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Jei dėl vienų ar kitų priežasčių 
nespėjote užsisakyti 

SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo 

bet kurios dienos, ir internetu
mokejimai.suvalkietis.lt

Virbalio 
pagrindinėje 
mokykloje – 

dėmesys 
gamta 

moksliniam 
ugdymui 

Vilkaviškio r. Virbalio pa-
grindinė mokykla dalyvauja 
projekte „Kokybės krepše-
lis“, kurio veiklų tikslas – 
pagerinti mokinių ugdymo-
si pasiekimus, įgyvendinant 
pokyčius savivaldybėse ir 
mokyklose.

(Nukelta į 4 psl.)

Daiva KLIMAVIČIENĖ

„Tėvo dienai paragauckio 
turėtų būti“

Taip, vaikštinėdamas savo braš-
kyne, kalba Lūginės kaime (Ma-
rijampolės sav.) gyvenantis Juozas 
Žolynas. Kol kas – pats braškių 
žydėjimas, dar tik vienur kitur 
matosi žalios uogos – pavasaris šie-
met šaltas. P. Juozas sako, jei šalnų 
nebus, tai ir uogų derlius turėtų 
būti geras. Apie 10 arų plotelyje 
braškes auginanti šeima sako, kad 
geriausiai jiems patinka derlingoji 
‘Elkat’ (vidutinio ankstyvumo) 
veislė – uogos didelės, kvapnios, 
sultingos, kereliai atsparūs ligoms 
ir šalčiams. Jos tinkamos ir šaldyti, 
ir uogienėms virti.

Dar viena p. Juozo mėgiama 
veislė – ‘Sonata’ – viena populia-
riausių veislių Europoje. Uogos 

Daiva KLIMAVIČIENĖ

A. Antanaitis buvo vienas iš 
„Žinių radijo“ kūrėjų 2000 metais. 
Žurnalisto diplomas – ne vienin-
telis: prieš tai A. Antanaitis yra 
baigęs lietuvių kalbos ir literatūros 
studijas Vilniaus universitete, tad 
VLKK pirmininko pareigos jam 
nebuvo „kosmosas“. Dirbti kalbos, 
o ypač lietuvių kalbos labui jam – ne 
prievolė, o malonumas. Paklaustas, 
kaip vertina tai, kad šiemet „Eurovi-
zijoje“ Lietuvai atstovavo lietuviškai 
dainuojanti Monika Liu, pašneko-
vas prisipažino – tai buvo nuostabu: 
tiek pati atlikėja, tiek jos daina. 

– Pagaliau atsipeikėjome – 
pradedame suprasti, kad mo-
dernūs esame tada, kai mokame 
ir vartojame lietuvių kalbą, kai 
suvokiame, kad tai – vertybė. 
Jei ją moki – esi „kietas“. Turbūt 
visi atlikėjai, savo gimtosiomis 
kalbomis dainavę „Eurovizijoje“, 
tai suvokia. Tuo ir Europai esame 

įdomūs, – sakė A. Antanaitis.
Kalbėdamiesi su svečiu, be kita 

ko, sužinojome, kad jo namuose 
gyvena dvi katės. Paklaustas, ar 
Kalbos komisijos pirmininkui 
tenka kartais pavartoti nenormi-
nius posakius, kai šios ką nors 
katiniško iškrečia, p. Audrys pa-
purto galvą:

– Oi, ne! Katės labai drausmin-
gos. Sfinksė rami ir didžiai inteli-
gentiška, o iš prieglaudos paimtas 
katinėlis – labai meilus ir ramus. 
Susitariam gražiai lietuviškai. 

Apie rimtus ir linksmus kal-
bos dalykus pirmadienį kalbėtasi 
ir susitikime su mokiniais bei 
mokytojais, o vėliau su kalbai 
neabejingais žmonėmis vyko po-
kalbis-diskusija apie valstybinės 
kalbos dabartį ir ateitį, Suvalkijos 
(Sūduvos) regiono pavadinimą ir 
kitus įdomius dalykus.

Malonu, kad į susitikimą at-
vyko ir buvusi marijampolietė 
Aurelija Baniulaitienė, ne viene-

Redakcijos svečiai – VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis ir ryšių 
su visuomene atstovė Aurelija Baniulaitienė. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

„Jei moki lietuvių kalbą – esi „kietas“
Pirmadienį redakcijoje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys ANTANAiTis ir VLKK ryšių 

su visuomene atstovė Aurelija BANiULAiTiENĖ.

rius metus dirbusi atstove spaudai 
Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijoje. Pasak A. Antanaičio, 
kalbininkai negali „virti savose 
sultyse“ – žinią apie kalbą ir žmo-
gaus, kalbos ir valstybės santykį 

reikia skleisti visuomenei, Aurelija 
tai daro profesionaliai. 

Apie įdomius, svarbius ir šian-
dien aktualius lietuvių kalbos 
dalykus – kituose „Suvalkiečio“ 
numeriuose. 

Pirmųjų lietuviškų braškių 
tikimasi jau kitą savaitę

Dainius Iškauskas braškes šiltnamyje augina pagal olandų technologiją.

Šiluma šis pavasaris iki šiandienos nedžiugino. ir nors prieš dvejus metus šiuo metu jau buvo pradėtos skinti šiltnamiuose su-
nokusios braškės, šiemet jos sirpti neskuba – buvo šalta. Bet ateinančią savaitę jau galbūt ragausime lietuviškų šiltnamiuose skintų 
uogų. O jos nė kiek ne prastesnės nei lysvėje. Priešingai, kai kuriais aspektais net geresnės: yra švaresnės, tvirtesnės, atsparesnės ligoms, 
puviniui. O štai lysvėje auginamų braškių dar reikės luktelėti.

tiesiog puikios – skaniai subalan-
suotas saldumas su rūgštele. Sako, 
dėl gražios išvaizdos ir gero skonio 
žmonės jas labai gerai perka. 

Šiltnamiuose auginamos 
ypatingų veislių braškės
Prieš dvejus metus šiuo laiku 

šiltnamyje auginamų braškių se-

zonas jau buvo prasidėjęs brolių 
Iškauskų ūkyje Pietarių kaime 
(Marijampolės sav.). Pirmadienį, 
kai lankėmės Dainiaus ir Rimanto 

Iškauskų braškių šiltnamiuose, 
apie raustančias uogas dar net 
kalbos nebuvo, tačiau, pasak 
Dainiaus, kitą savaitę pirmosios 
uogos jau turėtų būti prisirpu-
sios.

– Laukui tinkamos vienokios 
braškių veislės, o šiltnamiui – visai 
kitokios: kurios atsparios aukštai 
temperatūrai. Pernai pabandėme 
šiltnamyje auginti paprastą lauko 
veislę – nepateisino lūkesčių. To-
dėl dabar perkame ‘Verdi’, ‘Son-
sation’, ‘Allegro’, ‘Figaro’ veislių 
daigus. Žiūrėkite, kaip jos skiriasi 
nuo lauko braškių, – rodo Dai-
nius. – Be to, šiltnamio braškių 
nelesa paukščiai, neišlaužo vėjai, 
beveik nereikia ravėti.

Senas braškių auginimo po 
danga tradicijas turi olandai. Do-
mėdamasis jų patirtimi, pašneko-
vas išsiaiškino, kad šiltnamyje au-
ganti braškė yra atsparesnė ligoms, 
puviniui, jos priežiūra lengvesnė, 
paprastesnė, uogos tekstūra geres-
nė, o derlius – ankstyvesnis.

Patirtis – treji metai
Jau koks dešimtmetis, kai Dai-

niaus Iškausko šeima lauke augina 
apie 10 arų braškių. Šiltnamiuose 
– tik trejus. 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pirmųjų lietuviškų 
braškių tikimasi 
jau kitą savaitę

(Atkelta iš 1 psl.)
Dainius prieš keletą metų yra 

gavęs paramą Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir įsirengė 
šiltnamį bei laistymo sistemą. 
Paramą gavo ir Dainiaus brolis 
Rimantas, ji baigiasi šį pavasarį. 
Brolio šiltnamis, anot pašnekovo, 
modernesnis. Šiemet pirmi metai, 
kai daigus sodino ne į durpių 
maišus, bet į vazonus – tokiu 
būdu sutaupyta lėšų durpėms 
(jų reikėjo trigubai mažiau), bet 
kainavo patys vazonai. Naujajame 
šiltnamyje įrengta ne tik laistymo, 
bet ir rūko sistema – ji apsaugo 
žiedus nuo šalnos (yra automatinis 
temperatūros nustatymas). O kai 
prasideda karščiai, ta pati rūko 
sistema sudrėkina lapus ir uogos 
mažiau „stresuoja“ nuo karščio. 

– Braškes auginame pagal 
olandų technologiją. Matote, štai 
drenažas – vandens perteklius su-
teka į jį, dėl to yra mažesnė ligų, 
kurias sukelia drėgmės perteklius, 
tikimybė, – pasakoja pašnekovas. 
Yra ir kitų niuansų, kuriuos reikia 
perprasti, kad derlius būtų geras, 
o uogos tirptų burnoje. 

Kodėl braškės tokios 
brangios?

Prieš dvejus metus sezono pra-
džioje braškių kilogramas kainavo 
apie 10 eurų. Kaip sakė Dainius, 
Anykščiuose jo bičiulis, šildoma-
me šiltnamyje auginantis braškes, 
jas jau skina ir pardavinėja – ki-
logramas kainuoja 12 eurų. Gali 

būti, kad ir mūsų krašte pirmosios 
braškės kainuos panašiai.

Bedūsaudami, kad šios pirmo-
sios uogos labai brangios, imkime 
skaičiuotuvą ir skaičiuokime – ne 
tik durpes, sertifikuotus (vokiškus, 
olandiškus) braškių daigus, kurie  
perkami kovo mėnesį ir sodinami 
į jau paruoštus vazonus. Brolių 
šiltnamiuose – apie septyni tūks-
tančiai daigų. Braškes auginantieji 
žino – jie gerai veda tik pirmaisiais, 
neblogai dar ir antraisiais metais, 
po to vėl reikia pirkti naujus. 
Vazonams pastatyti montuojami 
keleto aukštų metaliniai stelažai 
(taip augdami uogakrūmiai gauna 
daugiau saulės šviesos, sparčiau 
noksta). Skaičiuokime ir darbą, 
kuris prasideda ankstyvą pavasarį 
ir tęsiasi iki rudens, kuomet vėl 
šiltnamiai turi būti sutvarkyti ir 
paruošti pavasariui. Nes gegužės 
viduryje jau klausinėsime: „Ar dar 
neprinoko pirmosios braškės?“

Braškės laukia kamanių
Dainius sako, kad šiltnamio 

braškės labai laukia kamanių – jų 
apdulkinti uogakrūmiai užaugina 
gražios, taisyklingos formos uogas. 
Užtat ir chemijos negalima nau-
doti, kad nebūtų pakenkta šiems 
vabzdžiams. Iškauskai jos ir ne-
naudoja, tik nupurškia biologiniu 
preparatu, kuris suteikia stiprumo 
augalui, daro jį atsparesnį ligoms. 
Todėl patys drąsiai nuo krūmo 
skina uogą ir deda į burną.

Juozas Žolynas pirmųjų braškių tikisi birželio pradžioje.

Šiltnamyje įrengtos rūko ir drenažo sistemos.

Marija BURBIENĖ

Marijampolės savivaldybės 
organizuotą šventę skambant tran-
kiam Kultūros centro pučiamųjų 
orkestro, vadovaujamo Audriaus 
Pučinsko, maršui pradėjo dvynu-
kų ir trynukų eisena, pėsčiomis 
ir vežimėliuose atžygiuojanti į 
stadioną. Linksmas būrys jaunų 
tėvų su savo atžalomis tarsi patvir-
tino, kad Marijampolė – jaunas 
miestas. O 230-ojo Marijampolės 
gimtadienio proga užsibrėžtas 
tikslas – kitąmet šventėje sulaukti 
230-čia marijampoliečių daugiau 
– tikėtina, nesunkiai bus įgyven-
dintas.

Pasak organizatorių, šventinei 

Šeimų šventėje – bendrystės 
džiaugsmas

Tiek daug šypsenų vienoje vietoje būta jau seniai. Prieš porą metų smagiai minėta Tarptautinė 
šeimos diena sekmadienį ir vėl sugrįžo nuotaikinga švente Rygiškių Jono gimnazijos stadione. Per 
pandemiją tokios galimybės neturėjusios jaunos šeimos džiaugėsi susitikimu, didžiavosi savo pa-
gausėjusiomis šeimomis ir visi kartu dalyvavo šventiniame siautulyje.

eisenai buvo užsiregistravę 
30 dvynukų porų, dalyva-
vo dvylika. Tarp Kajaus ir 
Emilio, Lukos ir Liepos, 
Gusto ir Gyčio, Simo ir 
Igno ir viso būrio kitų vie-
nas kitą pralenkdami bėgo 
ir jauniausias Marijampo-
lės trejetukas Meida, Adas 
ir Herkus. 

Nepastebėti dvynukų 
minioje neįmanoma, ir tik 
atidžiai įsižiūrėjus galima 
įžvelgti menką skirtumą 
– vieno plaukučiai šiek 
tiek šviesesni, kitas vos vos 
aukštesnis, o gal labiau 
meilesnis ar daugiau ožiu-
kus rodantis. Pakalbinti 

vaikai atviravo, kad 
aplinkinius nesunkiai 
suklaidina kartais pri-
sistatydami ne savo, o brolio 
vardu, o kartais ir patys 
atsišaukdami į kito vardą. 
Šventės vedėjo Zigmanto Ba-
ranausko paprašyti pasakyti 
vieną žodį, kuris, jų many-
mu, yra pats svarbiausias, 
vaikai pripažino, kad nieko 
nėra svarbiau už mamą, 
tėtį, brolį, sesę ir kad būtina 
pasakyti „Ačiū“ ir „Myliu“. 
Pagarba ir meilė – šeimos 
pagrindas ir vaikai tai jaučia 
kiekvieną akimirką. 

Muzika, dainos, šokiai, 
įvairios kūrybinės dirbtuvės, 
žaidimai džiugino ir jaudi-
no ne tik mažuosius, bet ir 
tėvus. Už atliktas užduotis 
tėveliams vedėjas žadėjo ir 

Nors auginti dvynukus – dviguba atsakomybė, bet ir džiaugsmas dukart didesnis.

Valdyti tokią tikrą techniką – kiekvie-
no berniuko svajonė .

Vežimėlių slalome varžėsi ir vaikai, ir tėvai.

Autorės nuotraukos

Ir ką aš pamatyčiau, jeigu ne tėtis...

„namą už savus pinigus“, ir „kelio-
nę prie ežero savo transportu“. Bet 
ne dėl prizų suaugusieji stengėsi, o 
kad parodytų bendrystės džiaugs-
mą ir meilę vaikams, kurie atsakė 
tuo pačiu – nuo scenos pirmiausia 
ieškojo padrąsinančių mamytės ir 
tėvelio akių.

Užduotys buvo įvairiausios: 
kuris tėvelis greičiau į sceną atneš 
visą šeimą, kuri mamytė sportuo-
dama gražiausiai padeklamuos 
eilėraštį, kaip greitai vaikai išsi-
rikiuos pagal ūgį ir metus, kas 
suspės į ilgiausią gyvą traukinį. 
O kiek aistrų sukėlė vežimėlių 
slalomas! Ne vieną kartą prie 
starto linijos rikiavosi vaikučiai, 
mamytės, tėveliai. 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kelyje Loreta TUMELIENĖ
tel. (8 343) 50855
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Autobusų 
grafikai 

nepalankūs 
keleiviams
Pa s ak  ma -

ri jampolietės , 
tikrai nemažai 
žmonių, ypač vy-
resnio amžiaus, 
važinėja į sanato-
rijas Druskinin-
kuose. Dauguma 
iš jų naudojasi 
viešuoju trans-
portu. Iki pande-
mijos žmonėms 
mar š ru t in i a i s 
autobusais ke-
liauti būdavo pa-
togu. Autobusas 
iš Marijampolės 
autobusų stoties 
nuveždavo į Druskininkus, juo 
galėdavai be jokių persėdimų 
sugrįžti atgal. Šį pavasarį į sana-
toriją susiruošusios moters laukė 
staigmena. Į Druskininkus ji 
nuvažiavo maršrutu Kaunas–Ma-
rijampolė–Lazdijai–Druskininkai 
kursuojančiu autobusu, bet pa-
aiškėjo, kad grįžti į Marijampo-
lę tiesioginio autobuso nebėra. 
Reikia važiuoti su persėdimais. 
Galima iki Kauno ar Alytaus ir iš 
ten bandyti pagauti į Marijampolę 
kursuojantį autobusą. „Tai labai 
nepatogu, vargina, juolab kad 
dažnai ir su lagaminu važiuoji. Be 
to, autobusų keleiviai dažniausiai 
pensinio amžiaus žmonės, tad 
jiems ir susigaudyti dėl persėdimų 
sudėtinga“, – kalbėjo Roma.

Moteris pasakojo itin mėgs-
tanti keliauti, namuose nelinkusi 
užsisėdėti. Anot Romos, labai 
smagu sėdus į autobusą nuvykti 
į kokį Lietuvos miestą, jį apžiū-
rėti ir vėl parvažiuoti namo tuo 
pačiu autobusu. Deja, pastaruoju 
metu keliones riboja nepatogus, 
keleiviams nepalankus autobusų 
kursavimas. „Keliai sutvarkyti, 
bet susisiekimas prastas. Kas tuos 
grafikus tvarko? Suprantu, kad 
šiandien daug kas neapsimoka, 
nepelninga, bet gal Savivaldybių 
administracijos gali prisidėti ir 
palengvinti visuomeniniu trans-
portu keliaujančių žmonių dalią. 

