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Nijolė LINIONIENĖ

Taigi: šiandien jau birželis ir 
netrukus įsitikinsime, kaip čia 
mums pavyko tą vasarą pasveikin-
ti. O prisimenant šventę galima 
pasidžiaugti, kad iš ankstesniųjų 
metų atėjusios tradicijos tęsiamos. 
Renginiai prasidėjo savaitės vidu-
ryje jaunimo iniciatyvomis, teatra-
lizuotu garsinių pasakų skaitymu 
Vytauto parke – taip atidarytas 
sezonas, truksiantis visą vasarą 
ir ankstesniais metais sulaukęs 
didelio populiarumo, lėlių teatro 
premjera. Tradicinė šventės uver-

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nistrė Jurgita Šiugždinienė lankosi 
regionuose. Praėjusį penktadienį ji 
apsilankė Marijampolės ir Kazlų Rū-
dos savivaldybėse. Vyko susitikimai 
su savivaldybių vadovais, adminis-
tracijų specialistais. Ministrė pristatė 
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą 

Pražydęs dangus, skambančios erdvės – 
tradicijos ir viltis

Paskutinės gegužės dienos jau daug metų Marijampolėje reiš-
kia viena: prasidedant vasarai pasveikiname ją skambiai, nors 
kaskart vis kitaip. Kažkada „Miesto dienos“ tapo „Cukriniu fes-
tivaliu“, tad šiemet, vis lyjant ir lyjant, būta nemažų abejonių: 
ar tik neištirps cukrinukai, nes ir be lietaus iki paskutinių dienų 
būta daug neaiškumų. Skaičiuoti kvadratiniai metrai patalpose 
ir atstumai lauko erdvėse, kviesta registruotis (dar ne visi esame 
įpratę) į būsimus renginius bei stebėti juos virtualioje erdvėje...

tiūra Kultūros centre – parodų 
atidarymas. Šiemet Magdalenos 
Birutės Stankūnienės menų gale-
rijoje pristatyta mūsų miesto me-
nininkų klubo „Žvilgsnis“ narių ir 
Bergiš Gladbacho (Vokietija) dai-
lininkų asociacijos bendra paroda 
„Požiūris II“, o dailės galerijoje 
– sūduviečių kūrėjų, šiais metais 
mininčių jubiliejus, darbų ekspo-
zicija. Pirmajame aukšte – dalis 
MO muziejaus parodos „Rūšių 
atsiradimas. 90-ųjų DNR“ (apie ją 
plačiau rašėme praėjusį šeštadienį, 
atidaryme dalyvavo šio muziejaus 
direktorė Milda Ivanauskienė, 
Savivaldybės meras Povilas Isoda, 

pasidžiaugęs bendravimo su šiuo 
muziejumi pradžia, Administraci-
jos vadovai).

...Tradiciškai Jono Basanavi-
čiaus aikštėje vyko prekyba – jei 
kas pyko, kad „visko mažai“ 
(nebuvo nei žuvies, nei mėsos 
gaminių ar sūrių – tik duona ir sal-
dumynai, bet šilko suknią ar naują 
rankinę vasarai, molio ar medžio 
indą galėjai įsigyti), kad nebuvo 
kur užkąsti – be reikalo. Karanti-
nas neatšauktas dar ir šį mėnesį... 
Dėl to nebuvo ir didžiosios scenos 
aikštėje bei šimtus klausytojų su-
laukdavusių koncertų.

Bet skambėjimo buvo įvairiose, 
daugeliui jau įprastose, vietose – gal 
ne tiek daug, bet labai skaidraus ir 
nuoširdaus. Kai kam labai mielas ir 
iš Jono Basanavičiaus aikštės penk-
tadienio popietę sklidęs motociklų 

variklių „orkestras“: baikerių klubo 
„Siena“ nariai išvyko į 1200 km 
kelionę aplink Lietuvą – grįžo ir 
pasveikino miestą ir miestelėnus 
jau šeštadienį... Vakarop nuo 
Dramos teatro laiptų, nedideliam 
būreliui stebint, nusileido ir į 
centrą patraukė ypatinga eisena: 

Mildos Mažėtytės vadovaujami 
teatro žmonės leidosi į „Saldžiąsias 
dionisijas“ (pasidomėkite, kas tai). 
Iš kitos miesto pusės irgi link cen-
tro traukė tikrai „cukrinė“ eisena – 
kitokia nei anksčiau savo gausumu, 
bet skambanti ir nuotaikinga.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos  

Marijampolės ir Kazlų 
Rūdos savivaldybes 

aplankė švietimo ministrė
ir jos įgyvendinimo galimybes. 

Marijampolės savivaldybėje 
ministrė Jurgita Šiugždinienė ap-
lankė „Ryto“ pagrindinę mokyklą 
ir Jono Totoraičio progimnaziją, 
šiais metais švenčiančią 50-mečio 
jubiliejų. Įstaigų vadovai aprodė 
mokyklas, supažindino ministrę, 

Jono Totoraičio progimnazijoje ministrę Jurgitą Šiugždinienę 
(dešinėje) sutinka direktorė Gražina Jakovickienė, o atlydėjo Sa-
vivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Asta Vaznienė 
(centre).                  Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka 

kaip vyksta kontaktinis mokymas 
ir apskritai ugdymo procesas, ko-
kios naujovės yra įdiegtos, kokios 
šiuolaikiškos ugdymo aplinkos 
sukurtos, taip pat pasidžiaugė 
mokinių pasiekimais ir sugebė-
jimais.

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. 525.

(Atkelta iš 2 psl.)
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• Kas? Kur? Kada? •

Kazlų Rūdos savivaldybėje 
buvo aplankyta „Saulės“ mokykla 
ir Kazio Griniaus gimnazija.

„Tūkstantmečio mokyklas“ su 
STEAM laboratorija, modernia bib-
lioteka, sporto aikštynu, individua-
laus mokymosi, poilsio erdvėmis, 
šiuolaikiškomis ugdymo metodi-
koms šalyje planuojama pradėti 
kurti dar šiemet, o realų rezultatą 

Gražina Jakovickienė (pirma iš kairės) ministrei Jurgitai Šiugždinienei ir ją į Marijampolę at-
lydėjusiems ministerijos darbuotojams, taip pat Seimo nariui Andriui Vyšniauskui (trečias iš deši-
nės) ir jo biuro Marijampolėje vadovei Vaidai Pituškienei (ketvirta iš dešinės) aprodė progimnaziją 
ir pristatė ugdymo proceso aktualijas.     Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Marijampolės ir Kazlų 
Rūdos savivaldybes 

aplankė švietimo 
ministrė

norima pasiekti jau per ketverius 
metus. Tokios mokyklos turėtų 
įsikurti daugumoje savivaldybių, iš 
viso – 150 mokyklų per 4 metus. Jos 
tinklaveikos principu turės stiprinti 
kitas mokyklas. Savivaldybės turėtų 
teikti paraiškas dalyvauti atran-
koje į programą „Tūkstantmečio 
mokykla“. Valstybė į ją numačiusi 
investuoti 210 mln. eurų. 

„Suvalkiečio“ informacija

(Atkelta iš 1 psl.)

Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) pranešė, kad 
VTEK posėdyje vienbalsiai nu-
spręsta, jog Savivaldybės tarybos 
narys Juozas Mačys pažeidė Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo įsta-
tymo reikalavimus vengti interesų 
konflikto, o jam kilus – nusišalinti 
(3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 
11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

VTEK nustatė, kad pernai 
rugsėjį šis politikas dalyvavo Sa-
vivaldybės tarybos Kontrolės ko-
miteto posėdyje, kuriame buvo 
sprendžiamas su UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ susijęs klausimas. 
Posėdyje buvo nagrinėjamos aplin-
kybės dėl minėtosios bendrovės 

Paskutinį pavasario sekmadienį 
kai kurios Vilkaviškio vyskupijos para-
pijos atsisveikino su ilgamečiais klebo-
nais, kurie vyskupo Rimanto Norvilos 
skyrimu perkelti į kitas vietas.

Kazlų Rūdos savivaldybės gy-
ventajai daug gražių padėkos žodžių 
išsakė ilgamečiam Kazlų Rūdos 
parapijos klebonui Renaldui Janu-
šauskui. Kunigas išvyksta į Alytų, 
kur paskirtas Alytaus Švč. Mergelės 
Marijos Krikščionių Pagalbos parapi-
jos klebonu. Buvęs klebonas mons. 
Leonas Jakimavičius paliekamas šios 
parapijos altarista.

Liudvinavo parapijos tikintieji po 
septynerių metų bendrystės su savo 
klebonu Žydrūnu Kulpiu atsisvei-
kino pirmadienį. Aukotos Mišios, 
klebonui už tarnystę, nuoširdumą, 
bendrystę, paramą dėkojo Liudvina-
vo seniūnija, mokyklų, kaimo ben-
druomenių atstovai, Tarybos nariai, 
choristai. Nuo birželio pirmosios 
kunigas Žydrūnas Kulpys tarnystę 
pradėjo Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus 

Birželio 1–11 dienomis Lietu-
vos miestuose ir miesteliuose vyks 
prevencinė saugaus eismo akcija 
„Būk saugus, atsargus ir sveikas“. 
Akcija skirta atkreipti įvairių eismo 
dalyvių dėmesį į saugaus eismo 
svarbą, skatinti visus eismo dalyvius 
keliuose ir gatvėse elgtis atsakingai, 
dėvėti liemenes, atšvaitus, segėti 
saugos diržus, būti atidžius ir gerbti 
vieniems kitus.

* * *
Gyventojų vakcinacijai nuo 

„Miesto dienų“ sporto rengi-
niuose „Sportuojame už Marijampo-
lę 2021“ Marijampolės sporto centro 
auklėtiniai aktyviai dalyvavo dziudo, 
sunkiosios atletikos, imtynių, krep-
šinio ir tinklinio varžybose. Savo 
jėgas išbandė plaukimo, šachmatų, 
paplūdimio tinklinio ir buriavimo 
sporto sektoriuose. Baseine vyko 
įvairaus amžiaus sportininkų plau-
kimo varžybos.

Šachmatininkų dvikovos vyko 
Rygiškių Jono gimnazijos kieme 
po atviru dangumi. Turnyro nu-
galėtojais tapo: Darius Babrauskas, 
Rimvydas Šumskis, Dalia Jaškūnie-
nė ir Simonas Šnipaitis. Simultano 
varžybose didmeistris Paulius Pulti-
nevičius vienu metu nokautavo 12 
šachmatininkų.

Tuo pat metu Rygiškių Jono 
gimnazijos stadione vyko ir paplū-

„Cukrinis festivalis“ 
kvietė sportuoti 
už Marijampolę

dimio tinklinio varžybos, kuriose 
kovėsi merginų ir vaikinų porinės 
komandos. Marijampolės SC sporto 
renginių ciklą vainikavo buriuotojai, 
Šešupės užtvankoje suorganizavę 
spalvingą regatą „Buriuojame už 
Marijampolę“, nugalėtojais tapo 
Ūla Mickevičiūtė, Augustas Žaliaus-
kas ir Ema Staskevičiūtė.

Cukriniame festivalyje vyko ir 
tradicinis bėgimas „Bėgame už Ma-
rijampolę“ Rygiškių Jono gimnazijos 
stadione, kuriame dalyvavo vaikai. 
Pasak vienos iš renginio organiza-
torių Vaidos Kelerytės-Burokienės, 
norint išlaikyti vieno didžiausių 
sporto renginių tradiciją surengtas 
simbolinis vaikų bėgimas. Mažieji 
bėgikai įveikę trasą gavo po atmini-
mo medalį ir žaisliuką. Tiesa, laikas 
vaikų bėgime nebuvo fiksuojamas.

„Suvalkiečio“ informacija

Sporto centro ir Marijampolės savivaldybės administracijos nuotraukos

COVID-19 ligos jau rengiasi ir 
vaistinės. Tokią paslaugą gali teikti 
trys dešimtys šalies vaistinių, o kai 
kurios jau pradėjo bendradarbiauti 
su savivaldybėmis dėl vakcinų ir 
vakcinacijai reikalingų priemonių 
skyrimo. Skiepijimas vaistinėje 
bus toks pat saugus kaip ir gydymo 
įstaigoje, nes visur yra taikomi tie 
patys paslaugų saugumo ir kokybės 
reikalavimai.

* * *
Marijampolės savivaldybės taryba 

patvirtino 2021 metų automobilių 
stovėjimo aikštelių rekonstravimo ar 
įrengimo sąrašą, Marijampolėje numa-
toma rekonstruoti net 10 automobilių 
stovėjimo aikštelių. Šiuo metu darbai 
vyksta aikštelėje prie R. Juknevičiaus g. 
21-ojo namo, pradėta tvarkyti ir auto-
mobilių stovėjimo aikštelė prie Mokolų 
g. 39-ojo daugiabučio. Po rekonstruk-
cijos aikštelės bus erdvesnės.

„Suvalkiečio“ informacija

• Kalvarijos savivaldybėje •
Tarybos narys neišvengė interesų konflikto

finansinių pretenzijų Kalvarijos 
gimnazijai po pastarojoje atlikto 
vandens skaitiklių patikrinimo.

J. Mačys privalėjo nuo šio 
klausimo svarstymo nusišalinti, 
nes tuo metu UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ vadovavo jam 
artimas asmuo („Suvalkiečio“ 
duomenimis, politiko dukra). 

VTEK skelbia, kad tyrimo 
duomenys rodo, jog J. Mačio 
artimo asmens atlyginimo dydis 
vadovaujant UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ priklausė nuo 
bendrovės veiklos rezultatų, todėl 
ir pats J. Mačys tuo metu buvo 
neabejotinai suinteresuotas tinka-
ma ir pelninga bendrovės veikla. 

VTEK po posėdžio pabrėžė, kad 
įstatymo prasme valstybės politiko 
artimo asmens privatūs interesai 
prilyginami jo paties privatiems 
interesams. Taigi, nenusišalinimas 
minėtajame komiteto posėdyje J. 
Mačiui sukėlė interesų konfliktą.

Atsižvelgdama į nustatytas 
aplinkybes, VTEK Kalvarijos sa-
vivaldybės merui Vincui Plikaičiui 
pasiūlė imtis prevencinių veiksmų, 
kad šios Savivaldybės tarybos 
nariai jokia forma nedalyvautų su 
jų privačiais interesais susijusių 
klausimų svarstymuose net ir tais 
atvejais, kai galutiniai sprendimai 
nepriimami.

„Suvalkiečio“ informacija

Parapijos atsisveikino
su ilgamečiais klebonais

Širdies parapijoje, taip pat klebonas 
aptarnaus Jūrės Dievo Gailestingu-
mo koplyčią.

Į Liudvinavo parapiją atvyksta 
kunigas Rimantas Venslova, kuris vys-
kupo sprendimu atleidžiamas iš Kal-
varijos Švč. Mergelės Marijos Vardo 
parapijos vikaro pareigų ir skiriamas 

Akmenynų Šv. Roko ir Liudvinavo 
Šv. Liudviko parapijų klebonu.

Kunigas Algirdas Žukauskas, 
Kalvarijos Švč. M. Marijos vardo 
klebonas, paliekant visose kitose 
pareigose, atleistas iš Akmenynų 
Šv. Roko parapijos klebono par-
eigų.

Kazlų Rūdos parapijos klebonui už tarnystę bendruomenei 
dėkojo Seimo narės Irenos Haase patarėjas Marius Žitkus. 

Nuotrauka iš „Facebook“
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(Atkelta iš 1 psl.)
Ir jau ypatingas šventės skambėji-

mas tą vakarą sklido iš Kačių kieme-
lio. Keletą mėnesių negirdėjus gyvos 
muzikos visiems jos mylėtojams tai 
buvo didžiausia dovana, o kadangi 
garsas sklido plačiai, mėgautis galėjo 
ir į vidų nepatekusieji. Visi plojo ir 
dėkojo Merūnui, ne mažiau – ir Kul-
tūros centro pučiamųjų orkestrui, 
mininčiam 20-ies metų jubiliejų bei 
ilgus metus orkestro pasirodymus 
puošiančiam šokėjų kolektyvui, 
kuriam vadovauja Daina Misiuke-
vičienė. Sveikindamas orkestrą ir jo 
vadovą Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda dėkojo už tai, kad 
reprezentuoja miestą ne tik Lietuvo-
je, linkėjo gyvuoti ir tobulėti. Vado-
vas Audrius Pučinskas apdovanotas 
Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, 
medaliu, grupei orkestro narių įteikti 
padėkos raštai. 

Šeštadienio popietę šiame kie-
melyje skambėjo „Tėčių lopšinės“ 
– tai Lino Švirino, dabar sėkmingai 
dirbančio Klaipėdoje, dovana gim-
tajai Marijampolei. 

Kartu su juo XXI amžiaus lop-
šines atliko ir kiti tėčiai: Edgaras 
Lubys, Gytis Šimelionis ir Artūras 
Petraška, išleista ir Tėvo dienai skirta 
plokštelė. O jaunųjų muzikantų 
atliekami kūriniai skambėjo Poezijos 
parke: pasirodymus surengė Meno 
mokyklos akordeono ir pučiamųjų 
instrumentų specialybių moksleiviai 
su savo dėstytojais. Šiame parke 
vyko ir daugiau renginių – vaikams 
ir ne tik jiems. Ne vieną dieną 

Pražydęs dangus, 
skambančios erdvės – 

tradicijos ir viltis
gražaus vyksmo buvo parke prie 
požeminės perėjos: „Veidasienė“ 
traukia ir ją žinančius, ir pirmą kartą 
apie šį projektą išgirdusius.

...Ar pakėlėte akis į gegužės 
pabaigos dangų – vakarėjant, kai 
jis pražydo balionų spalvomis (ar 
bereikia gražesnių fejerverkų)? O va-
kare – kai stebuklingomis šviesomis 
nušvito ne tik padangė? „Užsakant“ 
orą šventei gal kažkas su kažkuo ne 
visai susitarė, tačiau penktadienio 
popietė ir vakaras buvo tikra dova-
na – jei namuose nesėdėjome... Tik 
nelabai pavasariškas oras kiek gadino 
romantišką atmosferą „Arbatėlėje pas 
Bulotas“. Plačiai erdviame kieme 
išsidėstę kėdės, staleliai puošniomis 
staltiesėmis uždengti, vazos, pil-
nos gėlių ir žydinčių krūmų šakų, 
paslaugūs šeimininkai, siūlantys 
kavos ir užkandėlių... Marijampolės 
krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 
muziejaus projektas suintrigavo 
nemažai marijampoliečių: kokios gi 
tos arbatėlės būdavo? Per keletą va-
landų teko nemažai išgirsti (smulkiau 
parašysime vėliau), o pasakojo ne bet 
kas: Vilniaus universiteto profeso-
rius, istorinės virtuvės tyrinėtojas dr. 
Rimvydas Laužikas, menotyrininkė 
dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, ir 
Vilniaus dailės akademijos doktoran-
tas Marius Daraškevičius. Profesinio 
rengimo centro atstovai vaišino 
originaliais patiekalais, o Kolegijos 
ansamblis „Reveransas“, vadovauja-
mas Dainos Misiukevičienės, ne tik 
pademonstravo, bet mokė tarpukario 
šokių...

Plačiau dar parašysime ir apie 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų ga-
lerijoje pristatytą projektą „Sinagogos 
pasakojimai – nuo sakralinio žydų 
kultūros paveldo iki nacionalinio 
kultūros židinio“. Projektas tikrai 
solidus ir vertas didesnio aptarimo.

...Petro Kriaučiūno viešoji bi-
blioteka kvietė ne tik į skaitymus, 
„Spindulio“ kino teatre buvo rodomi 
filmai, pristatyta vaikų piešinių par-
oda, kolektyvai koncertavo mieste ir 
keliose savivaldybės gyvenvietėse, o 
dangų raižė ANBO trijulė... O kur 
dar gausi sporto programa? Sekma-
dienį Mažojoje bazilikoje koncertavo 
choras „Polifonija“, o Kultūros centre 
ištroškusiųjų baleto alkį bent iš dalies 
bandė pasotinti koncertas. Kaip toje 
pasakoje: vaikščiojau, žiūrėjau, o ar 
viską papasakojau – nebežinau...

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos       
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Daiva KLIMAVIČIENĖ

Regiono nekilnojamojo turto 
(toliau – NT) paslaugų centro 
vadovas Laimonas Bazanovas 
patvirtino, kad išties mūsų krašte 
paklausa kur kas viršija pasiūlą, o 
tai reiškia, kad rinka reguliuoja 
(minėtu atveju – kelia) kainas. 
Šiuo metu įmonės pasiūlymuo-
se nėra nė vieno nuomojamo 
būsto. O buvo laikas, kai būstus 
savininkai nuomodavo tik už 
komunalinius mokesčius. Užtat 
apsigyvenęs ir, savo įsivaizdavimu, 
savininkui tokiu būdu „paslaugą 
suteikęs“ būsto nuomininkas ne 
sykį ir bėdų pridarė. Yra buvę, kai 
išsinuomotas būstas tapo narkoti-
kų pardavykla. 

Butų nuomos 
kainos

Pasak L. Bazanovo, Marijam-
polėje didžiausia buto nuomos 
kaina siekia 350–450 eurų per 
mėnesi plius komunalinius mo-
kesčius. Žinia, yra išskirtinių 

Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) siekia depolitizuoti 
vietos veiklos grupių (VVG) 
veiklą. „Vietos veiklos grupės 
neturėtų priklausyti nuo poli-
tinių vėjų. Siekiame, kad vie-
tinės valdžios interesams VVG 
nebeatstovautų savivaldybių 
merai ir kiti politikai“, – sako 
žemės ūkio ministro patarėjas 
Daivaras Rybakovas.

VVG yra stipri varomoji 
jėga, kuri rūpinasi kaimo gerove. 
Jos veikia kiekvienoje kaimiš-
koje savivaldybės teritorijoje 
ir skatina vietos tarpsektorinį 
bendradarbiavimą. VVG rengia 
vietos plėtros strategijas Euro-
pos Sąjungos paramai gauti. 
Įgyvendinant strategijas, kaimo 
vietovėse kuriamos naujos darbo 
vietos, atnaujinama infrastruk-
tūra, sprendžiamos socialinės 
atskirties, skurdo mažinimo ir 
kitos kaimo gyventojų proble-
mos, diegiamos inovacijos.

