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Kaina 0,70 Eur
Trečiadienis

Kol vieni 
verkia, 

kiti svajoja 
ir daro
4 psl.

Karantinas 
padėjo atrasti 

Tenerifę

5 psl.

Supergalia: taip jaunas 
menininkas įvardijo, 

ką jam reiškia 
grafikos dizainas 

11 psl.

Jei dėl vienų ar kitų priežasčių 
nespėjote užsisakyti 

SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo 

bet kurios dienos, ir internetu
mokejimai.suvalkietis.lt

Rita LIŽAITYTĖ

Šešupė pakilo apie metrą
Marijampolės savivaldybės 

Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo 
specialisto melioratoriaus Jono 
Kazakevičiaus teigimu, per kelias 
dienas ištirpęs sniegas vandens 
lygį Šešupėje pakėlė apie metrą. 
Nors upė patvino, tačiau pavojaus 
gyventojams, anot jo, nėra.

– Plika akimi matoma, kad 
vanduo pakilęs, tačiau istorijoje 
buvę kur kas ekstremalesnių si-
tuacijų. Vandens lygis telkiniuose 
dėl kelių besniegių žiemų ir sausų 
vasarų smarkiai nukritęs. Turime 
džiaugtis, kad išeidama žiema 
paliko tiek sniego, o dabar jau 
– vandens. Jis šiek tiek papildys 
telkinius, bet prognozuojame, 
kad vidutinio vandens debito 
Šešupėje neatstatys, – paaiškino 
melioratorius.

Patvinus Šešupei, per kraštus 
ėmė lietis ir Marijampolės marios. 

Loreta TUMELIENĖ

Susisiekimas kels daug 
nepatogumų

Žmonės sužinojo, kad įgy-
vendinus šią reformą išliks tik 
autobusai, važiuojantys iš vieno 
didmiesčio į kitą. Mažesniuose 
miestuose, miesteliuose, kaimuose 
gyvenantys keleiviai bus atskirti 

Pavasarinis atlydys skandina gyvenamuosius sklypus

Mus rasite Marijampolės 
pirminės sveikatos 
priežiūros centre 

(P. Kriaučiūno g. 2), 106 kab.
Išsami informacija

Tel. 8 614 43036

Vyriausybei padidinus finansavimą 
NEMOKAMAI dantų protezavimo paslaugai atlikti, 

eilių nebeliko, todėl klinikoje „PrOdENtA“ 
šią paslaugą suteiksime iš karto atvykus

Užs. 168

Pavasariui ėmus tirpdyti seniai Lietuvoje matytą itin storą sniego dangą, gyventojai buvo perspėjami apie potvynio pavojų. Suvalkijoje tokio gamtos reiškinio ne-
same pratę stebėti – nesitikėta jo išvysti ir šiemet. Kaip manyta, namų atlydys neužliejo, tačiau vandens lygį Šešupėje pakėlė. Staiga ištirpęs sniegas problemų pridarė 
sodų, naujų gyvenviečių gyventojams.

Pasak J. Kazakevičiaus, reaguojant 
į situaciją, buvo pakeltas užtvan-
kos mechanizmas ir į upę nukreip-
ta daugiau vandens. Paklausus 
specialisto, ar dėl to nebus užlietos 
sodybos, esančios atkarpoje tarp 
Marijampolės marių ir senosios 
užtvankos, jis patikino, kad ne. 
Pasak J. Kazakevičiaus, viskas yra 
apskaičiuota.

Bėdos sodų bendrijose 
ir naujakurių rajonuose
J. Kazakevičiaus teigimu, karš-

tieji taškai šiuo metu yra ne upės ir 
ne tvenkiniai, o sodų bendrijos ir 
naujos gyvenvietės, kuriose įreng-
tos ne gyvenvietėms, o laukams 
skirtos melioracijos sistemos. 
Kaip jau įprasta, dauguma jų yra 
susidėvėjusios. Kol vyrauja sausi 
orai – problemos nematyti, tačiau 
gausiau palijus arba staiga nutir-
pus sniegui, namų valdos tampa 
neišbrendamais baseinais.

(Nukelta į 2 psl.)

Tolimojo susisiekimo autobusų pertvarka – smūgis 
keleiviams ir vežėjams

„Suvalkiečio“ redakcija sulaukė susirūpinusių gyventojų skambučio. Skaitytojai nuogąstauja, 
kad liks atskirti nuo didžiųjų miestų, susisiekimas keleiviniu transporto pablogės. Žmonės girdėjo 
apie Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) pristatytą tolimojo susisiekimo reformą, 
pagal kurią numatoma palikti vos 20 proc. dabar galiojančių maršrutų. Tai pablogintų susisiekimą 
80 proc. keleivių (per metus tolimojo susisiekimo maršrutais vežama apie 8,5 mln. žmonių), be 
to, lemtų dar didesnę atokesnių regionų atskirtį. Baiminamasi, kad dalis keleivių liks apskritai be 
tiesioginio susisiekimo su didžiaisiais Lietuvos miestais.

nuo didžiųjų miestų, neteks ga-
limybės naudotis įprastais marš-
rutiniais autobusais, nes pagal 
keliamus reikalavimus autobusai 
galės sustoti tik pradinėje ir galuti-
nėje reiso stotyje. „Girdėjome, kad 
autobuso, važiavusio maršrutu 
Kaunas–Vilkaviškis–Vištytis, ne-
beliks. Nebeliks ir reiso Marijam-
polė–Kybartai. Kaip mums reikės 

atvažiuoti į regiono centrą iš mažes-
nių miestų ir miestelių: Kalvarijos, 
Vilkaviškio, Virbalio, Alvito, kaip 
po darbų sugrįžti namo? Anksčiau, 
tarkime, iš Alvito, mus iki Vilkaviš-
kio ar Marijampolės pavėžėdavo 
bet kuris tuo maršrutu važiavęs 
keleivinis tolimojo susisiekimo 
autobusas“, – kalbėjo skaitytojas 
Valius. Žmones gąsdina kelionės 
su persėdimais. Jie skaičiuoja, kiek 
turės autobusų pakeisti, kol pasieks 
kelionės tikslą? Juk persėdant iš 
vieno autobuso į kitą, tenka ir 
palaukti, ir daiktus persinešti. Tai 
kelia daug nepatogumų, apsunki-
na kelionę. „Viešuoju transportu 
daugiausia naudojasi garbaus 
amžiaus ar negalią turintys ke-
leiviai, akivaizdu, kad jiems bus 
daugiausia problemų. Juk kiek 

daug gyventojų ne tik iš regiono 
centrų, bet ir mažų miestelių, kai-
mų važinėja pas gydytojus į Kauno 
ar Santaros klinikas. Turėsime 
tiesiog ieškoti, samdyti, kas mus 
asmeniniu transportu nuvežtų“, 

– įsitikinę gyventojai. 
Žmones taip pat neramina 

valdžios užmojis persodinti kelei-
vius į traukinius, nes ši transporto 
priemonė ekologiškesnė. 

(Nukelta į 3 psl.)

Sodų bendrijoje „Papartis“ gyvenančio Virginijaus Žilionio kiemas šiuo metu – neišbrendamas.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Pagal reformą autobusų stotelių prie geležinkelio neturėtų būti, 
o naujai statomos autobusų stotys turėtų būti kartu su traukinių 
stotimis.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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neerzindami žmonių“, – neslėpė 
nusivylimo gyventojai. 

Marijampolės savivaldybėje 
gyvenanti pensininkė Dalė prašė 
korespondentų padėti išsiaiškinti, 
kodėl vasario mėnesį sumažėjo jos 
senatvės pensija. Pačiai moteriai 
nepavyko. Pensininkės tvirtinimu, 
ji daug kartų bandė skambinti į 
„Sodrą“, bet visada sulaukdavo 
autoatsakiklio atsakymo, kad visi 
konsultantai užimti. 

Pasak Dalės, iki 2020 gruo-
džio ji gaudavo 252 Eur senatvės 
pensiją. 2021 m. sausį atnešė apie 
25 Eur didesnę pensiją, bet vasarį 
senatvės pensija jai vėl buvo iš-
mokėta mažesnė, t. y., tokia, kaip 
anksčiau.

Moteris neslėpė nusivylimo, 
kad padidinta pensija pasidžiau-
gė tik vieną mėnesį. Tie 25 eurai 
mažą pensiją gaunančiam žmogui 
labai daug reiškė. 

Pensijos didinamos
 kasmet

Moters klausimą, kas nuti-
ko, kad senatvės pensija buvo 
padidinta tik vienam mėnesiui, 
peradresavome „Sodros“ specia-
listams.

„Sodros“ Komunikacijos sky-
riaus vedėjas Saulius Jarmalis pa-
aiškino, kad socialinio draudimo 
pensijos kasmet yra didinamos. 
Jos didėja vidutiniškai tiek, kiek 
auga ekonomika ir gyventojų 
darbo užmokesčio fondas. 2021 

mas – mažesni, ypač, jei yra namų 
valdos teritorijoje, turėtų būti 
gyventojų atsakomybė, – aiškino 
melioratorius.

Nors vanduo gyventojų namus 
ir, pavyzdžiui, nuotekų valymo 
įrenginius, semia bei gadina dabar, 
J. Kazakevičius tikina, kad melio-
racijos įrenginių remonto galima 
tikėtis tik tada, kai vanduo bus 
visiškai susigėręs ir dirva pradžius. 
Pasak melioratoriaus, kitu atveju 
sunkiasvorė technika galėtų sulau-

(Atkelta iš 1 psl.)
– Per kelias dienas gavome 

dešimt pranešimų apie apsemtus 
sklypus skirtingose sodų bendrijose 
ir naujakurių rajonuose. Atvejus 
fiksuojame ir pagal galimybes 
drenažus tvarkome. Bėda ta, kad 
visiems pageidaujantiems padėti 
negalime, nes turime ribotą kiekį 
lėšų. Prioritetą skiriame ten, kur 
bėdos didžiausios, atsižvelgiame 
į vamzdžių diametrą. Dažniau 
tvarkome didesnio skersmens siste-

žyti sveikus drenažo vamzdžius. 

Kieme – kaip baseine
Užsukus į sodininkų bendrijos 

„Papartis“ teritoriją iš tiesų gali-
ma pamatyti ne vieną vandenyje 
skęstantį sklypą. Ypač sudėtinga 
situacija Virginijaus Žilionio kie-
me. Pasak vyro, šis pavasaris – ne 
išskirtinis. Vanduo jo ir kaimyninį 
sklypą pasemia ne tik atlydžio 
metu, bet ir po gausesnio lietaus.

– Priežasčių, kodėl vanduo ren-
kasi mano ir kaimyno kieme – ke-
lios. Pirma, tai – žema vieta. Antra, 
netoliese mūsų stūkso vadinamieji 
kalnai – yra susiformavęs natūralus 
šlaitas. Vanduo nuo jo teka žemyn 
ir kaupiasi žemiausioje vietoje, kuri 
yra mano kieme. Be to, neseniai 
buvo sutvarkytas pro šalį vingiuo-
jantis kelias. Kažkodėl jis buvo 
supiltas ne tiesiai, o nuožulniai link 
mano sklypo, taigi vanduo ir nuo 
čia teka link manęs. Gelbėdamasis 
iškasiau griovį, tačiau jis mažai 
padeda. Vasarą šiek tiek gelbsti 
netoli esantis vandens surinktuvas, 
tačiau dabar jis – užšalęs. Galėčiau 
išsikelti sklypą, bet tuomet vanduo 
nutekėtų į kaimyninius sklypus. 
Vienintelė išeitis – melioracijos 
sistemos remontas, – išeitį mato 
pašnekovas. 

Pavasarinis atlydys skandina gyvenamuosius sklypus

metais socialinio draudimo pen-
sijos didėjo 9,58 proc.

Pasak skyriaus vedėjo, sociali-
nio draudimo pensijų gavėjams, 
gaunantiems pačias mažiausias 
pensijas, mokamos pensijų prie-
mokos. Turinčiųjų būtinąjį stažą 
visų gaunamų pensijų suma ne-
gali būti mažesnė nei minimalių 
vartojimo poreikių dydis. 2020 
metais jis siekė 257 eurus, o 2021 
metais ūgtelėjo iki 260 eurų. Jei 
būtinojo stažo žmogus nesukaupė, 
primokama mažiau. Tada priemo-
kos dydis priklauso nuo turimo ir 
būtinojo stažo santykio. 

„Po pensijų indeksavimo kai 
kurie gyventojai gali gauti mažes-
nę priemoką. Pavyzdžiui, gyvento-
jo, turinčio būtinąjį stažą, senatvės 
pensija pernai siekė 230 eurų ir 
buvo mažesnė nei 257 eurų, tad 
jis gaudavo ir 27 eurų priemoką 
mažų pensijų gavėjams. Po in-
deksavimo jo pensija 2021 metų 
sausį pasiekė 250 eurų. Pensijos 
mokamos už einamąjį mėnesį, tad 
jau sausį gyventojas gavo 250 eurų 
pensiją. Tuo tarpu priemokos mo-
kamos už praėjusį mėnesį – taigi 
sausį gyventojas gavo priemoką 
už gruodį, kuri apskaičiuota pagal 
gruodžio mėnesio gaunamą pen-
siją ir siekė 27 eurus. Taigi sausį 
žmogus iš viso gavo 277 eurus“, 
– aiškino S. Jarmalis.

Komunikacijos skyriaus vedėjo 
teigimu, vasario mėnesį gyvento-
jas gavo padidėjusią pensiją – 250 

Nusivylę gyventojai nesupranta 
dėl ko vasarį sumažėjo pensijos

Kasmet, šiemet taip pat, buvo indeksuotos senatvės pensijos ir kitos išmokos. Vis dėlto, kai pir-
mą šių metų mėnesį – sausį – daugelis apsidžiaugė gavę didesnes pensijas, vasarį jos nemažai daliai 
gyventojų vėl sumažėjo. Gyventojai pasipiktinę: ir taip mažas, nesiekiančias nei 300 eurų pensijas, 
valdžia vėl apkarpė. 

Gyventojų kiemuose besikaupiantis vanduo ne tik apsunkina 
kasdienybe, bet ir niokoja turtą.

Patvinus Marijampolės marioms, nuspręsta pakelti užtvankos 
sistemą.

Vandens lygis Šešupėje pakilęs apie metrą, bet pavojus gyvento-
jams negresia.  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

eurų ir priemoką už sausio mėne-
sį, kuri siekia 10 eurų, kad visa 
pensijų ir išmokų suma nebūtų 
mažesnė nei 260 eurų. Taigi, pa-
lyginti su sausiu gyventojas gavo 
mažesnę sumą, tačiau lyginant 
su 2020 metų gruodžiu ši suma 
padidėjo.

Pasak „Sodros“ atstovo, prie-
mokos sumažėjimą gali lemti ir 
kitos pensijų išmokos. Pavyz-
džiui, jeigu gyventojui paski-
riama našlių pensija, priemoka 
sumažėja arba gali būti išvis 
nebemokama, jeigu žmogaus 
pajamos, gavus našlių pensiją, 
perkopia 260 eurų. Šiemet našlių 
pensijos bazinis dydis padidėjo 
iki 28,63 euro.

Skyriaus vedėjas teigė, kad 
kai kurių gyventojų pensijos ne 
tik bus indeksuotos nuo sausio, 
tačiau ir atnaujinamos. Šių po-
kyčių sulauks tie pensininkai ir 
neįgalieji, kurie praėjusiais metais 
dirbo ir mokėjo pensijų socialinio 
draudimo įmokas. Daugumai 
tokių gavėjų pensijos didės dėl 
papildomai įgyto stažo ir apskaitos 
vienetų. Kiek padidės dirbusio 
pensininko ar neįgaliojo pensija, 
priklausys nuo darbo pajamų 
ir sumokėtų pensijų socialinio 
draudimo įmokų.

Mažų pensijų gavėjams, kurių 
pensija (ar kelių gaunamų pensijų 
suma) po atnaujinimo neviršys 
260 eurų, ir toliau bus mokamos 
pensijų priemokos.

Gyventojai neslepia – nelengva pragyventi negaunant per mėnesį 
nei 300 eurų pajamų.   Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Loreta TUMELIENĖ

Padidinta pensija 
džiaugėsi trumpai

Žmonės, skambinę į Suval-
kiečio“ redakciją, sakė nesupratę, 

kodėl jiems buvo nurėžti pinigai. 
Pakankamai skaudu, kai ir taip 
maža pensija sumažėja dešimčia 
ar keliolika eurų. „Už tiek galima 
vaistų nusipirkti, savaitę prasimai-
tinti. Jeigu pensiją jau pakėlėte, tai 
mokėkite, kaip mokėjote sausį, 
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„Posėdžio metu nuspręsta, kad 
šios priemonės padės užtikrinti 
karantino reikalavimų laikymąsi ir 
mažėjančius sergamumo rodiklius 
savivaldybėje. Džiaugiamės, kad 
nė vienoje įmonėje pažeidimų 
nebuvo užfiksuota“, – sakė Kalva-
rijos savivaldybės administracijos 
direktorius Kęstas Spūdys. 

Kazlų Rūdos savivaldybės gy-
dytojos Vaidos Sendžikienės teigi-
mu, savivaldybėje dėl COVID-19 
sergamumo situacija nesikeičia. 
Registruotas vienas COVID-19 
ligos atvejis. „Koronaviruso susir-
gimų nediagnozuota nei gydymo, 
nei socialinėse ar ugdymo įstaigo-
se“, – sakė V. Sendžikienė.

Gydytojos teigimu, šiuo metu 
savivaldybėje COVID-19 serga 17 
gyventojų, 628 pasveikę.  

Pirmąja vakcinos nuo COVID-
19 ligos paskiepyta 554 gyventojai, 
antrąja – 195.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 
meras A. Neiberka socialiniame 
tinkle pranešė, kad praėjęs sa-
vaitgalis rajone buvo pakankamai 
stabilus, naujų atvejų nebuvo 
registruota, pirmadienį fiksuoti 
du susirgimai. Viena gyventoja, 
priklausanti 67–70 metų amžiaus 
grupei, mirė nuo COVID-19 ligos. 
Vilkaviškio rajone serga 101 gy-
ventojas, pasveikę 43. Savivaldybė 
pagal sergamumą tebėra raudono-
joje zonoje. 

lės ligoninės Anesteziologijos ir 
intensyviosios terapijos skyriuje 
gydomas vienas pacientas, vienas 
praėjusią parą mirė. 

Savivaldybėse 
situacija stabili

Kalvarijos savivaldybės admi-
nistracijos atstovės spaudai Ugnės 
Padvelskytės teigimu, Kalvarijos 
savivaldybėje šiuo metu COVID-
19 serga 13 asmenų, 391 laikomas 
pasveikęs. 

Praėjusią savaitę Kalvarijos 
savivaldybės administracijos at-
stovai tikrino, kaip karantino rei-
kalavimų laikosi grožio paslaugas 
teikiančios įmonės. Patikrinimas 
atliktas vadovaujantis Kalvarijos 
savivaldybės ekstremalių situacijų 
operacijų centro posėdžio, vy-
kusio vasario 15 d., sprendimu. 

Pasak Administracijos direkto-
riaus, naujas susirgimų COVID-19 
židinys šią savaitę registruotas Ma-
rijampolės „Žiburėlio“ mokyklos 
daugiafunkciame centre. Nustatyti 
3 ligos atvejai. 

Besitęsiantys sergamumo židiniai 
fiksuoti G. Luckaus firmoje ,,Rida“ 
– 5 atvejai. Marijampolės vaikų 
lopšelyje-darželyje „Rasa“ – šešiolika 
sergančių, iš jų 6 – antriniai atvejai.

Koronaviruso vis dar neįveikia 
Vilkaviškio ligoninės Vidaus ligų 
skyrius. Jame nustatytas  31 atvejis: 
serga 3 darbuotojai,  20 ligonių ir 
8 antriniai atvejai.

Marijampolės ligoninėje serga 
trys darbuotojai, vienas – saviizo-
liacijoje. Ligoninės COVID-19 
skyriuose šiuo metu gydoma 40 
pacientų. 36 pacientams reikalinga 
deguonies terapija. Marijampo-

vieną, Vilkaviškio r. sav. – du, 
Šakių r. sav. – vienas. Šiuo metu 
Marijampolės savivaldybėje koro-
navirusu serga 194 gyventojai.

Loreta TUMELIENĖ

Atsipalaiduoti dar anksti – 
sergančių padaugėjo

Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus Karo-
lio Podolskio teigimu, Marijampo-
lės apskrityje COVID-19 infekcija 
dar vis gaji, susirgimų kiekvieną 
savaitę daugiau, tad gyventojai, kad 
ir kaip įgriso suvaržymai, raginami 
neatsipalaiduoti, saugoti savo ir 
kitų sveikatą. Šeimos gydytojai taip 
pat stebi didėjantį sergamumą.

Antradienio duomenimis, Ma-
rijampolės regione patvirtinti 25 
nauji ligos atvejai. Iš jų Marijam-
polės savivaldybėje – 20, Kalvarijos 
ir Kazlų Rūdos savivaldybėse – po 

(Atkelta iš 1 psl.)
Gyventojai girdėjo, kad refor-

moje numatyta tokia nuostata: esą 
jeigu arčiau negu trys kilometrai 
yra geležinkelio stotis, autobuso 
sustojimo negali būti. Žmonių 
įsitikinimu, tai irgi pablogins susi-
siekimą, traukiniai nevažiuos taip 
dažnai, kaip gyventojams norėtųsi, 
traukinių sustojimai pakankamai 
reti. 

„Mums nesuprantama, kodėl 
negali būti ir keleivinio transporto 
stotelės, jeigu 3 kilometrų spin-
duliu yra gyvenvietė, kur gyvena 
mažiau nei 300 gyventojų, kur 
nėra ligoninės, mokymo įstaigos, 
nėra 100 darbo vietų. Arba nuo 
trasos nukrypstama 2 kilometrus. 
Ar mažose vietovėse gyvenantieji – 
ne žmonės, jiems nereikia niekur 
važiuoti? Jeigu yra keleivių, kodėl 
jų negalima paimti“, – tolimojo 
susisiekimo reformos prasmės 
nesupranta gyventojai.

