Eur.
Gyvenimo aprašymą siųsti 

el. p. personalo.sk@marijampolesligonine.lt 
 Tel. 8 697 07191.

Užs. 1446.

Užs. 1237.

Užs. 1349.

Užs. 1353.

Ieškome ĮVaIRauS 
PROfILIO StatybInInKų, 
suteikiame socialines garantijas, 

mokame už viršvalandžius. 
Tel.+ 370 665 92313. Užs. 1439. 

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

Informuojame žemės sklypų 
(kadastro Nr. 5168/0006:539 ir 
5168/0006:536), esančių Mari-
jampolės sav. Tautkaičių k., savi-
ninką V. Ž., kad matininkas K. 
Demikis (kvalifikacijos paž. Nr. 
2M-M-1522) vykdo žemės sklypų 
(kadastro Nr. 5168/0006:166 ir 
5168/0006:167), esančių Mari-
jampolės sav. Tautkaičių k., ribų 
ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informa-
cijos prašome kreiptis į matininką 

K. Demikį adresu: R. Juknevičiaus 
g. 110-5, Marijampolė, el. paštu 
dkestukas@yahoo.com arba telefonu  
8 681 31111.  Užs. 1448.

----------------------------------
Informuojame žemės sklypo 

(kadastrinis Nr. 5178/0001:232), 
esančio Marijampolės sav., Sasnavos 
sen., Barštinės k., mirusio savininko 
būsimus ar esamus paveldėtojus, kad 
VĮ Registrų centro matininkė Indrė 
Naujalytė (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr. 2M-M-2746) 2020-12-07 
9:00 val. vykdys žemės sklypo 
(kadastrinis Nr. 5178/0001:366), 

esančio Barštinės k., Sasnavos sen., 
Marijampolės sav., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos prašome kreiptis adresu: 
Laisvės g. 10, LT68306 Marijam-
polė, el. p. Indre.Naujalyte@regis-
trucentras.lt, tel. 8 684 70166.  

 Užs. 1452.
----------------------------------
2020-12-10 10:00 val. UAB 

„NT Matininkai“ atlieka žemės skly-
po kadastro Nr. 5184/0004:0139, 
esančio Mokyklos g., Tarprubežių 
k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., 
kadastrinius matavimus. Prašome 

atsiliepti gretimo sklypo kadastro 
Nr. 5184/0004:0126 savininkus, 
paveldėtojus, įgaliotus asmenis ben-
drų ribų suderinimui. Informacija 
tel. 8 699 73338. Draugystės g. 9, 
Marijampolė.  Užs. 1454.

----------------------------------
MB „Tiksli valda“ gruodžio 4 

d. 10:00 val. atliks žemės sklypo, 
esančio Kalvarijos sav., Sangrūdos 
sen., Mergutrakio k. 14, kadastro 
Nr. 5472/0005:95 ribų ženklini-
mą. Kaimyninių sklypų kad. Nr. 
5172/0005:104 (D. A. išvykęs, P. 
S. mirusi ir A. S. miręs) ir kad. Nr. 

5172/0005:283 (G. P. išvykusi) 
savininkus ir paveldėtojus kviečia-
me atvykti į ribų ženklinimą arba 
kreiptis adresu: Raudondvario pl. 
168-210, Kaunas, tel. 8 657 80043. 
Pastabas pateikti per 30 dienų nuo 
skelbimo datos, nesikreipus darbai 
bus tęsiami.  Užs. 1441.

Užs. 1458.
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44  03  45  54  01  14  40  22  61  48  47  69  20  73  50  60  37  
15  28  36  64  74  02  57  39  09  75  41  24  07  34  18  33  05  
38  43  68  30  23 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės),  13  49  21  67  
16  27 (visa lentelė).

Prizai: visa lentelė – 560089 Eur, įstrižainės – 19,5 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Laimėjimai:
02**599  – 50 Eur VIADA čekis,
0154837; 0343112 –  automobilis „Nissan Qashqai“,
03**809; 00**999  – DELIMANO pjaustyklė-salotų dž.,
0011786 ; 0038901; 0082897; 0114544; 0080064; 0113103; 

0108772; 0095361 ; 0337370; 0087381 – išmanusis televizorius 
„Xiaomi Mi“,

005*447; 033*346; 032*911; 012*194; 008*121 – KODAK 
moment. fotoaparatas,

03**598 – kolonėlė JBL GO 2
0210273; 0210276; 0210279; 0220743; 0224716; 0224721; 