Tačiau ministeriją vis dažniau 
pasiekia informacija apie savi-
valdybių politikų daromą įtaką 
VVG valdymui, strategijų tiks-
lams. Šiuo metu vietos valdžios 

Žemės ūkio ministerija 
siekia depolitizuoti vietos 
veiklos grupių veiklą

atstovai VVG valdyboje sudaro 
iki 30 proc. narių, o atstovus skiria 
meras arba savivaldybės taryba. 
ŽŪM siekia pakeisti šią praktiką 
ir nori, kad į sprendimo priėmi-
mus įsitrauktų vietos bendruome-
nė, verslas, kitos organizacijos.

Ministerija pateikė Vietos 
plėtros strategijų, įgyvendinamų 
bendruomenių inicijuotos vietos 
plėtros būdu, atrankos taisyklių 
pakeitimus. Taisyklėse numatyta, 
kad vietos valdžios interesams 
VVG valdyme galėtų atstovauti 
savivaldybės atstovas, išskyrus 
savivaldybės politikus ir politinio 
pasitikėjimo valstybės tarnautojus, 
taip pat savivaldybės valdomos 
viešosios įstaigos, įmonės ar biu-
džetinės įstaigos arba kitos VVG 
teritorijoje veikiančios organiza-
cijos, kurios valdyme dalyvauja 
valstybė ar savivaldybė, atstovai.

„Siekiant didesnio skaidru-
mo, taisyklių pakeitimais nusta-
tomos ir prevencinės priemonės, 
leisiančios užtikrinti viešųjų ir 
privačių interesų suderinamumą, 
kitų korupcijos rizikų mažini-
mą“, – teigia ministro patarėjas 
D. Rybakovas.

Užs. 633.

Norintiems kurti trumpąsias 
maisto tiekimo grandines ir 
gauti paramą Žemės ūkio mi-
nisterija turi gerą žinią. Šiemet 
bendradarbiavimo projektams 
įgyvendinti bus skirta ne 4 mln. 
Eur, o 7 mln. Eur.

Parama pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. progra-
mos priemonės „Bendradar-
biavimas“ veiklos sritį „Parama 
trumpoms tiekimo grandinėms 
ir vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“ skiriama ūkininkams, 
kooperatyvams, žemės ūkio ben-
drovėms ir kitiems privatiems ju-
ridiniams asmenims, norintiems 
sustiprinti savo produkcijos kon-

Trumposioms maisto tiekimo 
grandinėms šiemet – 7 mln. eur

kurencingumą vietos rinkoje.
Šiai veiklos sričiai pereina-

muoju 2021–2022 m. laikotar-
piu skirta 11 mln. Eur. Iš jų 3 
mln. Eur numatyti regioniniams 
logistikos centrams kurti.

Šių metų paraiškų priėmimui 
ketinta skirti 4 mln. Eur, tačiau 
nuspręsta nedelsti ir praplėsti 
trumpųjų maisto tiekimo grandi-
nių mastą, įtraukiant ir logistikos 
centrų kūrimą. Tad skyrus papil-
domus 3 mln. Eur, bendra 2021 
m. paraiškų priėmimui skirta 
suma sudarys 7 mln. Eur.

Paraiškos pagal šios priemonės 
veiklos sritį bus priimamos nuo 
liepos 12 d. iki rugsėjo 10 d.

Užs. 635.

Būstų nuoma - 
tarsi loterija 

Išties nuostabą keliantis klausimas – kodėl Marijampolėje, mieste, kur mažėja gyventojų, išsi-
nuomoti būstą tampa problema. Socialiniuose tinkluose yra  grupių, kuriose skelbiama apie būstų 
nuomą, tačiau jose siūlančių išsinuomoti gyvenamąjį plotą – retenybė, didžioji dauguma – ieškan-
čių. Kodėl, pavyzdžiui, Vilniuje ar Kaune tai padaryti paprasčiau nei mūsų krašte? 

butų, kainuojančių ir 550 eurų. 
Tačiau tai retenybė. Pavyzdžiui, 
vieno kambario buto nuoma 
gali svyruoti nuo 150 iki 280 
eurų. Du kambarius galima 
išsinuomoti ir už 180, ir už 280 
eurų. Socialiniuose tinkluose 
nevengiama pasišaipyti iš tų, 
kurie gana prastą butą bando 
išnuomoti už kokius 200 eurų, 
tačiau, anot L. Bazanovo, pana-
šu, kad anksčiau ar vėliau ir tokie 
butai randa nuomininkus. 

Matematika sako, kad esant 
gana aukštoms būstų nuomos 
kainoms labiau apsimoka pirkti 
butą ar namą ir išvengti nuo-
mos mokesčių, kurie dažnai 
yra tokio dydžio kaip įmokos 
bankui už paskolą. Bet tai – jau 
kita tema. 

Ar gali nuomininkas 
turėti vaikų?

Marijampolėje NT legaliai 
nuomojanti Neringa Sonda-
rienė prognozuoja, kad butų 
nuomos kainos mieste nekris, 
kadangi rinka čia nesiplečia, o 

žmonės tuokiasi, skiriasi, būstų 
paklausa auga. Kainos bene su-
silyginusios su Kauno kainomis. 
Pavyzdžiui, Kaune buto nuomos 
kaina  370 eurų, bet vargu ar 
tokį pat gerą butą už tokią kainą 
gausi Marijampolėje. Neringai 
socialiniame tinkle teko matyti 
skelbimą apie dviejų kambarių 
nuomojamą butą Marijampo-
lėje už 330 eurų, pradžioje dar 
sumokant 5 mėnesių depozitą. 
Pasak jos, tokios sąlygos išties 
gali būti „neįkandamos“, pavyz-
džiui, jaunai šeimai. Dar viena 
Neringą stebinanti aplinkybė, 
kuomet ir nuomotojai, ir nuo-
mininkai klausia dėl augintinių 
ir net... vaikų. „Mūsų nuomo-
jamuose butuose visada gyveno 
labai nuostabūs žmonės, jie 
turėjo ir augintinių, be abejo, 
ir vaikų, tačiau niekada dėl to 
jokių problemų nekilo“. Pasak 
jos, jei nuomotojai „neleidžia“ 
nuomininkams turėti vaikų, tai 
apie ką galima iš viso kalbėti?

Ką turėtų žinoti būsimieji 
butų nuomininkai

L. Bazanovas pataria, radus 
tinkamą būstą tiksliai išsiaiškin-
ti, kas yra jo savininkas. Pagal 
galimybę vertėtų susipažinti su 
nuosavybės dokumentais. Šiek 
tiek apie savininkus ir būstą 
galima susižinoti pabendravus 
su kaimynais. Nemačius būsto 
ir nesusitikus su nuomotoju, 
jokiu būdu nereikėtų pervesti į 
nurodytą sąskaitą depozito. Kaip 
žinia, pasitaiko, kad šiose sferose 
bando „prasisukti“ ir sukčiai, 
bandantys užsidirbti iš nesamų 
butų ir ieškantys naivuolių, kurie 
nematę nei būsto, nei savininko 
perveda pinigų į nurodytą sąskaitą 
ir įsivaizduoja, kad jau rezervavo 
svajonių būstą.

Patarimai nuomotojams
Atidžiai tikrinkite, kam nuo-

mosite būstą. Pasidomėkite, iš 
kokių pajamų bus mokamas 
nuomos mokestis ir komunali-
niai mokesčiai. Galite susidurti 
su problema, kad šia informacija 
būsimieji nuomininkai dalinsis 
nenoriai, tvirtins, kad jokių 
problemų dėl mokėjimo nebus. 
Tačiau būna visaip. Todėl gerai 
paskaičiuokite pagrindinį nuo-
mos saugiklį – depozitą. Dažnai 
būna, kad nuomininkai, netu-
rėdami iš ko rinktis, skuba kuo 
greičiau išsinuomoti, neįvertinę 
savo finansinės situacijos. Daž-
nai pasirašinėja sutartis jų net 
neskaitę. Po to laužydami bet 
kokį susitarimą vengia mokėti. 
Pasitaiko, kad nepranešę, jog iš-
eis iš nuomojamo būsto ar pabė-
gę iš jo anksčiau sutarto termino, 
reikalauja grąžinti depozitą.

Bendri patarimai
Kiekviena būsto nuomos si-

tuacija yra individuali, todėl 
šiuos reikalus yra saugiau patikėti 
NT profesionalams. Jie parengs 
reikiamas sutartis, saugančias ir 
nuomotojus, ir nuomininkus. Jei 
yra poreikis, pasirūpins, kad būtų 
surenkami nuomos mokesčiai  ir 
pervedami, pavyzdžiui,  būsto 
savininkams į užsienį ar perduo-
dami Lietuvoje gyvenantiems 
giminaičiams (taip, kaip gali būti 
numatyta sutartyje). 

L. Bazanovas akcentavo, kad 
yra labai svarbūs tokie sutarčių 
punktai: pernuomojimas, sutar-
ties terminas, depozito įmoka, 
žalų ir mokesčių skaičiavimas, 
buto priėmimo-perdavimo aktas. 
Į notarą dėl tokių sutarčių, pasak 
pašnekovo, kreiptis nebūtina, 
tačiau, siekiant, kad jos galiotų 
ir būtų saugumo garantas, šias 

sutartis reikia registruoti Registrų 
centre.

Kas žinotina apie 
mokesčius?

Lietuvoje mokesčiai valstybei 
gavus pajamas už buto nuomą 
gali būti mokami dvejopai: įsigijus 
verslo liudijimą arba nuo gautų 
pajamų mokamas 15 proc. GPM. 
Ką geriau rinktis, reikia pasiskai-
čiuoti pagal gaunamas pajamas. 
Verslo liudijimo kaina priklauso 
nuo vietovės, kurioje nuomojate 
būstą. Fiksuotus pajamų mokes-
čio dydžius nustato kiekviena 
Savivaldybės taryba atskirai kiek-
vienai veiklos rūšiai. Susipažinti 
su savivaldybių sprendimais dėl 
fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 
ir lengvatų, taikomų įsigyjant vers-
lo liudijimus, galima Valstybinės 
mokesčių inspekcijos svetainėje.

Regiono NT paslaugų centro vadovas Laimonas Bazanovas 
atidiems būti pataria ir nuomotojams, ir nuomininkams. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Trys kertės Nijolė LINIONIENĖ
tel. (8 343) 50853
el. p. nijole@suvalkietis.lt

„Dievui būk garbė! Sveiki pava-
sarį baigiam/ Ir visi drūti pargrįžtant 
vasarą matom. /Vei! Kaip vėl aukštyn 
saulelė kopti paliovė/ Ir, aukščiaus savo 
žėrintį nuritusi ratą,/ Ant dangaus 
išgaidryto sėdėdama žaidžia. Vei! 
Kaip jos skaistums, kūrendams žiburį 
karštą,/ Žemės vainikus pamaži jau 
pradeda vytyt/ Ir grožybes jų puikias 
su pašaru maišo. Ak! Kaip tūla mūsų 
žolelių taip nusirėdė,/ Kad nei boba 
jau didei sukrošusi kumpso. (…)

Ką gegužė pakukavo, ką lakštinga-
la suokė/ Ir ką vieversiai poroms laks-
tydami žaidė,/ – Tai jau baigias vis ar 
jau visai pasiliovė./ Daug gyvų daiktų, 
kurie lizde prasidėjo,/ Tėvą su moma 
prastoję penisi patys/ Ir dainas savo tėvų 
atkartodami čypsi./ Taip trumpam čėse 

...o iš tiesų – lietaus kaip retai 
kada dosniai girdomi: nespėji kokią 
dieną pažiūrėti – jau vėl reikia skinti, 
pjauti, o piktžoles – rauti... Beje, 
daugelis jų visai nepiktos, o atvirkš-
čiai: net labai naudingos. Ko gero, 
kasmet pavasarį ar vasaros pradžioje 
vis kalbame tarsi apie tą patį: kaip, 
kada, kokius augalus vaistams ar 
nuo darganų gelbstinčioms arbatoms 
rinkti, bet kiekvieni metai kitokie. 
Štai šiemet daug kas lyg ir vėluoja, bet 
drėgmės daug, saulutė pakaitina – ir 
jau peraugo mėtos ar melisos, o kokia 
laukinė vaistažolė ir nužydėjo... Nors 
vaistinėse, o dabar – jau ir parduo-
tuvėse vaistažolių ir neutralių žolelių 
arbatų pasiūla didžiulė, reikėtų tik 
palyginti pirktinį ir savo pasiruoštą 

Jei norite, kad bulvės ar ki-
tos daržovės būtų skanesnės, 
kvapesnės ir jose liktų daugiau 
naudingųjų medžiagų – virkite 
uždengtame puode. Kad skystis 
nebėgtų, imkite didesnį indą, 
virkite ant mažesnės ugnies.

Anksčiau buvo įprasta išvirtus 
makaronus perplauti, kad nebūtų 
lipnūs. Tačiau dabar, kai maka-
ronams naudojamos kietosios 
grūdų rūšys, to daryti nereikia. 
Svarbu, kad vandens puode būtų 
pakankamai, puodas neuždengtas, 

...Ir jau vasarą šiandien puolame sveikint
nei naujas sviets pasidarė.“

Taip, tai vėl Kristijonas Do-
nelaitis ir jo neišsemiama poema 
„Metai“. Antroji dalis (pirmoji „Pa-
vasario linksmybės“) vadinasi „Va-
saros darbai“, nors mes bevelytume, 
kad tai būtų „poilsis ar atokvėpis“... 
Nors vasaros vartus tik ką atvėrėme 
ir ji iš tiesų tik prasideda, įsiskai-
tykime hegzametrą. Gamtoje jau 
prasideda branda, didieji džiaugs-
mo pliūpsniai, kai dar nelabai kuo 
reikėjo rūpintis (kas sėta – pasėta, 
kas žydėjo – vaisius užmezgė, žolės 
pilnos pievos – galvijai sotūs, o 
laukai geltonuoja nuo metro dydžio 
rapsų...) baigia išsikvėpti. Lauks 
šienapjūtė ir kiti darbai, ateis sausra 
arba užmirks dirvos – jau skundų 

girdėjome, į trešnes ar vyšnias su-
skris varnėnai su visa jaunuomene, 
nutils gegutės... Beje, ar girdėjote 
šiais metais? Vasaros pradžia dar jos 
metas, dar galima spėti jos paklausti 
– tik ne apie tai, kiek dar liko... 

Dar gaivi birželio žaluma, dar 
saulė kopia aukštyn, bet, anot kla-
siko, „žemės vainikai pradeda vys-
ti....“ Šiemet iki Joninių dar tikrai 
nenuvys, nes davė dievulis lietaus, 
upelius ir upes išgelbėjo gal ir nuo 
tikros mirties, miškus atgaivino, 
nors mes, kaip tie būrai, nepaliau-
jame skųstis. Nustokime – šitiek 
grožio ir visokių gėrybių aplink ir 
į baudžiavą niekas nevaro (nebent 
patys sau ją susigalvojame...).

NIJOLĖ
Visi dirba savo darbus...

Selemono PALTANAVIČIAUS nuotrauka                  

Birželis – su braškėmis 
ir... bulvėmis

Geriausia šviežios, bet...
Braškė – lepi uoga, ne kiekvie-

na vasara jai „patinka“. O ir di-
desnio kiekio iš karto nesuvalgysi. 
Daug kas dabar šias uogas šaldo, 
tačiau vertėtų prisiminti, kad braš-
kių uogienės stiklainėlis gali tapti 
miela dovanėle, o ir cukraus šiais 
laikais nebūtina dėti kilogramais: 
padeda sterilūs ir sandarūs indai. 
Braškes galima verdant maišyti 
su rabarbarais ar net pernykščiais 
obuoliais, kitomis uogomis, gar-
dinti mėtomis ir bazilikais, citri-
nomis ar apelsinais, tikra egzotika 
bus braškės su ananasais...

Braškes galima džiovinti. Gra-
žios, nesuminkštėjusios uogos 
pjaustomos plokščiais gabalėliais ir 
džiovinamos elektrinėje džiovyklė-
je kaip bet kurie kiti produktai.  

Šviežių bulvių salotos 
prie lašišos

200 g lašišos filė, žuvies priesko-
nių, citrina, 300 g su lupena virtų 
bulvių, dalis virto saliero gumbo, 

svogūnas, 3 šaukštai natūralaus jo-
gurto, po šaukštą aliejaus, garstyčių su 
grūdeliais, citrinos sulčių, pagal skonį 
druskos, cukraus, pipirų, petražolių. 

Nuluptos bulvės pjaustomos 
kubeliais, sūdoma, barstoma pipi-
rų ir apšlaksčius aliejumi valandai 
dedama į šaldytuvą. Jogurtas, gars-
tyčios ir likę produktai sumaišomi, 
dedama šiaudeliais pjaustyto salie-
ro, sumaišoma su bulvėmis. Lašiša 
iškepama (geriau ant grotelių), 
tiekiama su salotomis.

Kreminė sriuba
0,5 kg šviežių bulvių, 1,5 l 

vištienos sultinio, 2 šaukštai sviesto, 
poras, 200 g saliero gumbo, morka, 
aitriosios paprikos ankštis (jei mėgs-
tate), svogūnas, 100 ml grietinėlės, 
druskos, pipirų, krapų, 250 g kreve-
čių sūryme, pusės citrinos sultys.

Sultinyje verdamos bulvės, mor-
ka, salieras; svogūnas, paprika ir 
poras pakepinami ir dedama į 
sriubą, sūdoma, gardinama. Išvirus 
suplakama plakikliu, pilama grieti-
nėlė. Išpilsčius į kiekvieną dubenėlį 
įdedama citrinos sultimis apšlaksty-
tų krevečių, užbarstoma krapų. 

Su padažu
600 g nedidelių bulvių, įvai-

rių prieskoninių žalumynų, 250 
g grietinės, pipirų, 3 šaukštai acto, 
4 kiaušiniai, 2 šaukštai sviesto, 
druskos. 

Bulvės išverdamos sūdytame 
vandenyje, žalumynai sukapojami, 
sumaišomi su grietine, sūdoma. 
Nedideliame puode užvirinus van-
denį pilamas actas, beriama druskos 
ir užvirus įleidžiama po vieną kiaušinį 
(pirma įmušus į puodelį ar dubenėlį), 
verdama 4 min., išgriebiama kiaura-
samčiu. Tiekiama su padažu ir svieste 
apkepintomis bulvėmis. (Jei vietoje 
kiaušinio būtų kotletas, irgi tiktų...)

Birželis – pirmųjų uogų (iš daržo ar palaukės, miško, kvepiančių ir labai reikalingų mūsų orga-
nizmui) metas. Taip pat – sultingų, be jokio chemikalo, daržovių ir, žinoma, šviežių bulvių laikas. 
Protingi žmonės sako: valgykite šias vasaros dovanas pilna burna, nepaisydami jokių draudimų, 
nes niekur kitur nėra tiek vitaminų, mikroelementų, kaip miško žemuogėje, ne ką mažiau – braš-
kėje. Ir – šviežiose bulvėse, ypač keptose su visa odele...

Nors pernykščiai obuoliai ir gražūs, ranka siekia braškės...     
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Braškių sriuba
300 g braškių, stiklinė avižinių 

dribsnių, 2 šaukštai cukraus, 2 
stiklinės pieno.

Dribsniai išverdami piene, 
suberiamas cukrus ir uogos (dides-
nes galima perpjauti), išmaišoma 
ir keletą min. paliekama karštai. 
Nebevirti!

Apkepas su braškėmis
500 g varškės, 2 kiaušiniai, 3 

šaukštai cukraus, 2 šaukštai miltų, 
70 g grietinės, stiklinė braškių, 
vanilinio cukraus, druskos.

Plakiklyje iš pradžių sumaišy-
kite varškę, kiaušinius ir grietinę, 
paskui dėkite sausuosius produktus 
ir gerai išplakite (jei varškė sau-
soka, pridėkite grietinės, jei per 
drėgna – miltų). Tinkamo dydžio 
formą ištepus aliejumi ant dugno 
sudėliojamos braškės, užpilama pa-
ruošta tešla ir kepama 180 laipsnių 
orkaitėje apie pusvalandį. Tiekiant 
galima apiberti cukraus pudra, pa-
puošti šviežiomis uogomis.

Auga žolynai 
lyg apkerėti...

produktą kad įsitikintum – tikrai 
skirtumas didžiulis...

Prasidėjo mėnuo, bene gausiau-
siai siūlantis mums žaliųjų turtų: pa-
žiūrėkime, kada kas žydi, kada saulė 
drėgmę nudžiovina ir naudingųjų 
medžiagų jose prikaupia – nevalia 
rinkti drėgnų žolių. Birželį renkame 
beržų lapus, dilgėlių viršūnes ar ato-
lą, vaistines ramunėles, liepų lapus 
ir žiedynus, čiobrelius (laukinius ir 
pasėtus darže), medetkas, pelynus, 
mėtas ir melisas (nuolat pjaunami 
užaugę, bet jauni ūgiai), raudo-
nėlius, vingiorykštes, jonažoles 
(geriausia tik pradedančias žydėti), 
kraujažoles, sukatžoles, gudobelių 
juodųjų šeivamedžių žiedynus. 

Lina VOLUNGYTĖ

Čia kultūrinė gudobelė – laukinės žydi smulkiau, auga jos 
paupiuose, pagrioviuose ir pamiškėse. Rudenį bus galima rinkti 
ir uogas – tik, šiukštu, ne pakelėse!                            Autorės nuotrauka                         

Patarimas nekainuoja
galima įpilti šlakelį aliejaus. Skystį, 
kuriame makaronai virė, galima 
sunaudoti padažui ar sriubai. 

Tebediskutuojama, ar alyvuo-
gių aliejus tinka kepimui. Žinovai 
teigia, kad naudingojo – pirmojo 
šaltai spausto (extra virgin) – alie-
jaus degimo temperatūra gana 
žema, tad kepant jis greičiau ima 
degti ir susidaro kancerogenų. 
Kepimui labiau tinka rafinuotas 
(gali būti ir alyvuogių) aliejus, 
o šaltai spausto – salotoms, pa-
dažams.
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Ilgą laiką atvirai kalbėti 
apie vaisingumo problemas ir 
kreiptis į specialistus buvo ne-
drąsu. Šiandien, mažėjant nu-
sistovėjusioms stigmoms bei 
gerėjant šių paslaugų prieina-
mumui, vis daugiau lietuvių 
pasiryžta ieškoti pagalbos. 