Stengiamasi, kad pertvarka 
nebūtų patvirtinta

UAB Marijampolės autobusų 
parko direktorė Dalytė Venč-
kauskienė patvirtino, kad LTSA 
yra paruošusi tolimojo regulia-
raus susisiekimo maršrutų tinklo 
pertvarkos reformą, bet laimei ji 
dar nepatvirtinta. Susivienijusios 
savivaldybių, Lietuvos keleivių 
vežėjų asociacijos, Pramonininkų 
konfederacija nuo rudens sten-
giasi, kad tokia viešojo transporto 
pertvarka nebūtų vykdoma. Daug 
vilčių suinteresuotos grupės deda 
į naująjį susisiekimo ministrą. 
Tikimasi, kad jis, susipažinęs su 
situacija, įvertinęs pateiktus visų 
suinteresuotų pusių argumentus, 
priims sprendimą palankų ir gy-
ventojams, ir vežėjams.

Anot D. Venčkauskienės, sunku 
nusakyti šios reformos esmę – no-

rima visus keleivius persodinti į 
traukinius, o kur nėra geležinkelio, 
iš naujo steigti centrus, kurie rūpin-
tųsi regioniniu susisiekimu. 

Pagal numatomą pertvarką 
tolimųjų reisų autobusai, važiuo-
dami maršrutu Marijampolė–Vil-
nius, negalės sustoti Igliškėliuose, 
Prienuose, Birštone, Trakuose, 
Aukštadvaryje. Jie galės važiuoti tik 
iš Marijampolės į Vilnių. Neliktų 
ir marijampoliečių vasaros metu 
pamėgto iš Marijampolės į Palangą 
kursuojančio autobuso. Jeigu būtų 
įgyvendinta LTSA parengta toli-
mojo susisiekimo pertvarka, Mari-
jampolės autobusas galėtų keleivius 
atvežti tik į Kauną. Čia žmonės 
turėtų persėsti į autobusą, važiuo-
jantį Kaunas–Klaipėda maršrutu, o 
pasiekę Klaipėdą dar kartą persėsti 
į autobusą, kuris juos nugabentų į 
galutinį tikslą – Palangą. 

Vežėjams sunku suprasti, kam 
reikalinga tokia reforma. „Tai tik 

griovimas, niekas iš to naudos 
neturės“, – sako Marijampolės 
autobusų parko direktorė. 

Autobusų parko vadovė ne-
slepia, kad ypač daug sunkumų, 
jeigu bus įgyvendinta ši pertvarka, 
patirs negalią turintys, garbaus 
amžiaus žmonės. Pagal planuoja-
mą tolimojo susisiekimo maršrutų 
tinklą, dėmesys skiriamas tik susi-
siekimui tarp regiono centrų (ap-
skričių centrų) ir didžiųjų miestų. 
Numatyta, kad atokesniuose pa-
sienio rajonuose esančių miestų ir 
miestelių gyventojus iki didesnių 
miestų atveš priemiestiniai au-
tobusai, o tuomet keleiviai turės 
persėsti į kitus. Iki šiol žmonės ga-
lėdavo keleiviniu transportu ne tik 
į didžiąsias ligonines nuvažiuoti 
be persėdimų, bet ir į sanatorijas, 
miestų centrus. Jiems nereikėdavo 
rūpintis, kaip persinešti iš vieno 
autobuso į kitą daiktus. Žmo-
nėms su negalia iškiltų daugybė 

nepatogumų, sumažėtų galimybės 
gyventi savarankiškai. 

Pertvarka nepalanki nei 
gyventojams, nei vežėjams  

Pasak savivaldybių merų, jei 
sumažės maršrutų, reikės daugiau 
priemiestinio transporto, kurį 
finansuoja savivaldybės, tad ir 
papildoma finansinė našta tektų 
joms.

Keleivių vežimu užsiimančios 
bendrovės neatsistebi tokiu LTSA 
parengtu projektu. Juk būtent 
keleivių vežimu užsiimančios 
bendrovės, atkūrus šalies Ne-
priklausomybę, kūrė transporto 
rinką, investavo į naujus auto-
busus, atnaujino autobusų stotis, 
pagal keleivių poreikius visoje 
Lietuvos teritorijoje organiza-
vo maršrutus. Autobusų stotys 
net ir nedideliuose miesteliuose 
atnaujintos, modernios. Jomis 
džiaugiasi keleiviniu transportu 

besinaudojantys žmonės, nes čia 
yra visi patogumai. Tad kodėl 
viską reikia griauti, sunaikinti? 
Kieno interesai slypi už šios toli-
mojo susisiekimo pertvarkos? 

Visos su šia pertvarka susijusios 
asociacijos (LKVA, LINAVA, LSA 
ir LPK) vieningai sutarė ir pateikė 
pasiūlymus susisiekimo ministrui. 
Prašoma organizuoti diskusiją, 
kurios tikslas – suformuoti vals-
tybės politikos gaires tolimojo 
susisiekimo srityje ir įtvirtinti jas 
teisės aktuose. Nustatyti dabarti-
nės tolimojo susisiekimo sistemos 
trūkumus. Suformuluoti reformos 
tikslus. Atlikti poveikio vertini-
mą vartotojams, konkurencijai, 
regionams, valstybės ir savival-
dybių biudžetams. Sudaryti ir 
patvirtinti Vyriausybėje reformos 
įgyvendinimo planą su terminais 
ir atsakingomis institucijomis. 
Esant poreikiui, atlikti reikalingų 
teisės aktų pakeitimus.

Pagal numatomą pertvarką norima, kad keleiviai važinėtų traukiniais, o autobusai kursuotų tik ten, kur nėra geležinkelio.
 Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Tolimojo susisiekimo autobusų pertvarka – 
smūgis keleiviams ir vežėjams

COVID-19 liga dar neįveikta
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pranešė, kad Marijampolės regione COVID-

19 ligos židiniai teberusena Marijampolės ligoninės Chirurgijos skyriuje, kur iš viso nustatyta 14 
atvejų, iš jų – 2 antriniai. Psichikos ligų skyriuje patvirtinti 3 susirgimai.

Su Marijampolėje Vytauto gatvėje veikiančia „Camelia“ vaistine siejami 6 susirgimai koronavi-
rusu, iš kurių 2 – antriniai. 

Susirgimai fiksuojami vaikų ugdymo įstaigose. Nauji koronaviruso atvejai registruoti Marijam-
polės meno mokykloje, kur patvirtinti 3 infekcijos atvejai. Marijampolės lopšelyje-darželis „Šal-
tinėlis“ iš viso registruota 11 susirgimų, iš kurių 5 atvejai antriniai. Naujas COVID-19 židinys 
nustatytas krovinių gabenimo įmonėje, įsikūrusioje Marijampolėje. Iš viso įmonėje patvirtinti 4 
atvejai.

COVID-19 ligos niekaip neįveikia UAB Marijampolės pieno konservai. Su šiuo protrūkiu sie-
jamas 31 atvejis. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos nuotoliniu būdu su-
rengtoje spaudos konferencijoje 
buvo pristatyta šių metų brandos 
egzaminų sesija. 

Loreta AKELIENĖ

Ji prasidės dviem savaitėmis 
anksčiau – nuo birželio 7 d. tradi-
ciškai lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybiniu brandos egzaminu (VBE) 
ir baigsis liepos 2 d. fizikos VBE. 
Dėl egzaminų tvarkos priimant 
sprendimus buvo tartasi su švietimo 
bendruomene, siekta, kad sesija per 
daug nenusikeltų, taigi nuo liepos 5 
d. prasideda pakartotinė, ji tęsis iki 
liepos 20 d., o rezultatai bus paskelbti 
iki liepos 23 d. Teikusieji apeliacijas 
atsakymus gaus iki rugpjūčio 3 d. 
Dalis egzaminų vyks nuotoliniu 
būdu – brandos darbas, baltarusių, 
rusų, lenkų, vokiečių gimtosios kal-
bos egzaminai.

Organizuojant egzaminus reikės 
laikytis tokių saugumo reikalavimų 
kaip ir pernai – vėdinti, dezinfekuoti 
patalpas, sudaryti sąlygas dezinfekuo-
tis rankas, išlaikyti saugius atstumus, 
naudoti asmens apsaugos priemones 
ir pan.

Svarbiausi egzaminai – matemati-
kos, lietuvių k. ir literatūros numatyti 
su 10 dienų intervalu, kad būtų laiko 
pasirengti ir papildomoms konsulta-
cijoms. Ministerija prašo mokyklas 
sudaryti galimybes abiturientams 
surengti bent 20 val. papildomų 
konsultacijų, už kurias mokytojams 
bus papildomai mokama (ministerija 
prašys Vyriausybės papildomai tam 
skirti 390 tūkst. eurų). 

Dar viena naujovė – visi egzami-
nai bus pratęsti 15 min. Taip nutarta 
atsižvelgus į pernykštę patirtį, kai 
abiturientams pristigo skirto laiko 
(tam apmokėti reikės 18 tūkst. eurų). 
Užsienio kalbos egzamino kalbėjimo 
dalis nukeliama į birželio mėnesį. 

Visų egzaminų vertinimas, kaip 
ir pernai, vyks tik nuotoliniu būdu, 
išskyrus mokyklinį lietuvių kalbos ir 
literatūros egzaminą. Mokytojams 
įkainiai už vertinimą nesikeičia, lieka 
tokie pat, kaip pernai. Pedagogai galės 
išeiti atostogų anksčiau nei praėjusiais 
metais.

Rūta Krasauskienė, Nacionali-
nės švietimo agentūros direktorė, 
paaiškino, kad rengiant užduotis 
siekta užtikrinti dermę tarp bendrų-
jų programų ir brandos egzaminų 
programų. Matematikos užduotyse 
didinta bendrojo kurso uždavinių 
dalis 4 proc., taip pritaikant žemesnių 
ir vidutinių pasiekimų mokiniams, 
galimai nepakankamai įsisavinusiems 
ugdymo turinį dėl nuotolinio moky-
mosi. Fizikos, chemijos ir biologijos 
VBE užduotyse klausimai, susiję su 
praktikos darbu, formuluojami taip, 
kad būtų klausiama teorinių dalykų 
ir bendrųjų gebėjimų, nes moky-
damiesi nuotoliniu būdu mokiniai 
neturėjo galimybių atlikti laborato-
rinių darbų.

VBE užduotys iš esmės nebuvo 
palengvintos ar pakeistos, nes vengta 
pažeisti lygiateisiškumo principą, 
siekta užtikrinti visų teisėtus lūkesčius 
ir palyginamumą su kitų egzaminų 
rezultatais. Iš viso brandos egzaminus 
pasirinko laikyti 27539 mokiniai.

Ministrė Jurgita Šiugždinienė 
sakė besitikinti, kad Paskutinis skam-
butis gegužės 21 d. vyks jau sugrįžus 
į mokyklas.

Marija BURBIENĖ

Apsispręsti padėjo 
karantinas

Linksma, komunikabili mer-
gina, atrodo, niekada nepritrūksta 
optimizmo. Vis dėlto ir ji buvo 
atsidūrusi kryžkelėje, kai viliojo 
ir ateities galimybės Londone, ir 
noras kuo daugiau koncertuoti 
Lietuvoje, ir baimė sienoms už-
sidarant atsidurti vienai toli nuo 
namų. 

– Nors „X faktoriaus“ ir ne-
laimėjau, bet buvau pastebėta. 
Prasidėjo koncertai ir darbas už 
kadro, tapau ir renginių vedėja. 
Londone taip pat laukė darbas ir, 
žinoma, meilė. Taip ir skraidžiau 
tarp Anglijos ir Lietuvos. Kuo 
toliau, tuo dažniau save vis pagau-
davau svarstant – ar aš tikrai būsiu 
laiminga Londone, kurį jau kaus-

tė koronaviruso 
baimė ir nežinia 
dėl „Brexit“, ar 
visgi geriau jaus-
čiausi namuose. 
Pirmas karanti-
nas savaime pa-
koregavo, kad 
likčiau Lietuvo-
je, o antra banga 
padėjo galutinai 
apsispręsti lik-
ti Marijampo-
lėje, – pasakoja 
Meda. 

Mergina atvi-
ra – ar tai bus 
galutinė stotelė, 
spręsti dar anks-
ti. Ji dar labai 
jauna ir, kaip 
pati sako, sten-
giasi negalvoti, 
kad Marijampo-
lė – pati geriausia 
vieta pasaulyje. 
Vis dėlto Medai 
nuostabu, kad 
daug jaunų žmo-

nių iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio 
čia kuria verslus, ir nesuprantama, 
kodėl marijampoliečiai važiuoja 
kitur. 

– Kaip ir kiekvienam jaunam, 
man taip pat norėjosi pamatyti ir 
patirti gyvenimą kuo toliau nuo 
namų, bet kai su savimi susitvar-
kai, supranti ko nori, kad būtum 
laiminga, tada suvoki, kad tavo 
vieta čia, įvertini, kas tau yra Ma-
rijampolė, – sako Meda.

Rinkosi tai, ką labiausiai 
mėgsta

Praėjusi vasara merginai buvo 
labai darbinga: gimtadienių, ves-
tuvių, kitų įvairių švenčių organi-
zavimas, vedimas, koncertavimas 
jose ir atskiri koncertai. Vis dėlto 
rudenį sužinojusi apie gresiantį 
antrą karantiną ir supratusi, kad 
teks atsisakyti žiemos renginių, 
Meda pradėjo svarstyti, kuo reikės 

užsiimti.
– Dainavimas atkrito, nes 

dainuoti tiesiog nebus kur. Nei 
koncertų, nei pinigų... Laukti 
valstybės paramos? Tada pradėjau 
galvoti, ką aš geriausiai sugebu. Ir 
šovė mintis – puoštis! Esu sulau-
kusi komplimentų, netgi iš scenos 
kolegų, kad moku pasirinkti rūbų 
derinius, spalvas, stilių. Pagalvo-
jau, kad ir kitoms merginoms, 
moterims galėčiau padėti netgi 
ir per karantiną apsirengti ne tik 
patogiai, bet ir gražiai, – svarstė 
Meda.

Taip besvarstant merginai ne-
tikėtai atsirado galimybė įsiruošti 
prekybos patalpas miesto centre, 
J. Basanavičiaus aikštėje. 

– Tikėjau, kad pagaliau vis tiek 
gyvenimas pajudės, atgis prekyba, 
palengvės karantino sąlygos. Gali 
gulėti ir nieko neveikti, bet gali ir 
pačią blogiausią situaciją paversti 
geriausia. Iš sutaupytų pinigų pati 
rengiau patalpas. Padėjo ir mama, 
kuri visada skatina ne tik svajo-
ti, bet ir daryti, o tada ir viskas 
pavyks. Taip nejučia ir praleidau 
antrą karantiną, svajodama, kaip 
turi atrodyti mano parduotuvė, ir 
dirbdama. 

Pradžia nuteikia 
optimistiškai

Parduotuvė „Meda“ duris at-
vėrė tik prieš savaitę, Vyriausybei 
sušvelninus karantino sąlygas ir 

leidus atidaryti ne didesnes nei 
300 kv. m prekybos patalpas. 
Jose pirkėjų laukia pati jaunoji 
verslininkė Meda, kuri prisipažino 
prekybininkės patirties įgijusi pla-
tindama kosmetiką ir su močiute 
drabužiais prekiaudama Kalvarijos 
turguje.

– Man patinka su žmonėmis 
bendrauti. Nuotaiką pakelia, kai 
jie patenkinti ar mano dainų pa-
siklausę, ar norimą drabužį įsigiję. 
Tiktai nebandysiu siūlyti rūbo, 
girti, jog jis gražiai tinka, kad tik 
nupirktų. Juk svarbu motyvacija, 
emocija, ne tik pinigai. Aš galėsiu 
tik patarti, jeigu klaus mano nuo-
monės. Be to, išsirinktą daiktą per 
porą savaičių bus galima grąžinti. 

Kol kas parduotuvėje daugiau-
sia laisvalaikiui skirti drabužiai 
– trikotažinės suknelės, tunikos, 
sportiniai kostiumai – visa tai, ką 
mergina mėgsta dėvėti pati. Į savo 
feisbuką Meda kelia nuotraukas, 
kuriose tie patys rūbai derinami su 
vis kitais aksesuarais, batais. Pasak 
jos, norisi, kad merginos pastebė-
tų, kaip ir per daug neišlaidaujant 
galima atrodyti gražiai, stilingai.

Asortimentą žada nuolat papil-
dyti madingais ir patogiais drabu-
žiais laisvalaikiui ir šventėms. Jų, 
Meda tiki, tikrai bus ir tuomet 
jai teks derinti du mėgiamus savo 
darbus – prekybą ir dainavimą. O 
dabar ji mėgaujasi šia akimirka, 
kurią kūrė per karantiną.

„Gali gulėti ir nieko neveikti, bet gali ir pačią 
blogiausią situaciją paversti geriausia“, – optimistiš-
kai nusiteikus jaunoji verslininkė Meda Borisaitė.

Prekių asortimentą pakoregavo karantinas, tad kol kas daugiausia 
drabužių, skirtų laisvalaikiui.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Kol vieni verkia, kiti svajoja ir daro

būtų bespalvis. Tačiau kone kasdien 
nepaliauja stebinti žmonių gebė-
jimai ir išradingumas – kad ir per 

Lietuvą nusiri-
tusi neįtikėtinų 
sniego skulptū-
rų banga...

„Ryto“ pa-
grindinės mo-
kyklos mokytoja 
Jūratė Ališkevi-
čienė su savo 
m o k s l e i v i a i s 
besidalindama 
ne tik vasarą už-
fiksuotais vaiz-
dais sumanė ir 
juos paskatino 
surengti bendrą 
fotografijų pa-
rodą. Nes, šiaip 
ar taip, vien tik 
dalijimasis kad-

rais internetinėje erdvėje niekada 
neatstos tikrų nuotraukų ir jų eks-
pozicijos, kur šalia savųjų matai ir 
draugų sugautas akimirkas. Dabar 
fotografijų paroda parengta Mari-
jampolės kultūros centro pirmajame 
aukšte ir tik reikia sulaukti, kol bus 
galima ją lankyti...

Pati Jūratė Ališkevičienė pozityvą 
skleidžia vasaros pamaryje vaizdais 
bei kitomis šviesiomis akimirkomis, 
„žaidžia“ formatais. Moksleiviai 
irgi daugiausia fotografavo gamtą, 
ieškojo įdomesnių detalių, atkreipė 
dėmesį į tuos vaizdus, kurie pra-
eiviui gal nekelia jokių emocijų... 
Savo įdomiais pastebėjimais dalijasi 
Arnas Grigalevičius, Simas Gričena, 
Lukas Galkauskas, Ignas Kedys ir 
Goda Aukščiūnaitė. 

O parodos idėja – skleisti po-
zityvą. „Pamatei! Arba pamatyk! 
Pasidalink! Užfiksuok! Matyk! Pa-
sidžiauk!“ Taip įrašyta plakate – ir 
tai ne vien apie šią parodą.

Lina VOLUNGYTĖ

Jau tas karantinas... Jeigu ne-
sugalvotume, kad per tą laiką, kai 
daug kas „negalima“, vis dėlto 

galima rasti ir su kitais pasidalinti 
didesniais ir mažesniais džiaugsmais 
bei atradimais, gyvenimas tikrai 

Simo Gričenos ir Igno Kedžio nuotraukos parodoje. 
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

• Parodos • Skleisti pozityvą

Brandos 
egzaminų 

sesijos 
naujovės

Baigusi Kūrybinių industrijų studijas Vilniaus Gedimino universitete, padirbėjusi užsienyje, sužibėjusi televizijos projekte „X 
faktorius“ marijampolietė Meda Borisaitė kur buvusi, kur nebuvusi vis į Marijampolę sugrįždavo, o koronaviruso pandemijai su-
kausčius judėjimą, tvirtai apsisprendė pasilikti čia, savo gimtajame mieste.
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Keliauti – vadinasi, gyventi Rita LIŽAITYTĖ
tel. (8 343) 53358, 
el. p. rita@suvalkietis.lt

Rita LIŽAITYTĖ

Keliauti pakvietė draugai
Pasak V. Maknauskaitės, ke-

lionės – jos gyvenimo būdas. Kol 
nebuvome nieko girdėję apie pan-
demiją ir koronavirusą, Vaida į už-
sienį išvykdavo net kelis kartus per 
metus. Pavyzdžiui, moteris suskai-
čiavo, kad 2019-aisiais pabuvojo net 
devyniose valstybėse. Nebūtinai tiek 
pat, bet nors keletą nematytų šalių 
Vaida tikėjosi aplankyti ir pernai 
bei šiemet. Deja, esant sudėtingai 
situacijai dėl koronaviruso, kelionių 
planus teko nustumti į šalį. 

Matydama, kad net ir galiojant 
karantinui žmonės keliauja, Vaida 
prisipažino vis pagalvodavusi apie 
kokią nors išvyką, tačiau rimtai 
planuoti kelionės nesiryžo. Vis dėlto 

Galiojant pandemijai ir karanti-
nui, politikai, mokslininkai bei įvairūs 
ekspertai, komentarus žurnalistams 
duoda nuotoliniu būdu. Kartais 
tenka pastebėti jų veidus Niujorko 

panoramos ar kokio nors pasaulyje 
gerai žinomo pastato fone. Žmonės 
skaitmeniniams skambučiams įvairius 
fonus naudoja dėl įvairių priežasčių. 
Kažkam aktualu paslėpti netvarką 

kambaryje, o kažkam galbūt svarbu 
išlaikyti privatumą. 

Nacionalinė turizmo skatinimo 
agentūra „Keliauk Lietuvoje“ mano, 
kad užuot naudoję užsienio vaizdų 

fonus tautiečiai galėtų duoti interviu 
ar dalyvauti nuotolinėse konferen-
cijose lietuviškų objektų fone, ir 
siūlo net aštuonis nemokamus fonus. 
Juose – Vilniaus TV bokšto resto-

rano, Kretingos dvaro oranžerijos, 
Pakruojo dvaro interjero, Kauno 
funikulieriaus ir kitokie vaizdai iš 
žinomų Lietuvoje objektų.

„Suvalkiečio“ informacija

Skaitmeniniams skambučiams – lietuviški vaizdai

Karantinas padėjo atrasti Tenerifę
Turkija, Bulgarija, Graikija – ilgą laiką lietuviai atostogauti dažniausiai vykdavo šių šalių kryptimis. Karantinas ir pandemija statistiką pakeitė, ir nuo šiol dažniau kalbame 

apie tautiečių atostogas Maldyvuose arba Tenerifėje. Būtent šiose šalyse pastaraisiais mėnesiais lietuviai poilsiavo dažniausiai.
Tris žiemos savaites Tenerifėje praleido ir marijampolietė Vaida Maknauskaitė. Ji į Ispanijos salą išvyko paraginta ten poilsiavusių draugų ir maloniai nustebo. Daugybę 

pasaulio šalių aplankiusi moteris pripažino, kad ją sužavėjo salos gamta, kainos ir palyginti nesudėtinga koronaviruso situacija. 