Per keturis šių metų mėnesius 
Marijampolėje įvyko 52 eismo 
įvykiai. Devyni iš jų – įskaitiniai. 
Sužeista dešimt žmonių, nežuvo 
nė vienas. Penkios avarijos įvyko 
dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės. 
Marijampolės savivaldybėje per 
keturis mėnesius įregistruota 11 
eismo įvykių. Iš jų keturi – įskai-

patvirtintų Seimas bei pasirašytų 
Prezidentas, jie įsigaliotų nuo š. 
m. birželio 1 d.

Taisyklių pakeitimuose taip 
pat aprašyta, kaip veiks tik maršru-
tiniam transportui skirti šviesofo-
rai. Artimiausiu metu taisyklės bus 
derinamos su suinteresuotomis 
institucijomis. 

Vairuotojų klausėme, kaip jie 
vertina šiuos Susisiekimo minis-
terijos siūlymus. Marijampolietis 
Henrikas sakė nepritariantis nu-
matytoms permainoms. „Dėl to, 
kad artėdamas prie šviesoforu re-
guliuojamos sankryžos aš iš anksto 
numatau savo veiksmus. Jeigu 
ima mirksėti žalia spalva, įvertinu 
atstumą, ar spėsiu pravažiuoti, o 
jeigu ne – mažinu greitį ir pradedu 
stabdyti. Jeigu po žalio signalo iš 
karto įsijungs geltonas, teks staiga 
kirsti ant stabdžių. Taip sudarysi 
avarinę situaciją iš paskos važiuo-
jančio automobilio vairuotojui. 
Be to, girdėjau, kad savivaldybės 
galės pasirinkti, ar taikyti naująjį 
variantą, ar likti prie senojo. Tad 
galvoju visai palaida bala bus“. 

„Kaip senas šoferis, ir nieko 
negirdėjęs apie šviesoforo nebe-
mirksėjimus, galiu pasakyti, kad 
kiekvienas drastiškas sprendimas, 
ko gero, įneš daugiau sumaišties 
nei naudos. Juk papildomos žalios 
rodyklės kartą buvo nuimtos, o 
vėliau sugrąžintos. Pavyzdžiui, 
jos vėl yra Skuodo miestelyje. Tik 
vietiniai ir težino, kaip važiuoti 
tokioje sankryžoje...“, – sakė 
Petras.

Nuo 1989-ųjų automobilį vai-
ruojantis Česlovas irgi neigiamai 
vertina Susisiekimo ministerijos 
siūlomus pakeitimus. Anot jo, neli-
kus žalio mirksinčio signalo, neliks 
ir pasiruošimo laiko būsimam 
manevrui, todėl susidarys avarinės 
situacijos, ypač ten, kur leidžiamas 
greitis 70 km/h. Reikės labai staiga 
stabdyti. Be to, sankryžose susida-
rys dar didesnės spūstys, nes pavyz-
džiui, Vilniuje dauguma stengiasi 
pravažiuoti per sankryžą mirksint 
žaliam šviesoforo signalui. 

Naujai parengtame įstatymo 
projekte numatyta, kad žalias 
šviesoforo signalas, prie kurio dau-
gelis eismo dalyvių yra pripratę, 
nebemirksėtų. Baigus degti žaliam 
šviesoforo signalui iškart užsidegtų 
geltona spalva, skirta pasiruošti, 
iš esmės jau draudžianti eismą ir 
įspėjanti, kad šviesoforo signalas 
pasikeis.

„Bendruoju atveju transpor-
to priemonių šviesoforų žalias 
mirksintis signalas nenaudotinas. 
Transporto priemonių šviesoforų 
signalų seka be žalio mirksinčio 
signalo (ypač naudojant jutikli-
nį šviesoforų valdymą) leidžia 
sumažinti nereikalingą eismo 
dalyvių laukimo trukmę – gaištį“, 
– nurodo Susisiekimo ministerija 
naujajame įstatymo projekte.

„Vienintelis žalio mirksinčio 
šviesoforo signalo privalumas, kad 
geltono signalo įjungimas nebūna 
netikėtas eismo dalyviams“, – sako 
Susisiekimo ministerijos atstovai.

Ministerijos teigimu, žalio sig-
nalo mirksėjimas turi kelis esmi-
nius trūkumus: pablogina jutiklinį 
šviesoforų valdymą, nes nesant 
transporto priemonių eismo ir 
siekiant pakeisti eismo fazę, žalias 
signalas (leidžiantis važiuoti, kai 
transporto priemonių nėra) dar 
privalo mirksėti 2–4 sekundes, dėl 
to dirbtinai didinamas nereikalin-
gas eismo dalyvių laukimo laikas. 
Be to, žalias mirksintis signalas su-
kelia skirtingą vairuotojų reakciją, 
t. y. vieni pradeda stabdyti, o kiti 
padidina greitį, dėl to viešajame 
eisme pasitaiko konfliktinių ir 
avarinių situacijų, tai pablogina 
eismo saugumą.

Atsižvelgdama į tai, Susisieki-
mo ministerija žalio mirksinčio 
šviesoforo signalo, skirto transpor-
to priemonėms, siūlo atsisakyti. 
Be to, siekiant sumažinti nerei-
kalingą eismo dalyvių laukimo 
trukmę, rekomenduojama, kad 
žalio mirksinčio signalo išskirtinai 
pėstiesiems trukmė būtų ne ilges-
nė kaip 2 sekundės.

Jei šiuos įstatymo pakeitimus 

tiniai. Sužeisti septyni asmenys, 
žuvusiųjų neįregistruota. Viena 
avarija įvyko dėl neblaivaus eismo 
dalyvio.

Kalvarijos savivaldybėje įregis-
truoti keturi eismo įvykiai. Vienas 
iš jų – įskaitinis. Sužeistas vienas 
žmogus. Žuvusiųjų nebuvo. 

Kazlų Rūdos savivaldybėje 

įvyko devynios eismo nelaimės, 
penkios iš jų – įskaitinės. Sužeista 
dešimt žmonių, žuvusiųjų nebuvo. 
Vilkaviškio r. savivaldybėje įregis-
truoti 32 eismo įvykių, trys iš jų 
– įskaitiniai, sužeisti penki eismo 
dalyviai, žuvusių nebuvo. 

Šakių r. savivaldybėje įvyko 35 
avarijos, septynios iš jų – įskaiti-
nės, sužeista 19 žmonių žuvusiųjų 
neregistruota.

Toks jausmas, kad gyveni gūdžioj 
provincijoj, į kurią neturi kuo 
sugrįžti iš kitų miestų. Juk tiek 
raginimų išlipti iš nuosavų auto-
mobilių ir naudotis visuomeniniu 
transportu, tausoti aplinką girdi-
me. Bet kaip tai padaryti, jeigu 
susisiekimas nepatogus?“ – klausė 
marijampolietė.

Marijampolės autobusų sto-
tyje taip pat teko girdėti keleivių 
nusiskundimų, kad dabar nau-
dotis visuomeniniu transportu 
sudėtinga. Moteris guodėsi, kad 
neturi, kaip parvažiuoti į Ąžuolų 
Būdą – autobusas bus tik po kelių 
valandų. Kita jai pritarė, kad re-
čiau kursuoja ir traukiniai, nebėra 
to, kuris į Kauną važiuodavo apie 
dešimtą valandą.

Reisai pamažu
 atstatomi

Marijampolės autobusų parko 
direktorė Dalytė Venčkauskienė 
paaiškino, kad tolimojo susisie-
kimo maršrutams vietos Savival-
dybės administracija neturi jokios 
įtakos. Leidimą steigti maršrutą 
tolimojo susisiekimo reisais ir juo 
vežti keleivius išduoda Lietuvos 
transporto saugos administracija. 
„Dar prieš pandemiją buvome 
prašę leisti kursuoti autobusui 
į Druskininkus iš Marijampo-
lės, bet negavome. Maršrutu 
Kaunas–Marijampolė–Lazdi-

jai–Druskininkai važinėja UAB 
„Kautra“ autobusai. Iš Marijam-
polės šis autobusas išvyksta 12 
valandą, o atgalinio reiso iš tiesų 
nėra. Matyt, bendrovei dar neap-
simoka, mažas keleivių srautas“, 
– sakė D. Venčkauskienė.

Pasak direktorės, dauguma 
priešpandeminių reisų tolimojo 
susisiekimo maršrutais jau atsta-
tyta, bet dar ne visi. Kiekvieną 
dieną į Ignaliną su tarpiniais 
sustojimais per Kauną, Jonavą, 
Ukmergę, Uteną iš Marijampo-
lės išvyksta autobusas ir grįžta iš 
Ignalinos. Yra pamąstymų nuo 
birželio 1 dienos atnaujinti ir 
tolimojo susisiekimo autobusų 
maršrutą į Palangą su tarpiniais 
sustojimais per Vilkaviškį, Šakius, 
Jurbarką, Pagėgius, Šilutę, Klai-
pėdą ir atgal, jeigu tik bus gali-
mybių. „COVID-19 pandemija 
atsitraukė, tačiau susidūrėme su 
naujais iššūkiais. Stipriai sukilo 
degalų kainos, darbuotojams 
reikia kelti atlyginimus, nes viskas 
pabrango, žmonės turi uždirbti 
daugiau, kad galėtų pragyventi, o 
ir vairuotojų trūksta. Todėl labai 
svarbu, kad įvairiais maršrutais 
kursuojantys autobusai turėtų ke-
leivių, nevažinėtų tušti. Tik taip 
sąnaudos galės atsipirkti. Keleivių 
daugėja, bet dar nepasiekėme iki-
pandeminių metų lygio“, – sakė 
D. Venčkauskienė.

Faktai, skaičiai Žalias šviesoforo 
signalas nebemirksės?

susisiekimo ministerija vairuotojams žada dar vieną naujovę. 
Planuojama keisti šviesoforų darbą, atsisakyti mirksinčios žalios 
šviesos. 

Gyventojai pasigenda tiesioginio 
autobuso iš Druskininkų

Į „suvalkiečio“ redakciją paskambinusi marijampolietė Roma pasiguodė, kad visuomeniniu 
transportu besinaudojantiems žmonėms darosi vis sunkiau pasiekti vieną ar kitą Lietuvos kampelį. 
Per dvejus metus trukusią COViD-19 pandemiją nuimti autobusų reisai iki šiol negrąžinti.

Keleiviniai autobusai kursuoja dažniau, bet gyventojai sako, kad susisiekimas dar 
nėra patogus.

Ar šviesoforai bus pertvarkomi, parodys laikas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Virbalio pagrindinėje mokykloje – dėmesys gamtamoksliniam ugdymui 

(Atkelta iš 1 psl.)
„Dalyvavimas projekte tapo pui-

kia galimybe ne tik gauti papildomą 
finansavimą, bet ir išanalizuoti mo-
kyklos veiklos rezultatus, įvardinti 
problemines sritis ir jas tobulinti. 
Išanalizavę išorinio vertinimo rezul-
tatus pastebėjome, kad daugiausia 
problemų mokiniams kyla mokantis 
gamtamokslinio ugdymo dalykų. 

Kadangi jau buvo prabėgę du 
nuotolinio ugdymo mėnesiai, at-
kreipėme dėmesį ir į tai, kad trūksta 
žinių bei gebėjimų naudotis infor-
macinių technologijų įrankiais, kurie 
reikalingi mokymosi procese. Taip 
pat buvo pastebėta, kad mokykloje 
nepakankamai dėmesio skiriama 
mokinių kritiniam mąstymui for-
muoti“, – sako Virbalio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
Svetlana Vitkovskaja.

Tad Virbalio pagrindinės mo-
kyklos bendruomenė nusprendė 
projekto lėšas skirti gamtamoksli-
niam ugdymui stiprinti, pedagogų 
kvalifikacijai kelti ir skaitmeniniams 
gebėjimams tobulinti.

„Tam, kad mokiniai geresnių 
rezultatų siektų sąmoningai, kad 
norėtų mokytis, reikėjo pagerinti ug-
dymo procesą ir aplinkas. Ugdymo 
procesas – tai pirmiausia pamokos 
vadyba. Nuo mokytojo priklauso, 
kaip ji bus organizuota, ar sudomins 
mokinius. Šių dalykų pedagogai 

mokėsi keldami savo kvalifikaciją 
tobulinimosi kursuose. 

Pasirinkome kvalifikacijos tobu-
linimo tęstinę programą „STEAM 
gebėjimų tobulinimas“. Tai – pas-
kaitos, seminarai, stažuotė kitoje 
mokykloje ir konsultanto darbas. 
Kvalifikaciją patobulinę mokytojai 
ėmė intensyviau taikyti įvairius nuo-
toliniam mokymui skirtus įrankius, 
tokius kaip „Kahoot“, „Mentime-
ter“, „Eduten Playground“, „Socra-
tive“ ir kitus.

Mūsų mokyklos orientavimasis į 
STEAM ugdymą – veiklų integravi-
mą per matematiką, inžineriją, dailę, 
muziką – padeda ne tik formuoti 
mokinių kritinį mąstymą, bet ir 
stiprinti gamtamokslinių dalykų 
žinias“, – teigia S. Vitkovskaja. 

Panaudojant projekto „Kokybės 
krepšelis“ lėšas Virbalio pagrindinėje 
mokykloje mokiniams buvo sukurtos 
ir naujos aplinkos – gamtos mokslų 
laboratorija ir 3D klasė. Tai ne tik 
palengvino ugdymo procesą, bet ir 
paskatino mokinius labiau domėtis 
mokomąja medžiaga, sustiprino jų 
gamtamokslines žinias.

Gamtos mokslų laboratorijoje 
mokykla jau spėjo 
įvykdyti net 64 veik-
las. Laboratorijoje 
vyksta pamokos, o po 
jų – būreliai „Mažoji 
laboratorija“, „STEA-

Muko kelionė“ ir „Konstravimas“.
Rengiant 3D klasę buvo įsigytas 

ne tik projektorius ir 3D akiniai, 
bet ir visos Lietuvoje išleistos 3D 
mokymosi programos. Todėl šioje 
klasėje gali vykti pradinio ugdymo, 
chemijos, matematikos ir biologijos 
pamokos. 3D formatu pateikiamą 
medžiagą mokiniai supranta leng-
viau, o pats mokymosi procesas 
tampa aiškesnis ir įdomesnis. Tam 
pasitarnavo ir projekto lėšomis įsigy-
tos interaktyvios SMART lentos. 

Pasak mokyklos direktoriaus 
Pauliaus Dausino, projekto „Ko-
kybės krepšelis“ dėka atsirado ga-
limybė įsteigti mokytojo padėjėjo 
etatą, parengti neformaliojo ugdymo 
programas, įsteigti pailgintos darbo 
dienos grupes 5–8 klasių mokiniams, 
vykdyti mokinių tėvų švietimą. 

„Mūsų siekius įgyvendinant 
projektą „Kokybės krepšelis“ kiek 
pakoregavo pandemija, kuri sąlygo-
jo nuotolinį ugdymą. Gal todėl šio 
projekto įtaka bendram mokinių 
pažangumui nebuvo tokia, kokios 
tikėjomės. Tiesa, per šį laikotarpį 
mes neturėjome daug nepažangių 
mokinių, o mokinių, padariusių as-

meninę pažangą, skaičius išaugo nuo 
39 iki 43 procentų. Turime ir savo 
sėkmės istoriją. Į veiklas įsitraukęs 
mokinys, kurį net dvejus metus teko 
svarstyti dėl perkėlimo į aukštesnę 
klasę, dabar mokosi taip, kad turi 
tik du šešetus, o likę pažymiai yra 
septintukai–dešimtukai“, – sako P. 
Dausinas. 

Vikaviškio rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė Žydrė Žilins-
kienė sako, kad projektas „Koky-
bės krepšelis“ Virbalio pagrindinei 
mokyklai padėjo įsigyti ir ugdymo 
procese panaudoti tokias mokymo 
priemones, kurių ji nebūtų galėjusi 
įsigyti savo lėšomis.

„Mokykla labai džiaugiasi savo 
3D klase, gamtos mokslų laborato-
rija. Šios mokyklos administracija 
visada skatino mokytojų bendradar-
biavimą, gerosios patirties sklaidą. 
O projektas ne tik padėjo stiprinti 
tą mokytojų bendradarbiavimą, bet 
ir praplėtė jo geografiją – mokyklos 
pedagogai pasisemti patirties ir ja 
pasidalinti buvo išvykę į Alytaus 
mokyklas. 

Nors mokinių pažangumo ro-
dikliai nepagerėjo tiek, kiek buvo 
viltasi, tačiau tam yra objektyvių 
priežasčių. Projekto veiklų įgyven-
dinimas sutapo su pandemija, todėl 
mokiniai buvo ugdomi nuotoliniu 
būdu. Manau, kad būtent „Kokybės 
krepšelis“ Virbalio pagrindinės mo-
kyklos mokiniams padėjo per pande-
mijos sąlygotą nuotolinį ugdymą ne 
tik neprarasti pasiektų pažangumo 
rodiklių, bet ir juos šiek tiek pakelti“, 
– sako Ž. Žilinskienė.      