VUL Santaros klinikų Aku-
šerijos ir ginekologijos centro 
Santaros Vaisingumo centro 
gydytoja akušerė ginekologė 
Raminta Baušytė pasakoja apie 
vaisingumo sutrikimų tenden-
cijas, taikomus gydymo meto-
dus ir aiškina, kodėl ir kokie 
profilaktiniai tyrimai turėtų 
būtų atliekami reguliariai. 

Problema dažnėja 
Dar visai neseniai buvo skai-

čiuojama, kad apie 15 proc. 
Lietuvos porų turi tam tikrų 
vaisingumo sutrikimų. Ši sta-
tistika niekuo nesiskyrė ir nuo 
padėties kitose pasaulio šalyse 
– viena iš šešių porų negalėjo 
susilaukti vaikų. 

Gyd. akušerė ginekologė R. 
Baušytė teigia, kad šiuo metu 
nevaisingumo problema itin 
sparčiai auga: „Skaičiuojama, 
kad dabar pasaulyje net viena 
iš keturių porų gali turėti tam 
tikrų vaisingumo sutrikimų. 
Lietuva – tikrai ne išimtis.“

2019 m. atliktas tyrimas pa-
rodė, kad per penkerius metus 
vyrų nevaisingumas padidėjo 2,5 
karto, o moterų – 1,5 karto. 

„Šiuos skaičius lėmė keletas 
veiksnių, tarp jų – ir geresnis 
paslaugų prieinamumas. Tačiau 
taip pat šie rodikliai aiškiai 
atspindi ir pačios ligos mastą, 
spartų naujų atvejų didėjimą. 
Kita vertus, tikrai nereiškia, 
kad visoms šioms poroms reikia 
pagalbinio apvaisinimo. Visgi 

Vaisingumo sutrikimai – ne nuosprendis, o liga

tam tikra gydytojų pagalba, norint 
susilaukti vaikų, yra būtina“, – 
komentuoja gydytoja. 

Kada sunerimti ir kreiptis 
į specialistą?

Nuo 30-ies metų moters gali-
mybė pastoti pamažu mažėja, o po 
35-erių darosi dar sudėtingiau. 

Jeigu moteris yra iki 35-erių 
metų ir porai, gyvenant įprastą 
lytinį gyvenimą bei nenaudojant 
apsaugos nuo nėštumo priemo-
nių, nepavyksta pastoti per 12 
mėnesių, reikėtų pasikonsultuoti 
su vaisingumo specialistu. Tokiu 
atveju, jeigu moteris yra 35-erių 
metų ar vyresnė, arba tada, kai ji 
yra iki 35-erių metų, bet turi kitų 

sveikatos sutrikimų, 
galinčių daryti įtaką 
vaisingumui, reiktų 
kreiptis į specialistą 
po 6 mėnesių. 

„Moteris gali turėti 
policistinių kiaušidžių 
sindromą, endome-
triozę, galbūt ji yra 
persirgusi onkologine 
liga, galėjusia sutrik-
dyti kiaušidžių veiklą, 
o gal vyras praeityje 
buvo persirgęs tam 
tikra infekcija, patyręs 
traumą, kuri paken-
kė jo vaisingumui. 
Priežasčių gali būti 
pačių įvairiausių, ta-
čiau svarbu nebijoti 
kreiptis į specialistus 
ir suprasti, kad tai 
yra liga, kaip ir visos 
kitos ligos, ir tikrai 
– ne galutinis nuos-
prendis. Jeigu einame 
gydytis širdies ar kitų 
mums įprastų ligų, 
tikrai neverta jausti 
gėdos ir kreipiantis į 

vaisingumo specialistus“, – tvirti-
na gydytoja.  

Neretai pakanka 
tik medikamentų

Vaisingumo sutrikimo gydymo 
metodų yra įvairių. 

Didžiausią dalį sudaro me-
dikamentinis gydymas, kuomet 
skiriami hormoniniai vaistai, skirti 
subrandinti apvaisinimui tinkamą 
moterišką lytinę ląstelę – kiaušia-
ląstę ir sukelti ovuliaciją.

Kita dalis priklauso chirurgi-
niam gydymui, kai, pavyzdžiui, 
pakanka pašalinti atitinkamą 
gimdos ertmės darinį (polipą, 
miomą) ar atkurti kiaušintakių 
praeinamumą, ir toliau nekyla 
jokių nesklandumų pastojant. 

Trečioji nevaisingumo gydymo 
metodų grupė – pagalbinis apvai-
sinimas ne moters kūne – intrau-
terininė inseminacija (IUI), kai 
vyro sperma sušvirkščiama į mo-
ters gimdą, ir pagalbinis apvaisini-
mas ne moters kūne (IVF/ICSI), 
kai iš moters organizmo paimtos 
kiaušialąstės yra apvaisinamos 
paruošta vyro sperma laboratorijos 
sąlygomis, o susidarę embrionai 
perkeliami į moters gimdą. 

Gydytojos teigimu, 2016 m. 
rugsėjo 14 d priimtas pagalbinio 
apvaisinimo įstatymas nustato mo-
ters pagalbinio apvaisinimo sąlygas, 
būdus, tvarką, o 2016 m. gruodžio 
20 d. sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu patvirtintas Pagalbinio 
apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų 
apmokėjimo Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšomis 
tvarkos aprašas. Jis suteikia teisę po-
roms, atitinkančioms kriterijus, gau-
ti Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis apmokamas 
pagalbinio apvaisinimo paslaugas. 
Tai paskatino kreiptis asmenis, kurie 
anksčiau buvo praradę viltį.

„Žmonės pradėjo atviriau ir 
garsiau kalbėti apie nevaisingumo 
problemas, buvo skatinami nelikti 
vieni su liga, todėl daugelis galiau-
siai išdrįso kreiptis pagalbos. Visa 
tai padarė įtaką statistikai: pama-
tėme pagausėjusius nevaisingumo 
atvejus. Tiesiog vieni galvojo, kad 
tai nebeišgydoma, kiti – kad ne-
turi tam pakankamai lėšų, todėl 
nesikreipdavo“, – teigia gyd. aku-
šerė ginekologė R. Baušytė.

Lytinė sveikata 
priklauso nuo 

bendros savijautos
Kiekvienas turėtų su-

prasti, kad organizmas yra 
vientisas, o mūsų lytinė ir 
reprodukcinė sveikata bei 

bendra savijauta yra itin glaudžiai 
susijusios tarpusavyje. 

Tiek moterims, tiek vyrams, 
be kasmetinių profilaktinių 
patikrinimų pas gyd. akušerį 
ginekologą ar gyd. urologą, re-
komenduojama atlikti bendrą 
kraujo tyrimą, bendrus šlapimo, 
gliukozės, lipidų, skydliaukės, 
kepenų, inkstų tyrimus, elektro-
kardiogramą, periodiškai pasima-
tuoti arterinį kraujo spaudimą. 

„Geležies trūkumas, padidėjusi 
gliukozė ar, pavyzdžiui, pakilęs 
kraujospūdis gali turėti didžiulę 
įtaką visai lytinei sveikatai ir gali-
mybei pastoti bei išnešioti vaiką, 
todėl kartais užtenka labai nedaug 
iki stebuklo. Aišku, pirmiausia, šias 
problemas reikia išsiaiškinti, kad 
būtų galima jas tinkamai koreguo-
ti“, – atkreipia dėmesį gydytoja. 

Be to, būtina dalyvauti valsty-
bės kompensuojamose profilak-
tinėse programose: 25–60 metų 
moterims kas 3 metus atlikti 
onkocitologinį gimdos kaklelio 
tepinėlį, o 50–69 metų amžiaus 
vyrams ir vyrams nuo 45 metų, jei 
jų tėvai arba broliai sirgo prostatos 
vėžiu, – kas 2 metus atlikti PSA 
tyrimą. Taip pat profilaktiškai 
tikrintis patariama ir jaunesniems 
asmenims, o esantiems rizikos gru-
pėje arba jau turintiems ikivėžinių 
pakitimų – dar dažniau.

Siekiant ne tik lengviau pa-
stoti, bet ir sveikiau gyventi, 
medikai rekomenduoja vengti 
nekokybiškų maisto produktų, 
rinktis subalansuotą mitybą, 
atsisakyti rūkymo, alkoholio 
bei kitų žalingų įpročių, išlaikyti 
fizinį aktyvumą, normalią kūno 
masę, daugiau būti gryname 
ore. 

Gyd. R. Baušytės teigimu, lytinė bei re-
produkcinė sveikata labai priklauso nuo 
bendros savijautos.             P. Kazlausko nuotrauka

Užs. 638.

Loreta TUMELIENĖ

Susirgimų daug mažiau
Vakar dienos Statistikos depar-

tamento duomenimis, Marijam-
polės regione patvirtinta 18 naujų 
COVID-19 atvejų: Marijampolės 
savivaldybėje – penki, Kalvarijos 
sav. – du, Kazlų Rūdos sav. – ke-
turi, Vilkaviškio r. sav. – penki, 
Šakių r. sav. – du. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus Karo-
lio Podolskio teigimu, susirgimų 
COVID-19 vis mažiau, epidemio-
loginė situacija kiekvieną dieną ge-
rėja. Per šį savaitgalį ir pirmosiomis 
savaitės dienomis fiksuoti tik keli 
besitęsiantys sergamumo židiniai. 
Vienas naujas COVID susirgimas 
nustatytas UAB Marijampolės 
pieno konservai ir po kelis atvejus 
Vilkaviškio rajono Pilviškių ,,San-

Sergančių COVID-19 kiekvieną 
dieną mažiau

Gyventojų vakcinacija nuo koronaviruso (COVID-19) pagal amžiaus grupes pirmadienį pasie-
kė paskutinį etapą: prasidėjus masinei vakcinacijai registruotis skiepui kviečiami visi asmenys, su-
laukę 16 metų. Tuo tarpu sergamumas COVID-19 mažėja visoje Lietuvoje, sergamumo žemėlapyje 
tik viena Ukmergės savivaldybė liko juodojoje zonoje.

takos“ gimnazijoje bei Vilkaviškio 
pradinėje mokykloje.  

Remiantis Statistikos depar-
tamento informacija, šiuo metu 
Marijampolės savivaldybėje CO-
VID-19 serga 154 gyventojai, 
sergamumo rodiklis per 14 dienų 
100 tūkst. gyventojų – 267 atvejai. 
Nuo COVID-19 ligos per pande-
miją mirė 115 asmenų, pasveiko 
6108 gyventojai. 

Marijampolės ligoninėje ser-
gančių darbuotojų neregistruota. 
Ligoninės COVID-19 skyriuose 
pacientų mažėja, bet esantys serga 
sunkiai. Šiuo metu gydomi 25 
pacientai, visiems reikalinga de-
guonies terapija. Anesteziologijos 
ir intensyviosios terapijos skyriuje 
gydomi du ligoniai. 

Pasak Marijampolės savivaldy-
bės vakcinavimo koordinatorės, 
mero patarėjos Agnės Pavelčikie-
nės, pirmadienio duomenimis, 

Marijampolės savivaldybėje pa-
skiepyta 20449, t. y. 38,2 proc. 
gyventojų.

„Gyventojų noras skiepytis kol 
kas nemažėja, ypač laukiama „Pfi-
zer“ ir „Janssen“ vakcinų. Kitomis 
vakcinomis jaučiamas mažesnis 
poreikis skiepytis. Labai populiari 
„AstraZeneca“ vakcina dabar ski-
riama tik revakcinacijai“, – kalbėjo 
A. Pavelčikienė. 

Vakcinavimo koordinatorės 
teigimu, dar vis daug vakcinuotis 
į Marijampolę atvyksta iš kitų 
miestų. Marijampolės savivaldybės 
administracija, norėdama, kad kuo 
daugiau pasiskiepytų vietos gy-
ventojų, rengia vakcinavimą gyvos 
eilės principu. „Planuojame kas 
savaitę rengti loterijas. Iš per savaitę 
Vakcinavimo centre pirmą kartą 
pasiskiepijusių Marijampolės savi-
valdybės gyventojų ar Marijampolės 
įmonėse dirbančių žmonių, burtų 

keliu atrinkti keletą laimingųjų, 
kurie laimėtų mūsų įmonių įsteig-
tus prizus. Marijampolėje, kaip ir 
visoje Lietuvoje, nuo pirmadienio 
prasidėjo masinė vakcinacija. No-
rime per birželio mėnesį paskiepyti 
kuo daugiau marijampoliečių ir 
Marijampolės įmonėse dirbančių 
žmonių“, – sakė A. Pavelčikienė. 

 
Skaičiai džiugina 

Kalvarijos savivaldybės admi-
nistracijos atstovės spaudai ir 
vakcinavimo koordinatorės Ugnės 
Padvelskytės teigimu, Kalvarijos 
savivaldybėje įregistruoti du nauji 
COVID-19 infekcijos atvejai. 
Šiuo metu COVID-19 infekcija 
serga 29 gyventojai, pasveikusiais 
laikomi 504. Sergamumo rodiklis 
savivaldybėje – 201 atvejis 100 
tūkst. gyventojų. 

„Šią savaitę startavo masinė 
vakcinacija – skiepytis kviečiami 
visi gyventojai nuo 16 metų. Pri-
mename, kad registruotis vakcina-
cijai galima internetu www.koro-
nastop.lt arba, jeigu nėra galimybės 
to padaryti, skambinti Karštosios 
linijos numeriu 1808. Dėl regis-
tracijos skiepams nuo COVID-19 
galite kreiptis ir į Kalvarijos PSPC 
telefonu 8 659 44176“, – sakė Kal-

varijos savivaldybės administracijos 
atstovė spaudai. U. Padvelskytė 
informaciją vakcinacijos klausimais 
taip pat teikia tel. (8 343) 60608.

Pagal sergamumą Kalvarijos 
savivaldybė yra jau raudonojoje 
zonoje.

Kazlų Rūdos savivaldybės 
gydytojos Vaidos Sendžikienės 
teigimu, praėjusią parą nustatyti 
keturi ligos atvejai. „Šiuo metu 
savivaldybėje koronavirusu serga 
70 gyventojų. Iš viso nuo pan-
demijos pradžios nustatyti 983 
ligos atvejai. Pasveiko – 874, mirė 
šešiolika. Sergamumo rodiklis per 
14 dienų – 100 tūkst. gyventojų 
350,2 atvejo“, – sakė V. Sendžikie-
nė. Savivaldybė sergamumo žemė-
lapyje perėjo į raudonąją zoną.

Kazlų Rūdos savivaldybėje 
paskiepyti 3824  gyventojai. 

Vilkaviškio rajono savival-
dybės meras Algirdas Neiberka 
socialiniame tinkle pranešė, kad  
Vilkaviškio rajone epidemiolo-
ginė situacija gerėja. Pirmadienį 
patvirtinti 5 nauji atvejai. Šiuo 
metu koronavirusu serga 144 
gyventojai. Naujų atvejų skaičius 
per 14 dienų šiek tiek sumažėjo, 
100 tūkst. gyventojų tenka 385,8 
atvejo. 
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Keičianti savo strategiją ir veiklos 
kryptis, kurianti naujus centrus ir 

laboratorijas, atnaujinanti studijų bazę, 
vienintelė aukštoji mokykla Sūduvos 

regione – Marijampolės kolegija – mini 
įkūrimo 20-metį.

Jubiliejiniai metai leidžia atsigręžti į sukauptą patirtį ir ieš-
koti naujų krypčių bei idėjų. Per 20 metų Marijampolės 
kolegija išgyveno įvairius kaitos laikotarpius. Reaguodama 

į besikeičiančią aplinką ir sąlygas,į kintančius regiono rinkos 
poreikius, Marijampolės kolegijos bendruomenė didžiausią dė-
mesį skiria studijų programų rengimui ir tobulinimui. Studijų 
programų pokyčiai ir atnaujinama studijų bazė atveria galimybes 
studentams ugdytis reikalingas kompetencijas.

Rytų išmintis byloja, kad jeigu kitam nori palinkėti ko nors 
blogo – linkėk gyventi pokyčių metu. Pažvelkime ar ši išmintis 
aktuali šiandieninių pokyčių kontekste.

Aktyviai besikuriantis Marijampolės laisvosios ekonominės 
zonos sektorius LEZ ir jame įsikūrusios naujos įmonės („Dovis-
ta“, IKEA grupei priklausančios įmonės: Swedwood Kazlų Rūda 
ir Swedspan) sukūrė poreikį atsirasti naujai studijų programai – 

. Šią studijų programą pasirin-
kę studentai turi galimybę išvykti studijuoti į užsienio aukštąsias 
mokyklas, atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse ir įgyti vadybos, 
komunikacijos, tarptautinės rinkodaros ir rinkotyros žinių.

 – viena populiariausių studijų 
programų kolegijoje, kurią renkasi iš kitų regionų atvykstantys 
studentai. Šiandien yra juntama išaugusi pedagogų paklausa, 
todėl šią programą praėjusiais metais baigusių absolventų įsidar-
binimas siekia net 100 proc. Kolegijoje pedagogų rengimas puo-
selėja šimtmečio tradicijas, o inovatyvus „Vaikystės atradimų“ 
centras sudaro sąlygas studentams profesines kompetencijas ug-
dytis pačiomis naujausiomis,  interaktyviomis technologijomis, 
kurias galima  pritaikyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. 
Šią studijų programą pasirinkusiems studentams yra galimybė 
gauti 300 eurų stipendiją.

Atnaujinant Teisės studijų programą buvo atlikta Sūduvos 
regiono darbdavių apklausa, kurios metu paaiškėjo, kad viešųjų 
pirkimų specialistų poreikis aktualus tiek privačiame, tiek valsty-
biniame sektoriuje. Dėl to jau ne vienerius metus vykdyta Teisės 
studijų programa buvo patobulinta į  
programą. Tokios studijų specializacijos nesiūlo jokia kita aukštoji 
mokykla. Studijų metu dėstytojai praktikai, dirbantys teisėsaugos 
institucijose, studentus kviečia profesines kompetencijas ugdytis 
praktinėje veikloje, stebint teismo posėdžius, analizuojant įvairias 
realias teisines situacijas.

Siekiantiems identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti 
ir analizuoti, Marijampolės kolegija kviečia pasirinkti studijas -

 programoje. Studijų metu studentai pro-
fesines kompetencijas ugdosi, išbandydami pagrindinį darbo įrankį 
– naujai įsigytą kompiuterinę bei programinę įrangą.

 – studijų programa, kuri pakeitė stu-
dijų kryptį – iš inžinerijos į vadybos. Studijų metu naudojama 
Transporto logistikos programinė įranga „GPS transporto valdymo 
ir apsaugos sistema“ padeda įgyti praktinės patirties, kuri reikalinga 
darbinėje aplinkoje organizuojant, analizuojant ir kontroliuojant 
transporto logistikos ekspedicijas. Studentai savo praktinius įgū-
džius gali formuotis naujai įrengtose Automobilių techninio eks-
ploatavimo, Elektrotechnikos ir elektronikos laboratorijose. Glau-
dus kolegijos  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia 
didesnes galimybes atlikti praktiką pasirinktoje logistikos įmonėje.

O štai studijų programoje -
 pagrindinis pokytis – komunikacijos srities disciplinų 

papildymas, kuris suteikia platesnes įsidarbinimo galimybes. Stu-
dijų metu įgyjama ne tik verslo anglų kalbos žinių, bet ir komuni-
kacinių gebėjimų, kurie gali būti pritaikomi globalioje dalykinio 
bendravimo aplinkoje. Pažintis su atvykstančiais studijuoti „Era-
smus+“ mainų programos tarptautiniais studentais suteikia gali-
mybę praktiškai pritaikyti anglų kalbos ir komunikacijos žinias.

Norinčius kurti tvarų verslą, kolegija kviečia rinktis 
 ir vieną iš keturių specializacijų: Kultūros ir 

sporto industrijas, Sveikatingumo ir grožio verslą, Agroverslą ir 
naujai parengtą specializaciją – Socialinių medijų rinkodarą. Kole-
gijoje yra kuriamas „Medijų studijų centras“, kuris kviečia ugdytis 
profesines kompetencijas, naudojant naujausią medijų turinio kū-
rimo ir apdorojimo įrangą. Studijuojantiems pasirinktą specializa-
ciją suteikiama galimybė tikslingai gilinti žinias norimoje studijų 
kryptyje ir tapti pasirinktos srities specialistu.

Jau antrus metus kolegija rengia informatikos inžinerijos 
studijų krypties programos specialistus. Norinčius įgyti kiber-
netinių atakų atpažinimo, suvaldymo ir duomenų apsaugos 
internetinėje erdvėje žinių bei įgūdžių kviečiame studijuoti 

. 2020 studijų metais, pasirinkusiems šią studijų sritį re-
gioninėse kolegijose, Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 
200 eurų stipendiją. 

Studijų metu studentus supa ne tik naujų profesinių žinių 
bei praktinių įgūdžių įgijimo aplinka, bet ir galimybė pasinerti į 
mokslinių tyrinėjimų ir atradimų pasaulį. 

programos studentai, pasirinkę 
Socialinio darbo sveikatos priežiūroje ar Socialinio darbo vadybos 
specializaciją, gilina žinias įsteigtame Socialinių tyrimų centre. Ak-
tyviems, smalsiems, kūrybingiems studentams yra suteikiama ga-
limybė patiems ieškoti būdų užčiuopti problemas ir jas nagrinėti, 
taikant socialinių tyrimų metodologiją.

Pokyčiai yra neišvengiami tiek jauno, tiek suaugusio žmogaus 
gyvenime. Jaunas žmogus visada yra pokyčių centre: ieško ino-
vatyvių saviraiškos būdų, renkasi studijas ir modeliuoja profesinę 
karjerą. Suaugęs – siekia tobulėti, kelia naujus profesinius tikslus 
arba keičia profesinę karjerą. Trejų metų nuolatinių ir ketverių 
– ištęstinių – studijų pasirinkimo galimybės leidžia atsiverti poky-
čiams ir įgyti kvalifikaciją bet kuriuo amžiaus tarpsniu. 