šių metų sausį draugams pakvietus 
apsilankyti Tenerifėje, nusprendė 
neatsisakyti.

– Esu kirpėja. Visi grožio salonai 
sausį dar buvo uždaryti. Pagalvojau, 
kodėl gi neišnaudojus laiko poilsiui. 
Į Ispanijos salą sausio viduryje iš-
vykome penkiese. Viskas, ko reika-
lavo tuo metu galiojusios taisyklės 
– neigiamas koronaviruso testas. 
Važiuodama į oro uostą jį pasida-
riau ir sėkmingai pradėjau kelionę. 
Kadangi tiesioginių skrydžių iš Lie-
tuvos į Ispanijos salą oro transporto 
bendrovės neorganizuoja, į Tenerifę 
vykome su persėdimu Frankfurte. 
Turiu pripažinti, kad vaizdai oro 
uostuose pribloškė – terminalai 
buvo pustuščiai. Išskyrus Tenerifės. 
Oro uostas ten –  mažas, todėl ir 
gyvybės buvo daugiau, – prisiminė 
pašnekovė.

Poilsiavo kartu 
su kitais lietuviais

Paprastai pirkdavusi atostogų 
paketus, į kuriuos įeidavo lėktuvo 
skrydis ir apgyvendinimas viešbu-
tyje, šį kartą Vaida rinkosi kitokį 
atostogų variantą. Kartu su drau-
gais ji savarankiškai įsigijo kelionės 
bilietus ir apsistojo svečių namuose 
– viloje, su keliais miegamaisiais, 
virtuve bei svetaine. Vaida tikino, 
kad toks poilsiavimo būdas jai buvo 
naujas, tačiau labai patiko. Pirmiau-
sia, todėl, kad apsistoti viloje buvo 
pigiau nei dideliame viešbutyje, taip 
pat ir dėl to, jog nereikėjo stumdytis 
su kitais turistais.

– Gyvenome kaip namuose, 
tik pro langą matėme ne sniegą, o 
vandenyną. Iki jo nuo apartamentų 
buvo vos kelios minutės, todėl ne-
mažai laiko praleisdavome paplū-
dimyje. Ten ne tik degindavomės ir 
maudydavomės, bet ir žaisdavome 
tinklinį, tenisą. Įdomu tai, kad 
Tenerifės paplūdimyje galėjai pasi-
jausti tarsi Palangoje – aplink vien 
lietuviai. Su kai kuriais susitikdavo-
me atsitiktinai, su kitais poilsiauto-
jais susitardavome susitikti iš anks-
to. Būtų sunku suskaičiuoti, kiek iš 
viso tautiečių žiemą leido Ispanijos 
saloje. Tikriausiai,tūkstančiai. Susi-
kūrė net Tenerifės lietuvių turistų 
bendruomenė, kuri bendrauja 
socialinio tinklalapio „Facebook“ 
grupėje. Žmonės ten dalijasi ne tik 
įvairiais patarimais, kaip atvykti į 
šalį, kur apsistoti, bet ir organi-
zuoja susitikimus, bendrus žygius 
ir išvykas, – lietuvių atostogų 
ypatumus Tenerifėje apibūdino 
pašnekovė. 

Tautiečius sala viliojo 
palankiomis kainomis

Vaidos žiniomis, nemažai lietu-
vių ten praleido visą žiemą. Pasirodo, 
tautiečius užsibūti saulėtoje šalyje 
viliojo sumažėjusios apartamentų 
kainos ir galimybė dirbti nuotoliniu 
būdu. 

Nors Vaida klientus savo darbo 
vietoje galėjo priimti tik vasario vi-
duryje, Tenerifėje ilgai neužsibuvo ir 
po trijų savaičių sugrįžo namo. Nors 
atsipalaiduoti, pailsėti laiko sako 
pakako, bet pažinti visą salą galbūt 
nesuspėjo, todėl žada kada nors į ją 
sugrįžti. Vaidos teigimu, Tenerifė ją 
pakerėjo paplūdimių grožiu, ypač 
sužavėjo uolėtas reljefas, nedidelės 
salos gyvenvietės ir, žinoma, vietinis 
maistas.

– Jūros gėrybės – kasdienis ir 
lengvai prieinamas, palyginti ne-
brangus maistas, todėl ir patys savo 
apartamentuose dažnai jas ruošdavo-
me. Aišku, ištrūkus iš šaltos Lietuvos 
buvo be galo malonu pasišildyti 
saulėje, bet svarbiausia – karantine 
praleidus net kelis mėnesius, pakeisti 
aplinką ir praplėsti akiratį. Kaip 
bebūtų, jei ne pandemija ir karan-
tinas, vargu ar būčiau atradusi šią 
šalį. Juk viena svarbiausių priežasčių, 
kodėl čia nusprendėme vykti, buvo 
palyginti švelnios karantino sąlygos, 
– pripažino pašnekovė.

Erzino tik kaukių dėvėjimas
Labiausiai Vaidą, kaip kirpėją, 

kuri kelis mėnesius dėl griežto ka-
rantino Lietuvoje negalėjo dirbti, 
nustebino tai, kad visos kirpyklos 
bei grožio salonai saloje veikė be 
jokių apribojimų. Tačiau turistams 
aktualiau buvo veikiančios kavinės ir 
parduotuvės. Vaida sakė, kad vargino 

vienintelis dalykas – kaukių dėvėji-
mas. Jas Tenerifėje buvo privaloma 
nešioti visur, išskyrus paplūdimius, 
kavines ir, aišku, namų aplinką.

– Svilinant trisdešimties laipsnių 
karščiui dengti veidą kauke buvo 
nepatogu, tačiau išgyvenama. Kaip 
bebūtų, koronaviruso klausimu ten 
jautėmės saugiau nei Lietuvoje, nes 
susirgimų skaičiai saloje buvo kelio-
lika kartų mažesni. Ir nors turistų 
saloje sutikome nemažai, vietinių 
teigimu, normaliomis aplinkybėmis 
jų butų buvę daug daugiau. Todėl 
neveikė kai kurios parduotuvės, 
kavinės, dideli viešbučiai, – situaciją 
apžvelgė Tenerifėje poilsiavusi mari-
jampolietė.

Netikėtai teko izoliuotis
Vaidai išvykstant iš Lietuvos, izo-

liacija parvykus iš Tenerifės taikoma 
nebuvo. Deja, kol buvo užsienyje, 
taisyklės gimtinėje pasikeitė, ir grį-
žusi namo marijampolietė privalėjo 
izoliuotis. Kadangi grožio salonai 
dirbti dar negalėjo, labai dėl to 
nesikrimto – vienaip ar kitaip ji 
būtų buvusi namuose. Deja, tuos, 
kurie tik planavo išvykti į saulėtą 
šalį, privaloma saviizoliacija privertė 
pakeisti planus.

– Kai mes grįžinėjome, pažįsta-
mi tik planavo išvykti. Klausinėjo 
mūsų, kaip mums sekasi, ar nebuvo 
sudėtinga pasidaryti koronaviruso 
testus ne tik išvažiuojant iš Lietuvos, 
bet ir paliekant Tenerifę. Su testais 
viskas buvo paprasta – patikinome 
ir juos, kad procesas nesudėtingas. 
Vis dėlto sužinoję, kad parvykus 
teks izoliuotis, jie kelionę atidėjo. 
Manau, kad pasikeitusi tvarka daug 
ką sulaikė nuo išvykų, – mintimis 
dalijosi pašnekovė.

Marijampolietė Vaida Maknauskaitė Tenerifėje praleido apie tris 
savaites. Gyvendama apartamentuose Vaida kartu su kelionės draugais dažnai 

ruošdavo jūros gėrybes.             Nuotraukos iš asmeninio V. Maknauskaitės albumo

Keldamiesi į Teidės ugnikalnį marijampoliečiai 
turistai jautėsi tarsi mistinio filmo herojai.

Ispanijos saloje poilsiavusią Vaidą ypač sužavėjo 
uolėtas jos reljefas.
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Pažinimo

Sumažėjo sveikatos 
priežiūros paslaugų 

prieinamumas
Vilniaus universiteto moks-

lininkai, reaguodami į situaciją, 
metų pradžioje atliko tyrimą 
„COVID-19 pandemijos įtaka 
žmogaus ir visuomenės sveikatai 
bei sveikatos apsaugos sistemos 
funkcionavimui: kraujotakos sis-
temos ligų atvejo analizė“. Tyrimas 
parodė, kad ambulatorinėje as-
mens sveikatos priežiūros grandyje 
2020 m. kovą–birželį bendras ap-
silankymų skaičius sumažėjo net 
39 proc. Ypač didelį susirūpinimą 
mokslininkams sukėlė pacientai, 
kurie nesikreipė ar laiku negavo 
kardiologo dėmesio dėl atsiradu-
sio skausmo krūtinėje, dusulio, o 
tai, pasak mokslininkų, reiškia, 
kad pandemijos laikotarpiu buvo 
nustatyta ir mažiau naujų širdies 
ir kraujotakos ligų atvejų. Vilniaus 

Pandemija neigiamai 
veikia fizinę ir emocinę 

sveikatos būklę

universiteto (VU) mokslininkai 
taip pat ištyrė, kad karantino 
laikotarpiu 35 proc. sumažėjo sta-
cionarių ligonių aktyvaus gydymo 
skaičius. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 

sumažėjęs sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas nėra 
vienintelė priežastis, dėl kurios 
mažiau pacientų lankėsi gydymo 
įstaigose. VU mokslininkai tikina, 
jog nukelti arba atšaukti vizitus 

Visą pasaulį apėmusi koronaviruso pandemija pažėrė ne tik tiesiogiai su nepažįstama liga susi-
jusių iššūkių, bet ir sukėlė gretutinių problemų. Sveikatos sektoriui dėmesį sutelkus į sergančiųjų 
koronavirusu gydymą ir prevenciją, sutriko asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo orga-
nizavimas ir prieinamumas. Manoma, kad tai galėjo lemti padidėjusį mirtingumą nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų. 

Baimė užsikrėsti naujuoju koronavirusu, nerimas netekti artimųjų, karantino ribojimai, su tuo 
susijęs pajamų sumažėjimas, neužtikrintumas dėl ateities kėlė ir vis dar kelia didžiulį stresą, įtampą, 
o tai lemia ir suprastėjusią gyventojų psichinės sveikatos būklę.

 Pandemija sustiprino neigiamas emocijas – nerimą, liūdesį, 
depresiją. Specialistai pastebi, jog šias emocijas rečiau patiria tie, 
kurie užsiima aktyvia fizine veikla.        Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Karantino metu sumažėjo sveikatos priežiūros paslaugų pri-
einamumas. 
gydymo įstaigose nuspręsdavo 
ir patys gyventojai, norėdami iš-
vengi užsikrėtimo koronavirusine 
infekcija. 

VU mokslininkai mano, jog 
šios ir įvairios kitos aplinkybės 
lėmė padidėjusį mirštamumą 
dėl kraujotakos sistemos ligų ir 
pirmojo, ir antrojo karantino 
laikotarpiu. Taip pat dėl širdies 
ir kraujagyslių ligų padaugėjo 
mirties atvejų namuose.

Pablogėjo psichologinė 
būklė

Tuo metu VU Psichotrau-
matologijos centro mokslininkai 
atliko tyrimą „Mano  savijauta“, 
kuris yra Europos trauminio streso 
tyrimų asociacijos inicijuoto CO-
VID-19 pandemijos psichologi-
nio poveikio tyrimo dalis. Jo metu 
aiškintasi, kaip koronaviruso krizė 

paveikė žmonių savijautą Lietuvo-
je. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
net 60 proc. dalyvių atskleidė, jog 
juos vidutiniškai arba smarkiai 
paveikė neužtikrintumas   dėl pan-
demijos trukmės ir jos keliamos 
rizikos. 49 proc. dalyvavusiųjų 
Vilniaus universiteto mokslininkų 
vykdytame tyrime nurodė, jog 
jautėsi vidutiniškai ar smarkiai 
paveikti apribotų kontaktų su 
artimaisiais, 23 proc. apklaustųjų 
tvirtino, jog juos paveikė  pajamų  
praradimas ar praradimo grėsmė. 
Nemaža dalis tyrimo dalyvių teigė 
patyrę stipresnį nerimą, liūdesį, 29 
proc. apklaustųjų atskleidė, jog 
jautėsi vidutiniškai ar labai vieniši. 
Trečdalis apklaustųjų tvirtino, jog 
patiria depresijos ar nerimo simp-
tomus. Nustatyta, kad savižudybės 
rizika būdinga net 21 proc. tyrimo 
dalyvių.

– Kokia dabar Marijampolės 
savivaldybės gyventojų sveikata? 
Kokios problemos – didžiausios?

– Marijampolės savivaldybės 
gyventojams dažniausiai buvo 
diagnozuotos kvėpavimo sistemos 
ligos, antroje vietoje – sergamumas 
kraujotakos sistemos ligomis, trečią 
vietą užima endokrininiai susirgi-
mai, mitybos ir medžiagų apykaitos 
ligos. Iš visų šių išvardintų susirgimų 
tarp vaikų dažniausiai sutinkamos 
kvėpavimo, vyresnių asmenų – 
kraujotakos ligos.

– Kaip pandemija paveikė gy-
ventojų psichinę sveikatą? Kaip 
žmonėms padedate šiuo požiūriu?

– Nerimą, atskirtį, užsitęsusį stre-
są, emocijų nestabilumą ir kitokias 
neigiamas emocijas žmonės išgyveno 
dar iki pandemijos, tačiau naujausi 
Lietuvos universitetų atlikti tyrimai 
rodo, kad gyventojų psichikos būklė 
dėl pandemijos pablogėjusi. 

• Eksperto komentaras •

Svarbiausia – judėjimas 
ir teisingi pasirinkimai

Nors mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad neigiamai sveikatos būklę paveikė sumažėjęs sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumas, o emocinę būklę – karantino ribojimai, mokslininkai kartu tei-
gia, kad tie žmonės, kurie pandemijos metu stengiasi laikytis sveiko gyvenimo būdo, patiria mažiau 
nerimo ir gerina sveikatos būklę. 

Visuomenės sveikatos stiprinimu Marijampolės savivaldybėje rūpinasi Marijampolės savival-
dybės visuomenės sveikatos biuras. Jo vadovė Lina Laukaitienė papasakojo, kaip vertinama mūsų 
kraštiečių sveikatos būklė ir pasiūlė būdus, padėsiančius ją stiprinti.

procese, teikiame informaciją, susi-
jusią su operacijų vadovo sprendimų 
vykdymu. 

– Su kokiais iššūkiais susiduria 
biuro darbuotojai pandemijos 
metu, siekdami užtikrinti gerą 
visuomenės sveikatos būklę?

– Didžiausi sunkumai buvo 
praėjusiais metais, kai pratę orga-
nizuoti įvairius žygius, mankštas, 
seminarus, turėjome viską nutraukti 

ir persiorientuoti į pandemijos su-
valdymui svarbius darbus. Vienas jų 
– Marijampolės mobiliojo patikrų 
punkto aptarnavimas. Taip pat biu-
ro specialistai kartu su Marijampolės 
PSPC slaugytojomis padeda NVSC 
Marijampolės departamentui at-
likti epidemiologinius tyrimus, kai 
COVID-19 ligos atvejai fiksuojami 
ugdymo įstaigose. 

– Kaip skatindavote ir padėda-
vote gyventojams stiprinti sveikatą 
iki ištinkant pandemijai? Kokius 
užsiėmimus siūlote dabar?

– Mūsų veiklą pandemija pa-
veikė labai smarkiai ir ne vien dėl 
epidemiologinės situacijos ir karan-
tino suvaržymų. Pasikeitimai susiję 
su tuo, kad mums, kaip biudžetinei 
įstaigai, vykdančiai sveikatinimo 
veiklas savivaldybėje, atsiranda teisės 
aktų – aprašų, kaip turime vykdyti 
sveikatinimo veiklą. Iki pandemi-
jos organizuodavome daug įvairių 
sportinių mankštų, žygių, akcijų, 
paskaitų, kurie nebuvo specializuoti 
pagal tikslines grupes. Dabar vis 
daugiau veiklų turime rengti pagal 
specialius aprašus – sveikatos apsau-
gos ministro įsakymus.

Fizinius susitikimus su gyven-
tojais privalėję nutraukti ir persi-
orientuoti į kitas veiklas, šiemet 
sveikatos stiprinimo užsiėmimus 
atnaujinome. Kadangi gyvi susiti-
kimai vis dar negalimi, užsiėmimus 
organizuojame nuotoliniu būdu.

Reaguojant į prastėjančią gy-
ventojų psichinę sveikatą, Mari-
jampolės savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras pradėjo siūlyti 
emocinės pagalbos priemones – 
nuotolines psichologų konsultacijas. 
Su priklausomybių konsultantais 
suteikiame galimybę nuotoliniu 
būdu pasikalbėti ir asmenims, kurie 
turi bėdų dėl alkoholio vartojimo. 

Emocinės pagalbos priemonės 
finansuojamos valstybės biudžeto 
lėšomis. Ir suaugusieji, ir vaikai 
gali pasinaudoti penkiomis nieko 
nekainuojančiomis psichinės svei-
katos specialisto konsultacijomis. 
Norėdami jas gauti, gyventojai 
turėtų skambinti telefono numeriu 
8 608 23913 ir užsiregistruoti. Tai 
galima padaryti anonimiškai. Ma-
rijampolės savivaldybės gyventojus 
konsultuoja psichologės Marina 
Guptor ir Karolina Puzinaitė, Kal-
varijos savivaldybėje – psichologė 

Edita Naujalienė.
Pokalbiui su priklausomybių 

konsultantu asmenys registruotis 
gali patys arba už juos tai gali pada-
ryti artimieji. Pageidaujant išlaiko-
mas visiškas anonimiškumas. Mari-
jampolės ir Kalvarijos savivaldybėse 
žmones priklausomybių klausimais 
konsultuoja Mantas Klova, kuris 
specializuojasi dirbdamas su jau-
nimu. Kreiptis konsultacijai pas 
specialistą reikėtų telefono numeriu 
8 624 54585. Suaugusius abiejose 
savivaldybėse konsultuoja Diana 
Varnagirytė, pas kurią vizitui galima 
susitarti telefonu 8 626 26319. 

Netrukus dviejose ugdymo 
įstaigose pradėsime darbuotojų 
kompetencijos psichikos sveikatos 
srityje didinimo mokymus. Jau 
vyksta sveikos mitybos mokymų, 
taip pat suaugusiųjų fizinio akty-
vumo užsiėmimų ciklas. Mokyklose 
padedame epidemiologinių tyrimų 

Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro di-
rektorė Lina Laukaitienė pri-
pažįsta, kad  jai ir jos kolegoms 
vienas iš didesnių iššūkių, susiju-
sių su pandemija, buvo Marijam-
polės mobiliojo patikros punkto 
aptarnavimas.

 Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Svarbiausia – judėjimas 
ir teisingi pasirinkimai

Pirmadieniais ir trečiadieniais 
19 val. vyksta nuotoliniai pilateso 
užsiėmimai, antradieniais ir ketvir-
tadieniais 17.30 val. organizuojame 
raumenų tempimo, kvėpavimo ir 
atsipalaidavimo užsiėmimus. Visi 
užsiėmimai yra nemokami. Norin-
tys prisijungti turėtų registruotis 
elektroniniu paštu baksenaiteg@
gmail.com ir ingrida@gyvenimo
menas.lt. Užsiregistravusieji gaus 
nuorodą, kurią paspaudę bus nu-
kreipiami į nuotolinę treniruotę.

– Kaip patartumėte stiprinti 
sveikatą ir emocinę būklę karan-
tino metu, nebūtinai naudojan-
tis biuro paslaugomis? Ką galima 
būtų padaryti, nuveikti, kaip 
elgtis, į ką atkreipti dėmesį? Kiek 
šiame kontekste svarbi mityba?

– Kaip ir minėjau, svarbiausia 
yra judėti. Suaugusiems ne mažiau 
kaip penkias dienas per savaitę re-
komenduojamas vidutinio intensy-
vumo fizinis aktyvumas. Tai reiškia 
judėjimą, kai padažnėja kvėpavimas 
ir širdies darbas, kai tampa sunkiau 
kalbėti, nei įprasta. 

Mityba, žinoma, taip pat labai 
svarbi. Gyventojai turėtų įvertinti, 
kiek jie šiuo metu suvartoja energi-
jos dirbdami, judėdami – atsižvel-

giant į tai turi būti pasirenkamas 
maisto kiekis. Mityboje taip pat 
labai svarbu užtikrinti subalansuotą 
skaidulinių medžiagų kiekį. Galioja 
paprasta taisyklė – kuo mažiau cuk-
raus, baltų miltų ir jų produktų. 
Vakarais vertėtų nevartoti bulvių, 
vaisių, saldumynų. Labai svarbu 
nepasiduoti emociniam maisto 
vartojimui. To padeda išvengti 
reguliari fizinė veikla. Kasdieninius 
įpročius galima suformuoti ar juos 

pakeisti tik reguliariai ką nors atlie-
kant bent vieną mėnesį iš eilės. Tai, 
žinoma, labai individualu ir viskas 
priklauso nuo asmens motyvacijos 
kažką pakeisti. Tačiau tapus fiziškai 
aktyvesniu, pagerėja savijauta ir 
natūraliai ateina poreikis kasdien 
valgyti vis sveikesnį maistą.

– Kaip manote, ar pandemija 
pakeis visuomenės sveikatos esmę 
ir prasmę? Jei paveiks, tai kaip?

– Sveikos gyvensenos įtaka svei-
katai, kaip buvo, taip ir lieka ta pati 
– Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, ji lemia apie 50–60 
procentų mūsų savijautos. Labai 
kviečiame visus būti sąmoningus ir 
prisiimti atsakomybę už savo sveika-
tos būklės formavimą. COVID-19 
liga yra skaudus ir didelis smūgis 
visuomenei, tačiau ji neatėmė gali-
mybės priimti teisingus sprendimus 
judant, valgant, bendraujant.

– Kokių planų Marijampolės 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras turi vasarai? Ar ir to-
liau bus organizuojami sveikatos 
stiprinimo užsiėmimai? Kokia 
tikimybė, kad jie galės vykti kon-
taktiniu būdu?