„Virbalio mokyklą, jos bendruo-
menę galima drąsiai pristatyti kaip 
dabarties ir ateities mokyklą. Jos 
patyrimas ir nūdienos veikla yra nuo-
sekli ir kryptinga, turinti ilgalaikius 
tikslus, o tai sudaro sąlygas sėkmingai 
įgyvendinti išsikeltą misiją. Analizuo-
jant bendruomenės veiklą stebimas 
tęstinumas ir veiklų nuoseklumas. 
Šioje mokykloje diegiamas STEAM 
ugdymas – inovatyvus ugdymo 
būdas, integruojantis disciplinas, 
siejant jas su šiandienos realijomis ir 
pokyčiais, darnaus vystymosi tiks-
lais, formuojantis mokinių kritinį 
mąstymą ir problemų sprendimo 
gebėjimus, ką galėjo mokytojai 
ir pamatuoti sukurta pažangos 
vertinimo metodika. Sveikintina 
mokytojų bendruomenė, drąsiai 
priėmusi iššūkį kelti kompetencijas 
šioje srityje ir ieškoti tarpdalykinių 
jungčių diegiant STEAM ir ku-
riant naujas įgalinančias ugdymosi 
aplinkas“, – sako Vytauto Didžiojo 
universiteto Švietimo akademijos 
edukologijos mokslų daktarė Giedrė 
Misiūnienė. 

Nacionalinės švietimo agentūros 
įgyvendinamas projektas „Kokybės 
krepšelis“ finansuojamas Europos 
socialinio fondo lėšomis. Projekto 
tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi 
pasiekimus, įgyvendinant pokyčius 
savivaldybėse ir mokyklose. Projek-
tas aprėpia 270 bendrojo ugdymo 
įstaigų. Bendra šio projekto vertė 
siekia 30,32 mln. Eur. Mokyk loms 
skiriamos tikslinės lėšos veik los 
tobulinimo planui įgyvendinti per 
dvejus mokslo metus. Projekto tru-
kmė – 2019–2023 metai.

Naujos erdvės sustiprina norą mokytis. Dėmesys gamtamoksliam ugdymui.

Ričardas PASILIAUSKAS

Indėlį į Lietuvos krepšinio 100-
mečio laimėjimų parodą neabejotinai 
įnešė ir Marijampolės sporto istorija. 
Tą bene geriausiai žino nusipelnęs 
krepšinio treneris, knygos apie Ma-
rijampolės sporto ištakas ir krepšinio 
kelią autorius Gintautas Žibūda. 
„Tikrai, Marijampolės indėlis į Lie-
tuvos krepšinio istoriją yra nemažas. 
Lietuviai pirmą kartą Europos čem-
pionais tapo 1937 metais Rygoje, 

Marijampolėje – Lietuvos krepšinio 
100-mečio laimėjimų paroda ir forumas

Marijampolės krepšinio visuomenę sutelkęs ir sukvietęs „Krepšinio forumas“ į vieną vietą subūrė bene garsiausias pastarojo laikotarpio Lietu-
vos krepšinio asmenybes. Marijampolėje atvirai apie krepšinį kalbėjo Vydas Gedvilas, Kęstutis Kemzūra, Gintautas Žibūda, Mindaugas Balčiūnas 
ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis skučas. Be to, Kultūros centro fojė atidaryta Lietuvos krepšinio 100-mečio laimėjimų 
paroda. Renginio organizatorius Deividas Jurkša pasidžiaugė, kad paroda sudomino ir didelį jaunosios krepšininkų kartos būrį. 

tai buvo antrasis Senojo žemyno 
čempionatas. Mūsų šalies rinktinėje 
tada žaidė buvęs Rygiškių gimnazijos 
abiturientas Stasys Šačkus, kilęs iš 
Sasnavos. Vėlesniais laikais – 1966 
metais – Europos moterų krepšinio 
čempione tapo Laima Rutkauskaitė. 
Tada ji žaidė Sovietų sąjungos rink-
tinėje. 2003 metais Darius Songaila 
tapo Europos čempionu Stokholme. 
Prieš tai iš 2000-ųjų Sidnėjaus olim-
pinių žaidynių su bronzos medaliais 
grįžo Andrius Giedraitis ir tas pats 

Songaila“, – tai tik maža Marijam-
polės krepšinio istorijos dalis, apie 
kurią G. Žibūda gali kalbėti valandų 
valandas. Jis yra suskaičiavęs, kad iš 
Marijampolės kilo arba čia dirbo net 
12 nusipelniusių Lietuvos krepšinio 
trenerių.

Mūsų šalies krepšinio istorija 
svarbi ir Lietuvos krepšinio federa-
cijos prezidentui Vydui Gedvilui, 
kuris treniruodamas Lietuvos mo-
terų rinktinę triumfavo 1997 metų 
Europos moterų čempionate. „Iki-
kariniame mūsų krepšinio istorijos 
laikotarpyje per aštuonerius metus 

Vaikščiojanti Marijampolės sporto istorijos enciklopedija G. 
Žibūda.

Paroda sudomino ir didelį jaunosios krepšininkų kartos būrį.

Autoriaus nuotraukos

dukart tapome Europos čempio-
nais, moterys iškovojo sidabrą. Kitas 
laikotarpis sunkesnis – sovietinis, 
kai mes negalėjome atstovauti 
Lietuvai. Bet turėjome daug mūsų 
žaidėjų pergalių nors ir svetimoje 
rinktinėje. Dabartinis mūsų ne-
priklausomos Lietuvos laikotarpis, 
kuris tęsiasi jau 30 metų, rašo naują 
istoriją. Net septyniose olimpinėse 
žaidynėse žaidėme iš eilės, tapome 
Europos čempionais, Eurolygos 
nugalėtojais, laimėjome Čempionų 
taurę. Manau, kad ta istorija tik 
pildysis“, – kalbėjo V. Gedvilas.

Šeimų šventėje 
– bendrystės 
džiaugsmas

(Atkelta iš 2 psl.)
Visi norėjo pavėžinti meškiukus, 

tigriukus, nykštukus, pasirodyti, ko-
kie yra greiti, o kartais ir apsukrūs. 

O į sceną koncerto vedėjai Ro-
berta ir Artūras Petraškai vis kvie-
tė ir kvietė šokėjus, dainininkus, 
vaidintojus. Susirinkusius žavėjo 
Marijampolės vaikų lopšelių-darželių 
vaikučių pasirodymai, šiltais aplodis-
mentais sutikti mažieji „O lia lia“ dai-
nininkai, šokėja iš Ukrainos,„Pūko“ 
sportinių šokių studijos, Meno 
mokyklos ir grupių „Opa Dance“, 
„Opa mergytės“, „Opa Nykštukas“ 
šokėjai ir daug kitų.

Eilės išsirikiavo prie norinčių 
padūkti ant batutų ar papuošti 
veidukus piešiniu. O kiek norinčių 
buvo iš natūralaus molio nulipdyti 
katinėlį, suvaidinti lėlių, pasiga-
mintų „iš to, ką randi stalčiuje“, 
teatre, sudėstyti lego figūras, pažaisti 
šachmatais, piešti ant akmenėlių, 
spręsti kryžiažodžius, susipažinti su 
šauliais, pasigrožėti kovos menais 
ir t. t.

Abejingų nepaliko ir keturkojų 
pasirodymai, kuriuos pristatė ir 
komentavo šunų dresavimo mokyk-
los „Komanda“ vadovai Daiva ir 
Liutauras Sinkevičiai.

O šventės pabaigai šeimos pa-
kviestos į „Spindulio“ kino teatrą 
nemokamai pasižiūrėti filmo „Bitė 
Maja. Auksinis kiaušinis“.

 Užs. 612.
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2022-ieji – SūduvoS Metai

Neatrasta kultūra

Algis VAŠKEVIČIUS 

Dovana institutui – 
Sūduvos vėliava

Konferencija prasidėjo mari-
jampoliečio Seimo nario Andriaus 
Vyšniausko sveikinimu, kuris 
priminė, kad šiemet minimos 600-
osios Melno taikos metinės, taip 
pat pabrėžė, jog Sūduvos kraštas 
suvaidino labai svarbų vaidmenį 
XIX amžiaus pabaigoje – XX pra-
džioje, nes šiame krašte subrendo 
pagrindinės to meto atgimimo 
judėjimo asmenybės. Šiame pro-
cese labai svarbus yra Rygiškių 
Jono gimnazijos, šiemet švenčian-
čios 155-ąsias įkūrimo metines, 
vaidmuo. Seimo narys institutui 
padovanojo Sūduvos vėliavą ir 
juokaudamas pastebėjo, kad be 
šio regiono instituto mokslininkai 
neturėtų ką dirbti.

Konferencijos dalyvius svei-
kino ir Lietuvių kalbos instituto 
direktorė dr. Albina Auksoriūtė, 
priminusi, kiek daug kalbininkų 
Lietuvai davė Sūduvos kraštas, 
taip pat Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto direktorė prof. 
dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. 
Etninės kultūros globos tarybos 
pirmininkė doc. dr. Dalia Urba-
navičienė pasidžiaugė, kad konfe-
rencijoje kalbama apie šio krašto 
kalbą, papročius, sūduvietišką 
tapatybę. Pasak jos, būtent Sūdu-
vos pavadinimas pastaruoju metu 
vis labiau įsitvirtina ir išstumia 
Suvalkijos vardą, jaunajai kartai 
taip pat Sūduvos vardas labiau 
priimtinas. 

Nijolė LINIONIENĖ

Marijampolėje muziejininkai 
susivienijo ir miestelėnus pakvietė 
į renginį prieš 10 metų – 2012-ai-
siais: siūlė paklaidžioti „Marijam-
polės kultūros keliu“, paminint 
miesto 220 metų sukaktį. Vyko 
rekonstrukcijos, gatvės buvo per-
kastos, lijo – bet per šimtą žmonių 

galima vadinti klasikiniu. 
Autorių ir visus pasveikinęs 

muziejaus direktorius Antanas Pi-
leckas pasidžiaugė, kad po netrum-
pos pertraukos galime vėl rinktis, 
gyvai bendrauti ir ne tik džiaugtis 
išskirtine žinomo meistro kūryba, 
bet ir su juo pačiu padiskutuoti. 
Jis kvietė aktyviai dalyvauti Mu-
ziejų nakties renginiuose... „Liepos 
monologai“ – taip vadinasi paroda. 
Tai sąsajos su liepa, kaip ypatingu 
medžiu, ir – medžiaga, kuri prisi-
lietus žmogui prabyla simboliais, 
siužetais, kompozicijomis, o už 
viso šito – Meistro paslaptis. Nes 
žmogaus fantazijos ir kūrybos ga-
limybės neturi jokių ribų. Gamta, 
paukščiai, etniniai motyvai, šven-
tieji ir tarsi labai paprasti dalykai 
šiuose darbuose ilgai neleidžia 
atsitraukti. Paroda dar tik pradėjo 
veikti – užsukite.

Prezidento Kazio Griniaus 
memorialiniame muziejuje kartą 
„Amerikos pirtyje“ repeticijų jau 
būta – jei kas manė, kad vėl išvys 
smagų reginį, suklydo. 
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Vėl naktinėjome muziejuose
Gegužės 18-oji – Tarptautinė muziejų diena, ją minint 2005 metais inicijuota tarptautinės 

muziejų bendruomenės akcija „Europos muziejų naktis“. Visi muziejai lankomi nemokamai, at-
veriamos ne tik ekspozicijos, bet ir saugyklos, kitos patalpos, kurių šiaip jau nepamatysi. Taip pat 
muziejininkai kviečia į naujų parodų atidarymus, performansus, edukacijas... Lietuvoje šiemet – 
jau 17 naktinėjimas po muziejus.

Parodos „Liepos monologai“ atidarymo momentas.

Repeticija – kaip sviestu patepta!

į kvietimą atsiliepė...
...Kiekviena Muziejų naktis vis 

skirtinga. Šiųmetė, žadėjusi įvairo-
vę, tokia ir buvo. Bet veikiausiai ne 
vienas nustebo, kad daug kas vyko 
kitaip... Na, išskyrus Marijampolės 
krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 
muziejaus rūsyje surengtos vilka-
viškiečio Zenono Skinkio medžio 
darbų parodos atidarymą, kurį 

Konferencijoje – apie sūduvių 
kalbą, kultūrą ir savimonę

spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse Lietuvių kalbos institute Vilniuje buvo 
surengta konferencija „sūduvių tapatybės ženklai XXi amžiuje: kalba, kultūra savimonė“, skirta 
šiemet minimiems sūduvos metams. Joje buvo perskaityta nemažai įdomių ir naudingų pranešimų, 
taip pat pristatyta ir sūduvių tradicinio folkloro programa „Aukšti kalneliai“.

Apie papročius, kalbą 
ir gimnazijos svarbą 

Pranešimą apie sūduvių (suval-
kiečių) šventes Lietuvos apeiginių 
metų perspektyvoje skaitė Lietuvos 
istorijos instituto etnologas dr. 
Žilvytis Šaknys, paskyręs jį kitam 
etnologui iš Skriaudžių Juozui 
Kudirkai – būtent pastarojo dėka 
Lietuvoje buvo atgaivintos Motinos 
ir Tėvo dienos. Pranešime jis pristatė 
savo tyrinėjimus ekspedicijų metu, 
kai rinko medžiagą apie šventes ir 
aplankė šimtus vietovių. Klausytojai 
sužinojo įdomių faktų apie Sekmi-
nių, naktigonės ir kitus papročius 
Sūduvos krašte.

Konferencijoje taip pat buvo 
skaityti pranešimai apie sūduvių 
kalbinę diferenciaciją, protestantų 
krikščioniškas misijas Sūduvoje XIX 
amžiuje ir XX a. pirmoje pusėje, 
buvo pristatytos kunigo Vincento 
Dumčiaus užrašytos dainos.

Po pietų dalyviai išklausė in-
formatyvų Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos muziejaus direkto-
rės Juditos Zubavičienės pranešimą 
„Senoji Marijampolės gimnazija 

– lietuvybės židinys“. Ji priminė 
gimnazijos įsteigimo istoriją ir 
aplinkybes, kai carinės Rusijos 
siekis įsteigti šią mokslo įstaigą Sū-
duvai surusinti bei atitraukti nuo 
lenkų įtakos davė netikėtą rezultatą 
ir įžiebė lietuvių tautinio atgimimo 
židinį. Įdomiomis nuotraukomis 
iliustruotas pranešimas priminė ir 
apie tai, kaip atrodė to meto mo-
kyklos interjeras, ir kokios bausmės 
buvo taikomos mokiniams, ir kaip 
bandyta užgniaužti laisvės siekius. 
Minėdama kalbininką Joną Ja-
blonskį pranešėja sakė, kad lietuvių 
kalboje prigijo apie 650 jo sugal-
votų žodžių, o dar apie 450 žodžių 
neprigijo. Direktorė džiaugėsi, 
kad muziejus įgyvendina įvairius 
projektus ir turi daug lankytojų 
bei įdomių eksponatų.

Šyvio šokdinimas – 
unikalus paprotys

Įdomus buvo ir Vilkaviškio ra-
jono Gražiškių seniūnijos atstovės 
Ritos Vasiliauskienės pasakojimas 
apie įdomią išlikusią tradiciją šiame 
krašte – Šyvio šokdinimą. Ši šventė, 

kurios metu įvairūs persirengėliai 
lanko gyventojų sodybas ir atlieka 
jiems būdingus vaidmenis, priski-
riama Užgavėnių švenčių ciklui 
ir į 32 kaimus turinčią seniūniją 
atėjo dar iš Prūsijos valdymo laikų. 
Pradžioje jos pagrindiniai herojai 
– pats Šyvis, kareiviai, čigonai, 
gandras, velnias, daktaras ir kiti 
– buvo tik vyrai, vėliau įsijungė ir 
moterys. Tradicija Gražiškiuose iš-
liko iki mūsų dienų, ji 2019 metais 
buvo pristatyta ir Latvijoje, taip 
pat Lenkijoje, apie ją sukurtos dvi 
televizijos laidos. Pasak pranešėjos, 
tuo domisi ir vietos jaunimas, o 
prieš dvejus metus buvo gauta 
lėšų ir už jas vietoj naudotų senų 
rusiškų milinių atlikėjams pasiūti 
nauji paltai.

Apie Kalbos dienas Šakių rajo-
ne kalbėjo Rimutė Grušienė – šie-
met gegužės 27-ąją Šakiuose vyks 
jau 50-oji tokia šventė, pradėta dar 
1973 metais. 

Krašto gastronomijos 
ypatybės

Marijampolės krašto ir Prezi-

dento Kazio Griniaus muziejaus 
edukatorė Agnė Kaulickienė 
papasakojo apie šio regiono gas-
tronomijos ypatybes, priminusi, 
kokie patiekalai buvo valgomi 
XX amžiaus pirmoje pusėje ir 
pabrėžusi, jog Sūduvos krašte 
mėsos turėta ir valgyta daugiau 
nei kitur, čia buvo privaloma 
dalintis skerstuvėmis ir būtent 
čia pradėjo veikti pirmasis šalyje 
cukraus fabrikas. 

Kalvarijos gimnazijos ir vie-
šosios bibliotekos atstovės Vida 
Brogytė bei Sigita Palionienė pa-
pasakojo ir parodė dokumentinę 
apybraižą apie Birutės ir Juozo 
Pučinskų šeimą, kurios nariai iki 
šiol patys kausto arklius, rankomis 
riša linus, šienauja pačių išplaktu 
dalgiu, veja virves, kerpa avis, 
daro sūrius, o atokvėpio minutę 
groja ir dainuoja. Visa tai daroma 
tyliai, ramiai, be skubos, tradicijas 
perima ir dvi šeimos dukros.