Nereikėtų nusiminti tiems, kuriems nepavyksta įstoti į kole-
giją iš pirmo karto. Jau dvejus metus kolegijoje veikianti -

 kviečia pasikartoti ir pagilinti 
bendrojo ugdymo programos žinias, o tada, perlaikius brandos 
egzaminus, pradėti studijas.
Vis dėlto Rytų išmintis, neigiamai vertinanti pokyčius, yra mi-
tas, nes jie suteikia naujas galimybes, lemia inovatyvias idėjas ir 
bendruomenės transformacijas. Pokyčiai yra neišvengiami ir tik 
jie gali atnešti progresą bei augimą.

Jeigu sieki pokyčių, kviečiame tapti kolegijos bendruomenės 
nariu: kartu atrasti, tobulėti, išbandyti naujoves. Rinkis studijas 
Marijampolės kolegijoje!

Išsamesnė informacija apie studijas teikiama 
tel. , el. adresu 

 
bei kolegijos Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose.

#StartuokSuMarko – kurk savo sėkmės istoriją!

Daugiau galimybių tavo karjeros sėkmės istorijai www.marko.lt
*Specializacijos

Studijuok 
DARNAUS VERSLO 

*Agroverslas

Studijuok
TARPTAUTINIO 

Studijuok

Studijuok

Studijuok 

*Socialinis darbas 

Studijuok

TECHNOLOGIJAS 

Studijuok
T

PIRKIMUS

Tau nesvetimas 

Studijuok 

Studijuok
9 programos



2021 m. birželio 2 d.8 psl.

• Interviu su ekspertu•

(Nukelta į 9 psl.)

Pažinimo

Apie virusą pranešė draugai
„Visa ta diena buvo pilna streso. 

Pradžioje aš nieko ir nepastebėjau. 
Tik staiga man pradėjo plūsti 
draugų žinutės su perspėjimais. 
Tikriausiai žinančių ir turėjusių 
tokios patirties yra gana daug. Jie 
man rašė, kad kuo greičiau keisčiau 
feisbuko paskyros ir elektroninio 
pašto „gmail“ slaptažodį. Tik 
kai pradėjau gauti jų prescreenus, 
pamačiau, kad 100-ui žmonių 
pasiunčiau kažkokią informaciją 
apie investavimą“, – pasakojo Ž. 
Štreimikytė-Mockeliūnė.

Iš draugų ji gavo ir nurodymą 
kuo skubiau paskelbti savo feisbu-
ko sienoje įrašą apie tai, kad čia ne ji 
reklamuoja investuoti į kriptovaliu-
tas. Skubiai parašė visiems feisbuko 
draugams tokią žinutę: „Sveiki visi 
draugai. Buvo nulaužtas mano 
feisbuko profilis. Šia informacija 
tikrai aš nesidalijau ir tikrai nieko 
nereklamuoju. Būkite visi atsargūs. 
Jau šiandien pat pasikeiskite slap-
tažodžius.“

Taip pat draugai moteriai pa-
tarė parašyti pareiškimą ir policijai 
apie įsilaužimą į jos paskyrą ir el. 
paštą. Ji sakė pradžioje abejojusi, 
ar to reikia, planavo paskambinti į 
policiją ir paklausti. „O ką padariau 
iš karto – tai greitai pasikeičiau 
visus slaptažodžius. Ir nuo šiol 
trinsiu visus neaiškius feisbuko 
pasidalijimus net jų neatidariusi. 
Linkiu visiems neužkibti ant sukčių 
kabliuko ir keisti slaptažodžius“, – 

– Ką daryti, jei 
sukčiai nulaužė tavo 
slaptažodį? 

– Jeigu yra nulau-
žiama asmens sociali-
nio tinklo „Facebook“ 
paskyra, tai elementa-
riausias būdas ją atsta-
tyti – rašyti „Facebo-
ok“ administracijai, 
o tuomet laukti jų re-
akcijos. Po kreipimosi 
„Facebook“ paprašys 

Turėjusių patirties su 
virtualiais įsilaužimais 

yra nemažai
Mūsų skaitytoja Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė pasiguodė, kad buvo įsilaužta į jos feisbuko 

paskyrą ir elektroninį paštą „gmail“. Iš moters paskyros pasklido laiškas, kuris buvo išplatintas 
jos feisbuko draugams tokia fiktyvia žinute: „Pamaniau, kad pasidalinsiu įdomia info. Mane tai 
tikrai nustebino. Iki šiol įnešiau daugiau nei 3250 € ir tas kiekis išaugo daugiau nei dvigubai. Ką 
tik išsigryninau visą pelną ir galiu užtikrinti: viskas veikia, kaip ir turėtų!!!“ 

Beveik šimtui Ž. Štreimikytės-Mockeliūnės socialinio tinklo draugų buvo išsiuntinėtas virusas 
su informacija, kad žinomas krepšininkas Arvydas Sabonis neva rekomenduoja investuoti į bitkoi-
nus ir lengvai uždirbti daug pinigų. 

patarė moteris visiems socialinių 
tinklų vartotojams.

Sukčiai naudojasi 
garsenybėmis

Atsidarius virusinę nuorodą 
randamas tekstas su antrašte „Ar-
vydas Sabonis atrado slaptą inves-
tavimo būdą, kuris padėjo šimtams 
lietuvių praturtėti“. Toliau rašoma: 
„Lietuvos verslininkas ir filantropas 
Arvydas Sabonis yra pagarsėjas 
savo atvirumu bei nuoširdumu, kai 
kalba eina apie pinigus.

Praeitą savaitę jis pasirodė „Va-
landa su Rūta“ laidoje ir pranešė apie 
naują „turtų spragą“, kuri – kaip 
jis teigia, gali paversti kiekvieną į 
milijonierių per 3–4 mėnesius.

Arvydas Sabonis paragino visus 
Lietuvos gyventojus pasinaudoti 
šia nuostabia galimybe, kol didieji 
bankai jos nepašalino.

Ir tikrai, per kelias minutes po 
pokalbių laidos, „Lietuvos banko“ 
atstovas paskambino, kad sustab-
dytų Sabonio interviu publikavi-
mą, tačiau buvo per vėlu.

Štai kas iš tikrųjų įvyko:
„Valanda su Rūta“ laidos vedėja 

Rūta Mikelkevičiute pakvietė 
Sabonis į laidą, kad šis pasidalintų 
kokiais nors patarimais apie verslo 
kūrimą ir laidos metu Lietuvos 
verslininkas bei filantropas numetė 
„bombą“: 

„Tapau sėkmingas dėl to, kad 
šokau prie pirmos pasitaikusios 
galimybės – be jokių abejonių. Ir 

dabar mano pagrindiniu pinigų 
šaltiniu tapo nauja kriptovaliutos 
automatinė prekybos programa, 
pavadinimu „Bitcoin Revolution“. 
Tai vienintelė didžiausia galimybė, 
kurią aptikau per visą gyvenimą, 
kad greitai susikrauti didelius 
turtus. Raginu visusja išbandyti 
tol, kol bankai jos nepašalino.“

Tekstas akivaizdžiai verstas au-
tomatiškai, taip pat pilnas klaidų. 
Pažymėjome pajuodindami su klai-
domis parašytus žodžius. Nereikia 
būti profesoriumi, kad suprastum, 
kad jokia save gerbianti kompanija 
neišleis šitokio nemokšiškai parašy-
to reklaminio teksto.

Reklama iš pirmo žvilgsnio 
gana tikroviška, atrodo susieta su 
„Delfi“. Klaidina tinklalapio, į 
kurį esame nukreipiami, dizainas. 
Iš pažiūros atrodo, jog nuoroda 
pasidalijo „Delfi“, logotipas tokių 
pat spalvų kaip šio portalo. Be to, 
lengvai praturtėti siūlo žinomas 
ir patikimas žmogus – Arvydas 
Sabonis. 

Tekste paminėta Rūta Mikel-
kevičiūtė, kuri šiemet veda laidą 
ne „Valanda su Rūta“, o „Bučiuoju. 
Rūta“. Atidesni piliečiai galėjo 
tai pastebėti, nes paskutinė laida 
„Valanda su Rūta“ parodyta pernai 
pavasarį.

Dar 2019 metų liepą portalas 
„15min“ rašė apie tai, kad sukčių 
socialiniame tinkle platinamos 
reklamos gali nesunkiai apgauti 
detalėms neatidžius skaitytojus. 

Prisidengiama atpažįstamo nau-
jienų portalo vardu ir žinomomis 
asmenybėmis. Tada straipsnyje 
buvo skelbta, kad šia netikra virusi-
ne reklama pasidalijo per tūkstantį 
žmonių. 

Sukčiai aktyviai siekia žmones 
suvilioti investuoti pinigus, tai 
vyksta nuolat, o šiuo virusu, kaip 
matyti, dalijamasi iki šiol.

Programišiams gali užtekti 
vienos prieigos

Specialistai sako, kad ne pati 
ponia Žaneta sukūrė feisbuke įrašą 
apie tai, jog investavo daugiau kaip 
tris tūkstančius eurų į kriptovaliu-
tas ir gavo milžinišką pelną – pa-
dvigubino sumą. Įrašas sukurtas 
viruso, ir visi, atidarę šią nuorodą, 
tuo virusu užsikrečia.

Elektroninį paštą naudojame 
prisijungdami prie daugybės inter-
neto paskyrų ir platformų. Deja, 

programišiams gali užtekti prieigos 
prie mūsų el. pašto adreso tam, kad 
pasinaudoję atkūrimo nuorodomis 
prisijungtų prie daugelio kitų jūsų 
paskyrų. Socialinio tinklo „Facebo-
ok“ paskyrose saugomi asmeniniai 
duomenys, prisijungimai prie kitų 
lankomų puslapių ir naudojamų 
aplikacijų, taip pat privatūs su-
sirašinėjimai per „Messenger“ ir 
„Instagram“ platformas.

Ne vienas turbūt esame gavę 
pranešimų, kad kažkoks draugas 
pažymėjo mus virusiniame įraše, 
kuriame yra nuoroda į kokios 
garsenybės neva reklamuojamą 
investavimo pasiūlymą. Jokiu būdu 
tokių nuorodų negalima atidarinėti, 
nes tada pats tą virusą pasigausi ir iš 
savo paskyros išplatinsi kitiems. Jei-
gu ant jūsų feisbuko sienos atsirastų 
kažkokių ne jūsų pačių padarytų 
įrašų, reikia juos kuo skubiau ištrinti 
ir pasikeisti slaptažodį. 

Sukčiai pasinaudoja žinomomis asmenybėmis savo tikslams 
pasiekti.

Patartina neatidarinėti 
įtartinų skelbimų ar nuorodų

Į keletą klausimų apie saugumą elektroninėje erdvėje ir apie sukčiavimą, susijusį su 
investavimu, sutiko atsakyti Renatas SIAURUSAITIS, Marijampolės apskrities VPK Ko-
munikacijos poskyrio vedėjas.

įrodyti, ar tai tikrai jūsų pasky-
ra. Jei įsilaužiama į elektroninį 
paštą, reikia elgtis analogiškai 
ir kreiptis į elektroninio pašto 
valdytojus.

– Kaip elgtis, jei apėmė 
smalsumas ir užėjai į suklastotą 
tinklapį? Ar reikia skubėti keis-
ti feisbuko, elektroninio pašto 
slaptažodį? 

– Pirmiausia patartina neatida-
rinėti įtartinų skelbimų, nuorodų, 
nes dažniausiai ten būna virusai. 

Išskirtinės apsaugos tam nėra, 
geriausiai būtų, kad pastebėję 
tokius skelbimus žmonės aktyviai 
praneštų „Facebook“ administra-
cijai (angl. report), tada jie turi 
teisę panaikinti tokius įrašus ir 
uždrausti tolimesnę tokių varto-
tojų veiklą.

– Ar pranešti policijai, jei į 
tavo feisbuko paskyrą įsilauž-
ta?

– Apie įsilaužimo virtualioje 
erdvėje atvejus rekomenduo-

jama pranešti policijai,  nes 
„Facebook“ suteikia galimybę 
patikrinti, iš kokių IP adresų 
buvo jungiamasi prie jūsų pa-
skyros, taip pat ar iš tos pačios 
naršyklės nebuvo jungiamasi į 
kitas paskyras.

– Kaip elgtis, kad nepatek-
tum ant tokių neva investuo-
tojų kabliuko? Į ką atkreipti 
dėmesį?

– Sukčiavimas, susijęs su in-
vestavimu, yra vienas iš daugybės 
sukčiavimo būdų. Labiausiai 
paplitęs investicinio pobūdžio 
sukčiavimas yra susijęs su esą 
pelningomis investavimo gali-
mybėmis, tokiomis kaip akcijos, 
obligacijos, kriptovaliutos, retieji 
metalai, investicijos į žemės skly-
pus užsienyje ar alternatyvius 
energijos šaltinius. Renatas Siaurusaitis.

Nuotrauka iš asmeninio albumo
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Kompiuterio savininkas 
gali net neįtarti, kad 

atsisiuntė virusą
J. Milius įspėja, kad naudojant ne-

atnaujintas naršykles galima užsikrėsti 
virusu tiesiog naršant internete. Šiuo 
metu virusai į kompiuterius patenka 
dėl žmogiškos klaidos. Vartotojai, kly-
dinėdami po įvairias svetaines, pirkda-
mi prekes ir pan., užsiprenumeruoja 
tų tinklapių naujienas. Jos siunčiamos 
į paštą kaip reklaminiai pranešimai. 
Elektroniniame pašte atsidarę šią 
reklamą su puikiu pasiūlymu norime 
peržiūrėti jį internete ir paspaudę ant 
jo galime atsidaryti netikrą svetainę, 
kuri siūlo įsigyti prekę arba parsisiųsti 
iš pažiūros gerą programą, antivirusinę 
programą, kuri pagreitintų kompiu-
terio darbą, ir pan. Tie puslapiai gali 
būti labai panašūs ir į „Microsoft“ 
programą, su „Windows“ klaidos 
taisymo programa ir pan. Parsisiuntus 
ir įdiegus neaiškią programinę įrangą į 
kompiuterį, jums atrodys, kad viskas 
veikia taip, kaip visada. Problemos 
atsiranda po mėnesio ar greičiau, pri-
klausomai nuo to, kaip buvo sukurta 
kenkėjiška virusinė programa. 

Kompiuterio savininkas gali net 
neįtarti, kad kompiuteris naudo-
jamas, pavyzdžiui, kriptovaliutos 
kasimui. Šiais laikais tokios virusinės 
programos jūsų kompiuterį gali 
išnaudoti kriptovaliutos kasimui 
tada, kai juo niekas nesinaudoja. 
O vos tik jūs pajudinate pelę, viru-
sinė programa iš karto atsijungia. 
Viskas daroma taip, kad žmogus 
nepastebėtų, jog jo kompiuteris 
yra užkrėstas virusu. Gali būti ir 
toks virusas, kuris veikia ir jums 
naudojantis kompiuteriu. Tada 
kompiuteris pradeda strigti, sunkiai 
įjungia programas, lėtai užkrauna 
internetą. Bandant pažiūrėti, kas 
apkrauna kompiuterio darbą, per 
užduočių tvarkytuvą, paleidus 
antivirusinę programą, kenkėjiškas 
procesas akimirksniu atsijungia ir 

Per kiek laiko nulaužtų 
jūsų slaptažodį? 

Pasitikrinti, kiek laiko reikia 
nulaužti jūsų slaptažodį, galite 
pasinaudoję kibernetinio ir namų 
saugumo bendrovės „Security.org“ 
valdomu įrankiu, kurį rasite adresu 
https://howsecureismypassword.net/.

„Atsivėrusiame lange įvedę savo 
slaptažodį iškart matysite, kiek 
laiko programišiams užtruktų jį 
nulaužti. Rezultatą sugeneruoja 
kompiuterio algoritmas pagal 
slaptažodžio unikalumą, tačiau, 
pavyzdžiui, jei tokią pačią kombi-
naciją naudojate visose paskyrose 
– jūsų duomenys dar nesaugesni“, 
– pažymi G. Butėnas.

Ekspertas priduria, net 78 proc. 
apklaustųjų naudoja vos vieną ar 
kelis slaptažodžius jungdamiesi 
prie visų savo paskyrų – tokius re-
zultatus atskleidė „Bitės“ užsakymu 
2020 m. atliktas tyrimas.

„Galite sugalvoti pačius sudė-
tingiausius slaptažodžius, tačiau 
jei laikysite juos kitiems lengvai 
pasiekiamoje vietoje, pavyzdžiui, 
užrašytus ant lapelio ir padėtus 
šalia kompiuterio, jūsų paskyros 
nebus saugios. Rekomenduoju 
parsisiųsti vieną iš daugybės 
slaptažodžių valdymo progra-
mėlių, kurios prisimena už jus: 
„LastPass“, „1Password“ ir kt. O 
jums tereikės prisiminti tik vieną 
pačios programėlės slaptažodį“, 
– pataria „Bitės“ technologijų 
direktorius.

Pasitikrinkite – galbūt jūsų 
paskyra jau nulaužta

Šiandieniai interneto vartoto-
jai yra nuolatiniame kibernetinių 
atakų pavojuje – iki šiol buvo skel-
biama, kad programišiai išpuolius 

Suklusti reikėtų ir neprarasti 
budrumo, kritiško požiūrio, 
jei sulaukiate pasikartojančių 
nepageidaujamų skambučių ir 
jums žadama greita grąža. Jeigu 
rašoma, kad investicija yra visiš-
kai saugi, o neva labai vertingas 
komercinis pasiūlymas galioja tik 
ribotą laiką arba skirtas tik jums 
ir yra prašoma juo nesidalinti, tai 
irgi turėtų sukelti jūsų abejones.

Tokius skambučius, susijusius 
su investavimo galimybėmis, 
geriau atmesti. Taip pat nerei-
kėtų susivilioti nerealiai geromis 
investavimo sąlygomis įvairiuose 
skelbimuose ar nuorodose. Rei-
kėtų kritiškai vertinti pasiūly-
mus, žadančius visiškai saugias 
investicijas, garantuotą grąžą ir 
didelį pelną.

Prieš perduodami pinigus ar 
investuodami visada pasikon-

Patartina neatidarinėti įtartinų 
skelbimų ar nuorodų

sultuokite su pažįstamu daugiau 
išmanančiu žmogumi ar savo 
banko finansininku. 

Nepamirškite, kad su suk-
čiavimu gali tekti susidurti ir 
ateityje. Jei kartą jau investavote, 
susigundėte apgaule, gali būti, 
kad ir ateityje sukčiai kreipsis 
į jus arba parduos jūsų duome-
nis kitiems nusikaltėliams. Jei 
įtariate sukčiavimą, kreipkitės 
į policiją.

Dabar populiarus 
kriptovaliutų kasimo 

virusas
Juozas Milius, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

informacinių technologijų specialistas, sako, kad kompiuteri-
niai reikalai visi yra sudėtingi. Nėra paprasta eiliniam piliečiui 
apsisaugoti nuo virusų, neįkliūti į sukčių pinkles, neužkibti ant 
apgaulingų pasiūlymų. 

Kodėl žmones vilioja kriptovaliutos, apie kurias daugumas 
mažai išmano? Koks skleidžiančių tokius virusus sukčių tikslas? 

vėl pasileidžia automatiškai, kai 
programa uždaroma. 

Būtinos geros antivirusinės 
programos

Jei kompiuteris užsikrėtęs tokiu 
virusu, būtina kreiptis į specialistus, 
kad iš naujo įrašytų „Windows“ 
operacinę sistemą. Paprastai ištrynus 
programas ar atstačius gamyklinius 
parametrus, išsaugant turimus fai-
lus, virusas nepasišalina. 

Mūsų aprašyta kriptovaliutos 
automatinė prekybos programa 
„Bitcoin Revolution“ – tai, pasak 
J. Miliaus, telefoninis virusas, kuris 
veikia taip: gavai pranešimą, atsida-
rei nuorodą, tave nukreipia į tinklapį 
ir susiaktyvuoja virusas, išsiplatina 
per visus tavo turimus, pavyzdžiui, 
„Messenger“ kontaktus, net pats 
nematai, kad kažkam jį išsiuntei. 
Gali būti, kad virusas užkrečia ne iš 
karto atvertus nuorodą, o reikia dar 
kažką paspausti papildomai.

Antivirusinės programos gali 
sustabdyti tokius virusus, bet sun-
kiai, nes kai antivirusinė programa 
skenuoja kompiuterio duomenis, 
virusinė tuomet automatiškai atsi-
jungia, todėl sunku ją pagauti.

Pasak J. Miliaus, galima savo 
įrenginius užkrėsti bet kokiu viru-
su. Anksčiau, pavyzdžiui, būdavo 
siekiama nulaužti kokį serverį, o 
dabar populiarus kriptovaliutų 
kasimo virusas.

Kas tas kriptovaliutų kasimas? Tai 
programa, kuri atlieka skaičiavimus už 
pinigus, už kriptovaliutą. Šiai progra-
mai reikia didelių resursų, nes vienas 
kompiuteris nėra pajėgus apskaičiuoti 
matematinę teoriją, reikia superkom-
piuterio. Net ir galingi kompiuteriai 
skaičiuoja ilgai, taigi pasitelkiami keli 
kompiuteriai, ir žmonės gauna už tai 
atlygį. O kai veikia virusinė kriptova-
liutų kasimo programa, savininkas at-
lygio už savo kompiuterio išnaudotus 
resursus negauna.

Pasak J. Miliaus, neišmanančiam 
sunku pasitikrinti, ar į patikimą tin-
klapį užėjai. Reikia žiūrėti į adreso 
eilutę, kad būtų spynelės pikto-
grama, jeigu spynelė perbraukta 
arba neuždaryta, geriau neiti, nes 
puslapis nesaugus. Reikia stebėti 
ne tik puslapio dizainą, spalvas, 
bet ir jo elektroninį adresą. Neiš-
manančiam nepaklysti sunku, bet 
atidumas gali padėti. 

J. Milius sako, kad saugantis 
sukčių reikia su specialistų pa-
galba įsidiegti geras antivirusines 
programas, nelandžioti į neaiškius 
tinklapius. Taip pat nedalinti savo 
e. pašto ir neužsisakinėti naujien-
laiškių, reklamų, jei tik laikinai 
vienam kartui užsukote į kokią 
svetainę ar parduotuvės tinklapį.