– Vasara visuomet yra mūsų 
veiklų atoslūgio metas, tačiau, taip, 
tikimės, kad tada jau galėsime susi-
tikti. Kai tik tai bus leidžiama, pra-
dėsime fizinio aktyvumo užsiėmi-

mus vyresnio amžiaus asmenims.
– Kokie ateities siekiai? Kaip 

manote, kaip ateityje gali keistis 
visuomenės sveikatos samprata ir 
jos stiprinimo būdai? Ar ir toliau 
žmones reikės mokyti bei šviesti? 

– Gyventojų sveikatos raštin-
gumas gerėja, atsakomybė už savo 
sveikatą didėja, tačiau tam, kad 
kasdieniai gyventojų įpročiai bei pasi-
rinkimai taptų maksimaliai palankūs 
sveikatai, reikalingos specifinės žinios. 
Anksčiau biuro veikla buvo šiek tiek 
laisvesnė, pasiūlydavome alternatyvių 
sveikatinimo veiklų. Dabar mes, kaip 
viešojo sektoriaus įstaiga, atsakinga 
už gyventojų sveikos gyvensenos 
skatinimą, pateikiame moksliškai 
pagrįstą informaciją ir mokome 
gyventojus remdamiesi naujausio-
mis mokslo žiniomis. Būtent tokios 
informacijos ieškančius asmenis ir 
kviečiame į mus kreiptis.

Vasarą Marijampolės visuomenės sveikatos biuras tikisi pradėti or-
ganizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus vyresnio amžiaus asmenims.

Pirmadieniais ir trečiadieniais gyventojai gali prisijungti prie 
nuotolinių pilateso užsiėmimų, antradieniais ir ketvirtadieniais – 
raumenų tempimo, kvėpavimo ir atsipalaidavimo treniruočių. 

Mėgstamai veiklai 
atsirado daugiau

laiko
Geriau pažįstantys Marijampo-

lės savivaldybės mero pavaduotoją 
Paulių Marozą žino, kad sportas ir 
sveika gyvensena yra neatsiejama 
jo gyvenimo dalis. Vyras bėgioja, 
kopia į kalnus, buriuoja, leidžiasi 
į žygius pėsčiomis, čiuožia sli-
dėmis ir net maudosi lediniame 
vandenyje. Fizinį aktyvumą pro-
paguojantis P. Marozas sako, jog 
pandemija nė vieno mėgstamo 

Karantinas įkvėpė gerinti 
savijautą

Statistika, rodanti prastėjančią gyventojų emocinę ir sveikatos būklę, žinoma, nedžiugina. Laimei, 
statistiniais vienetais visų nepavadinsi. Yra ir tokių, kurių šis sudėtingas laikas iš pusiausvyros neiš-
vedė – priešingai, netgi paskatino daugiau dėmesio skirti savo sveikatos stiprinimui ir gerinimui.

Įkvepia dukra
P. Marozas tikino, kad aktyvų 

laisvalaikį propaguoja ne tik siek-
damas gerinti fizinę būklę. Sako, 
tai padeda užtikrinti ir gerą emoci-
nę savijautą, o gyvenant karantino 
sąlygomis tai tapo kaip niekada 
aktualu. Tiesa, pašnekovas pripa-
žino, jog pasiduoti neigiamoms 
mintims ir emocijoms neleidžia 
ir ką tik gimusi dukra.

–  Nesu linkęs į gilius apmąs-
tymus ar melancholiją. Karantino 
metu tam galbūt ir būtų buvusios 
palankios sąlygoms, tačiau dukros 
gimimams leido to išvengti. Taip pat 
ji paskatino ir dar labiau rūpintis sa-
vimi, – atvirai kalbėjo P. Marozas.

Daugiau dėmesio 
profilaktikai

Daugiau dėmesio skirti savo 
ir šeimos narių sveikatos būklei 
pandemija paskatino ir Antanavo 
bendruomenės pirmininkę Rasą 
Ašmontienę. Moteris pripažino, 
jog anksčiau sveikata rimčiau susi-
rūpindavo tik tada, kai pasireikšda-
vo koks nors skausmas ar sutriki-
mas. Prasidėjus pandemijai moteris 
sakė sveikatą ėmusi vertinti labiau 
ir skirti jai daugiau dėmesio.

– Vos tik išgirdome apie ko-

ronavirusą ir pandemiją, atsirado 
baimė susirgti. Ėmiau galvoti ne 
tik kaip išvengti susirgimo, bet ir 
kaip sušvelninti ligos eigą, jei in-
fekcija paliestų. Susirūpinau savo 
ir šeimos narių imuninės sistemos 
būkle, visais įmanomais būdais 
stengiausi ją gerinti. Pradėjome 
gerti vitaminus, sveikiau maitintis, 
daugiau judėti. Atsiradus galimy-
bei atlikome ir kraujo tyrimus, 
profilaktiškai pasitikrinome svei-
katą, – pripažino pašnekovė.

Karantinas sutapo 
su nauja pradžia

Optimizmo niekada nestokojan-
ti moteris sutiko – mintys karantino 
metu tapo niūresnės ir liūdnesnės, 
tačiau nepasiduoti joms paskatino 
supratimas, kad daug sunkiau yra 
tiems, kurie serga, kuriems reika-

linga ligoninės lova, tiems, kurie 
sergantiems padeda pasveikti.

– Karantino metu ieškojau darbo 
ir vis nesėkmingai. Darėsi neramu, 
liūdna, pikta, tačiau supratau, kad 
piktnaudžiauju taip mąstydama. 
Turiu rankas, kojas, esu sveika ir, jei 
tik norėsiu, išeitį rasiu. Radau. Ne 
Suvalkijoje, o Žemaitijoje. Gavau 
darbo pasiūlymą Klaipėdoje ir iš-
vykstu ten gyventi. Pasakysiu bana-
liai, bet reikia tik norėti ir viskas bus 
įmanoma. Iš patirties galiu pasakyti, 
kad blogas mintis geriausiai išvaiko 
darbas – kuo labiau esi užsiėmęs, 
tuo mažiau laiko turi galvoti apie 
neigiamus dalykus. Suprantu, kad 
kol neleidžiama vykdyti įvairių veik-
lų, sunku užsiimti profesine veikla, 
tačiau galima dirbti kitokius darbus 
– namų ar visuomenės labui, – min-
timis dalijosi Rasa Ašmontienė.

užsiėmimo atsisakyti neprivertė. 
– Visos mano pamėgtos fizinės 

veiklos vyksta lauke, todėl dėl pan-
demijos fizinių užsiėmimų rutina 
nepasikeitė. Turiu pripažinti, kad, 
pavyzdžiui, žygiams pėsčiomis ar 
slidėmis laiko atsirado netgi daugiau. 
Iš tiesų, visada tam jo rasdavau, tačiau 
galbūt ne tiek, kiek norėdavau. Dar-
bų tempui sulėtėjus į norus galima 
atsižvelgti labiau nei į galimybes, taigi 
ir daugiau dėmesio skirti pamėgtiems 
užsiėmimas, – teigiamas karantino 
puses bandė įžvelgti pašnekovas.

Antanavo bendruomenės pirmininkę Rasą Ašmontienę pan-
demija paskatino daugiau dėmesio skirti savo ir šeimos narių 
sveikatos būklės gerinimui.

Fizinį aktyvumą propaguojantis Paulius Marozas sako, jog 
pandemija nė vieno mėgstamo užsiėmimo atsisakyti neprivertė.
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Viskas dabar vyksta labai greitai: 
sniegas, kurio atrodė tiek daug (at-
pratę!), dingo lyg jo nė nebuvę, ir iš 
karto pasirodė visokiausi daigeliai. 
Bent šešetas augalų praėjusį savait-
galį jau rodėsi saulei... Snieguolės 
kyla iš karto demonstruodamos 
baltutėlį pumpurą, kiti kuklesni. 
Bet prisiminkime tuos, kurie rū-
siuose ar kituose podėliuose nuo 
rudens ramiai tūnojo. Tačiau kaip ir 
paukščiai, taip ir augalai jaučia pa-
slaptingą gamtos jėgą – atgimti. Ims 
dygti jurginai ir kardeliai, montbre-
tės ir galtonijos, pastaruoju metu 
populiarėjančios gumbinės kalijos... 
Galbūt kažką jau reikės ir sodinti, 
nes ir kambariniams augalams 
kovas bei balandis – palankiausias 
persodinimo metas. O dažnuose 

ženklas ir šiaip jau naudingas pro-
duktas. Tačiau dažnai gamyboje 
naudojami konservantai, kurie 
vėliau organizme virsta nuodinga 
medžiaga (gal todėl kartais mano-
ma, kad žmogus alergiškas šiam 
produktui). Be to, juose daug 
druskos.

Neįtikėtina, bet galima apsinuo-
dyti ir vandeniu – jeigu jo gersite 
per daug. Vanduo praskiedžia krau-
ją – taigi ir jame esančius mikroele-
mentus (kalį ir natrį). Ypač dažnai 
tai atsitinka sportininkams arba 
bado dietų mėgėjams. 2–3 litrai per 
parą – bendras skysčių kiekis.

Pavasarėjant būkite atidūs ir 
nenaudokite pažaliavusių bulvių 
– besikaupiantis solaninas ypač 
pavojingas vaikams.

Atsargiai vartokite karčiuosius 
migdolus: juose esanti specifinė 
medžiaga skrandyje  virsta nuodu.

„Ant žiemos smarkums 
su šalčiais vėl pasibaidė,

Ir ilgų nakčių tamsybės 
jau nusitrumpin,

Vei, saulelė, tikt žiūrėk! 
atkopdama greitai,

Brinkina jau laukus 
ir žolę ragina keltis.

Vei! Ne daugio reiks, 
tuo vėl kvietkas pasidarę

Uostysim ir garbysim 
pavasarį margą“.

...Taip – tai Kristijono Done-
laičio „Metai“ („Pavasario linksmy-
bės“). Tik keletas eilučių iš didelio, 
sodria, nors mums ne visada greitai 
„perkandama“, kalba parašyto 
teksto, vaizdžiai piešiančio šio meto 
gamtos virsmą ir žmogaus būtį bei, 
žinoma, viltį. Juk pavasaris. Ir nors 
linksmybės akcentuojamos, būtent 
jos atveria ir visą poemą – vis dėlto 
jų daugiau gamtoje. Atgimstanti 
gyvybė, nepaprastai spalvingas 
paukščių ir kitos gyvasties gyve-
nimas (ne veltui raginama gamtos 
aprašymus „Metuose“ skaityti ir 
kaip žinyną...) žmogui kelia nuo-

...ir su vaisiais
Apie 750 g kopūstlapių, 350 g 

obuolių, 200 g slyvų (tiks ir džio
vintos, galima dėti razinų), 600 g 
kriaušių, 100 g sviesto, miltų, grie
tinės, cukraus.

Supjaustytus vaisius sumaišyti 
su cukrumi – pagal norą, dėti į 
apvirtus kopūstlapius, suvyniojus 
ir pavoliojus miltuose apkepti. Pas-
kui, užpylus grietine, apie 20 min. 
patroškinti.

Apkepti kopūstlapiai 
(tinginiams)

Kopūstlapius supjaustyti kvadra-
tėliais, pasūdytame vandenyje virti 
tiek, kad nesutežtų. Nuvarvinus 

taiką – bet 
ir primena: 
paukščiai, 
vabalai sku-
ba savuo-
sius darbus 
laiku atlik-
ti, tas pats, 
saulei vis 
a u k š č i a u 
k o p i a n t , 
l auk ia  i r 
m ū s ų , 
„žmonelių 
biednų  ir 
bagotų“...

Ž i n i a , 
dauguma 
mūsų ne tik 
nuo žemės 
ir jos darbų 
(deja, nuo 
g a m t o s 
irgi) nutolę 
– kai kas ir 

šviesmečius – tačiau vieną dieną 
kažkoks neuronas ar kitas įman-
trus darinys priverčia krūptelėti 
be jokios konkrečios priežasties 
ir pakelti akis. Nustebti. Pasijusti 
keistai – lyg ne savo vietoje, ne 
tame laike, ne su tais žmonėmis 
būtum... Ar tai nuo netikėto gar-
so – sniegas nučiuožė nuo trobos 
stogo, gal varveklis bekrisdamas 
skambėjo ar sniego senis sukniubo? 
O gal tai nuo jau tokio aštraus 
saulės spindulio, praslydusio pro 
nematomą plyšį, kad jis tarsi per-
pjauna laiką: prieš ir po, pernai ir 
šiemet, vakar ir... Gal sakykime 
„šiandien“, nes kurgi tada esamasis 
laikas, jei vis kalbame, mąstome tik 
apie būtąjį ir būsimąjį? Gal kaip tik 
dabar virš namų praskridusios trys 
gulbės neša žinią apie šią dieną, 
kuri tik viena tokia – šių metų kovo 
3-oji, Kazimierinių išvakarės – ir 
tai, kas šiandien nutiks (arba ne), 
bus kažkam ne mažiau svarbu ir 
reikalinga, negu didžiųjų politikų 
derybos ar naujo chemijos elemen-
to atradimas.

Taigi – jei tik turite pažįstamą 
Kazimierą, jau galite jį sveikinti. 
O „Kaziukas“ (taip juk meiliai va-
diname šią šventę), šiemet gerokai 
sutrikęs ir vienišas, bendrauti su 
tais, kurių per metus pasiilgo – oi, 
ne visų – galės tik elektroninėje 
erdvėje. Tik ar jam, nors ir greitai 
risnojančiam kartu su gyvenimo 
pokyčiais, pastaruoju metu vis 
ieškojusiam naujovių, vienų vis 
giriamam, kitų – stipriai peikia-
mam, nebus visa tai nusibodę? 
Ar nepanūs viską mesti, išjungti 
visas „kaziukines prieigas“ ir išeiti, 
kur akys mato. Po daugybės metų 
pirmąkart šią dieną – be triukš-
mo, minios šurmulio, priverstinio 
judėjimo iš taško A į... begalybę 
– laisvas. Taigi – pavasaris! 

...Po netikėto žiemiško vasario 
kovas šiemet iš tiesų „kaip seno-
vėje“, anot garbių mūsų žmonių. 
Tačiau žiema pavasariui nuvalė ke-
lius, atlaisvino laukus, prieš tai juos 
pagirdžiusi, bilstelėjo į medžių ka-
mienus – jau bus sulos, gyvybė vėl 
pulsuoja. Tos gyvybės – pilnas oras, 
nors oficialiai didesnių paukščių 
sugrįžtuvių dar lyg ir neregistruota, 
bet pavieniai būreliai jau džiugina 
atidų stebėtoją. Kaip kitaip – vie-
versys turėjo pasirodyti dar vasarį, 
o kovo 10-ąją sparnuočių gali būti 
priskaičiuojama iki 40-ies...Tiesa, 
jų tiek veikiausiai nebūna, tačiau 
smagaus čiauškėjimo, kitokio, nei 
prie lesyklų, jau daug, ne vien lesti, 
bet pasivaikyti poromis, pažaisti 
nusiteikę. O keturiasdešimt, kaip 
skaičius, labiau simbolinis – jis 
minimas ir senuosiuose raštuose. 
Šią dieną būdavę visokių apeigų 
ir papročių, kurių esmė – lemti 
sėkmę namams, o ypač – darbams, 
džiaugsmą sielai.

Nespėsime sužiūrėti, kaip šis 
mėnuo nuplasnos: sugrįš pempės 
ir gandrai, diena pergalės naktį – 
dabar geriausias laikas. Plasnokime 
po jį, nardykime, atidėję į šalį 
mintis apie rytdieną.

NIJOLĖ

Salotos su pipirnėmis...
2 morkos, po pluoštelį pipirnių ir 

svogūnų laiškų, po šaukštą grietinės 
(jogurto) ir majonezo, citrinos sulčių, 
druskos. 

Morkos pjaustomos šiaudeliais 
ar tarkuojamos, žalumynai susmul-
kinami ir viskas užpilama iš likusių 
produktų suplaktu mišiniu.

...ir su kiaulpienėmis
Sauja jaunų kiaulpienių lapų, 

2–3 morkos (kaliaropės, ropės), gali
ma dėti kitų žalumynų. Padažui: po 
pusę šaukštelio garstyčių ir druskos, 
1,5 šaukštelio miltų, kiaušinis, stik
linė pieno, 4 šaukštai citrinos sulčių, 
pipirų, grietinėlės.

Padažui visi komponentai (išsky-
rus citrinos sultis ir grietinėlę) sumai-
šomi ir kaitinami ant silpnos ugnies, 
kol ims tirštėti. Pravėsus supilamos 
sultys ir pora šaukštų grietinėlės. Už-
pilama ant paruoštų daržovių.

Porų salotos
Baltosios porų dalys pjaustomos 

griežinėliais, maišoma su obuoliais, 
morkomis, svogūnų laiškais, gardi-
nama druska ir trupučiu cukraus, 
galima užpilti aliejumi su citrinos 
sultimis, majonezu ar grietine (porai 
turi retą savybę – kuo ilgiau laikomi, 
tuo juose daugiau vitamino C).

Su špinatais
Po 250 g špinatų ir salotų, 150 

g ridikėlių, kiaušinis, 2 šaukštai 
grietinės ar majonezo, smulkintų 
svogūnų laiškų, druskos.

Žalios daržovės nuplovus suplė-
šomos, ridikėliai pjaustomi griežinė-
liais, maišoma su kapotu kiaušiniu, 
užpilama pasirinktu užpilu.

Kopūstainiai 
su kiaušiniu...

Po lygiai apvirtų kopūstlapių ir 
kiaušinių (minkštai virtų, nuluptų). 
Suvyniojama kaip įprasti balandė-
liai, apkepinama aliejuje ar svieste, 
patroškinama. Skaniausias užpilas: 
svieste pakepinami pyrago džiūvėsė-
liai ir užpilama, norint galima įdėti 
grietinės.

pakepinti svieste ar aliejuje. Užpilui: 
kietai virtas kiaušinis sukapojamas 
ir kaitinamas karštame svieste, kol 
išsileis. Užpylus kopūstus apibars-
toma džiūvėsėliais. Galima užpilti 
spirgučiais, pakepintais su svogūnu 
ar kitu mėgiamu padažu.

Pupelės
 su morkomis

Stiklinė pupelių (išvirti), 0,5 
kg morkų (stambiai sutarkuoti ir 
ištroškinti mažame vandens kieky-
je su šlakeliu riebalų), 30 g miltų 
pakepinti su 60 g sviesto, maišyti 
su pupelėmis ir morkomis, sūdyti, 
galima įberti cukraus, užbarstyti 
petražolių.

Atrodytų neįtikėtina, bet perne-
lyg daug vartojant morkų (ypač jų 
sulčių) jos gali paveikti taip, kad pa-
gels oda – tai organizmui kenkia.

Mėgstantys kramsnoti obuolių 
sėklas ar mėgautis vyšnių, abrikosų 
ar persikų branduoliais turėtų žino-
ti, kad didesnis jų kiekis kenksmin-
gas, nes turi nuodingų medžiagų. 
Bet jei nurysite vyšnios ar trešnės 
kauliuką, nieko neatsitiks.

Muskato riešutas – mėgiamas 
prieskonis, bet naudoti reikėtų 
saikingai. Nes, tarkime, šaukštas 
malto muskato gali sukelti ha-
liucinacijas, nerimą, baimę ir dar 
didesnes bėdas.

Nepadauginkite braziliškų rie-
šutų (bertoletijų)! Juose labai daug 
seleno, ir nors tai būtinas mikroele-
mentas, perteklius gali sukelti labai 
sunkias pasekmes. 

Raudonieji ikrai – prabangos 

namuose ant palangių gražiai auga, 
o kai kur ir skleidžiasi puošniais 
žiedais džiugindami amariliai.

Pasidžiaukime.

• Paprasta – 
neprasta •

Nuo vasario vidurio, teigia žinovai, organizmui reikia lengvesnio, nei žiemą, maisto. Parduotuvėse pilna šviežių daržovių, o ir ant palangių 
jau daug kas žaliuoja... O kai tik labiau pašvies saulė ir nesugrįš sniegas bei didesni šalčiai (o gali visko būti), jau atidžiau žvelkite į atokaitoje 
esančius plotelius: pasipils kiaulpienės, garšvos, pasirodys dilgėlių daigeliai. Net jei nelabai patinka – skinkite ir į lėkštę... Lengvesnio maisto 
galime pasigaminti ir iš to, kas dar tebėra podėliuose...

40 paukščių ir vienišas 
Kaziukas...

• Patarimas nekainuoja •
Paprastos gudrybės

Į kotletų masę dedame pamir-
kyto batono ar džiūvėsėlių – norint 
maitintis sveikiau, miltų gaminius 
reikėtų keisti tarkuota cukinija, ge-
rai išplaktu baltymu ar išmirkytais 
avižų, grikių dribsniais.

Kepant žuvį ar mėsą vietoje 
kvietinių miltų ar džiūvėsėlių galima 
naudoti maltus riešutus, kukurūzų 
miltus, sezamo sėklas. Gaminant 
miltinius patiekalus taip pat reko-
menduojama dalį kvietinių miltų 
pakeisti kitais: ryžių, kukurūzų, mig-

dolų, maltomis sėmenimis. Ne tik 
naudingiau, bet ir skoniai įvairesni.

Daržoves reikia dėti į verdantį 
vandenį ir kuo trumpiau virti. O 
kruopas, ypač ryžius, rekomenduo-
jama virti žaliojoje arbatoje.

Norint atgaivinti kvapą prara-
dusias kavos pupeles reikia jas bent 
porą valandų palaikyti šaltame 
vandenyje, paskui išdžiovinti.

Tepant sumuštinį sviestą gali 
pakeisti avokadas ar daržovių/
vaisių tyrė.

Kai per daug – pavojinga

Tuojau nušvis lazdynų auksas... 
Selemono PALTANAVIČIAUS nuotrauka  

Tyliai bunda augalai...

Saulės BERŽINYTĖS nuotrauka



9 psl.2021 m. kovo 3 d.

vairuotoju tuomečiame „Tarybų 
Lietuvos“ kolūkyje. Būdavo parne-
ša algą, mamai atiduoda, o paskui 
kasdien tai jam to, tai kito reikia, 
taip atgal pinigus išprašydavo. 
Užtai mes pirmi kolūkyje turėjome 
moldavišką skalbyklę su džiovintu-
vu „Nistru“, – vaikišką džiaugsmą 
lig šiol prisimena dukra Irena. – O 
paskui tėtis užsigeidė „ZIM‘o“ – 
prabangaus automobilio, už kurį 
reikėjo mokėti 5 tūkstančius ru-
blių! Tais laikais tokie pinigai – tiek 
net neturėjo, bet dalį pasiskolino ir 
vis tiek nusipirko.