0224726; 0224734; 0224766; 0224776; 0224782 ; 0224788; 
0224795; 0224800; 0224804; 0224812; 0224822; 0224829; 
0224837; 0224842; 0224850; 0224857; 0224865; 0224870; 
0227374; 0228646; 0234629; 0241084; 0198507; 0198521; 
0198535; 0198548; 0198563; 0198577; 0198591; 0198604; 
0198619; 0198631; 0198641; 0198651; 0198661; 0198671; 
0198682; 0198694; 0198705; 0198718; 0198728; 0198739; 
0200869; 0200876; 0200881; 0200886; 0200892 ; 0200896l 
0200900; 0200906; 0200914; 0200922; 0205357; 0209625; 
0210228; 0210236; 0210243; 0210250; 0210257; 0210263; 
0210267 – laiminga vieta, prizas 75 Eur,

041*418; 002*769; 012*321 – kvietimas į TV studiją,
013*685; 003*474; 016*830; 006*932; 024*404; 019*435; 

031*534; 006*809; 011*954 – TC čekis buitinei technikai.

teLeLOtO

   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.

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

 

Užs. 883.

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
atsiskaito iš karto. tel. 8 635 07197.

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.

Užs. 1354.

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.

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

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

telyčias auginti, taip pat mėsinius 
galvijus. Tel. 8 634 23551.Užs. 1489.

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

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

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

6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars-
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.  Užs. 3459.

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus 
geromis kainomis. Moka iš karto. 
tel. 8 613 79515.  Užs. 555. 

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

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

---------------------------------- 
Įvairaus svorio ir amžiaus prie-

auglius. Veršelius mėsai. Atsiskaito 
iš karto vietoje. Greitai pasiima. 
Tel.: 8 651 50728, 8 652 68845.  
 Užs. 1863.

PARDUODA
Kambarį bendrabutyje (siūlyti 

įvairius variantus). Tel. 8 604 
01430.  Užs. 1703.

---------------------------------- 
Žemę Kalvarijos sav. Tarpru-

bežių k. (1,72 ha, kaina 3800 Eur, 
galima pirkti išsimokėtinai). Tel. 8 
654 80584.  Užs. 1403.

----------------------------------
„Oper Antara“ (2007 m., 2,0 l, 

110 kW, dyzelinas, mechaninė, 3200 
Eur). Tel. 8 687 76284.      Užs. 1399.

----------------------------------
MALKŲ IŠPARDAVIMAS. 

Skaldytos juodalksnio, beržo, uosio 
malkos. tel. 8 610 45504.  Užs. 1705.

----------------------------------
Pigiai – supjautas ir nesupjau-

tas juodalksnio atraižas (pakais), 
pjuvenas didmaišiuose. Tel. 8 645 
34667.  Užs. 1706.

----------------------------------
AKCIJA! Kapotoms malkoms 

ir rąsteliams, medžio briketams. 
atveža nemokamai. tel. 8 602 
09301.  Užs. 1707.

----------------------------------
Pigiai – sausas beržo, alksnio 

ir uosio skaldytas malkas. tel. 8 
609 73915.  Užs. 1708.

----------------------------------
Įvairias malkas rąsteliais ir skal-

dytas, atraižas (pakais), medžio bri-
ketus. tel. 8 699 40234.   Užs. 1709.

----------------------------------
Pigiai – skaldytas juodalksnio 

ir beržo malkas, atraižas, pju-
venas didmaišiuose. Tel. 8 690 
27280.  Užs. 1710.

----------------------------------
 Alksnio, beržo, skroblo malkas 

pjautas, rastais, trinkomis ir pjau-
tas, nepjautas atraižas. Tel. 8 675 
03772.  Užs. 1650.

----------------------------------
Malkas nuo 22 Eur rąstais, 

pjautas, kapotas ir stambias, 
sausas supjautas ir pakais atrai-
žas. Tel.: (8 343) 30027, 8 637 
59441. Užs. 1649.

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

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

----------------------------------
atpigusias sausas beržo, 

alksnio malkas (skaldytas, su-
pjautas 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.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 1510.

----------------------------------
beržo, alksnio, pušies malkas. 

tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 1521.

---------------------------------
 beržo, alksnio malkas rąstais, 

kapotas. Pristatymas nemoka-
mas. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 639 59593.  Užs. 1522.