Pasitikrinkite, kaip greitai 
nulaužtų jūsų slaptažodį

Nepaisant to, kad darbas iš namų padidino duomenų apsaugos ir privatumo grėsmes, beveik 
ketvirtadalis lietuvių savo slaptažodžiuose naudoja asmeninę informaciją. Internetiniams nusikal-
tėliams tokią paskyrą nulaužti vidutiniškai užtruktų iki 10 sekundžių. Norėdami priminti stipraus 
slaptažodžio svarbą, Pasaulinės slaptažodžių dienos proga kviečiame atlikti testą ir pasitikrinti, per 
kiek laiko programišiai nulaužtų jūsų slaptažodį. 

„Lietuviai slaptažodžiams dažniausiai renkasi savo vardą, gimimo datą ir augintinio vardą, at-
skleidė pernai mūsų atliktas reprezentatyvus tyrimas. O juk šiuos duomenis galima lengvai sužino-
ti panaršius socialiniuose tinkluose ar net atspėti. Tuo metu vien į slaptažodį įterpus skaičių arba 
didžiųjų raidžių, jau prailginamas laikas, per kurį jį nulaužtų“, – sakė „Bitė Lietuva“ technologijų 
direktorius Gintas Butėnas.

rengia kas 39 sekundes, o šiemet 
šis laikas turėtų sutrumpėti net iki 
11 sekundžių, skelbia tyrimų ben-
drovė „Cybersecurity Venture“. 
Todėl gali būti, kad jūsų paskyra 
jau buvo nulaužta, nors patys dar 
to nežinote.

„Dažniausiai apie įsilaužimą 
sužinome tuomet, kai žala jau 
padaryta – vartotojo socialiniuose 
tinkluose atsiranda neįprasti įrašai, 
draugai informuoja apie gautas 
keistas žinutes, banko sąskaitoje 
pastebime pinigų trūkumą ir 
pan. Vis dėlto net ir tuo atveju, 
jei iki šiol jokių įtartinų veiksmų 
nepastebėjote, ar jūsų paskyra 
netapo programišių auka, galite 
pasitikrinti patys“, – komentuoja 
ekspertas.

Užėję į interneto svetainę 
www.haveibeenpwned.com ir įve-
dę savo el. pašto adresą, iškart 
sužinosite, ar jūsų paskyra dėl 
per silpno slaptažodžio nebuvo 
nulaužta. Puslapis laikomas sau-
giu naudoti, nes nekaupia jūsų 
duomenų, tik patikrina, ar jūsų 
el. paštas randamas jau anksčiau 
įvykdytų duomenų nutekėjimų 
duomenų bazėse. 

„Be stipraus slaptažodžio, kitas 
patikimas būdas apsaugoti savo 
paskyrą – naudoti dviejų faktorių 

autentifikaciją (2FA), kai dviem 
įrenginiais patikrinama jūsų ta-
patybė iki suteikiant prieigą prie 
svetainių. Tikimybė, kad kam nors 
pavyks nuotoliniu būdu perimti 
jūsų prietaisų kontrolę labai maža, 
nes net jeigu kas nors sužinos 
jūsų slaptažodį, galutiniam pri-
sijungimui prie paskyros jam vis 
tiek reikės kito jūsų įrenginio ar 
patvirtinimo būdo“, – primena 
specialistas.

Ką daryti, kad 
būtumėte saugūs?

Galvodami apie naują slapta-
žodį pabandykite sau atsakyti į 
šiuos klausimus: 

1. Ar jūsų slaptažodį sudaro 
mažiau nei 16 simbolių?

2. Ar jūsų slaptažodyje nėra nė 
vienos didžiosios raidės, skaičiaus 
ar specialaus simbolio?

3. Ar tas pats jūsų slaptažodis 
naudojamas ir kitose paskyrose?

4. Ar slaptažodis sudarytas 
iš jūsų vardo, pavardės, adreso, 
telefono numerio, gimimo datos, 
naminių gyvūnų, artimųjų vardų 
ar kitos asmeninės informacijos?

5. Ar jūsų slaptažodis sudarytas 
iš kelių iš eilės einančių skaičių 
ar raidžių, tokių kaip „12345“ ar 
„qwerty“?

6. Ar jūsų slaptažodis sudarytas 
iš žodžių, kuriuos lengva atspėti, 
pavyzdžiui, „klaviatūra“, „slapta-
žodis“ ir pan.?

7. Ar paskutinį kartą savo slap-
tažodį keitėte daugiau nei prieš 4 
mėnesius?

Jei bent į vieną klausimą atsa-
kėte „taip“, pats metas susikurti 
naują slaptažodį ar pradėti naudo-
tis išmaniais slaptažodžių valdymo 
sprendimais taip užtikrinant savo 
duomenų saugumą.
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Keleiviai netilpo 
į autobusą

Vežėjai priklauso tai verslo 
kategorijai, kuri per pandemiją 
patyrė vienus didžiausių finansinių 
nuostolių, nes jų veikla praktiš-
kai sustojo. Drastiškai sumažėjus 
keleivių autobusai važinėdavo 
tušti, kiekvienas reisas atnešdavo 
nuostolių. Buvo mėnesių, kuomet 
dauguma autobusų iš viso nekur-
savo. Todėl pamažu atnaujindami 
reisus įprastais maršrutais vežėjai 
šiandien labai skaičiuoja, ar rei-
sai nebus nuostolingi, ar pakaks 
keleivių. Pastebima, kad viešuoju 
transportu važinėjančių žmonių 
dar vis gerokai mažiau, negu buvo 
iki karantino. Ir nežinia, ar kada 
sugrįšime į ankstesnius laikus, kai 

Marija BURBIENĖ

Kai vieni dar tik ruošiasi so-
dinti daigus, kiti į turgų jau atvežė 
savo užaugintų daržovių: salotų, 
agurkų, morkų ir kt. Už kilogramą 
svogūnų laiškų prašė 3–4 Eur, už 
tiek pat salotų – 3 Eur, kopūstų 
– 2 Eur, pomidorų – 2–2,5 Eur, 
agurkų – 2–3 Eur (lauko agurkų 
kg – 1,5 Eur), rabarbarų kotų – po 
2 Eur. Ryšelius ridikėlių ir krapų 
pardavinėjo po 50 ct, šviežių mor-
kų ir burokėlių kotelių – po 1,5 
Eur, rūgštynių – po 1 Eur.

Šviežių bulvių kilogramas 
kainavo 1,5 Eur, pernykščių – 40 
ct, morkų – 60 ct, svogūnų galvų 
– 80 ct, obuolių – 60–80 ct.

Dideli, tvirti pomidorų daigai 
kainavo po 0,5–1,2 Eur, paprikų – 
po 0,5–1 Eur, kalafiorų, brokolių, 
porų ir ankstyvųjų kopūstų – po 
20 ct, baklažanų – po 1 Eur, arbū-
zų ir melionų – po 2 Eur, indelius 
bazilikų pardavinėjo po 50 ct. 
Tiek pat kainavo ir salotos daigas 
vazonėlyje.

Priaugino moterys ir arbat-
žolių. Už ryšelius mėtų, melisos, 
pelynų prašė po 40 ct. 

Kaskart vis vešlesnis, spal-
vingesnis gėlių kilimas vilioja 
aplinkos gražintojus. O pasirinkti 

Gyventojai norėtų 
daugiau autobusų, vežėjai 

– daugiau keleivių
Švelnėjant karantino ribojimams pamažu bandome grįžti prie įprastinio gyvenimo. Duris atve-

ria kavinės, kino teatrai, pasirodė kvietimų į koncertus, spektaklius. Pamažu iš sąstingio vaduojasi 
ir viešasis transportas. Gatvėse, užmiesčio keliuose matyti daugiau keleivius vežančių autobusų. 

autobusai buvo pilni. O štai gyven-
tojai, ypač vyresnio amžiaus, kurie 
sudaro didžiausią dalį važinėjančių 
visuomeniniu transportu, norėtų, 
kad susisiekimas būtų patogesnis, 
autobusai važinėtų dažniau, o ne 
keletą kartų per dieną. 

Į Puskelnių sodus priemies-
čio autobusu Nr. 20 (maršrutu 
Skaisčiūnai–Naujosios kapinės 
– Mokolai–Puskelniai–Puskelnių 
sodai) važinėja daugiausia garbaus 
amžiaus žmonės, kurie patys ne-
bevairuoja automobilių. Kiekvieną 
dieną keleivių, vykstančių į sodus, 
vis daugiau, nes pavasarinis dar-
bymetis jau įsibėgėjęs, tik lietingi 
orai dar trukdo žmonėms įprastu 
ritmu darbuotis sode. Gyventojai 
guodžiasi, kad kartais iš pat ryto 
autobusas į Puskelnių sodus ne visus 
keleivius paima. Iš R. Juknevičiaus 
gatvėje esančios stotelės į sodus va-

žinėjanti marijampolietė pasakojo, 
kad vairuotojas keleivių ima tiek, 
kad būtų išlaikyti atstumai. Todėl 
buvęs ne vienas rytas, kai ji sulaukusi 
autobuso, likdavo už durų. „Taip 
pikta buvo, viena keleivė dar užlin-
do prieš mane, o aš likau, prašiau, 
kad priimtų, bet vairuotojas atsakė, 
kad negali, ir nuvažiavo. Turėjau su 
visais nešuliais kulniuoti namo“, – 
pasakojo aštuoniasdešimtmetė. 

Marijampolietė sakė, kad pra-
sidėjus darbams soduose, padau-
gėjo keleivių, tad autobusų galėtų 
būti daugiau.

Autobusų nepritrūks
Dvidešimtąjį priemiesčio marš-

rutą aptarnauja uždaroji akcinė ben-
drovė „Angelma“. Jos vadovė Angelė 
Bižienė sako, kad tegul tik būna 
pakankamai keleivių, autobusų ne-
pritrūks. „Per mėnesį šiuo maršrutu 
kursuojantis autobusas nuvažiuoja 
apie 5000 kilometrų. Praėjusį mė-
nesį surinkome 650 eurų už bilietus, 
o nuostoliai, atskaičiavus atlyginimą 
vairuotojui, degalų sąnaudas, sudarė 
1853 eurus. Marijampolės savival-
dybės administracijos specialistai 
mane už tuos nuostolius taip barė, 
kad patekau į ligoninę“, – pasakojo 
A. Bižienė. 

Pasak UAB „Angelma“ di-
rektorės, iki šiol buvo leidžiami 
mažesni autobusai, kad savikaina 
būtų mažesnė, nes nebuvo pa-
kankamai keleivių. Įmonė turi ir 
didesnių autobusų, taip pat ma-
žagrindžių, kad keleiviams būtų 

patogiau. Juos galės leisti, kai tik 
bus poreikis. Autobusuose jau 
nebereikia atstumų tarp keleivių 
išlaikyti, daugiau galima paimti 
važiuojančių. 

Pasak direktorės, maršrutas 
į Puskelnių sodus turi daug su-
stojimų, atstumai dideli, kol iki 
„Pasagos“ sodų bendrijos visus 
keleivius ratais išvežioja, įsuka 
daugybę kilometrų, todėl susida-
ro nuostolių, o jų kompensuoti 
niekas nenori. Nors maršrutas 
žmonėms labai reikalingas. „Vežė-
jas turi gerai paskaičiuoti, kokius 
autobusus leisti, kad sąnaudos 
būtų kuo mažesnės. Mes keleivius 
savivaldybėje vežiojame dvidešimt 
ir daugiau metų, o dabar esame 
ant bankroto ribos. Reisų žada dar 
sumažinti, o juk reikia mokėti ir 
paskolas bankams, lizingus. Jokio 
verslo tęstinumo, garantijų nėra“, 
– kalbėjo A. Bižienė. 

Atnaujinami tolimojo 
susisiekimo maršrutai
Karantinui skaičiuojant antrus 

metus, išbandymų ir sunkumų 
nestokoja ir kitos keleivių vežimo, 
transporto bendrovės. Drastiš-
kai sumažėjus keleivių srautui, 
didžioji dauguma šių bendrovių 
buvo priverstos laikinai sustabdyti 
vežimą tolimojo susisiekimo marš-

rutais. Tačiau pamažu transporto 
bendrovės atnaujina veiklą, vis 
daugiau autobusų pradeda kur-
suoti įprastais maršrutais, daugėja 
ir jais važinėjančių keleivių.

Pasak Marijampolės autobusų 
parko direktorės Dalytės Venč-
kauskienės, nuo birželio 1 dienos 
atnaujinti tolimojo susisiekimo 
autobusų eismo maršrutai. Ke-
leiviai iš Marijampolės vėl galės 
tiesioginiu autobusu vykti į Igna-
liną. Autobusas kursuos kiekvieną 
dieną su tarpiniais sustojimais per 
Kauną, Jonavą, Ukmergę, Uteną. 
Iš Marijampolės autobusų stoties 
autobusas išvažiuos 7.20 val., iš 
Ignalinos autobusų stoties į Mari-
jampolę (su tarpiniais sustojimais) 
išvyks 14.55 val.

Pradeda kursuoti ir autobusai į 
Palangą. Kiekvieną dieną į Palangą 
(su tarpiniais sustojimais per Vilka-
viškį, Šakius, Jurbarką, Pagėgius, 
Šilutę, Klaipėdą) autobusas išvyks 
6.30 val.  Iš Palangos autobusų 
stoties į Marijampolę (su tarpiniais 
sustojimais) išvažiuos 15.15 val.

Kiekvieną dieną į Palangą (eks-
presas) autobusas išvyks 7 val., iš 
Palangos autobusų stoties į Marijam-
polę (ekspresas) išvyks 17.50 val.

Ankstinamas ir stoties darbo 
laikas. Stotis darbą pradeda 6.30 
val., baigia 20 val. Keleivinio transporto maršrutai atnaujinami pamažu. 

Iš Marijampolės autobusų stoties pradeda kursuoti autobusai 
tolimojo susisiekimo maršrutais.  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

• Po turgų pasižvalgius •

Daržovės – iš 
Suvalkijos laukų

Nors praėjusį savaitgalį Marijampolėje buvo apstu renginių, 
visgi į tradicinį šeštadienio turgų Degučiuose susirinkę nuolati-
niai prekiautojai ir ištikimi pirkėjai neskubėjo į miesto centrą. 
Juo labiau kad šiemetė mugė, daugelio nuomone, neprilygo tur-
gui, kuriame visko yra: ir daržovių, ir mėsos, žuvies, pieno pro-
duktų, ir saldumynų, ir įvairiausių augalų.
galima ir pagal dydį, ir pagal 
kainą. Štai oranžinius serenčius 
pardavinėjo po 10 ct, žemaūgius 
– po 40 ct, o didžiažiedžius – po 
eurą. Zinijų ir astrų sodinukai 
kainavo po 80 ct, o už gvazdikų 
ir jurginų krūmelius prašė po 1,5 
Eur, alyziukus – po eurą, viksvas 
– po 0,5–1,5 Eur, šlamučius – po 
1–1,5 Eur, pelargonijas – po 2–2,5 
Eur (senovinės – po 1,5 Eur), 
begonijas – po 2–2,5 Eur, „ledu-
kus“ – po 50 ct, margalapius – po 
0,5–2 Eur, petunijas – po 1–1,2 
Eur. Vešlūs surfinijų, pelargonijų 
vazonai kainavo po 6–12 Eur.

Bitininkai jau prekiavo šiųmečiu 
medumi – už pusės litro stiklainiuką 
prašė 6 Eur, o, pasak jų, paskutinio 
praėjusios vasaros medaus puslitrį 
pardavinėjo po 4 Eur. 

Dešimtis vištų kiaušinių kai-
navo 1,2–1,5 Eur, ančių – 2,5 
Eur, o vienas žąsies kiaušinis – 
eurą.

Lauke prekiavo gyvais karpiais 
– jų kilogramas – 4 Eur. Pirkėjų 
nestokojo ir angare šaldytomis, 
rūkytomis žuvis prekiaujanti 
moteris. Už šaldytų lydekų filė 
kilogramą prašė 6,8 Eur, menkių 
filė – 7,5 Eur, mažaakių šamų filė 
– 5,5 Eur, ešerių filė – 8,5 Eur, 
hokių filė – 8 Eur, jūros lydekų su 
kaulais – 4 Eur. Kilogramas rūkytų 
jūros ešerių kainavo 8 Eur, vilkžu-
vių – 8,5 Eur, skumbrių – 7 Eur, 
jūros lydekų – 6,5 Eur. Tiek pat 
sūdytų skumbrių kainavo 6,5 Eur, 
aromatinių silkių filė – 5,8 Eur, o 
silkių su galvomis – 3,1 Eur.

Rinkosi žmonės įvairių kiau-

lienos gaminių, pieno 
produktų. Už rūkytos 
nugarinės su lašinukais 
kilogramą prašė 6–8 
Eur, kumpio – 8 Eur, 
šoninės – 7 Eur, lašinių 
– 6 Eur. 

Litras pieno kaina-
vo 60 ct, grietinės – 4 
Eur, kilogramą raugin-
to pieno varškės sūrių 
– 3 Eur, saldaus pieno 
– 4 Eur, kepto sūrio – 6 
Eur, tiek pat sviesto – 
po 8 Eur, varškės – 2,5 
Eur, grietinės – 4 Eur. 

Autorės nuotraukos



11 psl.2021 m. birželio 2 d.

Elementorius Loreta AKELIENĖ
tel. (8 343) 52495 
el. p. loret@suvalkietis.lt

Gegužės 14 d. nuotoliniu 
būdu įvyko respublikinė mo-
kinių technologijų olimpiada 
„Kūrybos virusas 2021“. Mūsų 
miestui atstovavo Smiltė Eidu-
kevičiūtė iš Marijampolės šv. 
Cecilijos gimnazijos (techno-
logijų mokytoja Rūta Vaitonie-
nė) ir Viltė Klibaitė iš Rygiškių 
Jono gimnazijos (technologijų 
mokytoja Rūta Marčiulaitie-
nė). Konkurse buvo vertinami 
mokinių pateikti namų darbai, 
nuotoliniu būdu atliktos už-
duotys. Džiugu, kad jau keletą 
metų mūsų miesto technologi-
jų mokytojų paruošti mokiniai 
iškovoja prizines vietas. Tai tar-
si pasitikrinimas, kad dirbame 
tinkama linkme ir turime kuo 
didžiuotis.

V. Klibaitė gavo nominaciją 
„Už meninę išmonę ir tvaraus 
dizaino idėjas“. S. Eidukevičiūtė 
gavo net dvi nominacijas šioje 
srityje: „Už originalų kolekcijos 
pristatymą“ ir „Už tradicinio kos-
tiumo interpretaciją ir poetišką 
modelių pristatymą“. Mokinės 
apdovanotos Vilniaus kolegijos 
ir Vilniaus dailės akademijos 
įsteigtais prizais.

Tekstilės veiklos grupėje tarp 
9–10 klasių mokinių puikiai susi-
dorojusi su užduotimi ir ją prista-
čiusi S. Eidukevičiūtė buvo apdo-

Vis daugiau laiko stengiamės 
praleisti lauke, tad ir ugdomosios 
veiklos pamažu persikelia į lauko 
erdves.

Į atvirą ugdomąją veiklą 
lauko aplinkoje pakvietė lopše-
lio-darželio „Rasa“ „Meškučių“ 
grupės ugdytiniai ir jų moky-
tojos. Šviečiant skaisčiai saulei, 
vaikučiai išbandė pojūčių takelį, 
o skambant nuotaikingai muzi-
kai, vyko ryto mankšta. Klau-
sydami pasakos „Saulės rūmai“, 
ugdytiniai sužinojo apie saulės 
naudą gamtai ir patiems sau. O 
pabaigoje mažieji padovanojo 

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro (LMNŠC) Broniaus 
Oškinio vaikų aviacijos akademijoje 
ir vėl darbingas pavasaris. Sasnavos 
aerodrome gegužę pradėtas vaikų avi-
acijos skrydžių sezonas. Marijampolės 
eskadrilės, vadovaujamos skraidymo 
instruktoriaus Mindaugo Karčiausko, 
auklėtiniai, nesibaimindami vėsaus 
oro ir žvarboko vėjo, nedidelėmis 
grupelėmis, laikydamiesi saugos rei-
kalavimų, rinkosi į taip lauktus už-
siėmimus. 

B. Oškinio akademijoje moks-
lo metai pradedami sausį, žiemą 
kremtama vaikų aviacijos teorija, 
o balandį, vos nutirpus sniegui ir 
išsausėjus dangai, vaikai susirenka 
pirmam sezono skrydžiui. Sasnavos 
aerodromas vėl prisipildo vaikų. 
Marijampolės aeroklubo pašonėje 
jaunieji pilotai vėl nedidukais, bet 
užtikrintais žingsniais žengė aviaci-
jos keliu. Vieni jautėsi drąsiai, kiti 
su dideliu jauduliu, bet visiems be 
išimties sezono pirmas skrydis, kaip 
pirmosios maudynės vasarą – oda pa-
šiurpsta, šypseną sunku tramdyti...

LMNŠC B. Oškinio akademija 
vykdo neformaliojo vaikų švietimo 

„Verslumas – tai kūrybiškas 
žvilgsnis į supantį pasaulį, gebėjimas 
sėkmingai įgyvendinti ir parduoti 
savo idėjas“, – rašoma mokslinėje 
literatūroje. Pats laikas verslumo 
įgūdžius pradėti ugdyti darželyje. 

Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ 
organizuojant įvairias veiklas skatina-
mas vaikų savarankiškumas, atkaklu-
mas, ugdoma drąsa siūlyti idėjas ir jas 
įgyvendinti. Kiekvienos savaitės temą 
parinkti padeda „minčių lietus“. 
Pavyzdžiui, ruošdamiesi ekskursijai 
į gyvūnų globos namus planavome, 
kaip įsigyti gyvūnėliams pašaro. Vai-
kai gamino knygeles, jas sėkmingai 
pardavė, už gautus pinigus nupirko 
pašaro, džiaugėsi prasminga kelione. 
Prieš dalyvavimą Pyragų dienos ak-
cijoje vaikai tarėsi ir planavo, vyko į 
parduotuvę, savarankiškai pirko pro-
duktus, vaišino aplinkinius pyragais 
ir skaičiavo aukojamus pinigus.