Bronislovas dar prieš dvejus 
metus, būdamas 98-erių, vairavo 
lengvąjį automobilį, kurį lig šiol 
akylai saugo. 

– Tada tėčiui teko ligoninėje 
pagulėti dėl urologinių negalavi-
mų. Iš jos sugrįžęs, iškart į garažą 
nuėjo savo folksvageno pažiūrėti, 
būtų dar išvairavęs, bet brolis taip 
„pataisė“, kad mašina jau nebe-
sikuria. Kai tik sugrįžtame, tėtis 
kaskart paklausia, ar yra raktukas, 
vis patikrina ar mašina vietoje, o 
apie pardavimą net neužsimink, 
girdi, valgyt neprašo, tegul stovi, 
– pasakoja Irena.

Prieš trejus metus Bronislovas 
ir ratiniu traktoriumi „Belarus“, 
kurį vienas pirmųjų išstodamas 
iš kolūkio gavo už pajus, daržus 
arė, tiesiausias vagutes daržovėms 
sodinti dukrai padarė. Turėjo ir 
naujos technikos, kuria savo 14 
hektarų apdirbdavo, javus sėda-
vo. Tik neseniai žemę kaimynui 
išnuomojo. 

Buvo gabus pinigą padaryti
Bronislovo gyvenimas pasikeitė 

1975-aisiais, kai sulaukusi 54-erių 
nuo insulto mirė žmona Uršulė.

– Mama užgeso per savo gim-
tadienį, vasario 23-ąją. Tai buvo 
labai sunkus metas tėčiui. Pirmą 
kartą jį tada mačiau verkiantį. Sėdi 
pasirėmęs, skruostu ašaros rieda ir 
sako: „Kaip aš dabar gyvensiu?“ – 
prisimena dukra. 

Bet, pasak jos, tėtis greitai 
perjungė variklį. Po žmonos lai-
dotuvių išstojo iš kolūkio ir ėmėsi 
verslo: augino juodsidabres lapes, 
nutrijas, pardavinėjo jų kailius, 
supirkinėjo obuolius ir net į Lenin-
gradą vežė parduoti. Buvo gabus 
pinigą padaryti. Atidavė skolas, 
suremontavo namus ir nuvažiavo 
pas pusbrolio našlę Petronėlę.

Vasario 25 d. Seimo narė Ire-
na Haase raštu kreipėsi į šalies 
Vyriausybės, Susisiekimo, Krašto 
apsaugos ministerijų ir Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos va-
dovus su palaikymu Kazlų Rūdos 
savivaldybės siekiui užsitikrinti 
lėšas (1 mln. 200 tūkst. Eur) to-
limesniems Kazlų Rūdos–Višakio 
Rūdos–Bliuviškių kelio rekons-
trukcijos darbams. 

I. Haase teigimu, artėjant Kelių 
priežiūros ir plėtros programos 
finansavimo lėšų naudojimo 2021 

tės, nes liksit kaime ir vargsit“. Vis 
dėlto giliai širdyje tėtis tikėjosi, kad 
jaunėlis sūnus pasirinks žemės ūkio 
specialybę ir liks tėviškėje. Deja, 
ir jis, ir kiti vaikai savo gyvenimus 
susikūrė miestuose: Jonas su šeima 
gyvena Kaune, Juozas – Grigiškėse, 
Gemutė ir Irena – Vilniuje. Jų 
šeimose užaugo septyni Bronislovo 
anūkai, pradžiuginę senelį trylika 
proanūkių. 

Nepasisekė tėčiui vaikus ir 
muzikantais padaryti. Pats jis labai 
mėgo muziką, šiek tiek mokėjo 
armonika groti, neblogai sekėsi 
lūpine armonikėle melodijas išvin-
guriuoti, o per vakaruškas būgną 
mušti. 

– Jauniausią brolį į muzikos 
mokyklą Marijampolėje leido, 
Gardine nupirko 120 registrų 
akordeoną, o man net neklausęs, 
noriu ar ne – nupirko gitarą, kad 
gročiau. Brolis labai nemėgo sol-
fedžio ir metė mokyklą, bet grojo 
vakarėliuose, o mano gitara gal ir 
dabar ant aukšto tebėra, – lig ir 
apgailestauja tėčio nepaklausiusi 
Irena, kurią labiau traukė sportas.

Rūpėjo visokios naujovės
Didžiausia B. Kliūčiaus aistra 

buvo technika. Savo ūkyje turėjo ir 
kuliamąją mašiną, ir vėjo malūną 
prie šulinio buvo sukonstravęs, kad 
elektrą gamintų, ne tik kambariuo-
se lemputė šviestų, bet ir miltus 
sumaltų, „akselinę“ suktų. 

– Tėčiui labai rūpėdavo vi-
sokios naujovės, joms ir pinigų 
negailėdavo. Nuo 1955 m. dirbo 

Marija BURBIENĖ

Gyvenimas sukosi 
apie Kalvariją

Visas Bronislovo Kliūčiaus gy-
venimas sukosi apie Kalvariją. Jis, 
vienintelis sūnus iš penkių Kliūčių 
šeimoje užaugusių vaikų, gimė šios 
savivaldybės Kreivukės kaime 1921 
m. vasario 23-ąją. Ūgtelėjęs vaikas 
1929 m. tėvams nusipirkus namą 
prie ežero su visa šeima persikėlė 
gyventi į Orijos kaimą. 

Netoli Bronislovas sau ir žmo-
nos ieškojo. Nusižiūrėjo Nau-
jienėlės kaime gyvenusią Uršulę 
Bukauskaitę, gimusią tais pačiais 
metais ir tą pačią dieną, kaip ir 
jis. Jauna šeima gyvenimą kurti 
pradėjo Bronislovo tėviškėje, ta-
čiau prasidėjus persekiojimams ir 
trėmimams, bijodami, kad tokia 
pat lemtis neištiktų ir jų, persikėlė 
į Naujienėlės k., vėliau į Janaukos 
k. 1955 m. susirgus Bronislovo 
tėčiui, šeima sugrįžo į Orijos k., 
kur iki šiol gyvena šimtmečio 
sulaukęs Bronislovas. Iš keturių 
Bronislovo seserų tik viena Albina 
teliko, sulaukusi 93-jų metų gyve-
na Jungėnų kaime. 

Darbščioje Uršulės ir Bronis-
lovo šeimoje užaugo keturi vaikai: 
Jonas, Gemutė, Irena ir Juozas. 
Nors, pasak dukros Irenos, tėtis 
su mokslais buvo susipykęs ir iš 
mokyklos buvo pašalintas dar tre-
čioje klasėje, savo vaikams linkėjo 
šviesios ateities. Lenkė ne tik prie 
darbo, bet ir vis ragino: „Mokyki-

Išsipildžiusi šimtamečio svajonė
Gyvenimo šimtmetis – neeilinė šventė ne tik jo sulaukusiam, bet ir jubiliato vaikams, anūkams. Deja, šiemet savo mylimam tėčiui 

Bronislovui Kliūčiui ilgiausių metų vaikai linkėjo telefonu, o apie sukaktuvininko praleistus dešimtmečius „Suvalkiečiui“ papasa-
kojo dukra Irena.

metų sąmatos patvirtinimui Lietu-
vos Respublikos Vyriausybėje, būtų 
tikslinga šio kelio 2-ojo rekons-
trukcijos etapo darbams finansuoti 
būtinas lėšas skirti iš programos 
finansavimo lėšų rezervo.

„Matydama aktyvias savivaldy-
bės mero Manto Varaškos pastan-
gas atkreipti institucijų dėmesį į 
pradėtų rekonstrukcijos darbų 
Kazlų Rūdos–Višakio Rūdos kelyje 
tęstinumą, palaikau šį savivaldybės 
siekį“, – sako I. Haase.

Kazlų Rūdos–Višakio Rūdos 

kelias svarbus ne tik savivaldybei. 
Juo aktyviai juda Lietuvos kariuo-
menės transportas, vykstantis į 
Brigados generolo Kazio Veverskio 
poligoną, kuris dar suintensyvėja 
tarptautinių karinių pratybų su 
NATO partneriais metu. Šis ke-
lias jungia Kazlų Rūdos miestą ir 
labiausiai nuo savivaldybės centro 
nutolusią Jankų seniūniją bei vieną 
didžiausių savivaldybės gyvenvie-
čių – Višakio Rūdą. Kazlų Rū-
dos–Višakio Rūdos kelias svarbus 
didžiausioms Kazlų Rūdos savival-

dybės verslo įmonėms, Jūrės kaime 
ir Kazlų Rūdos mieste įsikūrusių 
medienos apdirbimo įmonių UAB 
„Ikea Industry Lietuva“, UAB 
„Jūrės medis“ ir kt. veiklai, nes juo 
intensyviai naudojasi įmones ap-
tarnaujantis krovininis transportas. 
Be to, šis kelias jungia Kazlų Rūdos 
ir Šakių rajono savivaldybes.

Prie kelio rekonstrukcijos darbų 
Kazlų Rūdos savivaldybė prisidėjo 
savo biudžeto lėšomis, skyrusi 300 
tūkst. Eur.

Seimo narė I. Haase tikisi, 

kad jei bus rasta galimybė skirti 
finansavimą Kazlų Rūdos–Viša-
kio Rūdos–Bliuviškių kelio 2-ojo 
rekonstrukcijos etapo darbams, 
sutvarkytas kelias užtikrins gali-
mybę juo saugiai ir patogiai nau-
dotis savivaldybės gyventojams, 
savivaldybės verslui ir Lietuvos 
kariuomenei bei jos kariniams 
sąjungininkams.

Marius ŽITKUS
Seimo narės 

Irenos Haase patarėjas

Seimo narė už Kazlų Rūdos–Višakio Rūdos–Bliuviškių kelio rekonstrukcijos tęstinumą

Bronislovui, pasak dukros, 
patiko stotingos, gražios moterys, 
o 13 metų jaunesnė Petronėlė 
buvo ir graži, ir linksma, ir gera 
šeimininkė. Abiejų sutarimu kle-
bonas juodu sutuokė, bet ir toliau 
kiekvienas atskirai gyveno. Ji ne-
norėjo į kaimą, jis – į miestą. Taip 
ir draugavo. Dabar jau 6-eri metai 
ir Petronėlės nebėra...

Visą gyvenimą mėgęs bendrau-
ti, dalyvauti visose kaimo šventėse, 
neatsisakęs padėti kitiems, šimta-
metis dabar dienas leidžia vienas, 
prižiūrimas kaimynės. Niekada 
nesiskundęs sveikata, nepiktnau-
džiavęs žalingais įpročiais vyras jau-
čiasi pakankamai gerai, sako, kad 
nieko jam neskauda, o eidamas pas 
daktarus pasitikrinti, iš mandrumo 
nenori net lazdelės pasiimti, nors 
namuose su ja vaikšto. Dukrai vis 
primenant pirštus mankštinti orto-
pedinėmis priemonėmis, jis sako, 
kad tai geriausiai pavyktų padaryti 
armonikos klavišais, netgi sesers 
sūnaus muzikanto Romo prašė, 
kad šis instrumentą suorganizuotų. 
Senąsias lūpines armonikėles pūsti 
jau sunkiau. Užtai su kokiu malo-
numu klauso liaudiškos muzikos, 
ypač mėgaujasi TV laida „Duokim 
garo“ arba sveikinimų koncertais. 
Pakalbintas smagiai pasakoja apie 
Smetonos laikus, bet kolūkių ne-

nori net prisiminti. 
Pasak dukros, valgo Bronislo-

vas vyriškai: kiaulienos kotletus, 
balandėlius, mėgsta sriubas. Ir 
saldumynus. „Nuo jaunų dienų 
jo mėgstamiausi šokoladiniai 
saldainiai. Vis vynioja ir vynioja. 
Ir dukart per dieną kavutę su 
penkiais šaukšteliais cukraus. Tik 
dabar prikalbintas vaistažolių 
arbatos išgeria.“ Ilgai vijęs šalin 
kalbas apie oftalmologus, dabar 
100-metis, pasak dukros, pareiš-
kė norą tvarkytis dantis. Gal ir ši 
svajonė išsipildys? Taip pat, kaip 
šimtojo gimtadienio laukimas, kai 
mėnesius, dienas iki įspūdingo 
gimtadienio skaičiavo. 

Vasaromis į tėviškę dažnai suguža vaikai su būriu anūkų – Bronis-
lovui tai pats didžiausias džiaugsmas.

Prieš trejus metus traktoriumi „Belorus“ B. Kliūčius vertė tiesiau-
sias vagas.   Nuotraukos iš šeimos archyvo

Su žmona Uršule, gimusia tą 
pačią dieną, kaip ir jis, Bronislovas 
susituokė 1945 m.
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„Ar esu geras kunigas? Spręsti 
žmonėms, ne man. Bet galiu tvirtai 
pasakyti – esu laimingas žmogus. 
Turiu tarnystę, kuri miela mano 
širdžiai. Man labai 
pasisekė“, – sako 
daugybės žmonių 
pamėgtas kunigas 
Ričardas Doveika. 

Taigi, kas jis – 
kunigas Ričardas? 
Visada besišyp-
santis, kiekvienam 
randantis paguodos žodį skausmo 
valandoje ir mokantis pasidžiaugti 
kartu su tais, kurie džiaugiasi?

Žurnalistė Laima Lavastė kny-
goje rašo, kad kunigo Ričardo 

• K
ą 

pa
sk

ai
ty

ti?
 • „Kunigas Ričardas“

„Kunigu esu tapęs tik iš malonės. Kaip kunigą save toliau lipdau. Mane lydėjo meilė ir žmonių pasitikėjimas, kuris nepaki-
to man kintant šiame gyvenime. Juk galima gyventi dėl pašaukimo ir tarnauti nesavanaudiškai dalijant save. Visas gyvenimas 
tik iš malonės“, – neabejoja kunigas Ričardas Doveika. Klausydami jo pamokslų, žmonės verkia. Tuomet, kai jį perkelia į kitą 
bažnyčią, eina paskui. Lieja jam savo širdis ir laimingiausiais, ir pačiais skausmingiausiais gyvenimo momentais. 

Ilgus metus šalies leidyklos įkalbinėjo kunigą Ričardą rašyti knygą. Trejus metus tai darė ir žurnalistė Laima Lavastė. Paga-
liau – pavyko! Praėjusių metų pabaigoje leidykla „Alma littera“ išleido Laimos Lavastės parašytą knygą „Kunigas Ričardas“. 
Pirmasis tiražas per keletą savaičių buvo iššluotas, jau išleistas antrasis, planuojama tiražą ir vėl kartoti. Rubrikoje „Ką paskai-
tyti“ šiandien ir pristatome knygą „Kunigas Ričardas“.

istorija prasidėjo alyvomis ap-
augusiose Šnipiškėse, visai šalia 
cerkvės ir Kalvarijų turgaus. Ma-
žyčiame kambarėlyje su vienu 

langu ir krosnimi, 
be vandentiekio 
ir tualeto būsima-
sis kunigas augo 
dviese su pusantrų 
metų jaunesniu 
savo broliu Ro-
bertu. „Užaugau 
tame pačiame kie-

me, kuriame užaugo tėtis ir ku-
riame sutiko mano mamą. Todėl 
ta vieta man labai brangi. Mūsų 
šeima buvo labai draugiška, labai 
susitelkusi“, – prisimena savo 

laimingą vaikystę.
Dar mokydamasis mokyklo-

je Ričardas peržengė bažnyčios 
slenkstį. Į mokyklą, prisipažįsta, 
niekuomet nenorėtų grįžti – ten 
sulaukė pašaipų, klasiokių būdavo 
apstumdomas dėl tikėjimo. „Jau-
čiausi menkavertis žmogus“, – ne-
slepia anų dienų nuoskaudos.

Dvylikos būsimasis kunigas 
jau patarnaudavo Vilniaus Šv. 
Rapolo bažnyčioje. Grįžęs namo, 
žaisdavo bažnytinę procesiją: pri-
siskindavo iš kiemo darželio gėlių 
ir eidavo palei namus barstydamas 
žiedlapius. „Gal per vaikiškus žai-
dimus tai ir buvo pirmasis mano 
supratimas, pirmoji užuomina, 
kur turėtų būti mano vieta?“ – 
svarsto ir pasakoja apie namuose, 
ant knygų lentynos įrengtą altorių 
su pirmaisiais religiniais ženklais – 
kryžiumi, religiniu paveikslėliu.

1987 metų rugpjūčio 23 die-
ną, kai prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo buvo surengtas pirmasis 
nesankcionuotas antisovietinis 
mitingas, skirtas Molotovo–Riben-
tropo paktui pasmerkti, Šv. Mika-
lojaus bažnyčioje paauglys Ričardas 
priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 
Bažnyčią lankantis jaunimas vis 
dažniau ėmė rinktis tikintiesiems 
sugrąžintoje Katedroje, kur juos 
globojo monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas. „Švarinome patalpas, 
plovėme grindis, klauptus, nuo 
skulptūrų valėme dulkes. Mes, 
paaugliai, jautėme pasididžiavimą, 
kad esame atgimstančios Katedros 
dalis“, – prisimena.

Tačiau į kunigų seminariją 
Ričardą vedė aplinkiniai keliai. 
Baigęs devynias klases, įstojo į 
tuometę Prekybos ir verslo mo-
kyklą Žirmūnuose. „Treji metai 
Prekybos ir verslo mokykloje man 
kompensavo devynerius metus 
vidurinėje mokykloje su tokiais 
antpelniais, kurie man yra neišsen-
kamas lobynas jau dvidešimt pen-
keri metai, – šiandien sako. – Ta 
mokykla man buvo tokia artima, 
kad po šešerių metų Katedroje 
įšventintas į kunigus ten organi-
zavau iškilmingus pietus.“

Kunigų seminarijai jaunuolis 
pasirengė slapstydamasis nuo tėvų. 
Apie tai, kad mokysis kunigystės, 
pasakė tik tuomet, kai išlaikė egza-
minus. „Jie, aišku, nujautė. Tėvai, 
močiutė buvo tikintys, patys mus, 
vaikus, priartinę prie bažnyčios. Ir 
vis dėlto, kai sužinojo, namuose 
buvo tyla. Tėtis tylėjo gal savaitę, 
mama praverkė gal tris savaites“, 
– prisimena ir sako, kad žodis 
seminarija yra kilęs nuo lotyniško 
žodžio seminarium, reiškiančio 
daigyną. Ateiti į seminariją tai at-
rasti arba subrandinti pašaukimą. 
Pasitikrinti, ar tikrai jį atradai. 

Rodos, tapęs kunigu, Ričardas 
Doveika nesuklydo. Jis neabejoja, 

kad pašaukimas į žmogaus gyveni-
mą neateina kaip vagis, siekiantis 
ką nors pavogti. Kiekvienas pašau-
kimas tik parodo, išryškina kelią, 
kuriuo eidamas žmogus galėtų 
save geriausiai atskleisti, realizuoti. 
„Gyvenime svarbu negyventi kaip 
visi. Malonė yra gyventi pagal su-
brandintą, atrastą ir asmeniškai ap-
sispręstą pašaukimą“, – įsitikinęs. 

Jo pašaukimą mato ir žmo-
nės, miniomis einantys paskui 
kunigą Ričardą ir tuomet, kai jis 
perkeliamas į mažai kam žinomą 
parapiją, ir tuomet, kai pradeda 
nuo pamatų statyti kitokią bažny-
čią – lengvesnę, kupiną džiugesio 
ir vilties. 

Knygą „Kunigas Ričardas“ 
parašiusi žurnalistė Laima La-
vastė sakė, kad ji trejus metus 
įkalbinėjo kunigą drauge rašyti 
knygą. „Žinau, kad leidyklos apie 
tai kalbėjo su Ričardu daugiau 
nei dešimt metų. Jis vis sakydavo: 
per anksti, aš per jaunas, kam tai 
bus įdomu?

Dvasininkas, kurio klausosi 
tūkstančiai, manė, kad nekuklu 
pasakoti savo istoriją. Pagaliau 
sutiko, ištaręs – tebūnie tai Dievo 
kelionė per jo žmogaus gyvenimą. 
Ir gimė Knyga“, – pasakoja Laima 
Lavastė. 

Ji neabejoja, kad kunigas Ri-
čardas yra ne tik dvasininkas 
asmenybė, bet ir labai drąsus 

žmogus. Ši knyga yra pirmoji, 
plačiau praverianti sunkias duris į 
gana uždarą, vidinį Bažnyčios gy-
venimą, kuriame nestinga pūlinių. 
Kunigas nebijo atvirai prabilti apie 
tai, kiek jam kainavo jo „laimė“ 
būti matomam ir mėgiamam. Kal-
ba apie savo klaidas, išgyvenimus, 
abejones, apie ir dvasininkijos 
sluoksniuose neretą pavydą bei 
intrigas. Tačiau vis dėlto labiau 
– apie išsaugotą, išnešiotą meilę 
žmogui ir tikėjimą gėriu. „Kny-
goje rasite daug vaikystės spalvų. 
Pasakojimų, kaip tekdavo ruošti 
pamokas pasidėjus sąsiuvinį ant 
kelių, miegoti prie įšalusios sienos, 
kurią tėtis pridengdavo faneros 
lakštu“, – išduoda knygos autorė 
ir tiki, kad skaitantys joje ras ko 
ieško: klausiantys – atsakymų, 
nusivylę – padrąsinimo, abejo-
jantys – naujai atvertų tikėjimo 
tiesų, o visi drauge – daug šviesos, 
rimties, saugumo ir gėrio, kurio 
taip trūksta neramiame šiandienos 
pasaulyje. 

Parengė žurnalistė 
Laisvė RADZEVIČIENĖKunigas Ričardas.   Nuotraukos iš leidyklos archyvo

Šv. Petro aikštėje 2020-aisiais.

Vilniaus Šv. Juozapo koply-
čioje. 

Su jo Ekscelencija Valdu Adamkumi 2019 metais.

Į knygą savo 
išgyvenimus 

sudėjęs kunigas 
Ričardas Doveika: 

„Pašaukimas 
nėra vagis“ 
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– Esate grafikos dizaineris. 
Kur mokėtės šios specialybės?

– Esu marijampolietis, čia gimęs 
ir augęs, baigiau Sūduvos gimnaziją. 
Tik studijų metu buvau išvykęs į 
Kauną, bet nuolat grįždavau. 