--------------------------------- 
  bRIKetaI – pigus kietasis ku-

ras! Marijampolėje atvežame NE-
MOKAMAI. Tel. 8 685 56706.       
                                        Užs. 1307.

----------------------------------
baltarusiškus durpių briketus, 

akmens anglis, medžio pjuvenų 
briketus. Sveriame jūsų kieme. 
tel. 8 616 75759.             Užs. 1294.

---------------------------------
Įvairius grūdus. Tel. 8 611 

25234.  Užs. 1757.

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

bulves, kukurūzus, garstyčias. Tel.: 
8 652 73696, 8 615 87110. Užs. 864.

----------------------------------
Vasarinius miežius pašarui ir 

žieminius kvietrugius. Tel. 8 607 
52203.  Užs. 1836.

----------------------------------
Grūdus, šieną ir šiaudus „kit-

komis“, dviratį treniruoklį. Tel. 8 
643 40008.  Užs. 1690.

----------------------------------
Paršelius (su dokumentais). Tel. 

8 620 33697.  Užs. 1456.
----------------------------------
PauKŠčIų KuRJeRIS

PReKIauSIMe 
VaKCInuOtOMIS 

VIŠtaItĖMIS!!!
Paskutinis šių metų paukščių 

išvežimas. Lapkričio 27 d. (penk-
tadienį) prekiausime S. Ludavičiaus 
ūkyje Nemunaityje augintomis 3–6 
mėn. vakcinuotomis rudomis, juo-
domis, raibomis, baltomis dėsliosio-
mis vištaitėmis, kurios gyvena 4–5 
metus. Kombinuotaisiais pašarais.

PRISTATOME Į NAMUS. 
ATVEŽIMAS NEMOKAMAS. 
Vežame nuo 5 vištų.  Tel.: 8 623 
04888, 8 612 75682. Užs. 

PASLAUGOS
taisau automatines skalbimo 

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

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

REIKALINGA
Reikalingi stogdengiai šlaitinių 

stogų statybai. Darbo patirtis būti-
na. Tel. 8 650 46215.  Užs. 1626.

---------------------------------- 
Įmonei Marijampolėje reikalin-

gas inžinierius elektrikas. Atlygi-
nimas – nuo 1000 Eur, atskaičius 
mokesčius. Kreiptis tel. 8 698 
46521.  Užs. 1411.

NETEKTYS

Mirė Donata čeRneLIenĖ, gim. 1931 m.
Palaidota Igliaukos kapinėse.
---------------------------------------------------------------------------
Mirė Justinas VaItIeKŪnaS, gim. 1946 m.
Palaidotas Igliaukos kapinėse.
---------------------------------------------------------------------------
Mirė Sigitas Kazys bRunDZa, gim. 1928 m.
Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
---------------------------------------------------------------------------
Mirė Vitas GRIGaS, gim. 1951 m.
Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
---------------------------------------------------------------------------
Mirė Joana Janina JaRMuŠKIenĖ, gim. 1938 m., gyv. Ma-

rijampolėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2020 m. lapkričio 25 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė 

darbui UAB ,,Juodeliai”, 
Marijampolėje naujai atidaroma-

me gamybiniame padalinyje, renka 
komandą ir kviečia prisijungti:

StAkLInInkUS/
SkErSUOtOJUS

Siūlome nuo 700 Eur „į rankas“
EkSkAvAtOrIAUS 

vAIrUOtOJUS (apvaliai 
medienai krauti)

Siūlome 800–1100 Eur „į rankas“
AUtOkrAUtUvO 

vAIrUOtOJUS 
(produkcijai į tentus ir 

konteinerius krauti)
Siūlome 800–1100 Eur „į rankas“

ELEktrIkUS 
AUtOMAtIkUS

Siūlome 900–1300 Eur „į rankas“
Darbuotojus vežame autobusu arba 

kompensuojame kurą (yra papil-
domų sąlygų). Garantuojame laiku 

mokamą ir nuo rezultatų priklausantį 
darbo užmokestį!

Skambink ir gauk pasiūlymą 
tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.

Užs. 1413. 

Darbas GAMYBOJE 
Marijampolėje, patirties 
nereikia! Nemokamas transpor-
tas iš Vilkaviškio, Keturvalakių, 
Gražiškių, Klausučių, Kybartų, 
Kalvarijos, Pilviškių, Antanavo, 
Kudirkos Naumiesčio, Šakių ir 
Griškabūdžio. Atlyginimas 
580–700 Eur „į rankas“. 