Verslumo idėjoms ugdyti puikus 
laikas buvo Kaziuko mugė. Vaikai siūlė 
idėjas: ką gamins, iš ko gamins, kur visa 
tai gaus, kaip parduos, kur panaudos 
uždirbtus pinigus. Darbeliai  buvo 
gaminami naudojant buitines atliekas, 
dekoruojant panaudotus drabužius, 
saugant ir tausojant gamtos išteklius, 

Pirmieji verslumo žingsniai darželyje
daiktus prikeliant antram gyvenimui. 
Šiose veiklose buvo formuojamas 
vaikų gebėjimas kurti, atskirti norus ir 
turimas galimybes, išsikeltus tikslus įgy-
vendinti nuosekliai iki galo, mokoma, 
kaip tinkamai elgtis su pinigais.

Jeigu reikėtų išskirti keletą verslu-
mui aktualių kompetencijų, pirmoje 
vietoje būtų kūrybiškumas. Tai ge-
bėjimas mąstyti ir veikti taip, kaip 
sugalvojai, kitoniškai, įdomiai, darbą 
atliekant iki galo. Vaikams suteikia-
ma galimybė siūlyti savo idėjas, or-
ganizuoti įvairius renginius, dalyvauti 
parodose, atskleidžiant savo idėjas, 
naudojant įvairius jų įgyvendinimo 
būdus, medžiagas ir technologijas. 
Siekiama padėti vaikui tapti sava-
rankiškam, gebančiam prisitaikyti 
naujoje kūrybinėje aplinkoje, prisi-
taikyti prie naujų sąlygų. 

Priešmokyklinio amžiaus vai-
kams yra svarbus gebėjimas kurti 
socialinius santykius, komunikuoti, 
mokytis pasakoti ir pristatyti savo 
mintis bei idėjas. Pavyzdžiui, žaislo 
reklama, sukurtų ir pagamintų 
knygelių pristatymas, idėjos, kaip 
suruošti labdaros akcijas, siekiant 
padėti gyvūnams, pagalbos reika-
lingiems žmonėms ar šalia esančiam 

draugui, gimtadienio ar kitokių 
švenčių organizavimas, vaikų ran-
komis pagamintų dovanėlių panau-
dojimas. Šio amžiaus vaikų grupei 
labai svarbu mokytis pristatyti savo 
idėjas bendraamžiams ir pasitikrinti 
tų idėjų vertę. Išklausyti ir priimti 
aplinkinių pasiūlymus, pastabas gali 
būti nelengva, tačiau taip mokomasi 
socialinių kompetencijų, toleran-
cijos, racionalios kritikos reiškimo, 
išklausymo ir priėmimo. 

Šioje verslumo ugdymo veikloje 
mielai dalyvauja ugdytinių šeimos 
nariai. Namuose tėvai kartu su vaikais 
planuodami, pirkdami, taupydami, 
gamindami formuoja ugdytinių 
supratimą, kad aplinkoje pats esi 
atsakingas už savo sprendimus. Taip 
natūraliai tėvai ruošia vaikus savaran-
kiškam gyvenimui. Vaikai mokosi 
dalytis, taupyti, planuoti, spręsti pro-
blemas, susipažįsta su pinigais. Pavyz-
džiui, priešmokyklinukai naudodami 
buitines atliekas ir tėvelių padedami 
gamino taupykles, kūrė taupymo 
planus, kuriuose atsispindėjo jų noras 
savarankiškai užsidirbti pinigų. 

Genovaitė ALEKNAVIČIENĖ,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Kūrybos virusas 2021 

vanota Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos I laipsnio diplomu. 

Šių dviejų mokinių vardai 
ir pavardės dažnai girdimos ir 
minimos technologijų parodose, 
įvairiose akcijose ir renginiuose. 
Merginos garsina mūsų miestą. 

Ačiū mokinėms, jų moky-
tojoms ir visiems, kurie palaiko 
kuriančius. Dar kartą didžiausi 
sveikinimai Viltei ir Smiltei. Jūs 
šaunuolės!

Rita DIJOKIENĖ, 
Marijampolės technologijų 
mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė

programą „Vaikų aviacijos pilotas“, 
skirtą vaikams nuo 9 iki 15 metų am-
žiaus, ir trumpalaikes edukacines pro-
gramas, kai su aviacija gali susipažinti 
net darželinukai. Ugdymo procesas 
vykdomas individualiai. Skraidymo 
instruktorius atsižvelgia į kiekvieno 
vaiko gebėjimus, kompetencijas, 
kūno konstitucijos tipą. Kiekvienas 
vaikas gali atrasti laiko užsiėmimas, 
nes jie vyksta po pamokų, savaitgaliais 
ir per vasaros atostogas. Akademijos 
veikla finansuojama Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos ir rėmėjų lėšo-
mis, dėl to vaikams, besimokantiems 
pagal NVŠ programą „Vaikų aviacijos 
pilotas“, kasdieniai užsiėmimai nekai-
nuoja. Akademijoje laukiami norintys 
ją lankyti 9–14 metų vaikai.

Mokiniai, reguliariai lankydami 
užsiėmimus, įsisavinę pilotavimo 
praktikos pratimus, numatytus 
programoje, laiko pilotavimo eg-
zaminą. Išlaikiusieji gauna Vaikų 
aviacijos piloto licenciją. Kasmet 
apie 30 mokinių išlaiko pilotavimo 
egzaminus ir tampa licencijuotais 
vaikų aviacijos pilotais. Būdami 
penkiolikos metų pilotai laiko 
baigiamąjį egzaminą, o išlaikiusieji 

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos 
akademija kviečia

gauna NVŠ pažymėjimą, kurių 
kasmet įteikiama apie 20. 

Dalis baigusiųjų B. Oškinio 
akademiją toliau tęsia skraidymus 
aeroklubuose pagal suaugusiųjų 
mokymo programas. Vėliau dalis 
jų pasirenka aviatoriaus profesiją, 
studijuoja Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos institute arba Kauno tech-
nologijos universitete, kur rengiami 
visų pagrindinių aviacijos sričių 
specialistai: pilotai, skrydžių vadovai, 
inžinieriai. Kiti vaikai, kuriems profe-
sionalaus aviatoriaus kelias pasirodo 
per sunkus, aviaciją pasilieka kaip 
sportą ar prasmingą pomėgį.

Siekdama įgyvendinti savo tiks-
lą – vaikų domėjimąsi aviacija – B. 
Oškinio akademija nuolat stengiasi 
tobulinti ugdymo procesą, daryti 
jį patrauklų auklėtiniams, patogiau 
prieinamą vaikų tėveliams ar globo-
tojams. Nepakeičiamas ir partnerių 
indėlis – Marijampolės aeroklubas jau 
ne vienus metus bendradarbiauja su 
akademija, padėdamas auginti jaunąją 
aviatorių kartą, prisidėdamas prie es-
kadrilės Marijampolėje gyvavimo.

Kristina SEREIKIENĖ

Metodinė diena-
ugdomoji veikla lauke 

„Šviečia saulytė“
saulutei šokį.

Lauke buvo surengtos sma-
gios veiklos pagal STEAM ug-
dymą: sukurti vabaliukų pievelę 
ar saulytę iš antrinių žaliavų, ant 
lipnios plėvelės nupiešti pavasa-
rio paveikslą. Su dideliu užside-
gimu vaikai pasinėrė į kūrybinį 
procesą. Jie lavino vaizduotę, 
įgavo žinių, džiaugėsi gautu 
rezultatu ir, žinoma, mėgavosi 
puikiu oru!

Alina RŪŠKEVIČIENĖ,
Akvilė EKLERIENĖ,
ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos

Kaip skelbia Kalvarijos gimna-
zija, šios gimnazijos Tolerancijos 
ugdymo centro (KaGi TUC) vyk-
dyta projektinė veikla pelnė II vietą 
tarptautiniame konkurse „Mano 
atmintis – mano atsakomybė. Mano 
vietoje“.

Šiame konkurse , kurį organiza-
vo Aušvico-Birkenau memorialas ir 
Aušvico-Birkenau institutas, daly-
vavo vienuolikos valstybių atstovai, 
kurie pateikė kelias dešimtis pro-
jektų pristatymų. Vertinant darbus 

Tarptautinė antroji vieta – 
Kalvarijos gimnazijos projektui

ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
projektų koncepcijai ir darnai, 
taip pat jų daugiaelementiškumui. 
Svarbus kriterijus – įvairių metodų 
naudojimas, taip pat aktyvus įvairių 
socialinių grupių dalyvavimas atski-
ruose projekto įgyvendinimo eta-
puose. Buvo atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip šaltinių naudojimas, 
inovacijos, kritinio mąstymo skati-
nimas, projektų poveikio mastas, 
galimybė juos panaudoti ir t. t. 

Pirmą vietą užėmė Lenkijos 

projektas, trečia vieta atiteko Jung-
tinių Amerikos Valstijų projektui. 

KaGiTUC pateikė tris vykdytus 
projektus, pristatančius paskutinių 
kelerių metų veiklas. Konkurse 
II vietą užėmęs projektas pristato 
2020–2021 m. KaGiTUC vei-
klas: atliktus istorijos tiriamuosius 
darbus, sukurtą pažintinį maršrutą 
„Atrask Kalvariją“. Projekto vadovė 
– direktoriaus pavaduotoja Arūnė 
Vaičiūnaitė-Levuškinienė.

„Suvalkiečio“ informacija
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• Tiesiai iš Meksikos •Meksika turtinga ne tik savo 
gamta ir kultūros įvairove. Tai šalis, 
galinti pasigirti unikalia indėnų ir 
ispanų kultūros samplaika, kuri 
atsispindi ir pačios Meksikos kul-
tūroje – pavyzdžiui, šalies mituose 
ir legendose.

Turbūt žymiausia Meksikos 
legenda yra „La Llorona“ (liet. 
„Verksnė“, „Raudotoja“), giliai 
įsišaknijusi Meksikos kultūroje. 
Nors ši legenda populiari ir kitose 
Lotynų Amerikos šalyse, Meksikoje 
tai – nacionalinio identiteto sim-
bolis, paskelbtas Meksiko miesto 
nematerialiuoju kultūros paveldu.

Legendos istorija siekia dar 
prieškolonijinius laikus, kai dau-
gybė indėnų kultūrų turėjo savus 
šios istorijos atitikmenis, todėl 
ir dabar egzistuoja daug istorijos 
versijų. Ispanams XVI amžiuje 
užkariavus Meksiką, legenda 
įgauna ispaniškų prieskonių ir 
tampa viena pirmųjų mestizų arba 
daugumos dabartinių meksikie-
čių-ispanų ir indėnų palikuonių 
– istorijų. 

Legenda pasakoja slaptą tragišką 
meilės istoriją tarp jaunutės Mek-
sikos indėnės Lloronos  ir vieno 

Primityvus brūkšnys laiko 
juostoje, nuo kada eisime į 

pensiją, ateityje neveiks
Įsibėgėjusi skaitmeninė revo-

liucija iš pamatų keičia ir darbo 
rinką. Populiarėjantys robotizacijos, 
automatizacijos sprendimai jau 
dabar kelia grėsmių tradicinėms 
profesijoms. Ir tai liečia ne vien va-
dinamąsias „mėlynąsias apykakles“. 
2019 m. paskelbtame EBPO tyrime 
„Darbo ateitis“ automatizacija gresia 
penktadaliui profesijų Lietuvoje, 
o apskritai reikšmingus pokyčius 
pajus net 63 proc. darbų.

Be to, priešingai nei Šiaurės 
šalyse, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Slovėnijoje priešpensinio am-
žiaus gyventojų nedarbo lygis yra 
chroniškai aukštesnis nei vidutinis 
nedarbas šalyje – vyresniems žmo-
nėms šiose valstybėse įsidarbinti 
yra sudėtingiau. Tai lemia daugelis 
veiksnių: ir perkvalifikavimo sis-
temos spragos, ir mokymosi visą 
gyvenimą įgūdžių trūkumas, ir 
darbdavių socialinės atsakomybės 
stoka, ir struktūriniai ekonominiai 
pokyčiai, sparčiai išstumiantys 
tam tikras profesijas už darbo 
rinkos ribų. Tad darbingo amžiaus 
ilginimas šiuo atveju tik paryškins 
kitą – vyresnio amžiaus gyventojų 
nedarbo problemą.

Stebint, kokius reikšmingus 
technologinius pokyčius šiandien 
išgyvena pasaulis, nelieka abejo-
nių, kad tai stipriai paveiks darbo 
rinką ir darbingo amžiaus ilgini-
mas nėra panacėja. Nuoseklios ir 
tęstinės mūsų pastangos mokytis 
ir tobulėti visą gyvenimą, rūpintis 
savo sveikata ir kaupti finansines 
atsargas ar turtą – receptas, kuris 
leis atsispirti šioms ilgalaikėms 
tendencijoms ar bent jau padidins 
mūsų manevro laisvę ateityje.

Taupymo įpročius 
dar tik ugdome

Pastaraisiais dešimtmečiais eko-
nominės aplinkybės Lietuvoje ir 
mūsų asmeninė finansinė situacija 
keitėsi reikšmingai. Ekonomine 
pažanga sparčiai vijomės Vakarų ša-
lis, gausėjo vadinamosios vidurinės 
klasės atstovų gretos, taisėsi sociali-

Darbingo amžiaus 
ilginimas – Lietuvai 

ne išeitis
Viešojoje erdvėje neseniai daug dėmesio ir karštų diskusijų 

susilaukė Europos Komisijos rekomendacijos, raginančios Lie-
tuvą iki 2040 m. darbingą žmonių amžių pailginti iki 72 metų. 
Žaliąja knyga vadinamame Europos Komisijos dokumente ana-
lizuojama visai Europai aktuali visuomenės senėjimo problema, 
kuri ilgainiui aštrės ir kels vis didesnes socialines, ekonomines ir 
fiskalines įtampas. Tiesa, tai labai ilgalaikės projekcijos, kurias 
gaubia tiek prielaidų, tiek ribotos informacijos neapibrėžtumas. 
Vis dėlto tai vienas iš tikėtinų scenarijų, kuriam galime pasiruošti 
iš anksto, ir tą daryti būtina.

niai rodikliai, o gyventojų finansi-
nis turtas, 2004 m. tesiekęs tik 27 
proc. bendrojo vidaus produkto, 
2019 m. duomenimis, sudaro jau 
net 51 proc. Vis dėlto pagal ben-
drąją taupymo normą – namų ūkių 
taupymui skiriamą disponuojamų 
pajamų dalį – dar vis esame vieni 
ES rikiuotės paskutinių.

„Eurostat“ duomenimis, prieš 
pandemiją taupymui šalies namų 
ūkiai skyrė 4 proc. savo disponuo-
jamų pajamų – pagaliau atsiplėšė-
me nuo 2017–2018 m. užfiksuoto 
nulio, tačiau ES kontekste tai vis 
dar itin žemas rodiklis. Viduti-
niškai ES namų ūkiai sutaupo 12 
proc. disponuojamų pajamų, pir-
mauja vokiečiai, švedai ir olandai 
(17–18 proc.), be to, vėl galime 
mokytis iš estų, kuriems pavyksta 
taupymui skirti net 13,5 proc. 
disponuojamų pajamų.

Be to, palyginti su brandžiomis 
ES valstybėmis, ir savo sukauptą 
finansinį turtą valdome dar vis 
labai primityviai. Nors visko ne-
išleidžiame ir jau pavyksta sutau-
pyti, mūsų pinigai, užuot plušėję 
ir kūrę dar daugiau pinigų mums, 
sau tyliai snūduriuoja kojinėje, 
stiklainyje ar indėlyje banke, o 
investicijoms pirmiausia renkamės 
„mūrą“. Gyventojai būstui pirme-
nybę teikia kaip suprantamai ir 
saugiai investicijai, jis paklausus 
ir išaugus nerimui dėl galimos 
spartesnės infliacijos. Apskritai, 
Lietuva – viena pirmaujančių ES 
šalių pagal gyventojų, gyvenan-
čių nuosavame būste, rodiklį. 
„Eurostat“ duomenimis, 2019 
m. Lietuvoje net 90,3 proc. visų 
gyventojų yra būsto savininkai. 
Mus lenkė tik Rumunija, kur net 
95,8 proc. gyventojų turi nuosavą 
būstą, Vengrija (91,7 proc.) ir Slo-
vakija (91,3 proc.). Vidutiniškai 
ES nuosavame būste gyvena tik 
69,3 proc. gyventojų.

Beveik „visi kiaušiniai 
vienoje pintinėje“

Mūsų finansinio turto struk-
tūroje tebedominuoja indėliai ir 
grynieji pinigai, o laikui bėgant 
situacija keitėsi itin nežymiai. 

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvos 
gyventojų finansinio turto dalis 
indėliuose ir grynaisiais 2004 m. 
siekė net 80 proc., o per penkiolika 
metų ji susitraukė tik iki 72 proc. 
Pagal indėlių ir grynųjų pinigų 
svorį savo finansinio turto struktū-
roje rikiuojamės net treti Europos 
Sąjungoje. Tuo tarpu brandžiose 
Europos šalyse gyventojų finansi-
nis turtas pasižymi gerokai didesne 
instrumentų įvairove stengiantis 
diversifikuoti rizikas. Indėliuose 
laikomo finansinio turto dalis ge-
rokai mažesnė ir mūsų kaimynėse 
– Latvijoje ji sudaro 61 proc., o 
Estijoje – 58 proc., o vidutiniškai 
ES ji net nesiekia 40 proc.

Priešingai nei išsivysčiusiose 
valstybėse, mūsų investicijos į ki-
tas finansinio turto klases – verty-
binius popierius, investicinių fon-
dų vienetus, draudimą ar pensijų 
fondus – vis dar išlieka kuklios. 
Vidutiniškai ES į šias priemones 
investuojama net daugiau nei 60 
proc. viso finansinio turto. Šioje 
rikiuotėje pirmauja Nyderlan-
dai, Danija, Švedija ir Jungtinė 
Karalystė, kuriose investicijos į 
šias finansines priemones siekia 
70–80 proc. Tuo tarpu Lietuvoje 
– tik 28 proc. Panašiais į Lietuvos 
rodikliais pasižymi ir tokios ES 
naujokės kaip Bulgarija, Lenkija, 
Slovėnija ir Rumunija.

 Gyventojų finansinės elgsenos 

ir taupymo įpročiai labai priklauso 
nuo pačios valstybės ekonomi-
nės brandos, piliečių finansinio 
raštingumo, sukaupto turto, tai-
kytų socioekonominės politikos 
priemonių pakreipti gyventojų 
sprendimus į vieną ar kitą pusę 
ir daugybės kitų aspektų. Dėl šių 
priežasčių Europos Sąjungos šalys 
pasižymi gana reikšmingais gy-
ventojų sukaupto finansinio turto 
struktūriniais skirtumais.

Skurdžią finansinio turto 
struktūrą lemia ir skaudžios 

istorinės patirtys
Istorija mūsų nelepino ir per 

trisdešimt Nepriklausomybės metų 
pačiais įvairiausiais būdais bandė 
mūsų finansinį atsparumą. Nors 
pirmojo dešimtmečio finansiniai 
sukrėtimai Lietuvoje – pavyzdžiui, 
bankų krizės, hiperinfliacija, nu-
vertėję ar išnykę santaupos ir t. t. 
– jau grimzta užmarštin, bet 2009 
m. didžiosios recesijos baubus visi 
puikiai atsimename. Tokio masto 
krizė mums, tik pradėjusiems 
kurti savo ateitį, aktyviau domėtis 
finansiniu raštingumu, taupymu 
ir investavimu, pripažinkime, 
buvo lyg ledinis dušas. Taigi visai 
nenuostabu, kad finansų rinkų 
instrumentai mums vis dar kelia 
nerimą ir baimę, o investicijoms 
renkamės tai, ką galima pačiupi-
nėti ir lengviau suprasti.

Turime kur pasitempti 
ir finansinio raštingumo 

srityje
S&P atlikto Pasaulinio finan-

sinio raštingumo tyrimo duo-
menimis, finansiškai raštingų 
suaugusiųjų dalis Lietuvoje tyri-
mo metu siekė 39 proc. Ji buvo 
gerokai mažesnė nei vidutiniškai 
Europoje (52 proc.). O štai Lat-
vijoje ir Estijoje atitinkami su-
augusiųjų finansinio raštingumo 
rodikliai sudarė 48 proc. ir 54 
proc. Labiausiai finansiškai išprusę 
suaugusieji yra Danijoje, Vokieti-
joje, Nyderlanduose ir Švedijoje. 
Tiesa, finansinio raštingumo 
ugdymo pastangos po truputį 
brandina vaisius: 2015–2018 
m. mūsų penkiolikmečiai nuste-
bino pasaulį didžiausia pažanga 
finansinio raštingumo srityje tarp 
PISA tyrime dalyvavusių šalių. 
Tiesa, EBPO šalių vidurkio dar 
nepasiekėme, tačiau iki jo liko jau 
visai nedaug. Vis dėlto norėtųsi, 
kad šis progresas būtų spartesnis 
ir apimtų platesnę visuomenės 
dalį. Šiam klausimui dėmesio ma-
žoka ir priemonių plane „Naujos 
kartos Lietuva“. Jame finansinio 
raštingumo problematika susiau-
rinta iki tikslo ugdyti negrynaisiais 
atsiskaitančius būsimus mokesčių 
mokėtojus. Pati formuluotė itin 
plokščia ir paviršutiniška naujos 
kartos Lietuvai: juk jei pavyktų 
išugdyti finansiškai išprususį, 
sėkmingą, atsakingą, šviesų ir 
dorą pilietį, jis jau savaime bus ir 
mokesčių mokėtojas.

Taigi nors gyvename itin 
greit besikeičiančių aplinkybių 
laikais, pamatinės ir išbandytos 
šalių, kurios tam turėjo pakan-
kamai laiko, sėkmės formulės 
išlieka galioti. O mūsų ateitis 
labai priklausys nuo mūsų pačių 
– kaip sumaniai investuosime į 
savo žinias, profesinį augimą, 
savo sveikatą ir kaip sėkmingai 
pasirūpinsime savo ateities fi-
nansiniais ištekliais.