Konferencijos dalyviai taip 
pat galėjo dalyvauti ekskursijoje 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute, taip pat apžiūrėti Lie-
tuvių kalbos instituto muziejų 
„Lituanistikos židinys“, jiems 
buvo parodyta folkloro programa 
„Aukšti kalneliai“, kurią atli-
ko Vilniaus folkloro ansamblis 
„Laukis“.    

Viktorinos klausimai nebuvo lengvi...

Egidijaus BIČKAUS nuotraukos
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Meno saviraiškos 
laisvė

Demokratinėse valstybėse 
saviraiškos laisvė pripažįstama 
kaip viena svarbiausių žmogaus 
teisių. Saviraiškos laisvė yra ypač 
svarbi vertybė ir menininkams, 
nes menas pasakoja apie pa-
saulį, kelia svarbius klausimus, 
atkreipia dėmesį į problemas, 
priverčia susimąstyti, provokuo-
ja. Visgi meną vertinti sunku: 
kas vienam atrodo meniška, kito 
suprantama kitaip. Pavyzdžiui, 
gal yra piliečių, įsitikinusių, kad 
neverta griauti sovietų okupantus 
įamžinusių paminklų, nes tai 
yra menas. Kai kam gal atrodo, 
kad jei juos nugriausime, tai lyg 
nubrauksime tuos sovietinio gy-

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

– Ar mokame naudotis Kons-
titucijos mums suteikiamomis 
laisvėmis? Gal matote iš gyve-
nimo pavyzdžių, kai tai daroma 
netinkamai?

– Per Nepriklausomybės laiko-
tarpį Lietuva sukūrė solidžią demo-
kratiją, o visuomenei tapo natūrali 
gyvenimo dalis – naudotis Kons-
titucijos suteikiamomis laisvėmis. 
Laisvės yra mūsų visų, o mes esame 
skirtingi, todėl jomis naudodamiesi 
neturime užmiršti pagarbos vienas 
kitam, atsakomybės. 

Labai svarbus visuomenės po-
litinis, teisinis ir istorinis raštin-
gumas. Liūdnai atrodė Sausio 
13-osios minėjimo metu nušvilpti 
sovietmečiu už tikėjimo laisvę 
kovoję ir persekioti „Lietuvos ka-
talikų bažnyčios kronikos“ leidėjai 
kardinolas Sigitas Tamkevičius ir 
sesuo Bernadeta Mališkaitė.

– Kas riboja žmogaus laisvę 
turėti įsitikinimus ir juos skleis-
ti? 

venimo dešimtmečius kaip nieko 
nevertus...

Ir senesnėse demokratinėse 
valstybėse pasitaiko ginčų dėl sa-
viraiškos laisvės, o ką jau kalbėti 
apie mūsų jauną valstybę. Štai 
prieš beveik 20 metų menininko 
D. Liškevičiaus buvo sukurtas 
ir Venecijos bienalėje parodytas 
videoperformansas, kuriame jis 
nusišluosto šokoladuotą veidą 
Lietuvos vėliava. Lietuvos šeimų 
sąjūdis, „Didžiojo šeimos gynimo 
maršo“ organizatorius, pernai su-
rinko parašus ir padavė prašymą 
į prokuratūrą dėl šio performan-
so. Buvo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl valstybės simbolių 
išniekinimo, o nutrauktas jis tik 
dėl senaties termino. 

Šeimų sąjūdžio vadovas: 
„Laisvės nėra“

Neatsitiktinai prisiminėme Šei-
mų sąjūdį. Savaitgalį šis sąjūdis su-
rengė „Didįjį šeimos gynimo maršą 
2022“ Kauno rajono Jadagonių 
kaime, „Pušyno“ poilsiavietėje. 

„Suvalkietis“ Šeimų maršo 
išvakarėse pakalbino Raimondą 
Grinevičių, asociacijos „Lietuvos 
šeimų sąjūdis“ vadovą, klausdamas 
nuomonės apie piliečių laisves 
mūsų šalyje. Pasak R. Grinevi-
čiaus, kiekvienas sprendžia, ar 
jam pakanka laisvės reikšti savo 
nuomonę ir įsitikinimus. Kons-
titucija šią teisę garantuoja, bet 
pačiam R. Grinevičiui neatrodo, 
kad realybėje taip ir yra: „Drąsiai 
galiu pasakyti, kad laisvės nėra“.

Kaip pavyzdį jis pateikė Šeimų 
sąjūdžio vargus prašant renginiams 
leidimų, mat šie valdžios būdavo 
tai duodami, tai vėl atšaukiami. 

„Laisvės yra mūsų visų, o mes esame skirtingi“

Mokytoja Rita Bobinienė su mokiniais 
kalbasi apie tai, kad laisvė nereiškia daryti 
viską, ką nori.

Nuotrauka iš asmeninio R. Bobinienės albumo

Ar konstitucinė laisvė turi ribas?
Konstitucija sukurta tam, kad visuomenėje būtų paisoma visų jos narių interesų, niekas nebūtų 

skriaudžiamas, diskriminuojamas. Kadangi piliečiai labai skirtingi, jų poelgiai ir gyvenimo suvo-
kimas, įsitikinimai taip pat gali labai skirtis, todėl ir būtinos bendros taisyklės, kurios leistų visiems 
sugyventi kiek įmanoma darniau. 

stebint mūsų šalies gyvenimą kartais atrodo, kad ne vienam piliečiui reikėtų pasikartoti Kons-
titucijos straipsnius.

Marijampolietis Raimondas Grinevičius – asociacijos „Lietuvos 
šeimų sąjūdis“ vadovas.

„Didįjį šeimos gynimo maršą 2022“ Kauno rajone surengęs Šeimų 
sąjūdis iš žurnalistų už galimybę skelbti informaciją šiemet reikalavo 
tūkstančio eurų simbolinio mokesčio.

Nuotraukos etaplius.lt

Į kelis klausimus sutiko atsakyti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos istorijos mokytoja Rita BOBiNiENĖ. Pasirodo, naudotis laisvėmis žmogui būtinas ir tam 
tikras politinis, teisinis bei istorinis raštingumas.

– Kiekvienas žmogus turi teisę 
į įsitikinimus ir jų skleidimą. Bet 
viskas turi ribas. Aišku, išskyrus 
Visatą ir kvailumą. Konstitucijos 
25 straipsnis aiškiai teigia, kad 
„Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti 
ir skleisti informaciją negali būti 
ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, 
jei tai būtina apsaugoti žmogaus 
sveikatai, garbei ir orumui, priva-
čiam gyvenimui, dorovei ar ginti 
konstitucinei santvarkai.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir 
skleisti informaciją nesuderinama 
su nusikalstamais veiksmais – tau-
tinės, rasinės, religinės ar socialinės 
neapykantos, prievartos ir diskri-
minacijos kurstymu, šmeižtu ir 
dezinformacija.“

– Taip, laisvė reikšti įsiti-
kinimus, kaip Konstitucijos 
25-tas straipsnis sako, gali būti 
ribojama, bet ką tai reiškia kon-
krečiau? 

– Artimiausias pavyzdys – lais-
vių ribojimai per pandemiją. Di-

delė dalis visuomenės tai vertino 
tik per savo norus. Laisvė – ne tik 
teisinė, bet ir moralinė kategorija, 
atspindinti mūsų požiūrį į kitą 
žmogų. Laisvę suteikiame vieni 
kitiems. O mūsų vidinė laisvė yra 
mūsų pačių atsakomybė.

– Ar gali būti laisvė nesilaiky-
ti galiojančių įstatymų?

– Teisinėje ir demokratinėje 
valstybėje negali. Diktatūros 
atveju prigimtinę laisvę gali tekti 
ginti nuo diktatoriaus primestų 
įstatymų.

– Kaip yra tada, kai vieno 
žmogaus laisvės susikerta su kito 
laisvėmis?

– Būtina nedelsiant pasitelkti 
Konstitucijos straipsnius, krikš-
čioniškąjį humanizmą, mūsų 
senolių išmintį ir sveiką protą, net 
kariuomenę. Abraomui Linkolnui 
priklauso frazė, kad avis ir vilkas 
skirtingai taria žodį „laisvė“. Lais-
vė yra teisė daryti viską, kas neken-
kia kitiems žmonėms. Gyvename 

visuomenėje, o mūsų 
valstybės kaimynai labai 
įvairūs. Tik Robinzonas 
Kruzas dėl to galėjo ne-
sukti galvos...

– Įdomu, kaip su 
mokiniais aptarinėjate, 
kas yra laisvė, kokios 
jos ribos visuomenėje? 
Kokių dažniausiai mo-
kiniai turi stereotipų?

– Kartais mokiniams 
atrodo, kad „laisvė lei-
džia daryti viską, ką no-
riu“. Aptardami jų teises 
ir laisves ieškome laisvių 
ir pareigų vienovės pa-
vyzdžių. Kalbame apie 
tai, kiek daug valstybė, 
tėvai, mokytojai ir net 
jie patys atlieka pareigų, 
kad galėtų pasinaudoti 
laisvės teikiamomis ga-
limybėmis.

– Dėkui už atsaky-
mus.

„Pernai pas Seimo Pirmininkę 
kabinete pasakiau, kad Lietuvoje 
demokratija – kaip Rusijoje ir 
Baltarusijoje kartu sudėjus. Praė-
jo metai, pasirodė, kad aš buvau 
teisus“, – sakė Šeimų sąjūdžio 
vadovas.

Pasak jo, nė vieno leidimo 
renginiui ši organizacija negauna 
lengvai, visus tenka išsikovoti 
teismuose. Štai ir pernai rugsėjo 

10-osios mitingui buvo pradžio-
je duotas leidimas rengti eiseną 
Gedimino prospekte, paskui jis 
panaikintas, teismas vėl priėmė 
sprendimą ir leido rengti mitingą. 
„Mūsų keturi ar penki mitingai per 
teismus gavo leidimus. Ir šiemet ge-
gužės 15-osios mitingui pirmiausia 
gavome leidimą, paskui jis buvo 
atšauktas. Aš jau net nesigilinu ir 
nematau jokių prošvaisčių šioje 
srityje – laisvės reikšti įsitikinimus 
nėra“, – kalbėjo R. Grinevičius.

Kad nėra apie ką diskutuoti 
laisvės tema, kaip pavyzdį vyras 
pateikė ir tai, kaip buvo reaguoja-
ma paskelbus šių metų tradicinių 
šeimų susibūrimo adresą, kuris 
ilgokai buvo slepiamas. „Kai pa-
skelbėme mūsų išsinuomotos 
sodybos vietą, tuoj Andrius Ta-
pinas, Vilniaus mero patarėjas 
Karolis Žukauskas ėmė terorizuoti 
sodybos šeimininkus, užblokavo 
jų feisbuko puslapį. 

(Nukelta į 7 psl.)
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iš redakcijoS pašto

Gegužės 6-oji Marijampolės 
Sūduvos gimnazijoje buvo ypa-
tinga diena. Spaudos  atgavimo, 
kalbos ir knygos dienos proga šiais 
metais buvo surengta tarptautinė 
konferencija „Kūriniai kalbina 
mus ir...“, kurioje dalyvavo gausus 
būrys pranešėjų ne tik iš mūsų 
gimnazijos, Birštono, Kauno, bet 
ir Danijos, Sakartvelo, Turkijos, 
Makedonijos. 

Kadangi konferencija vyko gy-
vai ir nuotoliu, atsivėrė galimybė 
išgirsti įvairias patirtis, kaip žmo-
gaus sielą prakalbina kūriniai, iš-
sakytas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Buvo linksmų akimirkų, buvo ir 
iki graudulio suvirpinusių sielą. 

Konferencijos sumanytoja 
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja Jūratė Vosylienė kartu su 
kolege anglų kalbos mokytoja 
Inga Jurčikonyte-Kaminskiene 
šį renginį organizuoja antrus 
metus. Džiugu, kad joms ir ko-
mandos narėms lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojoms Virginija 
Zabilevičienei ir šių eilučių auto-
rei pasisekė sukviesti gausų būrį 
pranešėjų – mokinių, mokytojų, 
rašytojų, netgi ir su knygomis arti-
mai nesusijusių profesijų atstovų. 
Gydytojas, rašytojas, visuomeni-
ninkas Vilius Kočiubaitis pristatė 
knygą „Gydytojai miršta kitaip“, 
dr. V. Babonaitė-Paplauskienė, 
laikinai einanti vedėjos pareigas 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Rašytojų rinkinių tyri-
nėjimo skyriuje, apžvelgė Henriko 

Konferencijos dalyvių nuotrauka prisiminimui Marijampolės 
Sūduvos gimnazijoje.

Sūduvos gimnazijoje – konferencija 
„Kūriniai kalbina mus ir...“

Nagio dienoraščius, laiškus. Linas 
Bitvinskas, redaktorius, rašytojas, 
pristatė savo knygą „Tamsieji 
amžiai/Antivakserio dienoraštis“, 
papasakodamas, kiek šis absurdo 
kūrinys leidžia atpažinti save ir 
kiek prakalbina skaitytoją. R. Ra-
dovičienė, filologė, nekilnojamojo 
turto brokerė, poetė, žygeivė, pri-
statė savo kūrybos eilėraščius ir pa-
sidalijo asmenine penkerių metų 
žingsniavimo po Lietuvą ir Latviją 
patirtimi. Mokytojos šių eilučių 
autorė (Sūduvos gimnazija), M. 
Jovaišienė (Kauno technologijos 
universiteto inžinerijos licėjus) 
ir J. Večkienė (Raudondvario 
gimnazija) pasidalijo patirtimi, 
vertinga ugdant kompetencijas, 
analizuojant kūrinius, įtraukiant 
mokinius. Mokiniai iš Sūduvos 
gimnazijos, Kauno technologijos 
universiteto inžinerijos licėjaus, 
Birštono gimnazijos dalijosi savo 
darbais, kurie buvo ir įdomūs, 
ir įkvepiantys. Pranešimai anglų 
kalba tiek gyvai, tiek nuotoliu 
atskleidė ne tik kokios knygos, 
bet ir filmai, citatos gali keisti 
gyvenimą.

Laikas, skirtas organizuojant, 
dalyvaujant konferencijoje labai 
prasmingas, nes įgalina ieškoti 
įdomių formų, skleistis netikė-
čiausioms patirtims.

Kristina RUDZEVIČIENĖ
Sūduvos gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 

Tarp šalies mokinių etninės kultūros 
olimpiados laimėtojų – Kalvarijos krašto atstovė

bet ir tradicinę muziką, tautinį 
kostiumą, tarmes, patarmes, 
kulinarinį paveldą ir kitas tradi-
cijas. Taip pat mokiniai antroje 
olimpiados dalyje pristatė savo 
etnokultūrines veiklas.

K. Volungevičiūtė yra ir anks-
čiau dalyvavusi Etninės kultūros 
olimpiadoje, kuri, pasak mokyto-
jos, nelabai skiriasi nuo lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiados. 
Kamilė aktyvi ir gabi mokinė, ne-
atsisako dalyvauti konkursuose, 
taip pat ji yra ir mokinių tarybos 
pirmininkė.

Mokytoja I. Bendaravičiūtė 
užsiminė, kad Kamilė yra puiki 
etnografinių tekstų pasakotoja, 
kelis kartus gerai pasirodžiusi ir 
buvusi pastebėta šalies vaikų ir 
moksleivių lietuvių liaudies kū-
rybos atlikėjų konkurse „Tramta-
tulis“.

Rengdamasi olimpiadai Ka-
milė daug dirbo konsultacijose, 
savarankiškai ir pamokose, kad 
kuo geriau pasiruoštų testui. 
Pristatydama savo etnokultūrinę 
veiklą aštuntokė pasirinko pa-
sekti vieną iš Jono Basanavičiaus 
surinktų pasakų, taip pat pristatė 
suvalkietės kostiumą. 

Mokytoja I. Bendaravičiūtė 
papasakojo, kad Jungėnų mokyk-

Balandžio pabaigoje įvyko IV 
Lietuvos mokinių etninės kultū-
ros olimpiados šalies etapas. Jame 
rungėsi 60 moksleivių – regioni-
nio olimpiados etapo nugalėtojų. 
Gegužės 3 dieną buvo paskelbti 
olimpiados nugalėtojai, o tarp jų 
yra ir Kalvarijos savivaldybės ats-
tovė – III vietą 7–8 klasių grupėje 
užėmusi Kalvarijos savivaldybės 
Jungėnų pagrindinės mokyklos 
aštuntokė Kamilė Volungevičiū-
tė, kuriai pasiruošti padėjo lietu-
vių kalbos ir literatūros mokytoja 
Ilona Bendaravičiūtė.

Mokytoja I. Bendaravičiūtė 
„Suvalkiečiui“ sakė, kad labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi, kaip ir 
visa mokyklos bendruomenė, 
tokia savo mokinės pergale ir 
puikiu įvertinimu per olimpiadą. 
Kamilė sėkmingai įveikė visus 
tris atrankos turus – Kalvarijos 
savivaldybės, Suvalkijos regioninį 
ir šalies turą. 