Susisiekite 
tel. 8 685 73612.                                

Užs. 1450.

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

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

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

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

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

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

valome senus, išlyginame žemes, 
darome pylimus. Įvairūs kasimo, 
lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 
659 45419.  Užs. 1854.

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

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
įvairius krovinius. Tel. 8 659 45419. 
 Užs. 1855.

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

Kasame ir valome tvenkinius. Il-
gastrėlių ekskavatorių, buldozerių 
paslaugos. Statybviečių paruošimas, 
senų sodybų tvarkymas. Vežame 
žvyrą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 
14532.  Užs. 878.

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

smėlį, skaldą, lauko akmenis, išve-
žame šakas, šiukšles ir kita. Galiu 
pasikrauti, išsikrauti. tel.: 8 687 
41274, 8 699 92406.         Užs. 1346.

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

diatorius, klozetus, vonias, plautuves. 
Kanalizacijų valymas, avarijų šalini-
mas... Tel. 8 687 55370.  Užs. 1518.

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

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

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

ūkiui. tel. 8 679 07938. Užs. 1548.
----------------------------------
Vežame juodžemį, skaldą, žvyrą, 

žemes. Tel. 8 650 48645.  Užs. 1116.
----------------------------------
Mobilivalykla.lt – mobilus 

minkštųjų baldų, čiužinių, kili-
mų, automobilių salonų ekolo-
giškas valymas garais! taip pat 
atliekame ir cheminį valymą. 
Valymo paslaugas teikiame bet 
kurioje klientui patogioje vietoje. 
Tel. +370 631 56395.  Užs. 1376.

----------------------------------
Tvarkingi, mandagūs, be žalin-

gų įpročių meistrai kokybiškai atliks 
vidaus apdailos darbus už prieinamą 
kainą. Tel. 8 636 02523.  Užs. 1795. 

----------------------------------
Stogų dengimas, skardinimas, 

remontas, karkasų įrengimas, šilti-
nimas, gipskartonio ir dailylenčių 
montavimas. Tel. 8 631 91211.  
 Užs. 1410. 
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Ketvirtadienį
Vygintės, Vygantės, 

Dobilo, Leonardo ir Sil-
vestro vardadieniai.

Saulė teka 8.07 val., 
leisis 16.04 val. Mėnulis 
priešpilnis.

Penktadienį
Girvydės, Maksimo, 

Skomanto, Virgiaus ir 
Virgilijaus vardadieniai.

Saulė teka 8.09 val., 
leisis 16.02 val. Mėnulis 
priešpilnis.

Šiandien
Kotrynos, Germilės ir 

Santauto vardadieniai.

Saulė teka 8.05 val., leisis 
16.05 val. Mėnulis priešpil-
nis.

Ger bia mi 
PReNUMeRATORIAI, 
jei negavote laikraščio, 
pra šo me skambinti į 

Lietuvos paštą
tel. (8 343) 92595.

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. 94.                                                        Tiražas 3670.

„Čia mūsų Sūduva“ 
parama 6000 Eur

„Pažinimo laboratorija“ 
parama 12000 Eur

Trečiadienio dieną silpnai palynos, sušils iki 5–10 laipsnių. Ketvirtadienį ims veržtis vėsesnė oro masė. Naktį prasisklaidžius debesims temperatūra Suvalki-
joje kris iki 0–2 laipsnių šalčio. Dieną dangus niauksis, daugelyje rajonų palis. Termometrai rodys 3–8 laipsnius šilumos. Penktadienio naktį pagrindinis lietaus 

debesų masyvas telksis ties pietiniais ir rytiniais rajonais, o dieną lietaus vėl klius beveik visur. Naktį bus 0–5 laipsniai šilumos, dieną pasieks 3–8 laipsnius. 

Užs. 1415.

Geriausios Š. 
Beniušio sezono 

rungtynės
„Sūduvos-Mantinos“ krepši-

ninkai NKL-„Vikinglotto“ pirme-
nybėse ir toliau žygiuoja užtikrintai. 
Povilo Šakinio auklėtiniai namuose 
98:60 sutriuškino Mažeikių „Ere-
lius“ ir šią komandą pranoko antrą 
kartą per tris dienas.

Nugalėtojų gretose naudin-
giausiai žaidęs Šarūnas Beniušis 
per 24 minutes, be kitų naudin-
gumo rodiklių, pelnė 20 taškų. Tai 
buvo geriausios puolėjo rungtynės 
šiame sezone.