Indrė GENYTĖ-PIKČIENĖ
Turto valdymo bendrovės INVL 

vyriausioji ekonomistė

„La Llorona“ – žymiausia 
tragiška Meksikos legenda

aukšto socialinio statuso ispanų 
užkariautojų. Iš jų meilės gimė trys 
vaikai – mestizos. Legenda pasakoja, 
kad indėnė užkariautoją ir savo vai-
kus mylėjo labiau nei bet ką kitą, bet 
ispanui tai nebuvo svarbu. Jis greitai 
susituokė su savo socialinio lygio is-
pane. Iš skausmo indėnė nusprendė 
keršydama nuskandinti savo vaikus 
upėje, o po to išprotėjo ir vedama 
kaltės nusižudė pati. Pasakojama, 
kad jos kraupūs verksmai beieškant 
savo vaikų („O mano vaikai!“) tebe-
aidi naktimis. Manoma, kad istorija 
nutiko Meksiko miesto Coyoacan 
rajone, tame pačiame, kuriame 
gyveno dailininkė Frida Kahlo ir 
kuriame dėl jo grožio buvo įsikūręs 
ispanų užkariautojas Hernanas Kor-
tezas. Kadaise čia tekėjo Magdalenos 
upė, kurioje, manoma, Llorona ir 
nuskandino savo vaikus. Coyoacano 
gyventojai pasakoja apie kartais nak-
timis girdimus baltai apsirengusios 

klaidžiojančios Lloronos 
vaitojimus.

Lloronos istorija 
buvo naudojama gąs-
dinti vaikus, taip pat 
– moteris ir vyrus, kad 
būtų ištikimi ir nenau-
dotų fizinės jėgos prieš 
savo vaikus. Ja taip pat 
indėnai buvo mokomi 
paklusti, ja naudojan-
tis buvo kalbama apie 
santuokos svarbą.

Apie amžiams be-
sikankinančią ir vel-
tui savo vaikų ieškoti 
pasmerktą Lloroną 
dainuojama ir vienoje 
garsiausių šalies dainų, 
kurią yra perdainavę 
dauguma Meksikos atlikėjų. Ji ypač 
populiari minint Visų šventųjų 
dieną. Istorija taip pat yra įkvėpusi 
sukurti vaidybinių ir animacinių 

filmų, literatūros kūrinių, teatro 
spektaklių, dailės kūrinių. Visų 
šventųjų dienos proga visada išvysi 
ką nors, persirengusį Llorona...

Saulė PALTANAVIČIŪTĖ

Visų šventųjų dieną gali pamatyti tokiu 
kostiumu apsirengusių Joronos (Lloronos) 
gerbėjų...         Autorės nuotraukos

Miesto gatvėse šią legendą 
gali ir pasiskaityti. 
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• Smulkiau apie įvykius •

Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(apskr. VPK) Kelių policijos 
skyriaus pareigūnai nustatė 
asmenis, kurie padarė Adminis-
tracinių nusižengimų kodekse 
(ANK)  numatytą nusižengimą, 
nes būdami neblaivūs vairavo 
transporto priemones. Vaidui 
Plečkaičiui  (g. 1972 m., Ma-
rijampolės sav.) už vairavimą 
lengvai apgirtus (0,59 prom.) 
paskirta 800 Eur bauda ir vie-
neriems metams atimta teisė 
vairuoti. Taip pat už tai, kad 
vairavo lengvai apgirtę, nubausti 
Aurelijus Raščinskas (g. 1976 
m., Marijampolė; 1,37 prom.), 
Jonas Guzevičius (g. 1962 m., 
Marijampolės sav.; 0,54 prom.) 
ir Emilis Stachnevičius (g. 2001 
m., Marijampolės sav.; 1,24 
prom.).

Erika Jesenauskienė (g. 
1981 m., Vilnius) už vairavimą 
lengvai apgirtus (1,37 prom.) 
„premijuota“ 800 Eur, 8 mėn. 
prarado teisę vairuoti, be to, 
jai 15 mėn. uždrausta vairuoti 
transporto priemones, kuriose 
neįrengti antialkoholiniai varik-
lio užraktai. Panašiai įvertintas ir 
Ričardo Salasevičiaus (g. 1982 
m., Marijampolė; 1,16 prom.) 

Marijampolės regioniniame 
sąvartyne ne tik laidojamos viso 
regiono atliekos, bet ir surenkamos 
iš atliekų išsiskiriančios dujos ir 
gaminama elektros energija – sąvar-
tyne veikia biodujų jėgainė. 2020 
m. iš regioninio sąvartyno atliekų 
buvo išgauta 146 227 m³ biodujų, 
pagaminta 189 934 kilovatvalandės 
elektros energijos. Už parduotą 
pagamintą elektros energiją buvo 
gauta 16 340 Eur pajamų.

Surenkamų biodujų sąvartyne 
kasmet vis mažėja, mažėja ir už 
pagamintą elektros energiją gau-
namų bendrovės pajamų: 2020 
m. išgauta per 30 tūkst. m³ ma-
žiau biodujų, nei jų buvo išgauta 
2019 m. (sumažėjimas sudaro per 
17 proc.), pagaminta mažiau 54 
tūkst. kilovatvalandžių elektros 
energijos (sumažėjimas sudaro per 
22 proc.) ir gauta beveik 5 tūkst. 
Eur mažiau pajamų.

Marijampolės regioninio są-
vartyno vadovas Vaidas Žilis sako, 
kad biodujų ir pagaminamos 
elektros energijos mažėjimui 
didžiausią įtaką turi tai, kad 
mūsų šalyje yra priimti spren-
dimai neleisti sąvartyne šalinti 
biologiškai suyrančių atliekų ir 
stabdyti pavojingų aplinkai dujų 

Iš ketvirtojo 
aukšto kritęs vyras 

užsimušė
Skaudus įvykis sekmadienį 

registruotas Marijampolėje.
Kauno gatvėje iš namo pro 

ketvirtojo aukšto langą iškrito tris-
dešimtmetis vyras ir užsimušė.

Pirminiais duomenimis, vyras 
gyveno tėvų namuose. Jis buvo 
išvykęs į užsienį, ten dirbo, prieš 
kelis mėnesius sugrįžo į namus.

Kaimynai pasakoja, kad apie 17 
val. išgirdo duslaus smūgio garsą. 
Pažvelgę pro langus gyventojai 
kraujo klane pamatė gulintį vyrą. 
Manoma, kad jis iškrito pro virtu-
vės langą. Vyras patyrė daugybinius 
kūno sužalojimus ir neišgyveno. 

Tiriamos įvairios versijos. Re-
aliausia, kad toks buvo jauno 
žmogaus pasirinkimas. Priežastys 
nežinomos. 

Pro šalį važiavę 
policininkai 

išgelbėjo benamį
Šeštadienį 9.13 val. ugniagesiai 

gavo pranešimą, kad Vilkaviškio 
rajono Pilviškių seniūnijoje pa-
stebėtas gaisras. Strielčiškių kaime 
patruliavę policijos pareigūnai 
važiuodami pamatė iš negyve-
namo namo pro langus ir duris 
virstančius dūmus. Pareigūnai 
bandė patekti į vidų, bet per tirš-
tus dūmus negalėjo.  

Atskubėję gaisrininkai rado 
medinį namą pilną dūmų. Su 
kvėpavimo aparatais patekę į vidų 
ugniagesiai aptiko neblaivų vyrą. 
Jis išvestas į lauką ir perduotas me-
dikams. Sąmonės vyriškis nebuvo 
praradęs. 

Paaiškėjo, kad name degė lo-
vos čiužinys, nuo jo apdegė lova, 
išdegė dalis grindų. Spėjama, kad 
gaisrą sukėlė vyriškis, užmigęs 
lovoje su neužgesinta cigarete.

Namas buvo negyvenamas, jis 
priklausė kitam žmogui. Gaisrą su-
kėlęs vyriškis jame apsigyveno sava-
vališkai. Jis niekur nedirbo, neturi 
nuolatinės gyvenamosios vietos. 
61 metų vyras policijai žinomas, 
praeityje teistas. Pastaruoju metu 
jis vaikščiodavo po aplinkinius 
kaimus ir prašinėdavo išmaldos.

Pasigedo telefono 
ir trimerio

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai pradėjo tyrimus dėl 
vagysčių.

Pirmadienį Marijampolėje, 
Beržų gatvėje gyvenanti 27 metų 
marijampolietė pasiskundė, kad 
pradingo jos mobiliojo ryšio tele-
fonas „Samsung“. Žalą nukentė-
jusioji įvertino 215 eurų.

Sekmadienį į policiją kreipėsi 
pagalbos Liudvinavo seniūni-
jos Liucinavo kaimo gyventoja. 
Moteris nurodė, kad pasigedo 
trimerio. Žolei pjauti skirtas 
įrankis buvo laikomas užrakintoje 
patalpoje. Gyventoja patyrė 200 
eurų nuostolį.  

Eismo dalyviams 
galvos skausmas – 

dėl paspirtukų
Vis daugiau pranešimų re-

gistruojama apie eismo įvykius, 
kuriuos sukelia paspirtukais važi-

nėjantys asmenys. Neretai paspir-
tuku lekiantys asmenys, nesilai-
kydami eismo taisyklių, staiga 
įvažiuoja į pėsčiųjų perėjas, kerta 
sankryžas, dviračių takus.

Pirmadienį Marijampolės apskri-
ties VPK pareigūnai gavo pranešimą 
apie eismo įvykį Marijampolėje. 

Apie 15.25 val. Poezijos parke 
69 metų moteris važiuodama 
dviračiu susidūrė su priešpriešiais 
paspirtuku važiavusiu jai nepažįs-
tamu vyru. Dviratininkė griuvo, 
paspirtuku važiavęs vyras net 
nesustojo, nulėkė toliau. Spėjama, 
kad paspirtukas buvo elektrinis. 

Dviratininkei prireikė medikų 
pagalbos. Po pirminės apžiūros 
marijampolietė išleista į namus. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Marijampolę 
ir Kazlų Rūdą 
narkotikais 

aprūpinę vyrai – 
už grotų

Marijampolės apskr. VPK Kri-
minalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo sky-
riaus pareigūnai surengė specia-
lias narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų platintojų sulaikymo 
operacijas. Pareigūnams įkliuvo 
Kauno miesto gyventojas, kuris 
į Marijampolės apskritį tiekdavo 
psichotropines medžiagas – am-
fetaminą. Kratos metu pas vyriškį 
rasta ir paimta daugiau kaip 150 
gramų amfetamino ir ekstazio tab-

lečių. Operacijos metu sulaikytas 
ir psichotropinių medžiagų įsigijęs 
pirkėjas.

Gegužės 28 d. pareigūnai 
Kazlų Rūdos savivaldybėje sulaikė 
vyriškį, platinantį ekstazio tabletes 
ir kanapes. Kratos metu įtaria-
mojo gyvenamojoje vietoje rasta 
ekstazio tablečių ir  kanapių. Taip 
pat sulaikyti narkotinių medžiagų 
įsigiję asmenys.

Mirtis rinkosi 
vyrus

Per savaitgalį Marijampolės 
apskrities VPK pareigūnai pradėjo 
keletą ikiteisminių tyrimų mirties 
priežasčiai nustatyti. Registruoti 
pranešimai apie staiga namuose 
vyrus ištikusias mirtis. Pagal am-
žių žmonės dar galėjo gyventi ir 
gyventi.

Šeštadienio pavakarę Marijam-
polėje, Parko gatvėje esančiame 
bute kartu gyvenanti moteris 
rado mirusį 43 metų vyrą. Tiksli 
mirties priežastis bus nustatyta at-
likus teismo ekspertizę. Pirminiais 
duomenimis, savižudybė nėra 
įtariama, manoma, kad priežastis 
gali būti liga. 

Pirmadienį policijai pranešta 
apie mirusį Vilkaviškio rajono 
Pilviškių miestelio gyventoją.   
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 57 
metų vyro mirties priežasčiai 
nustatyti. Išorinių smurto žymių 
nekonstatuota. 

Į Šakių rajono ligoninę be 
sąmonės savaitgalį buvo atvežtas 
Lepšių kaime rastas 69 metų vyras. 
Išgelbėti jo gyvybės medikams 
nepavyko. Šeštadienį pranešta, 
kad vyras mirė. Mirties priežastį 
aiškinasi policijos pareigūnai.

„Suvalkiečio“ informacija
Kratų metu rasta ekstazio tablečių ir kanapių.

Marijampolės apskrities VPK nuotrauka

• Vairavo neblaivūs •
padarytas nusižengimas. Jam 
irgi paskirta 800 Eur bauda, 
6 mėn. atimta teisė vairuoti 
ir vienerius metus uždrausta 
vairuoti transporto priemones, 
kuriose neįrengti antialkoho-
liniai variklio užraktai. O štai 
teisės vairuoti dar neįgijusiam 
Rokui Katauskui (g. 2002 m., 
Marijampolės sav.) už vairavimą 
lengvai apgirtus (1,27 prom.) 
teks mokėti 1200 Eur baudą ir 
atsisveikinti su vairuotu auto-
mobiliu. Jis konfiskuotas. Tokia 
pat nuobauda paskirta ir teisės 
vairuoti taip pat dar neįgijusiam 
Valentinui Rasimui (g. 2002 
m., Marijampolės sav.). Jis irgi 
vairavo lengvai (1,52 prom.) 
apgirtęs.

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kelių policijos skyriaus 
Veiklos organizavimo ir

 prevencijos grupės specialistė 

Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos policijos komi-
sariato (PK) pareigūnai, kon-
troliuodami eismo saugumą, 
nustatė ANK numatytus nusi-
žengimus padariusius asmenis 
ir išnagrinėję administracinių 
nusižengimų bylas jiems pasky-
rė administracines nuobaudas. 

Viktarui Harnouskiui (g. 1983 
m., Aukštųjų Semeniukų k., 
Trakų r. sav.) už tai, kad lengvai 
apgirtęs (0,73 prom.) vairavo 
krovininį automobilį, paskirta 
800 Eur bauda ir vieneriems 
metams atimta teisė vairuoti. 
Taip pat nubaustas ir krovini-
nio automobilio vairuotojas 
Dmitrijus Orlovas (g. 1977 
m., Juodupės mstl., Rokiškio r. 
sav.; 0,51 prom.). O krovininio 
automobilio vairuotojui Jonui 
Steponavičiui (g. 1969 m., 
Karageliškių k., Elektrėnų sav.) 
už vairavimą lengvai apgirtus 
(0,44 prom.) teks mokėti 800 
Eur baudą, 6 mėn. nesėsti prie 
jokios transporto priemonės 
vairo, be to, paskui vienerius 
metus nevairuoti transporto 
priemonių, kuriose neįrengti 
antialkoholiniai variklio už-
raktai.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 
Kalvarijos PK vyriausioji 

specialistė

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

išsiskyrimą į atmosferą. Visos re-
giono komunalinės atliekos, prieš 
pasiekdamos sąvartyną, keliauja 
į mechaninio biologinio atliekų 
apdorojimo (MBA) įrenginius. 
Juose yra išrūšiuojamos atskiriant 
antrines žaliavas, degiąsias atliekas, 
o biologiškai suyrančios atlie-
kos perdirbamos pačiuose MBA 
įrenginiuose, kur jos kompostuo-
jamos, laikantis specialių tempe-
ratūrų režimų, ir pagaminamas  
techninis kompostas sąvartyno 
sluoksnių perdengimui. Sąvartyno 
atliekos aplinką teršiančių dujų 
išskiria vis mažiau.

Siekiant komunalinių atliekų 
sraute mažinti biologiškai skaidžių 
atliekų, Marijampolės regiono 
gyventojams yra sudarytos sąlygos 
biologiškai skaidžias atliekas ir 
patiems tvarkyti savo valdose – 
atliekų turėtojams UAB Marijam-
polės apskrities atliekų tvarkymo 
centras yra išdalijęs apie 20 tūkst. 
individualių kompostavimo dėžių. 
Gyventojai jose kompostuoja 
žaliąsias atliekas ir pasigamina 
komposto savo poreikiams. 

Liucija BURBIENĖ,
UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro prevenci-
nės veiklos organizatorė

Marijampolės sąvartyne 
elektros iš atliekų 

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

Užs. 1237.

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

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

 3460.

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

Užs. 883.

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197.

Garažą Marijampolėje (gali būti 
netvarkingas). Tel. 8 647 78706.   
 Užs. 621.

--------------------------------------
Butus, namus, sodybas, sklypus. 

Gali būti su skolomis, be remonto. 
Atsiskaito iš karto. Taip pat padeda par-
duoti. Tel. +370 658 00751.    Užs. 328.

--------------------------------------
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66066. Užs. 202.

--------------------------------------
Brangiai Lietuvoje miškus: 

jaunuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę, apaugusią medžiais. Tel. 
8 641 55554.  Užs. 441.

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

---------------------------------------
Traktorinę priekabą, MTZ-

80, MTZ-50, T-40. Tel. 8 689 
10088.  Užs. 586.

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

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

auglius. Veršelius mėsai. Atsiskaito 
iš karto vietoje. Greitai pasiima. 
Tel.: 8 651 50728, 8 652 68845.  
 Užs. 587.

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

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

• Perka •

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.

• Parduoda •
Du sklypus SB „Jovaras“, Jovarų 

1-oji g. 36 ir Guobų g. 36. Tel. 
8 630 22664.  Užs. 558.

---------------------------------- 
„Toyota Previa“ (2000 m., ben-

zinas, dujos), motobloką su padar-
gais, generatorių (1,5 kW, rusiškas). 
Tel. 8 614 39898.  Užs. 581. 

----------------------------------
Traktoriaus T-150 naudotas 

padangas, nenaujus dviračius, kom-
baino dirželius (DON ir „Niva“, 
nauji). Tel. 8 638 19463. Užs. 590.

----------------------------------
Senovišką „Singer“ mašiną (dar 

veikianti). Tel. 8 618 04419.   Užs. 554.
----------------------------------
Pievines lėkštes BDT-3, grūdų 

sėjamąją „Nordsten“ (4 m), kul-
tivatorių (3 m), priekabą 2PTS-4 
(mažą). Tel. 8 630 93471. Užs. 566.

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

pjautas, kapotas ir stambias, sausas 
supjautas ir pakais atraižas. Tel.: (8 
343) 30027, 8 637 59441. Užs. 154.

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

pigias malkas. Beržines, alksnines 
stambias atraižas, supjautas ir pakais, 
smulkias prakuroms. Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 681 94630. Užs. 268.

----------------------------------
Atraižas pakais ir pjautas; malkas 

rąstais, kapotas ir kaladėmis. Pristaty-
mas nemokamas. Tel. 8 637 61121  
  Užs. 157.

----------------------------------- 
Prekyba įvairių rūšių malkomis. 

Kapotos, rąsteliais ir stambios 
atraižos (beržinės, alksninės). Sen-
jorams taikomos nuolaidos. Tel. 8 
664 18593.  Užs. 267.

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

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 
8 636 12593.  Užs. 156.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 592.

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

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

---------------------------------- 
Beržo, alksnio malkos – rąstais 

ir kapotos. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 643 71094.   Užs. 301.

 MALKŲ IŠPARDAVIMAS. 
Skaldytos juodalksnio, beržo, 
uosio malkos. Tel. 8 610 45504. 
 Užs. 426.

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

tas juodalksnio atraižas (pakais), 
pjuvenas didmaišiuose. Tel. 8 645 
34667.  Užs. 427.

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

rąsteliams. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 428.

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

uosio skaldytas malkas. Tel. 8 609 
73915.  Užs. 429.

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

dytas, atraižas (pakais). Tel. 8 699 
40234.    Užs. 430.

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

ir beržo malkas, atraižas, pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 690 27280.  

 Užs. 431.
---------------------------------- 
Nuolat – statybinę medieną, atrai-

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

---------------------------------- 
Kokybiškas sausas  beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353. Užs. 28. 

---------------------------------- 
Pigiai – kokybiškas sausas skaldy-

tas malkas, malkas rąsteliais. Mišrias 
stambias, supjautas ir nepjautas (pa-
kais) atraižas. Smulkias atraižas pra-
kuroms, pjuvenas didmaišiais. Tel.: 
8 681 21353, 8 642 55133.    Užs. 27. 

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

pjautas, rąstais, trinkomis ir pjautas, 
nepjautas atraižas. Tel. 8 675 03772.  
 Užs. 155.

---------------------------------- 
Prekyba įvairių rūšių malkomis. 

Kapotos, rąsteliais ir stambios 
atraižos (beržinės, alksninės). Sen-
jorams taikomos nuolaidos. Tel. 8 
664 18593.  Užs. 267.

-----------------------------------
7 savaičių paršelius su doku-

mentais. Tel. 8 607 45472. Užs. 552.
-----------------------------------
Dvi karves (3 ir 4 metų). Tel. 

8 633 11788.  Užs. 575.
-----------------------------------
6 savaičių paršelius, su doku-

mentais. Tel. 8 620 41332. Užs. 589.
-----------------------------------
Atjunkytus paršelius, su doku-

mentais. Tel. 8 620 33697. Užs. 643.
-----------------------------------

NAMINIAI PAUKŠČIAI
Parduodu UAB Rumšiškių paukš-

tyno 2–4 sav. COBB-500 mėsinius 
viščiukus. Tel. 8 685 78204.   Užs. 385.

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

PREKIAUSIME VAKCINUOTO-
MIS VIŠTAITĖMIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
VIŠČIUKAIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
KALAKUTAIS (patinėliais)!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
ANČIUKAIS IR ŽĄSIUKAIS!!!

Birželio 4 d. (penktadienį) 
prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, balto-
mis dėsliosiomis vištaitėmis, kurios 
gyvena 4–5 metus. 

Priimami užsakymai AB Vilniaus 
paukštyno išperintiems vienadie-
niams vakcinuotiems mėsiniams 
viščiukams, taip pat paaugintiems 2 
sav. (1,7 Eur); 3 sav. (1,9 Eur); 4 sav.
(2,2 Eur). 

Prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
augintais mėsiniais BIG-6 veislės 
kalakutais (patinėliais).

Kombinuotaisiais pašarais. PRI-
STATOME Į NAMUS. ATVEŽI-
MAS NEMOKAMAS. Vežame nuo 5 
vištų. Tel.: 8 623 04888, 8 612 75682. 
Alytaus r., Nemunaitis.  

 Užs. 644.

Informacija apie parengtą Valstybinės reikšmės magistra-
linio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 

56,83 iki 85,00 km (56,83–72,50 km ruožas;
72,50–79,00 km ruožas; 79,00–85,00 km ruožas) 
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo 

transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ Lietu-
vos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 
Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario 
pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-
410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio 
A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km 
(56,83–72,50 km ruožas; 72,50–79,00 km ruožas; 79,00–85,00 
km ruožas) rekonstravimas.