Taip, esu grafikos dizaineris, tai 
yra viena iš pagrindinių krypčių, 
kuria užsiimu ir kurioje save reali-
zuoju. Kauno kolegijoje esu baigęs 
Reklamos technologijų studijas. Bet 
tai – tik pradžia mano tapimo grafi-
kos dizaineriu. Už tai, kad juo esu, 
negaliu atiduoti visos atsakomybės 
kolegijai. Daugiausia žinių įgijau 
tobulindamasis, mokydamasis sa-
varankiškai, daug laiko skirdamas 
praktikai.

– Kodėl nutarėte pasirinkti 
būtent grafikos dizainą, kuo ši 
sritis Jums įdomi? Jeigu domina 
menas, tai vis dėlto ar nekilo di-
lema: rinktis tradicines, su daile, 
menu susijusias studijas, ar besi-
siejančias su technologijomis?

– Ieškojau galimybės, kaip save 
realizuoti kūryboje, bet nesisprausti 
į vienos meno šakos rėmus. Grafikos 
dizaino suteikiamos galimybės lei-
džia įvairovę, eksperimentus.

Be to, grafikos dizainas, rekla-
mos technologijos šiuo metu yra 
vienos iš perspektyviausių profesijų. 
Atrodo, kad šių sričių specialistų 

Supergalia: taip jaunas menininkas įvardijo, 
ką jam reiškia grafikos dizainas

Grafikos dizainas – meno rūšis, kurią dažniausiai renkasi jaunosios kartos menininkai. Juos patraukia tai, kad meninius gebėjimus išreikšti padeda šiuolaikinės 
technologijos, suteikiančios dideles galimybes.

Šį kartą – pažintis su jaunu grafikos dizaineriu ir Marijampolėje įsikūrusios LISPA mokyklos (LISPA – tai programavimo kalbų šeima, kuriai atstovauja ši mokyk-
la) vadovu bei mokytoju Martynu Klimašausku. Kalbamės apie kūrybą, galimybes, kurias jam suteikė pasirinkta specialybė ir pedagogiką – tai dar viena Martyno 
aistra.

pasaulyje reikės nuolatos, laikui bė-
gant šis poreikis galbūt netgi didės... 
Taip manau įvertindamas dabartinę 
situaciją pasaulyje – skaitmeninis 
turinys tapo labai svarbus. Taigi 
mano pasirinkimą lėmė noras kurti 
ir galimos ateities perspektyvos. To-
dėl grafikos dizainas man pasirodė 
patrauklesnis už tradicinį meną. 

Tradicinis menas, manau, yra 
labiau kultūrinis dalykas, o aš iš 
prigimties esu praktikas ir supran-
tu, kad ranka pieštą paveikslą daug 
sunkiau platinti ir realizuoti, nei 
skaitmeninį piešinį. Bet nuo dailės 
ir kitų meno šakų tikrai neketinu 
nusisukti, nes grafikos dizaine jos 
reikalingos. Dailė, tapyba, kaligra-
fija – visa tai yra grafikos dizaino 
sudedamosios dalys. 

Tuo, kad jungia daugybę meno 
šakų, grafikos dizainas mane žavi. 
Be to, praktikuojant grafikos dizai-
ną, reikalingos psichologijos, ma-
tematikos, istorijos, fizikos ir kitų 
mokslų žinios. Tai taip pat įdomu.

– Kokias galimybes atvėrė 
pasirinkta sritis būtent Jums? Ką 
dabar kuriate, kur realizuojate?

– Įvaldęs grafikos dizainą, pa-
sijutau lyg valdantis kokią nors 
supergalią. Nes dabar galiu paga-
minti beveik viską, kas man šauna 
į galvą: medinį raktų pakabuką, 

odinę apyrankę, svei-
kinimą ant stiklo, dė-
lionę, stalo žaidimą ar 
drabužių kolekciją. Gali 
kilti klausimas, kaip 
meną kurdamas ekrane, 
galiu sukurti kasdien 
sutinkamus daiktus? Aš 
savo darbams panaudo-
ju įvairią įrangą, kuri 
gali tai pagaminti. Pa-
vyzdžiui, lazeriu galima 
pjaustyti ir graviruoti 
medieną, odą, stiklą ar 
net metalą. Tad, galima 
sakyti, vienu paspau-
dimu savo kūriniams 
parenku įrangą. Tik, 
žinoma, tam jau reika-
lingi tikslieji mokslai. 
Mat reikia skaičiavimų 
parenkant dydžius, rei-
kia suprasti įrangą ir 
ją nustatyti. Tradicinės 
krypties menininkui 
to galbūt ir nereikia, 
bet man šie dalykai pa-
tinka.

Darbas LISPA mokykloje turi 
daug privalumų. Mokykloje yra 
įranga, reikalinga mano sumany-
tiems gaminiams sukurti. Tad noriu 
pasakyti, kad ir Marijampolėje 
turime daug galimybių – reikia tik 
norėti ir pasidomėti.

Šiuo metu aš užsiimu portretų 
piešimu, drabužių gamyba ir fo-
tografija. Gaminu personalizuotus 
atvirukus su žmonių portretais. Šie 
atvirukai dažniausiai naudojami 
sveikinant įvairių švenčių proga. 
Taigi atvirukas grįžta... Bet grafi-
nio dizaino būdu sukurto atviruko 
skirtumas nuo tradicinio tas, kad 
piešiamas žmogaus atvaizdas ir jam 
būdinga aplinka, daiktai. Atviruko 
viduje – sveikinimai ir nuotraukos, 
kur žmogus yra su draugų būriu 
ar jį sveikinančiu žmogumi. Taip 
atvirukas tampa personalizuotas ir 
daug artimesnis. Šis užsiėmimas – ir 
savirealizacija, ir būdas papildomai 
užsidirbti. 

Nemažai laiko skiriu ir kitiems 
praktiniams darbams. Pavyzdžiui, 
drabužių kūrimui. Kuriu perso-
nalizuotus džemperius: ant jų gali 
būti pavaizduota žmogaus profe-
sija arba hobis, pažymiu žmogaus 
patirtį jo pasirinktoje srityje ir 
darbinius įgūdžius, Taip pat išskiriu 
ir „minkštuosius“ įgūdžius, tai gali 
būti komunikabilumas, gebėjimas 
dirbti komandoje, planuoti laiką 
ir panašiai, nes šiais laikais tikrai 
matome, kad įmonėms nėra svar-
bu vien mūsų profesiniai įgūdžiai. 
Toks džemperis net tampa savitu 
CV ant mūsų pačių. Šie džemperiai 
dažniausiai užsakomi dovanoms. 
Tikriausiai labiau personalizuotos 
dovanos nelabai ir galima įsivaiz-
duoti... Žvelgiant į ateitį, tokia 
apranga galėtų tapti aktuali įmonių 
komandoms: kolegos galėtų dar ge-
riau pažinti vienas kitą, žinoti savo 

ir tų, su kuriais dirba, stipriąsias bei 
silpnąsias puses. 

Šiuo metu generuoju idėjas ir 
bandau pirmus kūrinius džemperių 
ir palaidinių kolekcijai, susijusiai su 
Marijampole. Ant drabužių būtų 
vaizduojami žinomi ir lankomi 
miesto objektai: miesto aikštė, Ka-
čių kiemelis, projekto „Malonny“ 
piešiniai ir kiti Marijampolę repre-
zentuojantys dalykai.

Dar viena sritis, kurioje kol kas 
save realizuoju dar tik minimaliai, 
yra fotografija. Žmonių fotografijos, 
švenčių įamžinimas ir gamtos foto-
grafija. Tai – senoka mano svajonė. 
Bandau šioje srityje tobulintis.

– Esate minėjęs, kad baigtų 
studijų jokiu būdu neužtenka – 
reikia nuolat tobulintis. Kokiu 
būdu tai darote?

– Tobulintis, manau, ypač svar-
bu, kai dirbama su technologijomis. 
Jeigu to nedarysi, lengva atsilikti ir 
pamesti tendencijas. Žinoma, kaip 
ir dauguma, tobulinuosi interneto 
pagalba. Turiu išsipirkęs platformų, 
kuriose atrandu man aktualių ir 
reikalingų kursų. Klausydamasis 
jų, pasižymiu, kas man atrodo svar-
biausia ir stengiuosi kuo greičiau 
pritaikyti tai, ką išgirdau ir ko iš-
mokau. Nes vis dėlto praktika moko 
geriausiai. Dar vienas iš tobulinimo-
si būdų – susigalvoti sau projektų 
ir juos įgyvendinti. Jeigu kurdamas 
matau, kad man dar trūksta žinių ar 
iškyla problema, kartais pats, kartais 
vėl su interneto pagalba įveikiu šias 
problemas. Tuomet žinau, kad kitą 
kartą susitvarkysiu daug greičiau 
arba išvengsiu tų pačių problemų 
bei klaidų.

– Kaip manote, kokia grafikos 
dizaino ateitis – ar jis gali nukon-
kuruoti tradicines meno šakas?

– Manau, grafinis dizainas ir 
tradicinis menas „žaidžia“ labai 

skirtingose pusėse ir tarp jų netu-
rėtų būti konkurencijos. Grafikos 
dizainas yra daugiau industrinis 
ir komercinis dalykas, jo kūriniai 
sukuriami gana greitai. Žinoma, aš 
pats ir, ko gero, nemaža dalis įval-
džiusiųjų grafikos dizainą, naudoja 
šią sritį saviraiškai. Bet dažnu atveju 
tai gali tapti komercija. O tradicinis 
menas – tai mūsų kultūra, istorija, 
paveldas ir nesinorėtų, kad tai kada 
nors dingtų iš mūsų gyvenimų. 
Tradicinio meno paskirtis kita, nei 
grafikos dizaino. 

Bet, kai kuriais aspektais tra-
dicinis menas yra nukonkuruotas, 
nes, manau, grafikos dizainerių 
atrastume daugiau, nei dailininkų. 
Nors... Dauguma grafikos dizaine-
rių užsiėmė daile arba vis dar užsi-
ima, tiesiog skaitmeninis kūrinys 
vienu metu gali pasiekti milijonus 
žmonių ir greičiau atnešti finansinę 
naudą, todėl tapo patrauklus meni-
ninkams. Bet aš pats, mokydamas 
kitus grafinio dizaino, supažindinu 
su daile, užduodu su tradiciniu 
menu susijusias užduotis. Manau, 
neignoruojant, o dar ir susipažįstant 
su tradiciniu menu, galima tikėtis 
geresnių rezultatų ir grafiniame di-
zaine. Sakyčiau, kad tai tarpusavyje 
neatsiejami dalykai ir tarp šių sričių 
neturėtų būti konkurencijos. Laikui 
bėgant gali keistis tik specialistų 
skaičius šiose srityse.

– Kokie Jūsų paties ateities 
planai?

– Tikrai žadu toliau likti LISPA 
mokykloje. Nors ir jaučiu pašauki-
mą kūrybai, ne mažesnį pašaukimą, 
manau, turintis ir švietimui. Noriu 
dalintis su kitais savo patirtimi ir 
žiniomis. Žinoma, toliau plėtosiu 
savo kūrybinius sumanymus, nes 
savirealizacija, kūryba, suteikia daug 
laimės. Dar šiais metais žadu toliau 
studijuoti ir įgyti magistro laipsnį.

Martynas Klimašauskas sako, kad įvaldęs grafikos dizainą pasijuto tarsi įgijęs su-
pergalią, nes dabar gali realizuoti daugybę savo idėjų.  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Atvirukai su žmonių portretais, sukurti grafikos dizaino būdu, labai 
įdomūs, nes yra personalizuoti. Žmogus dažnai vaizduojamas su jo 
asmenybę atspindinčiais daiktais. 

Martynas taip pat kuria personalizuotus džemperius: ant jų gali būti 
pavaizduota žmogaus profesija arba hobis. Toks džemperis gali tapti 
mūsų CV ant mūsų pačių.
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– Kodėl pasirinkai tapti gy-
dytoju? 

– Gana ilgai sąmoningai ne-
suvokiau savo pasirinkimo – tarsi 
savaime mokykloje labiau mėgau 
gamtos mokslus, tarsi netyčia nemė-
gau matematikos, tarsi logiškiausias 
sprendimas sėkmingai išlaikius egza-
minus buvo stoti į mediciną. Visgi iš 
tikrųjų tam didžiausią įtaką darė tai, 
jog mano tėvai yra gydytojai ir man 
parodė puikų pavyzdį. Na, o bestudi-
juodamas mediciną pastebėjau, kad 
vienintelė sritis, kuri traukė, kuria 
domėjausi laisvu laiku, kuri kėlė 
didžiausią smalsumą, tai – psichia-
trija. Buvo kiek gaila atsitraukti nuo 
vidaus ligų ar chirurgijos pasirinki-
mų, bet kol kas labai džiaugiuosi šiuo 
sprendimu.

– Esi psichiatras, kuo tai skiria-
si nuo psichoterapeuto?

– Psichiatras yra gydytojas, di-
agnozuojantis ir gydantis psichikos 
sutrikimus, psichiatras gali skirti 
medikamentinį gydymą. Psichotera-
peutu gali būti papildomas psicho-
terapijos studijas baigęs gydytojas 
arba psichologas. Psichoterapeuto 
pagrindinis gydymo metodas yra 
pokalbis.

– Prašytume plačiau pristatyti 
savo knygą.

– Mano knyga yra apie psichote-

Nijolė LINIONIENĖ

Dar praėjusių metų viduryje 
Lietuvos tautodailininkų ir ama-
tininkų organizacijoms bei sa-
vivaldybių kultūros skyriams ir 
kultūros centrams buvo išplatinta 
informacija apie respublikinio liau-
dies grafikos ir piešinių konkurso 
Romano Krasninkevičiaus premijai 
laimėti organizavimą bei kvietimas 
jame dalyvauti. Šiais metais vienam 
ryškiausių ne tik šio krašto, bet ir 
Lietuvos tradicinės liaudiškosios 
grafikos atstovų, kurio darbai jau 
yra vertingas paveldas, sukaktų 95-
eri... Konkurso tikslas, kaip pažy-
mėta nuostatuose, „saugoti, skleisti 
ir tęsti liaudies grafikos tradicijas, 
populiarinti Romano Krasninke-
vičiaus kūrybą“. Skatinant liaudies 
grafikos sklaidos tęstinumą, telkiant 
ir skatinant meistrus planuojama 
konkursą rengti kas dvejus metus. 
Organizatoriai (Marijampolės kul-
tūros centras ir liaudies menininkų 
klubas „Mūza“) ne tik kvietė, bet 
ir skleidė žinią apie Romano Kras-
ninkevičiaus unikalią kūrybą, jos 
reikšmę ir vietą Lietuvos tautodai-
lėje bei spalvingą grafiko asmenybę. 
Buvo akcentuota, kad vertinant 
darbus svarbiausia – liaudies grafi-
kos paveldo tradicijų atspindys bei 
jų interpretacija, taip pat – kūrinio 
meniškumas, atlikimo technikos 
meistriškumas...

Ir štai: Magdalenos Birutės Stan-
kūnienės menų galerijoje ir Kultū-
ros centro antrojo aukšto parodų er-
dvėse jau veikia didelė, solidi ir tuo 
pat metu kupina šviesos ir jaukumo 
paroda. Ją planuota atidaryti praė-

jusį lapkritį (šį mėnesį ir 
gimė R. Krasninkevičius), 
o uždarymo metu turėjo 
paaiškėti ir konkurso nu-
galėtojai. Deja, buvo taip, 
kaip buvo, tačiau darbai iš 
tiesų iki numatyto laiko 
į Marijampolę jau buvo 
atkeliavę, o parodų orga-
nizatorė Onutė Surdokienė 
džiaugėsi, kad konkursu 
susidomėjo ryškūs kūrėjai 
iš įvairių miestų – ir ne 
tik. 

Dabar, kai jau turime 
progą ir bandome aprėpti 
(nors nelengva) visą eks-
poziciją ir pasigilinti į kie-
kvieno autoriaus kūrybą, 
turbūt jau galime konsta-
tuoti, kad parodos dalyviai 
organizatorius išgirdo ir 
suprato, kad nežinojusieji giliau 
pasidomėjo Romano kūryba, o kai 
kurie, be abejo, ją žinojo... Kita 
vertus, visus suartina liaudiškoji 
grafikos tradicija – pasirodo, dar oi 
kaip turime ką atrasti. Nes kai ku-
rių grafikų (ir ne tiek mažai) vardų 
nežinojome ar juos žinojome kaip 
kitų liaudies meno žanrų atstovus... 
Maloniai nustebino ir piešiniai.

Kol kas parodų dar nelankome, 
tačiau ši veiks iki balandžio pradžios, 
tad kai atsivers kultūros įstaigų du-
rys, būtinai užsukite į Marijampolės 
kultūros centrą – ir įsidėmėkite bent 
keletą vardų, nors kiekvienas iš 20 
autorių savaip unikalus. Dešimt 
darbų pateikusi Eugenija Marti-
naitytė – socialinių mokslų daktarė, 
surengusi ne vieną parodą, pelniusi 
gerų įvertinimų „Aukso vainiko“ 

rapeuto darbą su pačiais pirmaisiais 
pacientais. Aprašytos šešios psicho-
terapinės istorijos, kurios susideda 
iš dviejų sesijų. Stengiausi sesijas pa-
teikti kuo tikroviškiau, kad skaityto-
jas galėtų bent šiek tiek įsivaizduoti, 
kaip atrodo psichoterapija. Sesijos 
aprašytos iš pradedančiojo psicho-
terapeuto perspektyvos su visomis 
jam kylančiomis mintimis, prisimi-
nimais, abejonėmis, svarstymais apie 
pacientus, jų situaciją, problemas ir 
galimus būdus padėti.

– Kaip kilo mintis rašyti kny-
gą?

– Skaitydamas psichoterapines 
istorijas pastebėjau, kad psichote-
rapeutai dažnai vaizduojami kaip 
visažiniai ir viską suprantantys. Aš 
norėjau pavaizduoti kitokį speci-
alistą – tik pradedantį, dar daug 
besijaudinantį, abejojantį, bandantį 
praktikoje pritaikyti teorines žinias. 
Norėjau parodyti, koks procesas 
gali vykti terapeuto galvoje, kokie 
jausmai ir mintys kyla bandant kon-
ceptualizuoti pacientų problemas ir 
ieškant būdų jiems jas palengvinti, 
kartu, žinoma, viską praleidžiant per 
savo asmenybės prizmę. 

– Su kokiais iššūkiais teko 
susidurti rašant knygą?  

– Iš pradžių aprašiau vieną isto-
riją tik savo malonumui, bet greitai 
supratau, kad norėčiau pasakyti dau-
giau. Tuomet įsitikinau, kad kažkam 
tai įdomu – knygos idėja susidomėjo 
viena leidykla. Pradėjau rašyti, buvo 
smagu ir įdomu, įkvėpimo ieškoti 
nereikėjo, motyvacijos buvo daug. 
Beprašant sutikimo viešinti istorijas 
buvo labai įdomu pabendrauti su bu-
vusiais pacientais, dar kartą apiben-
drinti visą psichoterapiją. Maloniai 
nustebau, jog poveikį pacientai giliai 
jautė seniai pasibaigus terapijai.

– Yra išleista daugybė knygų 
apie psichologiją, kodėl rinktis 
būtent tavo? 

– Savo knygoje atvirai atskleidžiu 
pirmųjų sesijų metu kylančius jaus-
mus ir dalijuosi apmąstymais, kurie 
kyla pradedančiajam specialistui, 
bandančiam teorines žinias pritaikyti 
praktikoje. Knygą besidomintys jau 
gali įsigyti internetu tinklapyje pa
togupirkti.

– Ačiū už pokalbį ir sėkmės 
rašant kitas knygas.

konkursinėse regio no parodose. 
Laimutė Širvydienė taip pat vilnie-
tė, filologė, turinti meno kūrėjos 
statusą. Klaidas Navickas – teisinin-
kas, bet labiausiai daug kas jį žino 
kaip fantastiškų, be galo sudėtingų 
popieriaus karpinių meistrą (už juos 
du kartus pelnė „Aukso vainiką“). 
Pasirodo, grafika – medžio raižiniai 
– irgi viena jo kūrybos sričių... Dvi 
parodos dalyvės iš Utenos – Odeta 
Tumėnaitė-Bražėnienė ir Adelė 
Bražėnaitė – taip pat dirba su po-
pieriumi, mama – „Aukso vainiko“ 
laureatė. Jai nesvetima ir kitokia 
kūryba: rašo eiles, kuria medžio 
ir lino raižinius. Nemažai pasie-
kusi ir dukra. Dar viena šio krašto 
dalyvė – Žydronė Mameniškienė 
iš Leliūnų (Utenos r.). Konkurse 
Marijampolėje dalyvauja ir bene 
labiausiai tituluota tautodailininkė, 
įvairių premijų ir konkursų laureatė 
Ona Pusvaškytė, ir jaunas įdomus 
tapytojas iš Druskininkų Deividas 
Sinkevičius, ir... Dabar visų nevar-
dinsime – tiesiog norėjosi parodyti, 
kad gyvendami įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose neabejingi žmonės 
domisi, kas vyksta – nepaisant kaip 
niekada nepalankių aplinkybių – ir 
kitur, įdomios idėjos intriguoja. 
Kita vertus, toks susidomėjimas pir-
mą kartą vyksiančiu renginiu liudija 
ir organizatorių gebėjimą reikiamai 
išplatinti informaciją.

Marijampoliečio knyga 
apie jaunojo 

psichoterapeuto patirtis
Marijampolietis Adomas Bieliauskas parašė knygą „Kaip dėl 

to jaučiatės? Jaunojo psichoterapeuto patirtys“. Jis yra psichia-
trijos rezidentas, specializuojasi psichiatrijoje, o kartu mokosi 
ir praktikuoja psichoterapiją (tiksliau – kognityvinę ir elgesio 
terapiją). Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, po to – 
medicinos studijas Vilniaus universitete. Jaunajam medikui už-
davėme kelis klausimus.

Adomo Bieliausko knyga galėtų 
būti įdomi ne tik psichologinių pro-
blemų turintiems žmonėms, bet ir 
besirengiantiems tapti gydytojais.

Pašnekovo asmeninio albumo nuotraukos

Graži draugija susirinktų...
…o gal balandį ir bus taip, kaip turėtų: susirinks į Marijampolės kultūros centrą nemažas būrys 

vyresnių ir jaunų kūrėjų iš įvairių Lietuvos vietų, paaiškės, kad ne vienas ar du iš jų – pažįstami jau ne 
vieneri metai, tik čia susitinka pirmą kartą. Nes kiekvienas, nepriklausomai nuo nieko, susiintrigavo 
marijampoliečių idėja, kvietimu ją realizuoti – ir pamatys, kaip jo darbai atrodo bendrame kontekste ir 
kaip tą pačią užduotį iškopdavo kolegos...