Į rikiuotę šiame mače sugrįžo 
Tomas Galeckas. Įžaidėjas per 21 
minutę įmetė 12 taškų. 

„SC-Atakos“ 
krepšininkai toliau 

rungtyniauja be 
pralaimėjimų

Puikią sportinę formą toliau 
demonstruoja RKL B diviziono 
debiutantė Kazlų Rūdos „SC-Ata-
ka“. Iškovota jau penkta pergalė iš 
tiek pat galimų, kai po „SC-Ata-
kos“ ratais pakliuvo LKSK ekipa. 
Varžovai savoje aikštėje įveikti 
rezultatu 89:42.

Kazlų Rūdos komandoje šia-
me mače beveik visi krepšininkai 
rinko taškus. Daugiausia jų Roko 
Grėbliūno sąskaitoje – 23. 14 
taškų pridėjo Mantas Gelčius, 13 

– Jaunius Davniukas, 11 – Mantas 
Brazauskas.

„Suvalkiečio“ informacija“

Šalies čempionate 
MSC boksininkai 
iškovojo penkis 

medalius
Lietuvos sporto universitete  

Kaune vykusiame šalies vyrų ir 
moterų bokso čempionate kovo-
jo 70 dalyvių. Tarp pajėgiausių 
Lietuvos boksininkų varžėsi ir 
Marijampolės sporto centro auklė-
tiniai, kurie čempionate iškovojo 
5 medalius.

Svorio kategorijoje iki 63 kg 
triumfavo Modestas Žmuidina. 
Trenerio Viktoro Grinevičiaus auk-
lėtinis finale taškais 5:0 nugalėjo 
vilnietį Luką Pusvaškį.

Dar du Marijampolės sporto 
centro (MSC) boksininkai – Dei-
mantas Baravykas (52 kg, tren. V. 
Grinevičius) ir Ignas Liaudanskis 
(57 kg, tren. Kazimieras Daknys) 
– iškovojo bronzos medalius. 

Puikiai pasirodė ir mūsų bok-
sininkės. Moterų 60 kg svorio 
kategorijoje II vietą iškovojo  Greta 
Žukauskaitė (atsisakė kovos finale), 
III vietą – Reda Judickaitė. Mergi-
nų treneris – V. Grinevičius.

Po čempionato bus formuojama 
Lietuvos bokso rinktinė, kuri da-
lyvaus atrankos turnyruose į 2021 
metų Tokijo olimpines žaidynes.

MSC informacija

Lietuvos čempionas M. Žmuidina. 
Lietuvos bokso federacijos nuotrauka

Praėjusią savaitę Marijam-
polės ligoninėje gimė 4 ber-
niukai. 

Sveikiname visus tėvelius ir 
šeimynykščius, sulaukusius mažųjų 
stebuklų, ir kviečiame savo džiaugs-
mu pasidalinti su bendruomene. 
Savo vaikučio nuotrauką atsiųskite 
į „Suvalkiečio“ redakciją el. paštu 
egle@suvalkietis.lt, kartu nurodykite 
tėvelių vardus, pavardes, gyvena-
mąją vietą, vaikelio gimimo dieną, 
valandą, ūgį ir svorį. Informaciją 
skelbsime trečiadienio numeryje.

„Suvalkiečio“ informacija

Užs. 1445.

Sveikatai palanki mityba. 
Ar pirkdami maisto 
produktus ieškome 

„Rakto skylutės“ ženklo?
Gamta kiekvieną iš mūsų yra apdovanojusi apsauginėmis savybėmis, kurių 

dėka mes išliekame sveiki arba pasveikstame, todėl turėtume jas atsakingai 
tausoti. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, net 50 proc. gyventojų 
sveikatos priklauso nuo jų gyvenimo būdo, o vien sveikai maitinantis galima 
būtų išvengti 90 proc. antrojo tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų ir 30 
proc. vėžinių susirgimų. 

Siekiant padėti vartotojams lengviau išsirinkti sveikatai palankius maisto 
produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų, buvo sukurtas „Rakto 
skylutės“ simbolis. Pirmą kartą maisto sveikumo kriterijai ir šis simbolis buvo 
sukurti Švedijoje 1989 m., vėliau įteisinti Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje, 
kitose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Šiuo metu tai plačiausiai Europoje taikoma 
tarptautinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema. „Rakto 
skylutės“ simboliu pažymėti maisto produktai yra panašūs į įprastus maisto 
produktus, tačiau juose mažiau cukraus, druskos, sočiųjų riebalų, nėra maisto 
saldiklių, o grūdų turinčiuose gaminiuose išsaugota daugiau maistinių skaidulų, 
negu kituose panašiuose produktuose. 