Etninės kultūros olimpiadoje 
šiemet didelis dėmesys buvo ski-
riamas testui, klausimai palietė 
penkis etnografinius regionus, iš 
kurių, pasak mokytojos, mažiau 
žinomas buvo Mažosios Lietuvos 
regionas. Testų temos šiemet irgi 
buvo gana plačios, apimančios 
ne tik penkis etninius regionus, 

la didelį dėmesį skiria gabiųjų 
mokinių ugdymui, o kadangi 
mokykla nedidelė, gabieji labai 
greitai pastebimi. Jie raginami ir 
skatinami dalyvauti olimpiadose 
ir konkursuose. Mokytoja Ilona 
paminėjo ir tai, kad pasiruošti 
olimpiadai Kamilei padėjo ir 
Kalvarijos kultūros centro etni-
nės kultūros specialistė Rasa 
Januškienė.

Etninės kultūros olimpiada 
organizuojama nuo 2018 metų. 
Jos organizatoriai – Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, Lie-
tuvos mokinių neformaliojo švie-
timo centras, Etninės kultūros 
globos taryba ir Lietuvos etninės 
kultūros ugdytojų sąjunga.

Olimpiados tikslas – ugdyti 
brandžią, visapusiškai išprususią, 
tautiškai ir pilietiškai susivokusią 
asmenybę, gebančią puoselėti, 
saugoti, išreikšti ir perduoti 
kitiems prigimtines (etnines) ir 
pasaulio kultūrų vertybes.

Pagrindinis prizas pirmų vietų 
laimėtojams – papildomi balai 
stojant į aukštąsias mokyklas 
(9–12 klasių grupėje), taip pat 
papildomi pliusai stojant į licėjus 
ar gimnazijas (žemesnių klasių 
grupėse).

„Suvalkiečio“ informacija

Ar konstitucinė 
laisvė turi ribas?
(Atkelta iš 6 psl.)

Kitas pavyzdys: man prieš kurį 
laiką paskambino iš atitinkamų 
organizacijų įspėti, kad duota 
komanda per mūsų renginį visam 
kaimui atjungti elektrą. Įspėjo, kad 
pasirūpintume generatoriais. Kaip 
tai suprasti?“ – apie trukdymą su-
rengti mitingą pasakojo asociacijos 
vadovas.

Jis guodėsi ir dėl to, jog niekaip 
nesisekė užsisakyti, kad renginyje 
budėtų greitoji pagalba. Pasak jo, 
net aštuonios greitosios pagalbos 
stotys – Kauno, Kauno rajono, 
Šakių, Kėdainių, Jonavos ir dar 
kelios – atsisakė teikti paslaugą. 
Vieni atsisakė dėl didelio užim-
tumo, kiti nieko neaiškino. „Ši 
paslauga kainuoja mažiausiai 500 
eurų, vadinasi, nė vienai įstaigai už 
4 valandas darbo nereikia 500 eurų 
parvežti įstaigai. Ministerijai skam-
binau, klausiau, ar labai turtinga 
mūsų medicina, kad išreklamuotas 
mokamas paslaugas atsisako teikti. 
Ar nereikia jiems pajamų?“ – klausė 
vyras, tvirtindamas, kad medikai 
bijo gauti velnių nuo valdžios už 
tai, kad suteikė paslaugą būtent 
Šeimų sąjūdžiui...

Ir reklaminius plakatus, bukle-
tus Šeimų sąjūdžiui tenka spaus-
dintis Lenkijoje, nes mūsų įmonės, 
pasak R. Grinevičiaus, bijo priimti 
tokius užsakymus. „Esame susi-
dūrę, kad ir spauda net už pinigus 
nesutinka rašyti ką nors teigiamo 
apie mūsų sąjūdį, kadangi bijo“, 
– tvirtino jis.

Garbės ir orumo 
gynimas teisme

Neseniai R. Grinevičius pralai-
mėjo bylą prieš Seimo narį Tomą 
Vytautą Raskevičių, kurį buvo pa-
davęs į teismą dėl to, kad šis viešai 
pacitavo lrt.lt straipsnį, kuriame 
tvirtinama, esą parašai dėl Seimo 
nario atstatydinimo iš Žmogaus 
teisių komiteto pirmininko pa-
reigų buvo suklastoti. Grinevičius 
pavadino tai savo garbės ir orumo 
įžeidimu, bet to įrodyti teisme ne-
pavyko. Taigi ieškinys atmestinas 
kaip nepagrįstas. R. Grinevičius 
Seimo nariui T. V. Raskevičiui 
turės grąžinti ir apie 3 tūkst. eurų 
bylinėjimosi išlaidų.

Šeimų sąjūdžio vadovas turi 
šiuo klausimu savo versiją: spėja, 
kad teisėjai sulaukė skambučių 
iš aukštesnės valdžios, jog būtų 
priimtas būtent toks sprendimas. 
„Mes taip įsivaizduojame. Per 
teismą įrodėme, kad Raskevičius 
su draugu patys padarė nusikalti-
mą – įsilaužė į duomenų bazę, kur 
vyko parašų rinkimas. Į paskyrą 
įsilaužė jo draugas, pridėjo fiktyvių 
parašų, kad sumenkintų visą mūsų 
parašų rinkimo akciją. 20 tūkst. 
parašų sufabrikavo, mes tuos pa-
rašus atskyrėme į kitą aplanką, bet 
kai parašėme policijai prašymą dėl 
įsilaužimo, tyrimas buvo nutrauk-
tas. Pasirodo, yra tokie dalykai kaip 
išorinis ir vidinis įsilaužimas. Jei 
išorinis – nieko nebus, o jei iš vi-
daus įsilaužiama – jau baudžiamoji 

byla. Tai čia buvo nebaudžiamas 
– galvon netelpa tokie dalykai“, – 
guodėsi vyras.

Laisvės esmė – 
nekliudyti kitiems

Visgi nors deklaruoja, kad visi 
turi teisę siekti savo tikslų, Šeimų 
sąjūdis kovoja prieš tas laisves, 
kurios jiems nepatinka. 

Nėra ko diskutuoti apie laisvę, 
sako R. Grinevičius, ko gero, galvo-
damas apie savo ir asociacijos narių 
laisvę, tradicinių šeimų laisvę, bet 
ne apie LGBT, mušamų moterų 
ar sunkiai suprantamą meną ku-
riančiųjų laisves, autorių, norinčių 
gauti teisėtą atlygį už savo sukurtas 
dainas, laisves. Kaip rašoma Šeimų 
sąjūdžio tinklalapyje, „Valdžia 
niekaip negali atleisti žmonėms to, 
kad Didžiojo šeimos gynimo maršo 
metu sustabdė planus ratifikuoti 
Stambulo konvenciją, įvesti tos 
pačios lyties partnerystę, legalizuoti 
narkotikų vartojimą, toliau naikin-
ti lietuvių kalbą, šeimą, tradicines 
ir tautines vertybes.“ 

Į klausimą, ar tik šeimos gali 
mitinguoti, o gėjai negali, Grine-
vičius užtikrintai atsakė: niekas 
nedraudžia gėjams rengti mitingus. 
Ir dar pridūrė: „Kiekviena visuo-
menės grupė turi savo interesus: 
mes – šeimas, Paleckis – rusus, gėjai 
– poras, Astros (A. G. Astrauskaitės 
– red. pastaba) grupė nori išvaikyti 
Seimą. Ir Stambulo konvenciją 
kažkas užstoja: kiekviena grupė 
savo interesus ir gina. Laisvės esmė 
– nekliudyti kitiems“.

O tos kartuvės prie Seimo per 
mitingą pernai rudenį su tradi-
cinėmis šeimomis nesusijusios, 
kaip ir tas visas mitingas, kai buvo 
skanduojama „Seimą lauk!“... 
Čia visos šalies televizijos, anot 
R. Grinevičiaus, taip neteisingai 
parodė. „Žiūrintys LRT, TV3 
ir visus likusius kanalus gauna 
vieną (suprask, iškreiptą – aut. 
pastaba) informaciją, o kiti, kurie 
nori gauti žinias iš pirmų lūpų, 
susidaryti kitą vaizdą, visą teisingą 
mūsų informaciją ras tinklalapyje  
seimusajudis.lt“, – tvirtino R. 
Grinevičius.

O kad nebūtų toliau iškrai-
poma informacija apie mitingą, 
Šeimų sąjūdžio tinklapyje rašoma: 
„Kadangi jų veiklos dėka patyrėme 
daug papildomų išlaidų ir bandy-
mų iš jų pusės diskredituoti „Didijį 
šeimos gynimo maršą 2022“, jo 
organizatorius bei dalyvius – že-
miau pateiktame sąraše esančioms 
žiniasklaidos priemonėms, norin-
čioms dalyvauti renginyje, – teks 
sumokėti simbolinį (joms) mo-
kestį – po 1000 (tūkstantį) eurų.“ 
(Kalba netaisyta – red. pastaba.) 
Ir išvardinti kone visi šalies TV 
kanalai.

Patiems žmonėms reikia išmok-
ti gyventi ir kurti laisvėje, ir valdžiai 
būtina suvokti, ką tai reiškia. Tai 
nėra lengva, nes ilgai gyvenome 
su viena ideologija, privalomomis 
pažiūromis, gal ne vienas vis dar 
norėtų, kad taip ir liktų...
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Atliktame tyrime dalyvavo 
1015 nuolatinių gyventojų iš vi-
sos Lietuvos, 409 jų – renovuoti-
nų daugiabučių namų gyventojai. 
Apklausus pastaruosius, paaiškė-
jo, kad kiek daugiau nei pusė (56 
proc.) renovuotinų daugiabučių 
namų savininkų nurodo, kad šil-
dymo kainų augimas skatina juos 
galvoti apie būsto atnaujinimą.

„Nerenovuotų daugiabučių 
namų gyventojai už šildymą 
moka 2–3 kartus didesnes sąskai-
tas, nei tie, kurie jau atsinaujino 
savo gyvenamuosius namus arba 
gyvena naujos statybos būstuose. 
Kainoms už šildymą augant, vie-
nintelis būdas žymiai sutaupyti 
– atnaujinti savo daugiabutį, taip 
padidinant jo energinį efektyvu-
mą. Pradėjus rūpintis savo namo 
modernizacija dabar, ateityje ne-
bereikės jaudintis dėl sąskaitų už 
šildymą“, – teigia APVA Pastatų 
energinio taupumo departamen-
to patarėja Gintarė Burbienė.

Renovuoti 
daugiabučius motyvuoja 

daugelis priežasčių
Utenoje daugiabučių namų 

atnaujinimą (modernizavimą) 
vykdančios bendrovės direktorius 
Ignas Vaškelis pastebi, kad gyven-
tojus renovuoti savo daugiabutį 
namą skatina įvairios priežastys.

Žinoma, kiekvieną labiausiai 
motyvuoja sumažėjusios sąskai-
tos už būsto šildymą. Tačiau, 
atsižvelgiant į tai, kad Utenoje 
šildymas yra vienas pigiausių 
šalyje matome, jog renovuoti 
būstą motyvuoja ne tik suma-
žėjusios sąskaitos, bet ir gerieji 
pavyzdžiai, kuriuos mato vi-
same mieste. Dalis gyventojų, 
stebinčių nekilnojamojo turto 
rinkos kainas, įvertina ir tai, kad 
renovuoto būsto kaina išauga: tai 
įtakoja moderni pastato išvaizda, 
pasikeitęs gyvenimo komforto 
lygis, – teigia I. Vaškelis 

Susidomėjimas renovacija auga – kodėl?

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. 

Nuotrauka iš APVA archyvo

Alternatyvūs energijos 
šaltiniai kelią skinasi 

sunkiai
Atliktas tyrimas parodė, kad 

net 80 proc. renovuotinų daugia-
bučių namų butų ir kitų patalpų 
savininkai, kurie būtų linkę mo-
dernizuoti savo būstą, nurodo, 

kad šildymo kainų augimas ska-
tina juos atnaujinant būstą diegti 
ir alternatyvius energijos šaltinius: 
saulės jėgaines, geoterminį šildy-
mą, šilumos siurblius ir kt.

I. Vaškelio teigimu, atsinau-
jinančių energijos šaltinių įsidie-
gimą apsvarsto retas gyventojas, 
tačiau vienas kitas atsiranda. Mes 
visuomet stengiamės pasiūlyti 
šiuos sprendimus, tačiau gyven-
tojai nenori daug investuoti į 
renovaciją ir dėl didėjančių kaštų 
atmeta galimybę įsirengti atsinau-
jinančius energijos šaltinius.

Daugiau informacijos apie 
Daugiabučių atnaujinimo (mo-
dernizavimo) programą galite 
rasti: www.betalt.lt arba telefonu 
8 614 99699.

Užs. 640.

Daugelyje Lietuvos miestų šį šildymo sezoną už komfortišką temperatūrą butuose teko mokėti kur kas daugiau. Tai dažną privertė susimąstyti ne tik apie būsto 
renovaciją, bet ir atsinaujinančių energijos šaltinių diegimą, siekiant sutaupyti ateityje. Tokią informaciją atskleidė rinkos tyrimų bendrovės atliktas kiekybinis 
visuomenės nuomonės tyrimas, kurį inicijavo Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

mentuodama šį tyrimą, pabrėžė, 
kad šį kartą statistikos nevedė, tik 
tyrė nuomones, o rugsėjo pabaigoje 
su socialine pedagoge atliks išsamų 
tyrimą. 

Dabar buvo klausinėta tose kla-
sėse, kur žino, kad yra rūkančių mo-
kinių. Pastebėta, kad III ir IV klasėse 
jaunuoliai jau turi priklausomybę ir 
tik taip daugelis rūkančių sugeba 
atsipalaiduoti. O I ir II klasėse tik 
bandoma rūkyti, neretai tai darant 
mokyklos tualete, nors ten yra dūmų 
detektoriai. 

Vyresnieji paprastai eina rūkyti į 
lauką, dažniausiai prie upės arba už 
kino teatro. Pedagogai jau atpažįsta 
iš kvapo, kurie mokiniai ateina pri-
sirūkę, prisigarinę. 

Iš rūkymo vietų mokytojai gim-
nazistus vaiko, atima rūkymo prie-
mones, perduoda jas tėvams ir net 
policijai, bet tai kaip kova su vėjo 
malūnais. 

Rūkymas – 
priklausomybės liga

Bedūmiai tabako ir nikotino 
produktai, tokie kaip elektroninės 
cigaretės ar kaitinamojo tabako gami-
niai, jau tapę alternatyva įprastiems 
tabako gaminiams. 

Linkstama manyti, kad elektro-
ninių cigarečių sukeliama žala yra 
mažesnė už tradicinių rūkalų ar kai-
tinamojo tabako. Kol kas nė vienas 
iš rinkoje egzistuojančių rūkymo 
produktų nėra patvirtintas kaip žalą 
mažinantis. Nors ilgalaikis el. ciga-
rečių poveikis dar nėra pakankamai 
ištirtas, jau pripažįstama, kad vie-
nareikšmiškai elektroninės cigaretės 
yra žalingos jauniems asmenims ir 
nėščioms moterims.

Laikoma, kad rūkymas yra pri-
klausomybės liga. Ji kasmet nusi-
neša apie 6 mln. gyvybių pasaulyje, 
neskaičiuojant milijardų eurų, kurie 
yra išleidžiami rūkymo pasekmėms 
gydyti. Yra žinoma, kad plaučių vėžiu 
rūkantieji suserga 20 kartų dažniau. 

Mesti rūkyti nėra paties rūkan-
čiojo valios problema. Savarankiškai 
galinčių mesti rūkyti yra mažuma, 
likusiems reikalinga kompleksinė 
pagalba. 

mis el. cigaretėmis, ir patys rūkantieji 
ims ieškoti nelegalių tiekėjų.

Trečias klausimas: ar rūkymas – tai 
žalingas įprotis, ar priklausomybės liga, 
o gal tik valios problema?

Pirmokės merginos mano, kad 
rūkymas – tai didelė priklausomybė 
ir žalingas įprotis. Viena rašo: „Jei 
žmogus neturi valios, jį galima pri-
pratinti prie visų priklausomybių.“ 
Apskritai daugelis pirmokų pažymi 
pirmoje vietoje valios neturėjimą. Kai 
kuriems iš jų rūkymas yra pastangos 
ir būdas pritapti prie bendraamžių. 

Kiti mano, kad ir valios, ir pri-
klausomybės problema. Pradžioje 
rūkoma dėl kompanijos, kad atro-
dytum „kietas“, kad tave pastebėtų 
ir priimtų, neturi valios tam pasi-
priešinti, imi rūkyti ir pripranti – 
atsiranda priklausomybė.

16 m. mergina rašo: „Buvo ža-
lingas įprotis, tapo priklausomybe. 
Kai kas sprendžia savo problemas 
rūkydami – meilės, santykių ir kitas.“ 
Kai kurie sugeba net per pamoką 
parūkyti, jei susinervina. 

Vienas antrokas rašo: „Kiekvie-
nas turi teisę rinktis, ar kenkti savo 
organizmui.“ 

Apibendrinus matyti, kad dides-
nė dalis rūkymą laiko priklausomy-
bės liga, bet kartu ir valios trūku-
mu. Viena mergina rašo, kad taip 
atsipalaiduoja ir nemato čia nieko 
blogo. 17-metė rašo: „Neatsisakau 
parūkyti, bet tai valios problema.“ 
Kiti atkreipia dėmesį, kad priklauso 
nuo pobūdžio: ar rūkoma kasdien, ar 
tik prie „chebros“ retkarčiais. 

Taigi dauguma mano, kad pra-
džioje būna valios trūkumas, o paskui 
tampa priklausomybės  liga. 