Parodos fragmentai – tik ekspozicijos įvairovės ir meninio lygio 
mažas atspindys...   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Neatrasta kultūra Nijolė LINIONIENĖ
tel. (8 343) 50853
el. p. nijole@suvalkietis.lt
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• Po turgų pasižvalgius •

(Nukelta į 14 psl.)

Marija BURBIENĖ

Su šviesa į turgų atvažiavusios 
pienininkės apie pusę dešimtos 
halėje baigė išparduoti savo gami-
nius. Už kilogramą sviesto jos pra-
šė 9 Eur, tiek pat varškės – 2,4–3 
Eur, sūrių iš rūgštaus ir saldaus 
pieno – 4,5–5 Eur (sūris 2,5–2,9 
Eur), litrą pieno – 60 ct, tiek pat 
grietinės – 5 Eur. 

Prie halės įprastoje vietoje 
moterys išsidėstė dėžes su savo 
prekėmis. Už kilogramą obuolių 
prašė 0,8–1 Eur (maišelis džio-
vintų – 1–2 Eur), tiek pat rau-
gintų kopūstų – 1,5 Eur, raugintų 
agurkų – 2,5 Eur, moliūgo skiltį 
– 1 Eur, tarkuotų krienų indelį – 

Padvelkė pavasariu
Marijampolės V. Kudirkos g. turguje šeštadienį susirinkusios 

moterėlės džiaugėsi sėkmingai peržiemojusios ir pavasario sulau-
kusios. Tikisi, kad saulutei labiau pašildžius turguje sulauks ir 
kolegės Aldonos, kuriai siunčia šilčiausius linkėjimus.

1,5–2 Eur, porą – 30 ct, salietro 
gumbą – 80 ct. 

Pusė litro medaus kainavo 3,5 
Eur, tiek pat sėmenų aliejaus – 4,5 
Eur, litras spanguolių – 3,5 Eur. Už 
dešimtį vištų kiaušinių prašė 2 Eur.

Didesnis šurmulys kitapus ha-
lės. Palaikiuose paviljonuose vėjyje 
plevėsavo nauji drabužiai (dėvėtų 
nebuvo), ant stalų – smulkesnės 
buities ir aprangos prekės. Pavasarį 
šaukė ir spalvingos sėklų pakuotės. 
Prie jų susibūrusios moterys klau-
sėsi pardavėjos patarimų, kokias 
berti į lovelius, kada persodinti į 
šiltnamius, o kurioms geriausiai 
augti dirvoje. Sėklų kainos, pa-
sak pardavėjos, tokios pat, kaip 
ir pernai – yra ir brangesnių, ir 
pigesnių. 

Autorės nuotrauka
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Tikri niekadėjai, bobausiai 
ir šunų vergai tie Kazlų žmo-
nės. Dar „gražesnių“ epitetų 
galėčiau parinkti, bet jie ne-
cenzūriniai, rimtas laikraštis 
nespausdins. Aš pasipiktinusi 
ir taip įsiutusi, kad net ne-

žinau, ko griebtis, į ką kreiptis? 
Manau, kad ne gatves ir šaligatvius 
reikia Kazluose dailinti, rūkoriams 
parke užuovėjas statyti, o piliečius 
auklėti ir bausti, kad jie savo kie-
mų, šaligatvių ir girios neterštų. O 
atrodo protingi, raštingi, išsilavinę, 
aukštuosius mokslus baigę... 

Matau per langus, kad jie 
dabar dienomis prie savo kompiu-
terių sėdi, darbus dirba iš namų. 
O rytais ir vakarais šunys juos 
išsiveda į lauką pasivaikščioti ir 
savo teritoriją pažymėti. Eina jie 
tokiu metu, kai seniūnė dar ne-
dirba, todėl bausti tokių niekadėjų 
negali – nedarbo valandos. Kai 
kas siūlo fotografuoti teršėjus ir 
dėti į socialinius tinklus – juk visi 
dabar gerus telefonus turi. Ale kas 
nori būti skundiku? Dabar jau ir 
šiukšliadėžės šunų išmatoms su-
rinkti pastatytos, tai negi sunku su 
maišeliu to nupenėto šunėko š... 
surinkti? Bet ne, bute ir laiptinėje 

Nutirpo sniegutis – 
pasirodė kakučiai

(ir kam butuose šunis laikyti, ką jie 
saugo?) teršti negalima, o kitur – 
kad ir tvanas! Tikrai tokie žmonės 
toliau savo urvo nieko nemato.

...Prieš keletą metų Kultūros 
centras su Marijampolės visuo-
menės sveikatos centru platino 
skrajutes apie tai, kokias ligas gali 
sukelti tie kačių ir šunų kakučiai 
(baisu!), čia nebepasakosiu. Ir 
„Suvalkietyje“ buvo apie tai rašyta. 
Ėjo moterys į mokyklas, aiškino 
vaikams, kaip prižiūrėti, kaip ve-
džioti šunis, kokie pavojai gresia. 
Tiek metų prabėgo, tie mokinukai 
užaugo, į didelius miestus pabėgo 
iš tos ap... Kazlų Rūdos, jau ir ne-
grįš. Sakau, jie tuose miestuose gal 
tikrai šunų nevedžioja ir neteršia. 
Kai kas iš tų, kur dabar į politikus 
išėjo, pažadėjo su šunimis ir jų 
vedžiotojais rodą daryti, ale, kaip 
sako: pažadėjo – patiešijo, nete-
sėjo – negriešijo... Kur bepasisuk 
– tiek daug protingų sėdi, galėtų 
sugalvoti kokią išeitį. O gal galima 
suregistruoti šunų laikytojus ir pa-
prašyti jų savo miestelyje padoriai 
elgtis? Tie ponai tai pėsti nevaikšto 
– va, jei kuris į tą šuns dovanėlę 
įmintų ir taip pasmirstų...

• Smulkiau apie įvykius •
Grumtynės 
dėl kaukės

Savaitgalį kaukės prekybos cen-
tre nedėvėjusią moterį bandę išvesti 
pareigūnai susidūrė su smurtu.

Penktadienį Kalvarijoje, Da-
riaus ir Girėno gatvėje esančiame 
prekybos centre „Maksima“, ap-
saugos darbuotojas pastebėjo pir-
kėją, kuri nedėvėjo veido apsau-
ginės kaukės. Apsaugininkas pa-
prašė, kad moteris užsidėtų kaukę, 
tačiau ši nereagavo. Darbuotojas 
iškvietė policijos pareigūnus. Pa-
truliai 56 metų kalvarijietę keletą 
kartų paragino užsidėti kaukę, bet 
ji nekreipė dėmesio. Tuomet buvo 
nuspręsta pirkėją sulaikyti ir išvesti 
iš prekybos centro. Kalvarijietė 
nepasidavė. Moteris priešinosi, 
apspardė pareigūnus. 

Visgi policija nugalėjo. Kalva-
rijietė išvesta iš prekybos centro 
ir sulaikyta.

Ji aiškino negalinti kaukės 
dėvėti dėl sveikatos, tačiau jokios 
medicininės pažymos nepateikė.

Moteris jau kartą administra-
cine tvarka bausta už kaukės ne-
dėvėjimą. Šį kartą jai gresia ne tik 
administracinė, bet ir baudžiamoji 
atsakomybė už pasipriešinimą 
policijos pareigūnams.

Savaitgalį smurtas 
liejosi per kraštus

Šeštadienį ir sekmadienį Ma-
rijampolės apskrities VPK pa-
reigūnai ne kartą buvo kviesti 
gesinti šeimyninius konfliktus. 
Kaip įprastai, smurto griebėsi 
apsvaigę žmonės. Pastaruoju metu 
daugėja atvejų, kuomet smurtauja 
moterys. 

Savaitgalį dėl smurto parei-
gūnai kelis kartus važiavo į Kazlų 
Rūdos savivaldybę. 

Šeštadienį, apie 23 valandą, 
Maironio gatvėje sugyventinių 
išgertuvės baigėsi muštynėmis. 
Pusę dvylikos nakties pareigūnai 
gavo pranešimą, kad keturiasde-
šimtmetį vyrą muša neblaivi sugy-
ventinė. 42 metų moters kraujyje 
aptikta 1,79 prom. alkoholio. Su-
gyventinis buvo dar girtesnis. Jam 
nustatytas 2,22 prom. girtumas. 
Moteris sulaikyta, o kadangi ir ji 
pasiskundė sugyventinio smurtu, 
areštinėje atsidūrė abu. 

Sekmadienį Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės Kvietkapušio kaime 
38 metų vyras, kuriam nustatytas 
2,74 prom. neblaivumas, susipešė 
su motina. 63 metų moteris taip 
pat buvo neblaivi. Jos kraujyje 
buvo 1,12 prom. alkoholio. Sūnus 
paaiškino, kad geriant tarp jo ir 
motinos kilo konfliktas. Įpykusi 
mama sudavė sūnui per veidą. 
Moteris sulaikyta. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Ąžuolų Būdos 
miške rastas 

ginklas
Marijampolės apskrities VPK 

pareigūnai aiškinasi, kam galėjo 
priklausyti Kazlų Rūdos savival-
dybės miške rastas ginklas. 

Kovo 1 dieną Kazlų Rūdos 

savivaldybės gyventojas pareigū-
nams pranešė Ąžuolų Būdos miške 
aptikęs šautuvą.

Anot gyventojo, jis turi įsigi-
jęs metalo ieškiklį ir laisvalaikiu 
mėgsta ieškoti įvairių metalinių 
daiktų. Tai vyro hobis. Pirmadienį 
jis klaidžiojo po Ąžuolų Būdos 
mišką. Metalo ieškiklis vienoje 
vietoje užfiksavo radinį. Šis buvo 
po žeme. Gyventojas atkasęs žemę 
aptiko ginklą. Pirminiais duome-
nimis, tai galėtų būti karo laikų 
ginklas „Mauser 98K“ . Kartu 
buvo keturi šoviniai. 

Įvykio aplinkybės tiriamos.

Degė kaminai
Prasidėjo kalendorinis pavasa-

ris, tačiau ugniagesiai gelbėtojai 
ir toliau registruoja pranešimus 
apie gaisrus. Pastaruoju metu bene 
dažniausi iškvietimai dėl degančių 
dūmtraukių. 

Pasak Marijampolės priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos pareigū-
no Alfonso Girto, taip nutinka 
todėl, kad į dūmtraukius išeina 
šaltas dūmas, kartu su juo drėgmė 
ir užkemša kaminus suodžiais.

Sekmadienį, apie 17 val., 
ugniagesiai skubėjo į Vilkaviškio 
rajono Keturvalakių miestelį. 
Liepų gatvėje esančiame dviejų 
aukštų namo kamine užsidegė 
suodžiai. 

Gaisrininkai gyventojams pa-
tarė išeiti iš namo, o patys budėjo 
ir prižiūrėjo statinį, kol suodžiai 
išdegė. 

Pirmadienį dėl tokios pat 
priežasties ugniagesius kvietė Ma-
rijampolės savivaldybės  Sasnavos 
miestelio Sūduvos gatvės gyven-
tojai. Žmonės išsigando pamatę iš 
kamino kylančias liepsnas.  

Gaisro gesinti atvykę ugniage-
siai nustatė, kad kaminas neįkai-
tęs, budėjo, kol išdegė suodžiai. 

Renovuotame 
socialinių būstų 

name degė rūsys
Šeštadienį Marijampolės prieš-

gaisrinės gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnai gavo pranešimą apie 
Marijampolėje, Vytauto gatvėje, 
naujai renovuotame socialinių 
būstų name kilusį gaisrą.

Iš penkių aukštų namo rū-
sio veržėsi dūmai. Atskubėję 
gaisrininkai nustatė, kad rūsyje 
dega patalpa, kur įrengta van-
dens apskaitos skydinė, darbo 
reikmenis čia laiko ir valytoja. 
Durys buvo užrakintos. Patekę į 
vandens apskaitos patalpą ugnia-
gesiai pamatė, kad dega kėdė ir 
valytojos reikmenys. Aprūko 12 
m² patalpa. 

Pasak ugniagesių, pirminiais 
duomenimis, gaisras galėjo kilti 
dėl neatsargaus elgesio. Spėjama, 
kad kažkas patalpoje rūkė ir paliko 
neužgesintą nuorūką. 

Pirmadienį Vilkaviškio rajono 
Teiberių kaimo Alyvų gatvėje užsi-
degė dviejų butų mūrinis namas. 
Atvykę ugniagesiai žmones rado 
kieme. Degančias stogo kons-
trukcijas gyventojai užgesino iki 
ugniagesių atvykimo. 

Po internetine 
prekyba šunimis 
slepiasi sukčiai

Marijampolės regione sukčiai 
atrado puikų pasipelnijimo šaltinį 
– internetinę prekybą veisliniais 
šunimis. Skelbimų portaluose 
jie deda skelbimus, kad parduo-
da tam tikros veislės šuniukus. 
Sulaukę pirkėjų avanso, pinigus 
pasiima ir dingsta. Per pastarąsias 
savaites registruoti jau trys tokie 
atvejai.

Vasario 28-ąją 22 metų ma-
rijampolietė policijai pranešė 
mėnesio pradžioje internetiniame 
skelbimų portale radusi skelbimą 
apie parduodamus samojedų 
veislės šuniukus. Jų nurodyta 
kaina skelbime buvo 500 eurų. 
Susisiekusi telefonu su pardavėju, 
marijampolietė gavo nurodymą 
į jo sąskaitą pervesti 250 eurų 
avansą. Sulaukęs pinigų šuniukų 
pardavėjas dingo, jo telefonas 
išjungtas. 

Prieš savaitę į policiją kreipėsi 
keturiasdešimtmetis Vilkaviškio 
gyventojas. Jis papasakojo, kad 
vasario 20 d. internetiniame skel-
bimų tinklalapyje rado skelbimą 
apie parduodamą pudelių toy 
veislės šunį, kurio kaina 750 eurų. 
Susisiekęs su pardavėju mobiliuoju 
telefonu, vilkaviškietis susitarė dėl 
šuns pirkimo. Už gyvūną vasario 
21 d. vyras į nurodytą sąskaitą 
pervedė avansą – 350 eurų. Nuo 
to laiko su pardavėju susisiekti 
nepavyksta. 

Lygiai taip nuo tariamai šunis 
pardavinėjančių sukčių nukentėjo 
ir 48 metų vilkaviškietė. Vasario 
15-ąją internete radusi skelbimą 
apie parduodamą Jorkšyro veislės 
šunį, moteris susitarė keturkojį 
įsigyti už 300 eurų. Vilkaviškietė 
pervedė 300 eurų į nurodytą sąs-
kaitą, tačiau nei šuns, nei pinigų 
neatgavo. 

Kas išdaužė 
bendrovės 

langus?
Sekmadienį policija gavo 

Marijampolėje veikiančios ben-
drovės vadovo pareiškimą apie 
nusiaubtas patalpas. Apie 12 val. 
į bendrovę atėję darbuotojai pa-
matė, kad išdaužti pastato langai, 
apgadintos dvejos įėjimo durys. 
Bendrovės vadovas nuostolius 
įvertino 500 eurų. Policija pradė-
jo ikiteisminį tyrimą. Jo metu bus 
aiškinamasi, ar teritorija nebuvo 
stebima vaizdo kamerų, taip pat 
kam galėjo užkliūti bendrovės 
pastatas.  

Kovo 1-osios naktį, apie 2.45 
val., Kalvarijos savivaldybės 
Jungėnų kaimo Stoties gatvėje 
į tvorą atsitrenkė automobilis 
„VW Passat“ ir ją apgadino. 
Kadangi iš automobilio parūko 
dūmai, išsigąsta, kad jis neužsi-
degtų. Todėl į incidentą iškviesti 
ugniagesiai gelbėtojai, kurie 
atjungė transporto priemonės 
akumuliatorių.

(Nukelta į 14 psl.)
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Skelbiantis „Suvalkietyje“ 5 kartus, 6-asis 
skelbimas – n e m o k a m a i !

(Atkelta iš 13 psl.)

PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66066. 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. 61.

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

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

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

 3460.

Užs. 1237.
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.

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.

Užs. 92.

Visų markų automobilius 
(būklė nesvarbi). Atsiskaito iš 
karto, išrašo utilizavimo pažymas 
paspirtukams. Tel. 8 645 67488.  
 Užs. 52.

-------------------------------------
Traktorius MTZ, T-40, mėšlo 

kratytuvą, lėkštes, javų kombainą. 
Tel. 8 630 93471.  Užs. 85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iš kur čia tas mano pasipikti-
nimas kilo? Ogi vakar išsliūkinau 
iš savo namų po ilgos pertraukos 
pabimbinėti, gal ką gražaus snie-
gui tirpstant pamatysiu. Centre, 
prie baseino, prie parduotuvių, 
geležinkelio stoties ir didžiajame 
mikrorajone lyg ir viskas gražu, 
čia gal ir šunų niekas nelaiko arba 
šeimininkai sąmoningi, tvarkingi, 
nes tiek namų aplink, tai ir akių 
daugiau visas negeroves mato... Na, 
bet tame kvartale Daukanto gatvėje 
kas darosi! Nereikėjo nė laukti, kada 
sniegas nutirps, aplink mokyklą, 
Sporto centrą – šunų išmatų krūvų 
krūvos... Ir niekur visa tai nedings, 

Automobilių 
laužyne aptikta 
vogtų detalių

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai pranešė, kad vienoje 
bendrovėje aptiko galimai vogtų 
automobilių detalių.

Anot policijos, buvo gauta 
informacija, kad Vingio gatvėje 
esančioje naudotų automobilių 
detalių išparduotuvėje yra vogtų 
detalių.

Pareigūnai surengė patikrinimą. 
Jo metu autolaužyne aptikta ir gali-
mai vogtų automobilių detalių. 

• Smulkiau apie įvykius •
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 

dėl nusikalstamu būdu gauto 
turto įgijimo. 

Pirmadienį į policiją pagalbos 
kreipėsi Marijampolėje, Gėlyno 
gatvėje įsikūrusios bendrovės 
administracija. 

Pasak įmonės atstovų, praėjusių 
metų gruodžio 31-ąją 26 metų Ma-
rijampolės savivaldybės gyventojas 
bendrovės įrankių nuomos padali-
nyje išsinuomojo kampinį šlifuoklį 
„Bosh“ ir jo laiku negrąžino. Dėl to 
įmonė patyrė 336 eurų turtinę žalą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
svetimo turto pasisavinimo. 

„Suvalkiečio“ informacija

Pareigūnai nuolatos rengia patikrinimus automobilių laužy-
nuose.                                                         Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

vaikučiai lakstys, žais, smėlyje kaps-
tysis. O kai susirgs bjauria liga, vėl 
visi dejuos – iš kur tai, ar vėl kokia 
korona užpuolė... Juk visos ligos, 
nelaimės ir blogybės tik iš žmonių 
kvailumo ir tvarkos nesilaikymo. 

Taigi visus svarbių instancijų 
darbuotojus kviečiu prieš darbo 
dienos pradžią ar per pietų per-
trauką į paskutinį žiemos ar pirmą 
pavasario žygį aplink Sporto centrą. 
Manau – jums patiks. Ir bus apie ką 
galvoti prie kompiuterių sėdint.

Pamiškės BARBUTĖ
Kalba netaisyta (redakcijos 

pastaba). Ir dar – baudos už Bar-
butės minimus dalykus ne tokios 
jau mažos – pasidomėkite.

Nutirpo sniegutis – 
pasirodė kakučiai

(Atkelta iš 13 psl.)

2018 m. spalio 26 d. Eu-
ropos Komisijos patvirtintame 
tarpvalstybinio projekto „Rail 
Baltica“ įgyvendinimo sprendime 
nurodyta, kad iki 2025 m. gruo-
džio 31 d. turi būti pastatytas 
elektrifikuotas geležinkelio dvi-
kelis, sujungsiantis Estiją, Latviją, 
Lietuvą ir Lenkiją. „Rail Baltica“ 
projektas yra labai svarbus Kaz-
lų Rūdos savivaldybei ir Kazlų 
Rūdos miestui, kurio teritoriją 
esamas geležinkelio transporto 
koridorius dalija į dvi dalis – šiau-
rinę ir pietinę. Abi miesto dalys 
turi tris jungtis per geležinkelį – 
vieno lygio sankryžas J. Žemaitės 
g. ir Miškininkų g. ir pėsčiųjų 
viaduką S. Daukanto g. Augant 
geležinkelio transporto srautams 
esamos pervažos bus didžiulis 
kliuvinys miesto gyventojams, 
norintiems pasiekti anapus gele-
žinkelio esančią miesto dalį.

Įgyvendinant projektą, Kazlų 
Rūdos savivaldybės teritorijoje 
bus planuojama dvikelė elektri-
fikuota 249 km/val. greičio „Rail 
Baltica“ geležinkelio linija bei 

Kaip Kazlų Rūdą palies 
„Rail Baltica“ projektas?

jos jungtys su esama regionine 
Kazlų Rūdos geležinkelio stoti-
mi, atitinkamai perplanuojami 
automobilių keliai. Taip pat pa-
gal Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerijos išduotas 
planavimo sąlygas, Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje numato-
ma suplanuoti karinės technikos 
krovos stotį, atitinkančią NATO 
ir Europos Sąjungos karinius 
infrastruktūros reikalavimus, po 
kurių atsiras pakrovimo ir iškro-
vimo rampos, galimybė priimti 
3 traukinių sąstatus vienu metu, 
transporto priemonių stovėjimo, 
manevravimo zonos bei aikštelės, 
patogus susisiekimas su esamo-
mis geležinkelio stotimis. Kazlų 
Rūdoje numatoma regioninė 
„Rail Baltica“ keleivių stotis. 
Tai reiškia, jog pro ją bus galima 
jungtiniais reisais keliauti iki Ta-
lino, Varšuvos, vėliau – ir Berlyno 
ar Vienos.

Šiuo metu planuojamos dvi 
„Rail Baltica“ naujos vėžės gali-
mybės – pro Plutiškių seniūniją, 
lygiagrečiai „Via Baltica“ keliui 

arba nuo Jūrės miestelio iki Beb-
ruliškių, netoli Senažiškių sodų. 
Konkretus pasirinkimas bus aiškus 
2022 metais.