Kai kurie neperdirbti maisto produktai besąlygiškai atitinka „Rakto sky-
lutės“ kriterijus (pvz., daržovės, vaisiai, uogos, šviežia žuvis), todėl (jei jie yra 
fasuoti) iš karto gali būti ženklinami „Rakto skylutės“ simboliu. Kitoms maisto 
produktų grupėms nustatyti specialūs sudėties reikalavimai. Jei produktas juos 
atitinka, maisto gamintojas gali informuoti apie tai Sveikatos apsaugos ministe-
riją ir pradėti ženklinti savo gaminamą produktą „Rakto skylutės“ simboliu.

Kam ir kuo naudingas maisto produktų žymėjimas „Rakto sky-
lutės“ simboliu?

Vartotojams – padeda lengviau surasti sveikatai palankesnius maisto 
produktus, subalansuoti mitybą, saugoti sveikatą, mažinant lėtinių nein-
fekcinių ligų (infarktų, insultų, vėžio, 2-jo tipo cukrinio diabeto, antsvorio, 
nutukimo ir kitų su mityba susijusių ligų) riziką.

Maisto gamintojams – padeda saugoti vartotojų sveikatą, įsitvirtinti 
atviroje ir beveik tuščioje sveikatai palankesnių maisto produktų rinkoje. 
Kuo daugiau gamintojas pristato produkcijos, pažymėtos „Rakto skylute“, 
tuo labiau gerėja įmonės, kaip atsakingos, sveikatai palankesnio maisto 
gamintojos, įvaizdis. Jų gaminiai turi pirmenybės teisę viešųjų pirkimų 
konkursuose tiekti šiuos maisto produktus vaikų ugdymo įstaigoms, gydy-
mo įstaigoms, taip pat vaikų ir suaugusiųjų socialinių paslaugų įstaigoms. 
Be to, tai yra palankus kriterijus eksportuoti produktus į kitas ES šalis, 
į šiaurės ir Skandinavijos šalis, kur šiuo simboliu pažymėtos prekės turi 
didžiulę paklausą. Taip pat šiuo metu, esant didelei prekių pasiūlai, tai yra 
nauja galimybė ieškant sveikatai palankaus maisto gaminimo receptų ir 
skonių, kurti naują rinkodarą, parodyti įmonės ir jos gaminamų produktų 
išskirtinumą, sveikumą, pozityvų požiūrį į vartotoją.

Prekybininkams – sveikatai palankesnių maisto produktų gausa 
gerina prekybos vietos įvaizdį, pritraukia daugiau sąmoningų, sveika mi-
tyba besidominčių pirkėjų, o kartu didina apyvartą ir pelningumą. Šiuo 
metu Lietuvoje yra notifikuoti 399 maisto produktai, atitinkantys „Rakto 
skylutės“ kriterijus. 

Lietuvos rinkoje esančių „Rakto skylutės“ simboliu paženklintų maisto 
produktų sąrašą galite pamatyti čia https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-
sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/rakto-skylute/rinkoje.

Kviečiame Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės teritorijose 
esančių maisto produktų gamintojus prisijungti prie sveikatai pa-
lankesnių maisto produktų gamintojų būrio ir „Rakto skylutės“ 
ženklinimo sistemos. Dėl bendradarbiavimo ir išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurą tel. 8 
615 40117, el. p. ramute.kunigiskiene@marijampolesvsb.lt.

Ramutė Kunigiškienė, 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialistė
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Kazlų Rūdos  savivaldybė 
skelbia konkursą Kaz-
lų Rūdos sav. Plutiškių 
gimnazijos direktoriaus 

pareigoms eiti.
Konkursas paskelbtas – 

2020-11-25
nuoroda į pagrindinį  kon-

kurso skelbimą – 
https://kazluruda.lt/karjera/kon-
kursai-i-savivaldybes-biudzeti-
niu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-

pareigas-2020-metais/185
Pretendentų atrankos p

osėdžio data –  
2021-03-09

Savivaldybės meras                  
Mantas Varaška

Užs. 1457.

Užs. 1457.