Tarp jaunimo – nemažai 
rūkančių

Psichologė S. Ragelienė, ko-

Loreta AKELIENĖ

Apžvalginė apklausa 
Rygiškių Jono gimnazijoje

Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje ta tema įvyko bandomoji 
apžvalginė I–III klasių gimnazistų 
apklausa. Iš viso buvo apklausta 90 
gimnazistų. Apklausą organizavo 
gimnazijos psichologė Svetlana Ra-
gelienė su socialine pedagoge Jolita 
Tamulioniene. 

Atsakyti į tris klausimus sutiko 
29 pirmų klasės gimnazistai (16 
merginų, 13 vaikinų), 30 antrų klasių 
(13 merginų, 17 vaikinų) ir 31 tre-
čių klasių (25 merginos, 6 vaikinai) 
gimnazistas. Apklaustųjų amžius 
15–18 metų.

Pirmas klausimas buvo toks: ar 
manote, kad elektroninės cigaretės ir 
kaitinamojo tabako gaminiai nėra 
žalingi ar bent mažiau žalingi už 
tradicines cigaretes? 

Apklausti pirmokai mano, kad 
kenksmingumas panašus, tik skiriasi 
tuo, kad elektroninėse išsiskiria garai, 
o įprastose cigaretėse – dūmai. Kai 
kas atsakė, kad žalinga rūkyti bet ko-
kia forma. 15-metė mergina parašė: 
„Tai žalingi įpročiai, kurie skatina 
rūkyti ir toliau. Rūko, kad atrodytų 
„kieti“. Manau, kad rūkyti gali tik 
suaugę žmonės, nes visi rūkalai vie-
nodai žalingi.“

16 m. mergina parašė, kad elek-
troninės cigaretės ir kaitinamasis 
tabakas mažiau žalingi nei įprastos 
cigaretės.

Apibendrinus matyti, kad mergi-
nų dauguma mano, jog visi rūkalai 
vienodai žalingi, o vaikinų – kad 
elektroninės cigaretės mažiau žalin-
gos sveikatai. Tik vienas 15-metis 
atsakė, jog nežino, ar elektroninės 
cigaretės yra žalingos.

Antrokai (16–17 m.) atsakė 

įvairiai: vieni mano, kad elektroninės 
cigaretės mažiau kenksmingos, o kiti 
– kad visi rūkalai yra žalingi vienodai. 
Vienas vaikinas parašė, kad elektroni-
nės cigaretės mažiau žalingos, nebent 
labai dažnai rūkai, pavyzdžiui, kas 
20 min., tada būtų labiau žalinga už 
tradicines cigaretes.

Dauguma vaikinų ir merginų 
mano, kad el. cigaretės ir kaitinamasis 
tabakas mažiau žalingi už tradicinius 
rūkalus, bet nėra visai nežalingi.

O štai trečiokės, kurios rūko 
netradicines, mano, kad šios mažiau 
žalingos už tradicines cigaretes. Vie-
nas vaikinas atsakė: „Nežinau, ar el. 
cigaretės mažiau žalingos, bet bent 
jau nesmirda.“ Apskritai dauguma 
trečiokų atsakė, kad naujieji rūkalai 
mažiau žalingi už tradicinius. Kad 
nežalingi, taip nemano: arba vie-
nodai, arba elektroninės cigaretės 
mažiau žalingos.

Antras klausimas: kaip manote, 
ar turės reikšmingą poveikį tai, jog 
nebus platinamos kvapnios elektroninės 
cigaretės ir jų pildyklių skystis? Jei ne, 

tai kodėl? 
Daugelis gimnazistų mano, kad 

rūkantieji žino nelegalių šaltinių, 
iš kur gauti kvapnių elektroninių 
cigarečių ir jų skysčių. Kiti sako 
patys žinantys, kur nelegaliai gauti, 
arba ieškos nelegalių tiekėjų. Kai kas 
teigė manantys, kad jei jau turi šią 
priklausomybę, nesvarbu kvapai, vis 
tiek rūkys.

16-metis vaikinas parašė, jog 
nauji suvaržymai turės poveikį, nes ne 
visi rūkaliai galės gauti nelegalių ciga-
rečių. Kiti pirmokai mano, kad jei esi 
priklausomas, vis tiek rūkysi – kad ir 
tradicines cigaretes arba nekvapnias 
elektronines. Kai kurie trečiokai sako 
pereisiantys prie tradicinių cigarečių, 
bet nemes rūkyti.

Vienas kitas pasisako, kad neturi 
nuomonės, matyt, nerūko patys. 

Vienas vaikinas rašo: „Neįsivaiz-
duoju, kad mažiau dėl to rūkys, nes 
kai pradedi, esi giliai įbridęs ir turi 
priklausomybę – lengvai nemesi.“

Dauguma gimnazistų mano, kad 
sustiprės nelegali prekyba kvapnio-

Prekyboje kvapių elektroninių cigarečių neliks, 
bet jaunimas jų atsisakyti neketina

seimas uždraudė platinti elektronines cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra kvapiųjų medžiagų. Taigi nuo šių metų 
liepos 1 d. prekyboje nebeliks mangų, arbūzų ir kitokių skonių elektroninių cigarečių ir jų skysčių. Šiuo draudimu siekiama, kad 
rūkalai būtų mažiau patrauklūs jaunimui ir sumažėtų elektroninių cigarečių pardavimai. 

Kol kas nė vienas rūkymo produktas nėra tyrimais patvirtintas 
kaip žalą mažinantis.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Specialiai iš  ukrainoS „Suvalkiečiui“

Eldoradas BUTRIMAS

Ukrainos istorijoje buvo įvai-
rių etapų – buvo nepriklausomi 
ir turėjo pripažinti kitų valstybių 
valdymą, o viduramžiais nemažai 
jos žemių įėjo į Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės sudėtį. Su-
dėtingiausias istorijos etapas visgi 
buvo tas, kai po trečio Lietuvos 
bei Lenkijos Dviejų Tautų Res-
publikos padalijimo 1795 metais 
dauguma Ukrainos žemių atiteko 
carinei Rusijai.

Maskvai priklausančioje Ukrai-
nos dalyje buvo vykdomas spartus 
rusinimas, o nuo 1876 m. buvo 
ne tik draudžiama kalbėti ir rašyti 
ukrainietiškai, bet ir oficialiuose 
dokumentuose buvo išbrauktas 
žodis „Ukraina“.

V. Putino siekis yra toks pat, 
kaip ir tuometinio Rusijos caro – 
prisijungti Ukrainos žemes. Todėl 
V. Putinas neretai ir tvirtina – „to-
kios valstybės, kaip Ukraina, nėra, 
tos žemės yra rusiškos“. 

Maskva liguistai nekenčia 
Ukrainos patrioto Stepano Banderos

Įsakęs pradėti karą Ukrainoje Rusijos caras Vladimiras Putinas tautiečiams pareiškė, jog taip bus kovojama su fašistais ir nacionalistais. Šie žodžiai daug kam 
buvo ir yra nesuprantami – kaip galima užpulti kitą valstybę, o jos žmones vadinti fašistais. Apsilankius genocido aukoms skirtame Lvivo muziejuje, pavadintame 
„Kalėjimas Lonckio gatvėje“, bei muziejuje, esančiame stary Ugryniv kaimelyje, V. Putino žodžių reikšmė tampa aiški.

Ž i n a n t 
šį V. Putino 
prasimanytą 
melą nesunku 
suprasti, ko-
dėl labiausiai 
K r e m l i a u s 
n e m ė g i a m u 
uk r a in i e č iu 
jau devynias-
dešimt metų 
yra Stepanas 
Bandera. Mat 
šis 1909 metų 
sausio pirmą 
dieną šventiko 
šeimoje gimęs 
žmogus yra ta-
pęs ukrainiečių 
kovų už nepri-
k l ausomybę 
simboliu.

S. Bandera 
sukūrė progra-
mą įtakingiau-
siai patriotinei 

partijai ir sugalvojo bei pirmas 
viešai teisme suriko garsųjį šūkį 
„Slava Ukrainie! Herojam slava!“. 
S. Bandera atsisakė ne tik Mask-
vos, bet ir Lenkijos bei nacistinės 
Vokietijos siūlytos dalinės Ukrai-
nos autonomijos ir pareiškė, kad 
tikslas yra vienintelis – atgauti 
šalies nepriklausomybę.

Tokio įžūlumo S. Banderai 
neatleido nei A. Hitleris, nei J. 
Stalinas. Pirmasis jį, užėmęs Lvivą, 
pasiuntė į koncentracijos lagerį, o 
J. Stalinas iš karto po karo siuntė 
NKVD agentus pagrobti Vokieti-
joje esantį S. Banderą.

To nepavyko padaryti ir S. 
Bandera pradėjo iš Vokietijos 
siųsti ginklus bei pinigus Ukrainos 
partizanams, taip, kaip ir lietuviai, 
kovojusiems miškuose su rusų 
okupantais. Kremliaus pasiųstas 
žudikas visgi 1959 metais Miun-
chene nunuodijo S. Banderą, o 
siekdama apjuodinti jo atminimą 
Maskva ėmė skleisti melą apie šį 
ukrainiečių patriotą.

Melavo, kad jis dalyvavo žydų 

pogromuose, civilių lenkų žudy-
nėse, talkino naciams. Daugybę 
metų šmeiždamas S. Banderą 
Kremlius pasiekė, kad šiuo melu 
patikėjo nemaža dalis rusakalbių 
Ukrainos gyventojų, kasdien žiū-
rinčių Maskvos TV programas.

Vis dėlto tokiu melu Vakarų 
Ukrainoje niekas nepatikėjo. Prieš 
31 metus šaliai atgavus nepriklau-
somybę S. Banderos vardu imtos 
vadinti mokyklos, gatvės, aikštės, 
jam statomi paminklai.

Sovietmečiu situacija buvo 
visai kitokia, ypač jo gimtajame 
Stary Ugryniv kaime. Nei mokyk-
loje, nei cerkvėje ar parduotuvėje 
čia nebuvo galima užsiminti nieko 
apie Banderą, priešingu atveju 
grėsė didžiuliai nemalonumai.

Gyventojai tai žinojo ir tylėjo. 
Mat po karo visi buvę S. Bande-
ros giminaičiai ar bičiuliai buvo 
ištremti į Sibirą. Iš viso penkias-
dešimt šeimų, apie du šimtus 
žmonių, nors kaimelyje gyveno 
vos tūkstantis.

Užtat S. Banderos vardas kai-
meliui 1978 metais dėl kurioziško 
įvykio padėjo turėti naują moder-
nią mokyklą. Tai atsitiko po to, kai 
„Amerikos balso“ radijas pranešė, 
jog S. Banderos gimtame name 
tebeveikia mokykla. 

Tokia žinia nepaprastai įsiu-
tino Maskvą ir šios nurodymu 
per pusmetį kaimelyje išdygo 
nauja mokykla. S. Banderos tėvų 
namas buvo skubiai parduotas su 
sąlyga, kad naujasis šeimininkas 
jį nugriaus ir pasilikti galės tik 
ketvirtadalį pastato.

Ukrainai atgavus nepriklauso-
mybę, 1990 metų spalio 15 dieną 
to namo kieme buvo pastatytas 
paminklas S. Banderai. Tačiau po 
dviejų su puse mėnesio, gruodžio 
30 dieną, kažkas paminklą su-
sprogdino.

Pirmas paminklas buvo gipsi-
nis, tad po metų buvo nuspręsta jį 
atstatyti iš betono. Nors paminklą 
sodyboje saugoti ėmė sargas, penki 
kaukėti vyrai naktį vis tiek jį su-
sprogdino.

Žmonės pastebėjo, kad ketvirtą 
valandą paryčiais kaimo pakraštyje 
nusileido malūnsparnis, iš kurio 
iššokę minėti vyrai nubėgo link 
S. Banderos sodybos. Ginkluoti 
teroristai žiauriai sumušė sargą 
ir susprogdino vos prieš dešimt 
dienų pastatytą paminklą.

Į trečią paminklą, bronzinį, 
pastatytą viduryje kiemo ir tolė-
liau nuo kelio, niekas nesikėsino, 
ir jis stovi jau trisdešimtus metus. 
Užtat prieš dvidešimt metų gre-
timai atidarius pastatytą dviejų 
aukštų muziejų, netrukus naktį 
kažkas metė granatą į duris ir jas 
susprogdino. 

– Mes, muziejaus darbuotojai, 

nebijome dirbti, tačiau iš Vokie-
tijos Miuncheno miesto kapinių 
atvežtą kryžių apdėjome smėlio 
maišais, kad dabar koks diversan-
tas nesugalvotų jo susprogdinti, 
– papasakojo muziejaus gidė Olia 
Choli.

Istorikė papasakojo, kad S. 
Bandera Miunchene yra palai-
dotas todėl, jog ten žuvo, kai jį 
specialia kulka nunuodijo KGB 
agentas.

Maskva šiai žmogžudystei pa-
siuntė ukrainietį, taip esą siekdama 
parodyti, kad patys ukrainiečiai 
nekenčia S. Banderos. „Banderos 
Maskva labai nekenčia todėl, jog 
ji visada buvo prieš Ukrainos ne-
priklausomybę, visada siekė mūsų 
šalį savintis, o Bandera tapo kovų 
už laisvę simboliu, – paaiškino 
O. Choli.

Istorikės tvirtinimu, Maskva 
išsigalvoja ir daug metų skleidžia 
pramanytus gandus apie S. Ban-
derą, siekdami sunaikinti šį nepri-
klausomybės kovų simbolį. 

Žodžius „Slava Ukrainie“ S. 
Bandera sušuko 1934 metais 
Lvivo teisme, išgirdęs mirties 
nuosprendį, o visa salė atsistoju-
sių ukrainiečių atsakė: „Herojam 
slava!“. Toks akibrokštas išgarsino 
S. Banderą visoje Ukrainoje bei 
šokiravo Varšuvą, kuri po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo okupavusi 

Vakarų Ukrainą.
Bijodama ukrainiečių sukili-

mo Varšuva mirties nuosprendį 
tada pakeitė į kalėjimą iki gyvos 
galvos.

S. Bandera negalėjo būti ne 
patriotas, nes toks buvo jo tėvas 
šventikas, kuris privertė visus 
savo septynis vaikus prisiekti, jog 
kalbės tik gimtąja kalba, kovos 
dėl nepriklausomybės ir niekada 
neišvyks iš Ukrainos. S. Bandera 
gimė ligotas, skausmingais kojų 
sąnariais ir dažnai vaikščiojo su 
ramentais, be to, užaugo vos 159 
centimetrus.

Būdamas fiziškai silpnas jau-
nuolis pasižymėjo mąsliu protu ir 
todėl tapo garsiausiu patriotinio 
judėjimo ideologu. S. Bandera 
atsisakė derėtis su Lenkija, Rusija 
ir Vokietija dėl dalinės autonomi-
jos ir net iškviestas pokalbiui su 
Adolfu Hitleriu atsisakė atšaukti 
Ukrainos nepriklausomybės de-
klaraciją.

S. Banderos tėvą bei vieną 
iš brolių NKVD nužudė 1941 
metais, o kiti du broliai žuvo Os-
vencimo konclageryje. Visos trys 
seserys buvo ištremtos į Sibirą, iš 
kur nebuvo leidžiama grįžti į gim-
tinę. Vienintelė sesuo Oksana pa-
matė atgimusią tėvynę ir broliui S. 
Banderai įsteigtą muziejų. Ji mirė 
2008 m., sulaukusi 91 metų.

Paminklas ir muziejus ukrainiečių didvyriui.

Muziejaus gidė Olia Choli prie susprogdinto paminklo S. Ban-
derai liekanų. 

Pranašiški žodžiai.

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

Marija BURBIENĖ

Gyvūnai tapo 
gyvenimo dalimi

Supažindindama su savo šei-
mos nariais – taip Violeta vadina 
visus namuose gyvenančius ketur-
kojus – moteris trumpai papasa-
koja jų atsiradimo istorijas.

– Pradžioje įsigijome Šeilą, 
dabar jai trylika. Po to – Berno 
zonenhundus. Pirkome pakerėti jų 
grožio ir iš didelio noro, bet kaip 
gyventi su tokiais šunimis netu-

Veterinarijos klinikoje 

„Dalmatinas“ 
T I K  PA S  M U S ! 

Skubi pagalba ir konsul-
tacija telefonu 24/7, vizitai 
į namus pagal iškvietimą. 

Įvairias profesionalias paslaugas 
teikia 16 metų patirtį užsienyje 

turintis gydytojas.

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

žs
. 9

24
.

Kai auginta ir Tibeto mastifų 
pora susilaukė devynių mažylių, 
o po dviejų savaičių Jūra pagimdė 
vienuolika, buvo didžiulis stresas, 
begalė rūpesčių, atsakomybės. 
Reikėjo ir kalėmis pasirūpinti ir 
kas dvi valandas mažylius girdyti 
ožkų pienu… Tada buvo nutarta, 
kad šunys namuose bus tik dėl 
grožio, jaukumo, draugystės – jo-
kio dauginimosi!

Svarbiausia –
būti kartu

Kai dalyvaudama parodose 
su Tibeto mastifų veislės šunimis 
Violeta pamatė ispanų vandens 
šunį, užvaldė mintis tokį įsigy-
ti. Ispanijoje surado veisėjus ir 
užsisakė dar negimusį šuniuką. 
Tačiau šiam gimus ir ūgtelėjus iki 
2 mėnesių, kai jau galėjo važiuoti 
į naujus namus, buvo paskelbtas 
karantinas ir šunelio pargabeni-
mas tapo sudėtingas. Automobiliu 
iki Berlyno, lėktuvu į Ispaniją, o 

rėjome jokio supratimo. Dabar 
visiems galiu pasakyti, kad prieš 
įsigyjant keturkojį reikia gerokai 
pasvarstyti. Juk jam ne tik paėsti 
reikia. Juos ir šukuoji, ir eini pa-
sivaikščioti, mokai, netgi su jais 
pasikalbi, – sako Violeta.