Siekiant apginti Kazlų Rūdos 
savivaldybės gyventojų intere-
są, savivaldybės meras Mantas 
Varaška aktyviai dalyvauja susi-
tikimuose, kuriuose aptariami 
su  projektu „Rail Baltica“ susiję 
klausimai. Parašytas ne vienas 
raštas LR Susisiekimo ministeri-
jai, Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerijai, Kelių direk-
cijai su raginimu, atkreipti dėmesį 
į ypatingą situaciją Kazlų Rūdoje 
ir ieškoti miestui bei savivaldybei 
būtinų sprendimų, siekiant pa-
gerinti gyvenimo sąlygas po to, 
kai atsiras nauja vėžė. Siekiama, 
kad į „Rail Baltica“ projektą būtų 
įtrauktas vakarinis Kazlų Rūdos 
miesto aplinkkelis, įrengiant bent 
dvi dviejų lygių geležinkelių per-
važas (viadukus) per esamą seną 
„Rail Baltica“ vėžę ir Kaliningrado 
koridorių. 

Kazlų Rūdos savivaldybės 
informacija

Abi miesto dalys turi tris jungtis per geležinkelį.                                     Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka  

Užs. 214.
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Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

NETEKTYS

UŽJAUČIA

Lošimas  Nr. 1299    
Data: 2021-02-28

64  66  16  58  20  01  35  24  27  03  55  62  15  41  38  75  40  
53  49  56  57  28  02  05  19  34  68  44  14  11  50  07  74  51  46  
54  33  37  52 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės); 39  22  60  47  30  
23  69  70  42  32  31 (visa lentelė).

Prizai: visa lentelė – 17977  Eur, įstrižainės – 14 Eur, eilutė – 2 Eur, 
keturi kampai – 1,5 Eur.

Laimėjimai:
0041528  – automobilis „Renault Captur“,
029*446, 000*852, 035*569  – kvietimas į TV studiją.

TELELOTO

„JUODELIAI“ SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė 

UAB ,,Juodeliai” darbui Marijam-
polės gamybiniame padalinyje 

(Medeinos g. 3, Nendriniškių k., 
Marijampolės sav.) kviečia prisijungti 

prie naujos komandos:

CEChO DArBUOtOJUS
Siūlome 700 Eur „į rankas“
Pjovimo Staklių 

OpErAtOrIUS
Siūlome 800–1000 Eur „į rankas“ 

EkSkAvAtOrIAUS 
vAIrUOtOJUS

Siūlome 800–1100 Eur „į rankas“ 
AUtOkrAUtUvO 

vAIrUOtOJUS
Siūlome 700–1000 Eur „į rankas“

ElEktrikuS-
AUtOMAtIkUS

Siūlome 900–1300 Eur „į rankas“ 
ŠaltkalviuS-

rEMOntInInkUS
Siūlome 700–1000 Eur „į rankas“

Darbuotojus vežame autobusu 
arba kompensuojame kurą 

(yra papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir 

nuo rezultatų priklausantį darbo 
užmokestį!

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

Užs. 7. 

Šeimos klinika ieško ben-
drosios praktikos slaugyto-
jos darbui vieno etato krūviu. 
Atlyginimas – per 900 Eur į ran-
kas po bandomojo laikotarpio. 

Kreiptis el. p. seimosklinika.
marijampole@gmail.com Užs. 183.

DĖMESIO
PERSIKĖLĖME! AUDINIAI 

iš Vasaros g. 47, Marijampolė, 
persikėlė į J. Dailidės g. 9A (buvu-
si Muzikos mokykla). Tel. 8 612 
94232.  Užs. 115.

---------------------------------- 
Kovo 12 d. (penktadienį) 18 

val. Marijampolės sporto centre 
(Sporto g. 1) vyks sporto klubo 
„Suvalkijos ąžuolas“ visuotinis 
narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Klubo pirmininko rinkimai.
2. Klubo valdybos rinkimai.
3. Kiti klausimai.

Pirmininkas
Užs. 218.

REIKALINGA
UAB „MAVISTA“ reikalingi 

šaltkalviai-santechnikai, vamzdynų 
suvirintojai elektra ir/arba dujomis. 
Atlyginimas 1100–2200 Eur.

Reikalavimai: 2 metų ir daugiau 
darbo patirtis, suvirintojams – kva-
lifikacijos sertifikatas.

Kreiptis darbo dienomis 8–17 
val. Tel.: (8 343) 73868, 8 685 
21286.  Užs. 110.

---------------------------------- 
UAB „Kalstata“ ieško:
- plataus profilio statybos 

darbininkų,
- betonuotojų,
- suvirintojų.
Darbas Marijampolėje ir 

aplink ją. Kreiptis tel.: +370 685 
30212, +370 652 88665. Užs. 164.

---------------------------------- 
Įmonei Marijampolėje reikalingas 

inžinierius-elektrikas. Atlyginimas 
– 1200 Eur, atskaičius mokesčius. 
Kreiptis tel. 8 698 46521.  Užs. 211.

PARDUODA
1,72 ha dirbamos žemės Kalva-

rijos sav. Tarprubežių k., Mokyklos 
g. 41. Kaina – 3000 Eur. Tel. 
8 638 73795.  Užs. 194.

----------------------------------
Dujinį šildytuvą „Agni“ ir 

puscukrinius runkelius. Tel. 8 614 
31490.  Užs. 139.

---------------------------------- 
MTZ-82 traktoriaus frontali-

nį krautuvą, 4 padangas 215/65 
R16C. Tel. 8 604 37899.  Užs. 121.

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

Skaldytos juodalksnio, ber-
žo, uosio malkos. Tel. 8 610 
45504.  Užs. 14.

----------------------------------
Pigiai – supjautas ir nesu-

pjautas juodalksnio atraižas 
(pakais), pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 645 34667.  Užs. 15.

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

ir rąsteliams. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 602 09301.  Užs. 16.

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

ir uosio skaldytas malkas. Tel. 8 
609 73915.  Užs. 17.

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

skaldytas, atraižas (pakais). Tel. 
8 699 40234.    Užs. 18.

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

ir beržo malkas, atraižas, pju-
venas didmaišiuose. Tel. 8 690 
27280.  Užs. 19.

--------------------------------
Alksnio, beržo, skroblo mal-

kas: pjautas, rastais, trinkomis ir 
pjautas, nepjautas atraižas. Tel. 8 
675 03772.  Užs. 20.

---------------------------------- 
Atraižas pakais ir pjautas; mal-

kas rąstais, kapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 
8 637 61121   Užs. 68.

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

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

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

pjautas, kapotas ir stambias, 
sausas supjautas ir pakais atrai-
žas. Tel.: (8 343) 30027, 8 637 
59441. Užs. 21.

---------------------------------
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. 
Tel. 8 636 12593.  Užs. 69.

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

ir rąsteliais beržo, alksnio malkas. 
Supjautas ir nepjautas atraižas. 
Tel.: 8 642 55133, 8 681 21353. 
 Užs. 26.

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

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

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

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

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404 Užs. 2017. 

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

dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.    Užs. 1345. 

---------------------------------- 
Įvairiais kiekiais VEŽAME 

ŽVYRĄ, PLAUTĄ ŽVYRĄ, SMĖ-
LĮ, SKALDĄ. Tel.: 8 610 45504, 
8 699 40234.   Užs. 131.

----------------------------------
Remontuoja javų kombaino kra-

tomąsias lentas. Prekiauja kratomųjų 
lentų laiptuota skarda. Tel.: (8 343) 
50413, 8 687 26184.  Užs. 122.

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

ir statome nerūdijančio plieno ka-
minų įdėklus. Pristatomieji apšiltinti 
kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 
64490.  Užs. 1344.

---------------------------------- 
3,6 t mini ekskavatoriaus ir 

traktoriaus paslaugos, drenažo 
įrengimas. Kasimo gylis – iki 3,2 
m. Tel. 8 689 54131.  Užs. 13.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938. Užs. 1548.

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

mažais kiekiais. Per dieną apdoroju 20 
kub. m. Tel. 8 689 54131.  Užs. 12.

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

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sody-
bų tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 878.

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

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

---------------------------------- 
Advokato ir mediatoriaus pa-

slaugos civilinėse bylose. Kreiptis į 
A. Sakalauskienę tel. 8 612 71925 
ar elektroniniu paštu aldone.saka
lauske@gmail.com.  Užs. 216.

---------------------------------- 
Mobiliu gateriu pjaunu medieną 

iki 9 m ilgio, „kreizuoju“ lentas 
kliento kieme. Pjaunu ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.  Užs. 167.

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

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

---------------------------------- 
Vairavai išgėręs? Susigrąžink 

„teises“ anksčiau. Alkoblokų mon-
tavimas, nuoma, pardavimas. Tel. 
8 659 92202.  Užs. 89.

---------------------------------- 
Neturinti žalingų įpročių koman-

da atlieka visus vidaus apdailos darbus. 
Garantuojame geriausią kainą ir koky-
bę. Tel. +370 636 02523.  Užs. 93.

---------------------------------- 
Atliekame statybos darbus: mūras, 

betoniniai pamatai ir sąramos, medinės 
karkasinės konstrukcijos, tinkavimas, 
sienų šiltinimas, stogų dengimas ir kt. 
Tel. 8 612 28446.  Užs. 192.

Mirė Juozas NARUŠEVIČIUS, gim. 1931 m.
Palaidotas Liudvinavo kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Renata ČEŠKEVIČIENĖ, gim. 1969 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Romas KUBELDZIS, gim. 1953 m., gyv. Marijampolėje.
Palaidotas Gudelių kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Joana Vitalija VILKAITIENĖ, gim. 1937 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Kazys Viktoras KRYŽIOKAS, gim. 1931 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame Juditą Matusevičienę, jos broliui mirus.
Kalvarijos sav. Trakiškių kaimo bendruomenė Užs. 207.

REIKALINGI TEChNI-
KOS OPERATORIAI (buldo-
zerio ir mini krautuvo) DIRBTI 
STATYBOSE. Suteikiame sociali-
nes garantijas, mokame už viršva-
landžius, atlyginimas – nuo 1000 
Eur. Tel. +370 665 92313.     

Užs. 208.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

Informuojame pastatų, esančių 
Gedimino g. 41, Kazlų Rūda, savi-
ninkus ir jų įgaliotus asmenis, kad 
UAB „Formetra“ matininkė Edita 
Maksvytienė (kvalifikacijos pažymė-
jimo Nr. 2M-M-147) 2021 m. kovo 
10 d. 10 val. vykdys žemės sklypo, 
esančio Pušų g. 1, Kazlų Rūda, ribų 
ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informaci-
jos, prašome kreiptis į UAB „For-
metra“ adresu Vilniaus g. 35A, 

Kazlų Rūda, el. paštu formetra@
gmail.com arba telefonu 8 655 
50459.           Užs. 210.

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

(kadastro Nr. 5194/0003:358), 
esančio Marijampolės sav., Liudvi-
navo sen., Želsvos k., savininką V. 
K. ir suinteresuotus asmenis, kad 
UAB „Geomatininkai“ matininkas 
Andrius Bitkevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2601) 
2021-03-16 10.30 val. vykdys že-
mės sklypo (proj. Nr. 423), esančio 
Marijampolės sav. Liudvinavo sen. 
Želsvos k., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geomati-
ninkai“, adresu Vasario 16-osios g. 
7-1, Kaunas, el. paštu info@geoma
tininkai.lt arba telefonu +370 633 
15303.  Užs. 209.

ĮVAIRŪS
Aplinkos priežiūra, kraštovaiz-

džio projektavimas. 
Geniu medžius, karpau gyvatvo-

res, pjaunu malkas. 
Superku vašką ir kasu sniegą. 

Tel. +370 642 44269.  Užs. 86.

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

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

---------------------------------
Geros kokybės baltarusiškus 

durpių briketus (sveriame jūsų 
kieme). Tel. 8 659 85001.  Užs. 76.

---------------------------------
Durpių briketus, medžio 

pjuvenų briketus, akmens anglis. 
Pristato. Tel. 8 659 45419.     Užs. 
56.

-----------------------------------
Valuckų ūkis nuolat – įvairios 

paskirties bulves, kukurūzus, 
garstyčias. Tel.: 8 652 73696, 
8 615 87110.  Užs. 99.

----------------------------------- 
Šieną, avižas ir avižų bei vikių 

mišinį, avižų šiaudus su dobi-
lais, šiaudų ritinius. Tel. 8 611 
50035.  Užs. 111.

-----------------------------------
Grūdus, šieno ir šiaudų „kit-

kas“. Tel. 8 643 40008.  Užs. 138.
-----------------------------------
Įvairius grūdus. Tel. 8 611 

25234.  Užs. 100.
-----------------------------------
Šieno ritinius. Tel. 8 672 

34503.  Užs. 215.
-----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 600 60827.            

                                         Užs. 203.
------------------------------------

VIŠTAITĖS
4–5 mėn. įvairių spalvų viš-

taites. Marijampolė. Tel. 8 685 
78204.        Užs. 118.    

------------------------------------   
VIŠTAITĖS IR ABVILNIAUS 

PAUKŠTYNO MĖSINIAI 
VIŠČIUKAI! 

JŪSŲ UŽSAKYMUS PRISTA-
TYSIME Į NAMUS

Užsakymai priimami: 4,5–5 
mėn. rudoms, raiboms, juodoms, 
pilkomis, baltoms (leghornai) 
vištaitėms (kaina 6 Eur su prista-
tymu). AB VILNIAUS PAUKŠ-
TYNO mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti.  
PRISTATOME. Prekiaujame ir 
vietoje: ALVITAS, darbo dienomis 
17–20 val. Tel.: 8 611 51770, 8 
612 17831.  Užs. 219.

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

PREKIAUSIME VAKCINUO-
TOMIS VIŠTAITĖMIS!!!
Kovo 5 d. (penktadienį) pre-

kiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
kurios gyvena 4–5 metus. 

Kombinuotaisiais pašarais. 
PRISTATOME Į NAMUS. AT-
VEŽIMAS NEMOKAMAS. Ve-
žame nuo 5 vištų. Tel.: 8 623 
04888, 8 612 75682, Alytaus r., 
Nemunaitis.  Užs. 212.

Užs. 213.
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Ketvirtadienį
Dainos, Vacės, Kazio ir 

Kazimiero vardadieniai.
Saulė teka 7.05 val., 

leisis 17.58 val. Dienos 
ilgumas 10.53 val. Mėnulis 
pilnatis.

Penktadienį
Giedrės, Klemenso ir 

Virgilijaus vardadieniai.
Saulė teka 7.02 val., 

leisis 18 val. Dienos 
ilgumas 10.58 val. Mėnulis 
pilnatis.

Šiandien
Tulės, Nonitos, Kuni-

gundos ir Uosio varda-
dieniai.

Saulė teka 7.07 val., leisis 
17.56 val. Dienos ilgumas 
10.49 val. Mėnulis pilnatis.

ORAI

• Sportas •

Redaktorė Birutė Montvilienė ........ tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina)  tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai .......................................................................................................  tel. 8 605 19406
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
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt

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.

Laikraščio pristatymas
Plėtros vadovė Eglė Burbaitė .................................. tel. (8 343) 53967 el. p. egle@suvalkietis.lt
Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Stankevičienė .. tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  ...... tel. 8 616 53041, el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 
Leidybos skyrius
Rimantas Vosylius .......................................... tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@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
Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako. Užsakomi straipsniai žymimi .  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“ leidybos skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė.    Tiražas 3690.                       Užsakymo Nr. 18.   

Projekto „Pažinimo laboratorija“ parama – 10 000 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 10 500 Eur.

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 3 vaiku-
čiai: mergaitė ir 2 berniukai.

Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, sulaukusius mažojo 
Stebuklo ir kviečiame savo džiaugsmu pasidalinti su bendruomene! 
Savo vaikučio nuotrauką atsiųskite į „Suvalkiečio“ redakciją el. 
paštu egle@suvalkietis.lt, kartu nurodykite tėvelių vardus, pavardes, 
gyvenamąją vietą, vaikelio gimimo dieną, valandą, ūgį ir svorį. 
Informaciją skelbsime trečiadienio numeryje.

„Suvalkiečio“ informacija

Trečiadienio dieną tankesni debesys pamažu plis į didesnę šalies dalį, kai kur tvyros rūkas, o su rūku gali kristi smulki dulksna. Vidutinio stiprumo vėjas pradės pūsti 
iš pietvakarių. Temperatūra dieną dėl tankėjančių debesų nekils aukščiau 2–7 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žiema bandys priminti apie save. Naktį vietomis, dieną 
daug kur numatomi krituliai: lietus, pereinantis į šlapdribą, sniegą. Vidutinio stiprumo pietvakarių vėją keis apysmarkis šiaurės vakarų vėjas. Į šalį veršis šalto oro masė, 

naktį temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną sušils tik iki 1–4 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį tik kai kur negausiai pasnigs, dangus pragiedrės, todėl 
pašals iki 2–7 laipsnių šalčio, formuosis plikledis. Dieną debesys bus tankesni, negausiai pasnigs daug kur, temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Airidas 
Bendaravičius – 

Lietuvos čempionas
LSU lengvosios atletikos manie-

že Kaune vyko Lietuvos lengvosios 
atletikos jaunių čempionatas, kuria-
me startavo jaunieji Marijampolės 
sporto centro (MSC) sportininkai. 
Geriausiai sekėsi trenerio Vlado 
Komisaraičio treniruojamam bė-
gikui Airidui Bendaravičiui, kuris 
pirmąją varžybų dieną tapo 2000 
m kliūtinio bėgimo rungties čem-
pionu. Antrąją varžybų dieną Airi-
das iškovojo sidabro medalį 1000 
m bėgimo rungtyje.

Giedrius Valinčius 
garsina Lietuvą 
ir Kalifornijos 

baptistų 
universitetą

Jungtinėse Amerikos valstijose, 
Siatle, vyko Vakarų atletikos konfe-
rencijos kroso čempionatas, kurio 
nugalėtoju tapo marijampolietis 
MSC auklėtinis Giedrius Valinčius 
(nuotr.), šiuo metu studijuojan-
tis Kalifornijoje ir atstovaujantis 
Baptistų universiteto sportininkų 
komandai. 8 km bėgimo distan-
ciją Giedrius įveikė per 24 min. 
28.40 sek. ir tapo čempionato 
nugalėtoju. Komandinėje įskai-
toje G.Valinčiaus atstovaujama 
ekipa taip pat tapo nugalėtoja tarp 
keturiolikos Vakarų konferencijos 
komandų. Giedriaus treneris – 
Vladas Komisaraitis. 

Viskas prasidėjo nuo genio. O 
gal – nuo voverės?

...Genys miško klevo viršūnėje 
prakapojo žievę ir sulaukęs, kol 
medžio žaizda prisipildys sulos, 
gėrė iš jos, vis sugrįždamas ir mė-
gaudamasis.

Voverė pragraužė žievę ir sulą 
laižė, liksnojo liežuvėliu – negi 
atsisakysi tokio pavasario gardu-
myno?

Vėliau atskrido zylės ir taip 
pat gėrė klevo sulą, o apie tokį 
malonumą garsiai paskelbė miš-

„Tornado“ 
kovotojai garsina 

Marijampolės 
vardą

Kiokušin karatė klubo „Tor-
nadas“ kovotojai Marijampolės 
vardą garsino pasaulinėse „online“ 
kata rungties varžybose. Lietuvos 
kiokušin federacijos surengtose 
nuotolinėse varžybose tarpusavyje 
rungėsi 1000 dalyvių iš 26 šalių. 
Marijampoliečiai – trenerių Va-
liaus ir Karolio Rudžių auklėtiniai 
Raminta Makackaitė, Arnas Juo-
dėnas, Justas Nemanius, Vytaras 
Pivoras iškovojo keturis medalius.

MSC sportininkai 
iškovojo dvi 

prizines vietas
Kėdainiuose vyko atviras Lie-

tuvos dziudo jaunių (U18) ir 
jaunučių (U15) čempionatas. 

Po ilgos pertraukos startavę 
MSC sportininkai iškovojo dvi 

prizines vietas: Erikas Žaltauskas 
(U15) čempionate svorio kat. 
+81 kg iškovojo II vietą (tren. 
Zinaida Grinevičienė) ir Arnas 
Luščikas (U18) čempionate (+90 
kg) iškovojo III vietą (tren. Irma 
Gasperavičienė).

Pasirengimas 
sezonui užbaigtas 

pergale
„Sūduva“ per paskutines kon-

trolines rungtynes įveikė Kėdainių 
„Nevėžį“ 1:0 (0:0).

Marijampoliečių futbolo ko-
manda visas rungtynes kontro-
liavo žaidimo eigą, tačiau kurti 
pavojingas progas prie varžovų 
vartų ir jomis pasinaudoti nesi-
sekė. Ledus pavyko pralaužti 77 
min., kai Xavi Auzmendi vieną 
prieš vartininką išvedė Jevgeną 
Jefremovą, o ukrainietis pasiuntė 
kamuolį į vartus.

Po šių kontrolinių rungtynių 
jėgas „Hikvision“ arenos manieže 
išbandė abiejų klubų B komandos. 
Mačą rezultatu 6:2 (1:1) laimėjo 
marijampoliečiai.

„SC-Atakos“ 
krepšininkai 

reguliarųjį sezoną 
baigė pirmoje 

vietoje
Pirmojo etapo kovas RKL B di-

viziono pirmenybėse baigė Kazlų 
Rūdos „SC-Atakos“ krepšininkai. 
Tomo Bietkio treniruojama ekipa 
finišavo iškovodama dar vieną per-

„Torndado“ klubo nuotrauka 

galę, solidžiu skirtumu – 100:61 
įveikdama Ignalinos „Vilkakalnio“ 
komandą. Tai buvo jau 16-oji 
Kazlų Rūdos ekipos iškovota per-
galė iš 17 rungtynių.

Baigusi reguliarųjį sezoną Kaz-

lų Rūdos komanda dabar jau 
nekantriai laukia lemtingų kovų – 
aštuntfinalio akistatos, kuri turėtų 
prasidėti apie kovo vidury.

„Suvalkiečio“ informacija

Sulos – visiems po lašą
kui. Prisistatė bukutis, pasirodė 
mažasis margasis genys – sulos 
ragauti.

Klevo žieve srūvanti sula pri-
viliojo muses, prišaukė drugelius. 
Saulei šviečiant gerti tokį skanėstą 
yra tikro pavasario laimė.

...Vakare atvėso, sula nustojo 
tekėjusi. Atrodė, kad visi apie ją 
pamiršo. Tačiau išauš rytas, švyste-
lės saulė, ir klevas vėl pakvies visus 
į vaišes – pasiūlys po lašą sulos.

Selemonas PALTANAVIČIUS

Ir dagilis paragaus sulos...                    Autoriaus nuotrauka         