PŪV vieta: Marijampolės savivaldybė, Marijampolės seniūni-
ja, Degučių seniūnija, Šunskų seniūnija, Rudiškių k., Pietarių k., 
Adomiškių k., Aleksandravo k., Kuktiškių k., Marijampolės miestas, 
Mokolų k., Tarpučių k., Patašiškių k., Skaisčiūnų k., Ožkasvilių 
k. Paikiškių k., Meškučių k., Skardupių k., Vidgirių k., Pacentų 
k., Valavičių k., Pasūduonės k., Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos 
seniūnija, Deivoniškių k., Trakiškių k., Kampinių k., Kušliškių k., 
Kalvarijos m., Kreivukės k., Smalninkų k., Kalvių k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Marijampolės 
ir Kalvarijos rajonų savivaldybių administracijos, Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-
Marijampolės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. 
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. 
aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo 
internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Vi-
suomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuome-
nes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 2 d. iki liepos 1 d.

 Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų 
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt 
arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo 
susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją 
teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. liepos 1 d. 17:30 val. in-
ternetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://
cutt.ly/Enou3bv arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą 
www.ekostruktura.lt puslapyje. Užs. 632.

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!
 Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų 

žemiau išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos 
energija:

nuo 2021 m. birželio 16 d. 8.00 val. iki birželio 17 d. 17.00 val. 
Artojų g. 15, 17, 19, 21, Aušros g. 38a, Vytenio g. 31a, 31b, 31c, 
31d, 31e, Vytauto g. 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62:

nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki birželio 21 d. 17.00 val. 
Aušros g. 43, 46, 48, 49, 58, K. Griniaus g. 12a;

nuo 2021 m. birželio 22 d. 8.00 val. iki birželio 22 d. 17.00 val. 
P. Armino g. 29, 31, Aušros g. 42a, Vytenio g. 24, 26;

nuo 2021 m. birželio 23 d. 8.00 val. iki birželio 23 d. 17.00 val. 
P. Armino g. 27, Vytauto g. 48a;

nuo 2021 m. birželio 28 d. 8.00 val. iki birželio 30 d. 17.00 val. 
Kauno g. 100a, 125, 125a, 133A, 140, 142, Sporto g. 3, 3a, 5a, 7, 
9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Sasnavos g. 74, Stoties g. 59, Beržų 
g. 13a, 15a, 15b, 17, 19, 21, Draugystės g. 18, 20, 22, Suvalkiečių 
g. 3, 5, Gamyklų g. 8. Šio bandymo metu centralizuota šilumos 
energija nebus tiekiama visam Marijampolės miestui.

Minėtų  namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandy-
mų pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos 
punktus ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.   

Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems 
namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus. 

Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Užs. 618.

Užs. 639.

Užs. 463
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13  08  10  66  45 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės), 34  25  01  75  
39  60  14 51  35 67 (visa lentelė).

Prizai: visa lentelė – 24682 Eur, įstrižainės – 12 Eur, eilutė – 4 Eur, 
keturi kampai – 2 Eur.

Laimėjimai:
0042392  – automobilis „Škoda Kodiaq“,
0062266; 0062270 ; 0062274; 0062279; 0062284; 0062290; 

0062297 ; 0062306; 0062314; 0062321; 0062354; 0062364; 
0062372; 0062648; 0062654 ;  0062661; 0062669; 0062678; 
0062686; 0062696 ; 0062705; 0062710; 0062718; 0062724; 
0062730; 0062737 ; 0062743; 0062749; 0062756; 0062765; 
0062772; 0062779; 0062788 ; 0069862; 0071691; 0072923; 0073543; 
0074824; 0074964; 0061273 ; 0075982; 0061280; 0076720; 0061286; 
0079546; 0061291 ; 0081337; 0061296; 0081687; 0061304; 0081877; 
0061312 ; 0081879; 0061320; 0081981; 0061328; 0084355; 0061354; 
0084455; 0061364 ; 0086201; 0061370; 0088302; 0061376; 0091413; 
0061383 ; 0091414; 0061392; 0061401; 0061413; 0061424; 
0061433 ; 0061445; 0061730; 0061736; 0061743; 0061748; 
0061752; 0061759 ; 0061767; 0061774; 0061780; 0061788; 
0061796; 0061802 ; 0061811; 0061819; 0061825; 0061831; 0061839; 
0061845 ; 0061851; 0061857; 0062223; 0062228; 0062233; 0062238; 
0062244; 0062251; 0062258,

013*505; 009*200; 023*827  – kvietimas į TV studiją.

TELELOTO

ŽŪB „AUGA Želsvelė“ ieš-
ko žmonių, norinčių ravėti run-
kelius. Už gerai nuravėtą dienos 
normą mokame iki 50 Eur. Į 
darbo vietą ravėtojus įmonė 
gali atvežti savo transportu. Pri-
imami tik pilnamečiai asmenys. 
Kontaktiniai telefonai: 8 687 
91717, 8 614 40233, skambinti 
iki 20 val. Užs. 575.

VšĮ Marijampolės greito-
sios medicinos pagalbos stotis 
skelbia konkursą vyriausiojo 
slaugos administratoriaus pa-
reigoms eiti.

Konkurso skelbimas ir kita 
informacija skelbiama Valstybės 
tarnybos valdymo informacinėje 
sistemoje (VATIS) ir įstaigos 
internetinėje svetainėje https://
www.marijampolegmps.lt/konkur-
sai-ir-atrankos. Užs. 624.

UAB „Kalstata“ ieško:
plataus profilio statybos darbi-

ninkų, betonuotojų, suvirintojų.
Darbas Marijampolėje ir aplink 

ją. Kreiptis tel.: +370 685 30212, 
+370 652 88665.  Užs. 509.

---------------------------------- 
UAB „Ratainė“ ieško padangų 

montuotojo.
Darbo pobūdis: padangų mon-

tavimas, remontas, smulki mecha-
nika.

Darbo patirtis: nėra būtina, 
nemokančius apmokome.

Atlyginimas: nuo 700 eurų „į 
rankas“.

Mokamas priedas prie darbo 
užmokesčio už kokybiškai atliktą 
darbą. 

Vasaros g. 48C, Marijampolė. 
Tel. +370 675 00020.  Užs. 557.

---------------------------------- 
Ūkininkas ieško darbuotojo 

(darbas prie Punsko, apgyvendina, 
maitina). Tel.: 8 695 62075 arba 
+48 502 479 239.  Užs. 546.

----------------------------------
Langų gamybos įmonei reikalin-

gi langų montuotojai. Kreiptis tel. 
8 656 89555.  Užs. 623.

----------------------------------
Žemės ūkio bendrovei Mari-

jampolės r. reikalingas traktorinin-
kas. Atlyginimas 1100–1400 Eur/
mėn., neatskaičius mokesčių. Tel. 
+370 615 39486.  Užs. 607.

---------------------------------- 
Savitarnos kavinei Kaune rei-

kalingi darbuotojai: kebabų kepėja 
(-as), pardavėja (-as), barmenė 
atiduoti maistą, virėja (-as). Darbas 
slenkančiu grafiku, atlyginimas 
pagal susitarimą. Darbo dienomis 
yra kambariai nakvynei. Tel.: 8 686 
07280, 8 686 07408.  Užs. 583.

---------------------------------- 
Šeimos klinikai reikalinga ben-

drosios praktikos slaugytoja dirbti 
vieno etato krūviu. Atlyginimas 
900 eurų „į rankas“. CV siųsti el. p. 
seimosklinika.marijampole@gmail.
com.  Užs. 640.

----------------------------------
Šeimos klinikai reikalinga slau-

gytojo padėjėja. Reikalingas kursų 
baigimo pažymėjimas. Kreiptis tel.  
8 676 41599.  Užs. 641.

• Siūlo darbą •

• Nuoma•
Išnuomojamos gamybinės pa-

talpos Kalvarijoje Marijampolės g. 
(400 m2), pritaikytos autoservisui, 
automobilių ardymui, sandėliavi-
mui. Yra visa reikalinga įranga. Tel. 
8 612 03171.  Užs. 563.

• Paslaugos •
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, sutei-
kiu garantiją. Tel. 8 615 73404   
 Užs. 283. 

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

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

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

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

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938. Užs. 1548.
---------------------------------- 
Greitai ir kokybiškai montuo-

jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 335.

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

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

----------------------------------
Kasame tvenkinius, valome 

senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 162.

----------------------------------
Tvenkinių kasimas, valymas, gi-

linimas. Tel. 8 653 49942. Užs. 570.
----------------------------------
Minkštųjų baldų remontas, 

restauravimas. Baldų gamyba pagal 
individualius užsakymus. Tel.: 8 600 
51591, 8 628 95059.  Užs. 186.

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

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 163.

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

ŽVYRĄ, PLAUTĄ ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 
SKALDĄ, JUODŽEMĮ. Tel.: 8 610 
45504, 8 699 40234.  Užs. 425.

--------------------------------- 
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, gruntą, 

atsijas ir kita. Galiu pasikrauti ir išsi-
krauti. Išvežame šakas, šiukšles. Tel.: 
8 687 41274, 8 699 92406.  Užs. 593.

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

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

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

„teises“ anksčiau. Alkoblokų mon-
tavimas, nuoma, pardavimas. Tel. 
8 659 92202.  Užs. 470.

---------------------------------- 
Mini ekskavatoriaus darbai, kasi-

mas, vandentiekis, drenažas, kanali-
zacija. Tel. 8 648 42522.  Užs. 492.

----------------------------------
Neturinti žalingų įpročių ko-

manda atlieka visus vidaus apdailos 
darbus. Garantuojame geriausią kai-
ną ir kokybę. Tel. 8 636 02523.   
 Užs. 501.

----------------------------------
Grindų betonavimas. Tel. 8 650 

86577.  Užs. 490.
---------------------------------- 
ĮVAIRŪS STALIAUS DARBAI. 

GRINDŲ KLOJIMAS, DURŲ ĮSTA-
TYMAS, BALDŲ SURINKIMAS, 
BALDŲ REMONTAS. LAUKO BAL-
DŲ GAMYBA. LAIPTŲ GAMYBA. 
TEL. 8 613 76464.  Užs. 524.

----------------------------------
Su trimeriu pjaunu žolę. Tel. 

8 694 70020.  Užs. 591.
----------------------------------
Surenkame nenaudojamą bui-

tinę techniką. Tel. 8 615 37844.  
 Užs. 582.

Mirė Rymantas NEVIDOMSKIS, gim. 1964 m., gyv. Mari-
jampolėje

Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Alvydas STREMAITIS, gim. 1978 m., gyv. Marijam-

polėje.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Kristina MIKELEVIČIENĖ, gim. 1959 m.
Palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Juozas GRINKEVIČIUS, gim. 1941 m., gyv. Marijam-

polėje.
Velionis pašarvotas Liuteronų bažnyčios šarvojimo salėje (Kauno 

g. 9, „Amžinybės ratas“).
Laidotuvės 2021 m. birželio 2 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Bronislavas VILIMAITIS, gim. 1936 m., gyv. Mari-

jampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. birželio 2 d. 15 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Ona Petronėlė VENČKAUSKIENĖ, gim. 1926 m., 

gyv. Marijampolėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. birželio 2 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Julija LOGAIKO, gim. 1955 m., gyv. Marijampolėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. birželio 2 d. 11 val. Lydės į Bartninkų k. 

kapines.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Ainaras BENDORIUS, gim. 1991 m., gyv. Marijampo-

lėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės šarvojimo salėje „Diemedis“ 

(Bažnyčios g. 42).
Laidotuvės 2021 m. birželio 2 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.
-----------------------------------------------------------------------------
Mirė Stanislovas ČERNIAUSKAS, gim. 1951 m., gyv. Mari-

jampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. birželio 3 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
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Stovyklos trukmė – 4 dienos

Stovyklos kaina 96 Eur.
7-10 metų vaikams

Birželio 21–25 d.

Jaunieji mokslininkai 

Marijampolėje 

Užs. 631.

Užs. 642.

nori užsidirbti?
Medienos perdirbimo įmonė 

UAB ,,Juodeliai”  kviečia prisijungti 
prie savo komandos:

GAMYBOS dArBUOtOJUS
(nuo 700–800 Eur „į rankas”)
Pjovimo staklių 

OperAtOriUS
(nuo 1100–1500 Eur „į rankas”) 

ekSkAvAtOriAUS 
vAirUOtOJUS

(nuo 1200–1500 Eur „į rankas”) 
AUtOkrAUtUvO

vAirUOtOJUS
(nuo 800–1000 Eur „į rankas”) 
Darbas vienoje novatoriškiausių 
Lietuvos medienos perdirbimo 

gamyklų!
Visada laiku mokamas 

darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą 

arba kuro kompensavimas 
(yra papildomų sąlygų)!

Darbo rūbai ir visos reikalingos 
darbo priemonės!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 

100 Eur („į rankas“) premija!
Skambink arba rašyk

tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.
cv@juodeliai.lt

„JUOdeLiAi“ 
kviEČia!!!

Užs. 629.

• Kadastriniai
matavimai •

• Įvairūs •
Atiduodu nusišienauti 10 ha 

pievos Skaisčiūnuose. Tel. 8 698 
00470.  Užs. 580.

Informuojame žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 5132/0003:211) mirusio 
savininko J. V. G., esančio Marijampolės 
sav. Igliaukos sen. Menčtrakio k., kad 
MB „Aurum geo“ matininkas Aurelijus 
Živatkauskas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-1488) 2021 m. birželio 12 d. 
nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr. 5132/0003:95), esančio Marijampo-
lės sav. Igliaukos sen. Maraziškių k., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome kreiptis į MB „Au-
rum geo“ matininką Aurelijų Živatkauską 
adresu: Kauno r. sav., Garliava, Žalioji g. 
11-51, LT-53249, el. paštu aurelijuszivat-
kauskas@gmail.com arba telefonu 8 608 
08088.  Užs. 634.

Užs. 636.



2021 m. birželio 2 d.16 psl.

Ketvirtadienį
Dovilės, Karolio ir 

Tautkanto vardadieniai. 
Saulė teka 4.49 val., 

leisis 21.45 val. Dienos 
ilgumas 16.56 val. Mėnulis 
delčia.

Penktadienį
Deimenos, Kornelijaus 

ir Vincento vardadieniai. 
Saulė teka 4.48 val., 

leisis 21.46 val. Dienos 
ilgumas 16.58 val. Mėnulis 
delčia.

Šiandien
A u k s ė s ,  Ą ž u o l o , 

Eugenijaus ir Marcelino  var-
dadieniai. 

Saulė teka 4.50 val., leisis 
21.44 val. Dienos ilgumas 
16.54 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
Daiva Klimavičienė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)... tel. (8 343) 53358, el. p. daiva@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 3670.                       Užsakymo Nr. 44.   

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

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

BIRŽELIO 2–10 DIENOMIS 

Didžiojoje salėje:
„Rėja ir paskutinis drakonas“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 2–3 d. 15 val. 5 d. 13 val. Bilietas – 3,80 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3,30 Eur. 

„Krudžiai 2. Naujasis amžius“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 4–5, 7–10 d. 15 val. 6 d. 13 val., 15 val. Bilietas – 3,80 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,30 Eur, sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SE-
ANSAS – 3,30 Eur.

Išankstinis seansas: „Triušis Piteris 2: pabėgimas“ (JAV, Austra-
lija, nuotykių, V). Dubliuota lietuviškai. 10 d. 17.30 val. PAMATYK 
PIRMAS! Bilietas – 4,70 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,30 Eur. 

„Išgyventi virš horizonto“ (Švedija, veiksmo, N-13) 4–9 d. 17.30 
val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Išvarymas 3: velnias privertė mane tai padaryti“ (JAV, siaubo) 
3 d. 20 val., 4, 5 d. 19.30 val., 22 val. 6–10 d. 19.30 val. Bilietas 
– 4,70 Eur. 

Mažojoje salėje:
„Vampyriukas“ (Prancūzija, Belgija, animacinis, V). Įgarsinta 

lietuviškai. 5, 6 d. 13.30 val. Bilietas – 3,30 Eur, vaikams iki 10 m. – 
2,80 Eur, sekmadienį ŠEIMOS SEANSAS – 2,80 Eur.

„Gnomai sugrįžta!“ (Vokietija, animacinis, V). Dubliuota lie-
tuviškai. 4–10 d. 15.30 val. Bilietas – 3,30 Eur, vaikams iki 10 m. 
– 2,80 Eur. 

„Žmonės, kuriuos pažįstame“ (Lietuva, drama, N-13) 4–10 d. 
17.15 val. Bilietas – 3,50 Eur.

„Boss Level“ (JAV, fantastinis veiksmo, N-16) 4–10 d. 19 val. 
Bilietas – 3,50 Eur.

„Pakeleivių karta“ (JAV, fantastinis trileris, N-13) 4, 5 d. 21.30 
val. Bilietas – 3,50 Eur.

BILIETAI INTERNETU www.spinduliokinas.lt,
Perkant internetu, bilietai pigesni! Informacija tel. +370 343 54787.

Trečiadieniais „Suvalkietis“ 
savo skaitytojus supažindina su 
jauniausiais marijampoliečiais, 
išvydusiais pasaulį Marijampolės 
ir kitose ligoninėse. Sveikiname 
tėvelius ir visus šeimynykščius, 
sulaukusius mažojo Stebuklo, ir 
džiaugiamės, kad vaikų Didžiąją 
Gyvenimo knygą jie pradeda 
mūsų laikraštyje spausdinta 
savo mažylio nuotrauka.

Kviečiame ir kitus savo 
džiaugsmu pasidalinti su ben-
druomene! Savo vaikučio nuo-
trauką atsiųskite į „Suvalkiečio“ 
redakciją el. paštu egle@suval-
kietis.lt.

Per praėjusią savaitę Ma-
rijampolės ligoninėje gimė 
9 vaikučiai: 4 mergaitės ir 5 
berniukai.

Alytuje gyvenantiems Zitai 
Neverauskaitei ir Remigijui 
Kardokui 2021 m. gegužės 
29 d. 13.53 val. gimė dukrytė 
MILĖJA. Mergaitė svėrė 3170 
g, buvo 50 cm. 

Marijampoliečių Ivetos Ka-
raliūtės ir Raimondo Matlaus-
ko šeimoje 2021 m. gegužės 
31 d. 1.28 val. gimė dukrelė 
AMELIJA. Naujagimė svėrė 
3700 g, buvo 52 cm. 

„Suvalkiečio“ informacija
Rūtos MARKELIENĖS nuotraukos

Aukite sveiki ir 
laimingi, mūsų mažieji!

Aštuntus metus iš eilės organi-
zuojamas ir tradiciniu tapęs sporto 
renginys „Bėgame už Marijampo-
lę“ kaip ir pernai vyko virtualiai. 
Kartu tai buvo ir Lietuvos bėgimo 
taurės VIII varžybų etapas. Daly-
viai, nubėgę bet kur pasirinktą sau 
tinkamą 5 ar 10 km trasą, turėjo 
fiksuoti laiką ir siųsti organizato-
riams. 

Šis masinis sveikatingumo 
judėjimas plečiasi ir pritraukia ne 
tik bėgimo, bet ir kitų sporto šakų 
atstovus. Šiemet Marijampolės 
sporto renginys suvienijo bėgikus, 
dviratininkus, plaukikus, irkluoto-
jus, žygeivius ir sunkumų kilnoto-
jus. Vienas renginio organizatorių 
Marijampolės lengvosios atletikos 
sporto klubo vadovas Darius 
Kemeraitis pasidžiaugė, kad prie 
bėgikų prisijungė tinklininkai, 
šachmatininkai, imtynininkai, 
lankininkai, buriuotojai  ir vyko 

net vienuolika atskirų sporto šakų 
renginių: „Bėgame už Marijampo-

lę“, „Miname už Marijampolę“, 
„Plaukiame už Marijampolę“, „Ir-

„Bėgame už Marijampolę“ pritraukia 
ne tik bėgimo, bet ir kitų sporto šakų 

atstovus

Bėgimo entuziastai laukia tokių gyvų susitikimų kaip šis, vy-
kęs Marijampolėje prieš dvejus metus.  Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

kluojame už Marijampolę“, „Ke-
liame už Marijampolę“, „Einame 
už Marijampolę“, „Buriuojame už 
Marijampolę“ ir „Sportuojame už 
Marijampolę“.

„Iš noro dalyvauti galime aiš-
kiai pasakyti, kaip stipriai žmonės 
pasiilgę sporto ir kiek daug fizinės 
ir emocinės sveikatos, bendruome-
niškumo gali suteikti sportas Ma-
rijampolės bendruomenei. Dėl to 
stipriname bėgimą ir kitas sporto 
šakas, kasmet auginame renginį ir 
tikrai darysime tai ateityje“, – per 
virtualius dalyvių apdovanojimus 
sakė D. Kemeraitis.

Jauniausias bėgimo dalyvis 
buvo šešiametis Arnoldas Lau-
rinaitis, vyriausias – Ronaldas 
Kondratas, o masiškiausio klubo 
nominacija atiteko Bėgimo klu-
bui iš Kauno, surinkusiam 78 
dalyvius.

„Suvalkiečio“ informacija

Trečiadienį atmosferos slėgis kils, atslinks anticiklonas. Naktį debesuotumas gana sparčiai nyks, lietaus jau nebesulauksime. Vėjas nurims ir temperatūra kris iki 5-10 laipsnių 
šilumos. Dieną vyraus nepastoviai debesuotas dangus, dažnai švies saulė. Išliks sausa, lietaus nebus. Temperatūra įdienojus didžiojoje šalies dalyje kils iki 20–22 laipsnių šilumos. 
17–19 laipsnių jau laikysis tik kai kur. Ketvirtadienį lietaus tikimybė išliks labai maža. Šiaurės rytų, rytų krypties vėjas tiek naktį, tiek dieną bus menkai juntamas. Temperatūra 

dar kils kiek aukščiau – naktį bus 6–11, dieną 19–23 laipsniai šilumos. Penktadienį ir šeštadienį didesnių pokyčių nenumatoma. Naktimis bus sausa, o dienomis vietomis sulauksime trumpo 
lietaus. Temperatūra naktimis kris iki 8–13, dienomis vyraus 19–23 laipsnių šiluma.