Pats skaudžiausias įvykis, su-
sijęs su pirmaisiais augintiniais, 
buvo, kai vieną iš didžiųjų šunų 
– Kają, kai jai buvo metai ir trys 
mėnesiai, ištiko insultas. Bandyda-
ma ją išgelbėti šeima išleido krūvą 
pinigų, bet perniek. 

– Liūdėjome ne tik mes, labai 
liūdnas buvo ir vienas likęs Nilas. 
Tada sau pasakiau – daugiau jokio 
šuns! Bet po trijų savaičių užsisa-
kiau kitą ir taip namuose atsirado 
Jūra, – pasakoja Violeta.

– Gyvenome prie didžiausios 
Europoje Zaporižės atominės 
elektrinės. Iš pradžių prasidėjus 
karui pas mus buvo ramu, bet 
paskui prasidėjo bombardavimai. 
Su sūnumi ir savo gyvūnais – 
katėmis ir papūga – iš savo buto 
persikėlėme pas draugus, kad jų 
namo rūsyje galėtume pasislėpti. 
Vos tik išgirsdavome pavojaus 
signalą, bėgdavome į slėptuvę. 
Jaučiau, kad taip ilgai neištversiu, 
nes 8-erių metų vaiką kaskart 
ant rankų nešti žemyn aukštyn 
nebuvo jėgų. Kai vieną naktį po 
apšaudymo užsidegė elektrinė, 
skubiai susiruošiau ir išvažiavome, 
– pasakoja Hanna.

Į sūnaus Aleksiejaus vežimėlį 
moteris įtaisė ir saugos diržais 
pririšo ketverių metų auksinių 
britų šinšilų veislės katę Martą, 
o į savo kuprinę įsidėjo britų 

trumpaplaukį katiną Bonifaci-
jų, šeimininkų vadinamą Boni, 
kuriam jau 12 metų. Norėjo po 
skvernu pasislėpti ir papūgą, bet 
nerizikavo. Paukštis liko su vyro 
mama ir seserimi.

– Gailėjausi papūgos, bet 
keliauti traukiniu bei autobusu 
ir su katėmis buvo sunku, netgi 
buvo abejonių, ar jos ištvers. Visgi 
Boni laikėsi „vyriškai“, visą kelio-
nę ištvėrė nesituštinęs, o Marta 
matėsi, kad bijojo. Ji ir šiaip tokia 
baikštesnė, – pasakoja Hanna. 

Kelionės tikslas buvo Mari-
jampolė, kurioje tolimųjų reisų 
vairuotoju ketverius metus dirbo 
Hannos vyras. Moteris sako dar 
prieš karą svarsčiusi į Lietuvą 
važiuoti dėl sūnaus sveikatos, nes 
„Europoje modernesnė medicina, 
geresni gydytojai, negu Ukraino-
je“, specialiai ir lietuviškai mokėsi, 

kad bent kažkiek suprastų ar mo-
kėtų kažką pasakyti. 

Vis dėlto į gydytojų rankas 
pirmas papuolė katinas.

– Kai Marijampolėje trumpam 
įsikūrėme pabėgėlių paskirstymo 
punkte, veterinarijos gydytojas 
Darius čipavo ir paskiepijo abi 
kates. Išdrįsau gydytojui papasa-
koti, kad Boni vienos akies užakę 
ašarų kanalai. Ukrainoje buvome 
pas gydytojus, bet ten pasakė, kad 
katinas per senas ir neatlaikys nar-
kozės. Patarė palikti taip, kaip yra. 
O daktaras Darius patikino, kad 
jis gali padėti ir kad apie valandą 
truksianti operacija praeis sklan-
džiai. Taip ir buvo. Po operacijos 
dar palašinome vaistų ir akytė susi-
tvarkė, – pasakojo Hanna, dėkinga 
„Dalmatino“ veterinarijos klinikos 
gydytojui Dariui Andziuliui.

(Nukelta į 11 psl.)

Gera visiems kartu
Kai Hannai Mandrykinai teko bėgti iš namų, ji net negalvojo palikti savo mylimų kačių. Vieną 

įtaisiusi sūnaus vežimėlyje, kitą įsidėjusi į kuprinę 28-erių moteris įveikė tūkstančius kilometrų, 
kad visiems nereikėtų kęsti karo baimės. 

Nuo karo Ukrainoje pradžios iki balandžio vidurio į Lietuvą atkeliavo beveik 800 gyvūnų, tarp 
jų ne tik katės, šunys, bet ir arkliai, papūgos ir kt.

„Ne, nepasiimti kačių net minties nebuvo“, – sako Hanna 
Mandrykina, su sūnumi ir katėmis įveikusi daugiau kaip pusantro 
tūkstančio kilometrų.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Jei žmonės mylėtų taip, kaip 
šunys, pasaulis taptų rojumi

Violetos Aleknavičienės namai Ąžuolų Būdoje pilni džiaugsmingo amsėjimo. Prie vartų pasi-
tinka gražuoliai Berno zonenhundai Jūra ir Nilas, o kambaryje garsiai sveikinasi Jorkšyro terjerė 
Šeila ir tarsi žaismingą šukuoseną pasidariusi ispanų vandens šunų veislės kalytė Rosalita, kurią 
šeimininkė šaukia Rosi.

paskui taip pat atgal. Taip gražuolė 
Rosi pasiekė Ąžuolų Būdą ir įsikū-
rė jaukiuose pamiškės namuose.

Nuo to laiko Violetos laisva-
laikio nėra – jis visas skiriamas 
šunims. Bet ji nesiskundžia, prie-
šingai, atrodo, netgi įžūliausiomis 
visų savo augintinių išdaigomis 
džiaugiasi. Visgi daugiausia šeimi-
ninkės dėmesio tenka Rosi, kuri 
iš prigimties šiek tiek bailiukė, 
bet labai stengiasi įtikti ir patikti 
šeimininkei.

(Nukelta į 11 psl.)

 Violeta Aleknavičienė: „Bai-
siausia – šunų ilgesys, todėl 
saviškių ilgiau kaip 4 valandoms 
nepalieku vienų“.

Kiekvieną Rosalitos plaukų sruogą reikia išskirti – ir taip kas 
antrą vakarą.

Šeimininkės džiaugsmas ir kiemo puošmena Berno zonenhundai 
Jūra ir Nilas. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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GaMtoS turtai ir MeS
Ir nutik tu man taip: jau pa-

vasaris, o žvirblis, giedorius ir 
mūsų kiemo šeimininkas, neturi 
uodegos!

– Kur padėjai uodegą?
– Ai... – žvirblis mirkteli akimi. 

– Buvo čia taip kartą...
– Pešeisi?
– Bet tu ir paklausei... Aš – 

žvirblis, aš nesipešu! Čia vanagas 
taip...

Į šias sritis įsitraukia tūkstančiai 
entuziastų, kurie stebi dangų ar 
žemę ir registruoja daugybę naujų 
stebėjimų. 

Ar tai tikrai nauja? Jokiu būdu! 
Taip dirbo senieji XVIII–XIX 
a. tyrėjai. Savo korespondentų 
(ne specialistų) ratą turėjo pro-
fesorius Tadas Ivanauskas. Iki 
šiandien cituojamos monografijos 
„Rytprūsių paukščiai“, išleistos 
ketvirtajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje, autorius F. Tišleris 
medžiagą savo veikalui surinko, 
padedamas gausaus pulko moky-
tojų, medžiotojų, miškininkų ir 
paprastų kaimo žmonių. Be tokios 
pagalbos neįsivaizduojamas mūsų 
entomologijos mokslas.

O kaipgi su ichtiologija, moks-
lu apie žuvis? Tinkamai organi-
zavus piliečių mokslą, iš šimta-
tūkstantinės šalies žvejų mėgėjų 
bendruomenės tikėtina sulaukti 
labai vertingos informacijos. Kas 
daroma ir ką dar reikia padary-
ti? Apie tai papasakojo Gamtos 
tyrimų centro mokslininkė dr. 
Asta Audzijonytė: „Žuvų tyrimus 
Lietuvoje atlieka keliasdešimt 
mokslininkų, tuo tarpu visus 
Lietuvos ežerus ir upes kasmet 
aplanko daugybė žvejų mėgėjų. 
Jų bendros žinios apie Lietuvos 
žuvų būklę yra didžiulės. Tačiau 
pasiekti šias žinias tokiu būdu, kad 
jas būtų galima panaudoti moks-
lui, yra sunku. Tam reikia aiškiai 
organizuotos sistemos, pagal kurią 
galima būtų pateikti pastebėjimus 
ar įrašus. Šiuo tikslu Gamtos tyri-
mų centras sukūrė išmaniųjų tele-
fonų programėlę FishSizeProject. Ji 
pavadinta angliškai, nes tikimasi, 
kad plis ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose pasaulio šalyse. Programėlė 

(Atkelta iš 10 psl.)
Marijampolėje apsipranta ir 

Aleksiejus. Jis lanko mokyklą, juo 
rūpinasi gydytojai. Mama tiki, kad 
ir sūnaus negalią Lietuvos medikai 
palengvins. 

Kol Aleksiejus būna mokyk-
loje, Hanna sutvarko reikalus, pa-
gamina valgyti ir kartu su katėmis 
laukia, kol autobusėlis sūnų parveš 
į jaukius juos priglaudusių gerų 
žmonių namus. Prie pietų stalo 
Marta nesėda – ji turi savo vietą. 
O Boni įsitaiso prie stalo, bet nie-
ko negauna. Jis tai žino, bet jam, 

matyt, tiesiog smagu pasėdėti ant 
kėdės. Jis jaučiasi čia šeimininkas. 
Kai vieną vakarą Marta prasmuko 
pro duris laukan ir negrįžo visą 
parą, ją ne tik Hanna barė, bet 
ir Boni letena užtvojo už blogą 
elgesį.

– Labai bijojau, kad po mašina 
nepapultų, o ji parėjo kaip niekur 
nieko – švari ir neišgąsdinta. Ma-
tyt, kur krūme tupėjo ir teritoriją 
tyrinėjo. Ir katės, ir mudu su sūnu-
mi čia esame saugūs, o svarbiausia 
– esame visi kartu, – šypsodamasi 
kalba moteris.

Marijampolėje Bonifacijui (kairėje) buvo atlikta operacija, kurios 
Ukrainos veterinarai nesiryžo daryti dėl katino amžiaus.

Tyrimai gamtoje, mums at-
skleidę daugelį šiandien elemen-
tariais vadinamų dalykų, buvo 
drąsių, darbščių ir išradingų 
žmonių reikalas. Priemonės, ku-
riomis buvo padėti gamtotyros 
pagrindai, šiandien gali atrodyti 
ne tik primityvios, bet ir neefek-
tyvios. Tačiau faktai lieka tokie, 
mes žinome, kad ant taip sukurtų 
pagrindų iki šiandien yra kuriami 
tyrimai ir mokslas.

Svarbi darbo ir tyrimų gam-
toje sąlyga ir, ko gero, daugelio 
sričių mokslo esmė yra tyrėjų 
gausa ir duomenų patikimumas. 
Tačiau ne paslaptis, kad profesio-
nalių mokslininkų yra nedaug, o 
daugelio biologinės įvairovės gru-
pių tyrimus Lietuvoje vykdo vos 
keli profesionalai, kai kur nėra nė 
vieno. Tai verčia sunerimti...

Vis dažniau kalbama apie 
trūkstamą arba „naujai atrastą“ 
išeitį, galinčią padėti sukurti 
naują mokslo pobūdį – piliečių 
mokslą. Kas tai? Šios sąvokos 
esmė paprasta – inicijuoti ne 
profesionalų, bet besidominčių 
visuomenės narių dalyvavimą 
duomenų rinkime. Suprantama, 
kad tuo pasakyta ne viskas, nes 
toks darbas gali būti prasmingas 
tik turint arba sukuriant šių 
stebėjimų, duomenų rinkimo, 
metodikų rekomendacijas, gebant 
palaikyti savanorių tyrėjų tinklo 
aktyvumą. Neabejotinai tokia 
veikla gali tapti svariu indėliu 
gyvosios gamtos tyrimuose, antra 
vertus, ji gali būti svarbia vai-
kų, jaunimo ir kitų visuomenės 
grupių švietimo ir mokymo prie-
mone. Per pastarąjį dešimtmetį 
piliečių mokslas pakeitė paukščių, 
drugelių ar žvaigždžių tyrimus. 

sukurta siekiant suteikti žvejams 
patogų būdą registruoti savo lai-
mikius, susikurti savo statistiką ir 
galeriją, ir tuo pačiu prisidėti prie 
„piliečių mokslo“. Programėlę 
galima nemokamai parsisiųsti iš 
mobiliųjų aplikacijų parduotuvių, 
o prisijungus prie jos – registruoti 
tiek praeities, tiek dabartines žve-
jybas ar matytas žuvis, jei turite 
žvejybos ar laimikių nuotraukas. 
Stengėmės sukurti programėlę, 
kurioje duomenims surinkti rei-
kėtų kuo mažiau laiko. Reikia tik 
pridėti nuotrauką, ir laikas bei 
žvejybos vieta gali būti automatiš-
kai nuskaitomi pagal nuotrauką, 
jei vartotojas suteikia privatumo 
leidimus. Be to, registravus žvejy-
bą, programėlė iš karto pateiks tos 
vietos ir laiko orų duomenis. Kam 
to reikia? Pirmiausia, mes tikimės, 
kad programėlė padės sukurti savo 
žvejybų sąrašą, statistiką, galeriją 
kartu su orų informacija – žo-
džiu, viską vienoje vietoje. Kartu 
bus prisidedama prie mokslinių 
tyrimų ir žuvų bendrijų būklės 
gerinimo. Iš tokios žvejų pateik-
tos informacijos galima nemažai 
sužinoti apie žuvų dydį ežere ar 
upėje, apie populiacijos būklę. 
Galima įvertinti, kaip keičiasi 
sugavimai skirtinguose Lietuvos 
telkiniuose ir spręsti, ar reikia 
imtis priemonių pagerinti žuvų 
bendrijų būklę. Žvejai gali pra-
nešti apie naujai pastebėtas rūšis 
ar žuvų ligas, tai leistų greičiau 
reaguoti į invazines rūšis. Pasaulyje 
tokios žvejų programėlės naudoja-
mos plačiai, tačiau jas dažniausiai 
palaiko komercinės įmonės. Kiek 
žinau, Europoje yra tik viena pa-
naši Danijoje, ją vykdo Danijos 
technikos universitetas. Tikimės, 
kad ir Lietuvos žvejai mėgėjai 
prisijungs prie pirmųjų pasaulio 
šalių, kuriose mokslas ir mėgėjiška 
žvejyba glaudžiai bendradarbiauja. 
Esame surengę keletą susitikimų 
su žvejais, įrašus galima peržiūrėti 
Lydekai paliepus YouTube paskyroje 
(https://youtu.be/Hl6DJFh7b08). 
Visada laukiame žvejų atsiliepimų 
ir pasiūlymų“.

Dr. Asta Audzijonytė galvoja 
ir apie kitas veiklas, galinčias 
skatinti piliečių mokslą, nes 
tai – labai patrauklu tiems, kam 
rūpi šalies vandenų būklė, žuvų 
ištekliai, pagaliau – bendri tikslai 
tiriant dar tikrai nepažintą žuvų 
pasaulį.

Selemonas PALTANAVIČIUS

Mūsų žuvys ir... piliečių mokslas

Kiekviena žvejyba gali ne tik pradžiuginti laimikiu, bet ir suteikti 
svarbių duomenų mokslui.

Autoriaus nuotrauka

– Už uodegos stvėrė?
– Taip... – Jis gudriai pamirksi. 

– Jam uodega ir teko! O žvirblis, 
kaip matai, švenčia pavasarį!

– Bet be uodegos...
– Tu vėl tą patį! Negi nesu-

pranti: geriau šventė be uodegos, 
nei kiemas be žvirblio. Ar aš 
neteisus?

Selemonas PALTANAVIČIUS   

Jei žmonės mylėtų taip, kaip šunys, pasaulis taptų rojumi

Kur, žvirbli, tavo uodega?

Autoriaus nuotrauka

(Atkelta iš 10 psl.)
– Ispanų vandens šunys be 

galo protingi, bet savaime jie to-
kiais nebūna. Baisiausia yra šuns 
liūdesys. Jiems reikia dėmesio, 
draugystės, auklėjimo. Beveik 
visos savaitės dienos užimtos Rosi 
lavinimui, treniruotėms Kaune, 
Gižuose. Šuo mokosi bendro 
paklusnumo, treniruojasi ringe, 
agility (tai vikrumo treniruotės, – 

aut. past.), kas antra savaitė gano 
avis. Ir, žinoma, savo sugebėjimus 
demonstruoja parodose, kuriose 
dalyvauja su vedle trenere. Su ja 
šuo jaučiasi atsakingesnis, susi-
kaupęs, ne kaip su manimi, kaip 
su mama, atsipalaidavęs.

Parodose Rosi sekasi įvairiai 
– kartais laimi, tapo ir Lietuvos 
jaunimo čempione, o kartais atsi-
lieka. Bet ne tai esmė. Svarbiausia, 

pasak Violetos, kad šuo socia-
lizuojasi, mokosi paklusnumo, 
bendravimo ir nepaleidžia iš akių 
šeimininkės. „Rosi pasirengusi 
viskam, kad tik būtume kartu“, – 
pastebi Violeta.

Rosi grožis – šeimininkės 
rūpestis

Ypač daug priežiūros reikalauja 

Rosi garbanos. Jos plaunamos vos 
vos drungnu vandeniu, naudojant 
giliai drėkinantį šampūną, tepa-
mos plaukų kauke ir specialiu, šiai 
veislei skirtu, balzamu. Išplautas 
garbanas jokiu būdu negalima 
trinti rankšluosčiu, o tik nusausin-
ti. Ir jokių elektrinių džiovintuvų! 
Kas antrą vakarą kiekvieną sruogą 
pirštais reikia išskirti, nes garbanos 
gali susivelti ir tapti „dredais“. 

Reikia neleisti, kad šunys trintųsi 
kur nors – į sofą, lovą ar kilimą, 
nes tada kailis susivelia, o oda gali 
parausti, iššusti.

– Nepaisant to, kad šunims rei-
kia skirti daug laiko, bet ir grąžos 
sulauki labai daug – gerų emo-
cijų, supratimo, ištikimybės. Jei 
žmonės mylėtų taip, kaip šunys, 
pasaulis taptų rojumi, – įsitikinusi 
Violeta.

Gera visiems kartu

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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iš redakcijoS pašto

(Atkelta iš 5 psl.)
Smagu tikrai buvo – dar dau-

giau, nei tik pasyviai stebint. Nes 
muziejininkai Tomas Kukauskas, 
Jolita Kubilienė ir pagalbininkai 
artistus kvietė iš atėjusiųjų – ir 
tikrai niekas negalėjo pasakyti, kad 
nesugeba persikūnyti į komedijos 
herojų. Visų susirinkusiųjų akyse 
gimstant vaidinimui dar buvo 
progos pakalbėti ir apie epochą, 
kurioje pjesės veikėjai gyveno, ir 
apie emigraciją... O po „repetici-
jos“ visi kviesti ragauti pyragų...

Tauro apygardos partizanų ir 
tremties muziejuje taip pat buvo 

Vėl naktinėjome muziejuose

Marija BURBIENĖ

Gausus buvo šeštadienio turgus. 
Pomidorų, paprikų daigus pardavi-
nėjo po eurą, agurkų – po 1,5 Eur, 
kopūstų – po 30 ct, porų – po 10 
ct, bazilikų – po 40 ct, salotinių 
svogūnų, užauginsiančių didžiules 
galvas – po 10 ct, salierų – 30 ct, 
žemuogių daigus – 40 ct.

Mažųjų begonijų („ledukų“) 
vazonėlis kainavo 60 ct, didžiųjų 
begonijų – po 3 Eur, serenčių – po 
50 ct, jurginų – 2 Eur, petunijų 
– 1,2 Eur, pelargonijų – 2,5 Eur, 
margenių – po 2 Eur, celiozijų – po 
1,5 Eur, ipomėjų – po 2 Eur.

Vieni prekiauja daigais, kiti – 
jau užaugintomis daržovėmis. Už 
kilogramą šviežių bulvių prašė 1,5 
Eur, pomidorų – 3–4 Eur, agur-
kų – 2,5–3 Eur, špinatų – 8 Eur 
(ryšelis – 70 ct), salotų – 3–5 Eur, 
svogūnų laiškų – 5 Eur, ryšelį ridikė-
lių – 80 ct, ryšelį smidrų – 1,5 Eur. 
Kilogramas braškių kainavo 4,5 
Eur, šilauogių – 8 Eur. Senų bulvių 
kilogramas – 60–70 ct, morkų, 
svogūnų – po eurą.

Dešimtis kaimiškų vištų kiau-

Albina ir Ruslanas Šabelnik, 
gyvenę Ukrainoje, 2022 m. ge-
gužės 15 d. 6.36 val. susilaukė 
dukrelės ZLATOS. Mergaitė 
gimė 2900 g, buvo 49 cm.

Aistės VISOCKIENĖS 
nuotrauka

„Suvalkietis“ savo skaitytojus supažindina su jauniausiais mari-
jampoliečiais, išvydusiais pasaulį Marijampolės ir kitose ligoninėse. 
Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, į namus parsivežusius 
savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę, ir džiaugiamės, kad mūsų laik-
raštyje spausdinta savo dukrelės ar sūnelio nuotrauka jie pradeda 
vaikų Didžiąją Gyvenimo knygą. 

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 7 vai-
kučiai: 2 mergaitės ir 5 berniukai. Savo mažylių, kurie gimė 
kitose ligoninėse, nuotraukas tėveliai turėtų atsiųsti į redakciją  
el. p. marija@suvalkietis.lt.

Įprasminta 
veikla 

Sasnavos bibliotekoje pagrin-
dinės mokyklos moksleiviai su 
mokytojomis ir Gavaltuvos bei 
Tautkaičių padalinių biblioteki-
ninkėmis kalbėjosi apie gamtos 
saugojimą, tvarumą – kad kiek-
vienas žmogus turi ir gali įnešti 
bent mažą indėlį saugodamas 
gamtą. Šia tema vyko kūrybinės 
dirbtuvės. Atkreipiant vaikų 
dėmesį į atsakingą vartojimą ir 
ekologiją, norėta parodyti, kad 
galima iš jau panaudotų me-
džiagų, įdėjus šiek tiek darbo, 
idėjų ir fantazijos, sukurti gražių 
darbelių ir prikelti jas naujam 
gyvenimui.

Vaikai pasinėrė į kūrybos pro-
cesą: įsivaizdavo, fantazavo, kūrė. 
Vieni kruopščiai karpė iš senų 
nenaudojamų žurnalų paveiksliu-
kus ir jais aplikavo rėmelius, kiti 
patys piešė, spalvino, klijavo jau 
paruoštus trafaretus su vaizdais. 
Kai rėmeliai buvo baigti, rinkosi 
paveikslėlius, kuriuos įrėmino. 
Rezultatas buvo stulbinamai 
gražus: seni, nenaudojami daiktai 
vaikų rankose atgijo nuosta-
biomis pavasario spalvomis. O 
ketvirtokės Arinos iš Ukrainos 
darbelis pražydo nuostabiomis 
saulėgrąžomis... Likę karpiniai 
ir nenaudotini popieriai buvo 
gražiai surūšiuoti.

Visi šventės dalyviai nusifoto-
grafavo tvariame rėmelyje. Daug 
naudingo galime nuveikti, kai 
mes esame KARTU!

Aušra VALAITIENĖ
Sasnavos bibliotekininkė

visą gyvavimo laiką neaptiko so-
vietų saugumas. Iš čia pogrindiniai 
leidiniai po mūsų šalį pasklisdavo 
tūkstantiniais tiražais.

Maloniai nustebino moks-
leivių susikaupimas, dėmesys, 
klausimai – vyko diskusija. Mūsų 
biblioteka visada atvira jaunimui, 
edukacijai, susitikimams.

Rūta LIBERIENĖ
Jurgio Dovydaičio viešosios 

bibliotekos Aptarnavimo ir infor-
macijos skyriaus vedėja

Veltinio segių 
paslaptys...

Kūrybinės dirbtuvės Daukšių 
bibliotekoje „Veltinio segių ga-
mybos paslaptys“ – tai turiningai 
praleistas laikas, galimybė pabūti 
kartu. Būnant ir kuriant kartu 
kitaip pradedama žvelgti į laisva-
laikį: nebūtina jį leisti prekybos 
centruose ar įnikus į internetą. 
Galima besišnekučiuojant, lavi-
nant amato ir kūrybinius įgūdžius, 
dalijantis idėjomis ir padedant 
vienas kitam tą laiką leisti daug 
prasmingiau. 

Kokios antrinių žaliavų pa-
naudojimo galimybės, kaip ne-
reikalingi, beverčiai daiktai gali 
virsti gražiais papuošalais (net 
tapti nuostabia dovana), patirti-
mi dalijosi ir vėlimo subtilybių 
pamokė Daukšiuose gyvenanti 
Ina Dambrauskienė. Tikimės, kad 
išskirtinės savo pasidarytos segės 
praskaidrino dalyvių bibliotekoje 
praleistą dieną.

Irma LEONAVIČIENĖ
Daukšių bibliotekininkė

nemažai šurmulio: dalyviai eduka-
ciniame renginyje „Surask Laisvės 
kovų eksponatą“ turėjo ieškoti 
ir surasti atsakymus į viktorinos 
klausimus, o šie nebuvo jau tokie 
paprasti.

Bulotų namuose buvo žadama 
klaidžioti Vinco Mykolaičio-Puti-
no poezijos labirintais. Tik niekas 
iš tikrai gausaus būrio atėjusių ne-
sitikėjo, kad vedžioti tais labirintais 
teks... patiems. Intriguojantį klau-
simą apie tai, kas sieja tokias skir-
tingas asmenybes, kaip V. Myko-
laitis-Putinas, Žemaitė ir Andrius 
Bulota, pradžioje pateikusi Valė 

Klesevičienė vėliau kvietė patiems 
panirti į eilėraščių ciklą „Mano mė-
nesiai“, bandant apibūdinti savo 
gimimo mėnesį ir ieškant sąsajų 
su poeto įžvalgomis... Ir jei manė-
te, kad negalite garsiai paskaityti 
eilėraščio, pasirodė – tikrai galite! 
O siurprizas – dovanoti atvirukai 
(dailininkas Egidijus Bičkus) su 
ciklo eilėraščiais...

...Čia – tik keli akcentai, nes 
vyksmo visur buvo daug, žmonės 
ateidinėjo ir išeidinėjo, domėjosi 
ekspozicijomis ir ne tik, kvepėjo 
arbata... Tie, kurie lankėsi ir daly-
vavo, tikrai džiaugėsi.

šinių kainavo 1,6–2 Eur, ančių – 
2,5–3 Eur. Pusė litro medaus – 4 Eur, 
už obuolių sūrį prašė 3 Eur, iš morkų 
suspaustą sūrelį – 1 Eur.

Pienininkės siūlė savo gardžiųjų 
varškės sūrių, jų kilogramas – 4–5 
Eur, tiek pat varškės – 3 Eur, svies-
to – 10 Eur, grietinės – 5 Eur, litras 
pieno – 80 ct.

Kilogramas rūkyto kumpio kai-
navo 9,3 Eur, skilandžio – 10,9 Eur, 
lašinių – 6,9–7,9 Eur, lašinių su 
raumeniu – 8,3–8,5 Eur, nugarinės 
– 10,9–15,9 Eur, šoninės – 8,9 Eur, 
pažandės – 3,9 Eur. Sūdytų lašinių 
kilogramas – 6,9–7,9 Eur. Šviežios 
kiaulienos sprandinės kilogramą par-
davinėjo po 7,5 Eur, šonkaulių – taip 
pat po 7,5 Eur, smulkintos – po 4,9 
Eur, ausų – po 6,9 Eur, kojų – po 2,5 
Eur, sriubos kaulų – po 1,99 Eur. 

Prekiavo ir žuvimi. Už kilogramą 
rūkytų jūros lydekų prašė 7,5 Eur, 
skumbrių – 7,7 Eur, ešerių – 8 Eur. 
Kilogramas silkių su galvomis – 3,9 
Eur, silkių filė – 6,5 Eur.

Ir kaipgi be saldumynų – jų 
kiekvienam pagal skonį. O ieškantys 
drabužių galėjo rinktis ir iš naujų, ir 
iš padėvėtų. 

„Pogrindžio 
spaustuvė „ab“
Kazlų Rūdos Jurgio Dovy-

daičio viešojoje bibliotekoje, be 
kitų renginių, Bibliotekų savaitę 
vyko edukacija moksleiviams 
„Pogrindžio spaustuvė „ab“. Prie 
parodos „Kraštiečiai – Sūduvos 
šviesuoliai“ apžvelgėme praeities 
ir dabarties asmenybių veiklą, pra-
nešime „Knygnešystės ir spaudos 
reikšmė Lietuvoje“ prisiminėme 
laisvo žodžio ir minties skleidėjus, 
saugojusius ir auginusius kalbą. 
Demonstravome skaidres ir žiū-
rėjome dokumentinį filmą apie 
pogrindinės spaustuvės įkūrimą, 
darbą, kokia literatūra buvo spaus-
dinama, kiek ši veikla pareikalavo 
drąsos ir patriotizmo. 

Vytauto Andziulio ir Juozo 
Bacevičiaus įkurta spaustuvė 
„ab“ – unikali, vienintelė tokia 
spaustuvė Lietuvoje, kurios per 

po turGų paSižvalGiuS

Žydi, kvepia, vilioja
Toks pirmas įspūdis šeštadienį įžengus į Degučių turgų. Mar-

gas gėlių kilimas, skaisti daigų žaluma vilioja pirkti, sodinti, 
viliantis, kad lietingus, šaltus orus netrukus pakeis pavasariška 
šiluma. O kol kas ne tik lauko lysves tenka dengti agroplėvele, bet 
ir šiltnamiuose augančias daržoves ar gėles saugoti. Užtai turgu-
je – ir pomidorų, agurkų, kopūstų, prieskoninių daržovių daigai 
tvirti, ir gėlių krūmeliai gražūs, ir salotų gūžės pilnos, ir špinatų 
lapai dideli.

Autorės nuotrauka  

Visos pavasario spalvos...

Autorės nuotrauka

Bibliotekų savaitę – apie tvarumą ir ne tik

Visi kartu – tvariame rėmelyje.

Bibliotekos metraščio nuotrauka
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SMulkiau apie ĮvYkiuS

vairavo neblaivūSSportaS

Neblaivus 
vairuotojas 

sukėlė avariją
Lietuvos kelių policijos tarnyba 

pranešė, kad per vairuotojų blaivu-
mo patikrinimus, kuriuos inicijavo 
Europos kelių policijos tinklas RO-
ADPOL, policijos pareigūnai šalies 
keliuose patikrino daugiau nei 
40120 vairuotojų. Nustatyti 179 
neblaivūs vairuotojai, dėl 35 (arba 
20 proc.) pradėtas ikiteisminis ty-
rimas, kadangi neblaivumas viršijo 
daugiau negu 1,5 promilės. Dau-
giausia neblaivių vairuotojų – 40 – 
nustatyta Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
prižiūrimoje teritorijoje.

Gegužės 13 d. apie 12 val. 
Šakių rajono Bliuviškių kaimo ke-
lyje susidūrė lengvasis automobilis 
„Citroen“, kurį vairavo neblaivus 
(1,84 prom.) 68 metų Šakių rajono 
Gelgaudiškio gyventojas, ir vilkikas 
„Scania“ su puspriekabe. 56 metų 
vilkiko vairuotojas buvo blaivus. 
Automobilis „Citroen“ išgabentas 
į saugojimo aikštelę. 

Gegužės 13 d. apie 13 val. Mari-
jampolėje, Vilkaviškio gatvėje, au-
tomobilį „Audi“ vairavo neblaivus 
59 metų Vilkaviškio savivaldybės 
gyventojas. Vairuotojui nustatytas 
vidutinis girtumas, kraujyje buvo 
2,2 prom. alkoholio. 

Gegužės 14 d., apie 19.30 
val., Marijampolės savivaldybės 
Dženčialaukos kaime pareigūnai 
patikrino automobiliu „VW Pas-
sat“ važiavusį 64 metų vairuotoją. 
Marijampolės savivaldybės gyven-
tojo kraujyje alkoholio matuoklis 
užfiksavo 2,36 prom.

Avarijose žmonės 
nenukentėjo

Pirmadienį Marijampolės aps-
krities VPK budėtjai registravo 
kelias neįskaitines avarijas, žmonės 
jose nenukentėjo.

Ankstų rytą, apie 6.35 val., 
kelyje Kaunas–Marijampolė–Su-
valkai Puskelnių kaime moteris 
nesuvaldė automobilio „Škoda 
Fabia“, trenkėsi į kelio atitva-
rus ir juos apgadino. Vairuotoja 

vartų kampą. Mūsų komandos 
kapitonas įsirašė pirmą įvartį šiame 
sezone. 34 minutę Miguelio Morei-
ros auklėtiniai dar kartą efektyviai 
pasinaudojo šansu greitoje atakoje. 
Po Olivier Rommenso perdavimo 
kairiuoju kraštu į baudos aikštelę įsi-
veržęs S. Hamuličius šaltakraujiškai 
nuginklavo vartininką.

„Sūduva“ (20 tšk.) po pergalės 
rikiuojasi penktoje vietoje.

„Marijampolė City“ 
– tarp lyderių

„Marijampolė City“ futbolinin-
kai spėriai kyla į Pirmos lygos lente-
lės viršų. Antroje vietoje įsitvirtinę 
miestiečiai vos tašku nusileidžia 
dabar pirmaujančiam Klaipėdos 
„Neptūnui“. Paskutinėse žaistose 
rungtynėse išvykoje „Marijampolė 
City“ 2:1 nugalėjo Mažeikių r. 
„Atmosferą“. Nugalėtojų koman-
doje pasižymėjo Ignas Raštutis ir 
Kiyomoto Hiroya. 

„Suvalkiečio“ informacija

nenukentėjo. Į pagalbą iškviesti 
ugniagesiai nuvalė kelio dangą ir 
pabudėjo, kol atvyko Marijampo-
lės kelių tarnybos darbuotojai.

Apie 10.35 val. avarija įvyko 
Marijampolėje. Laisvės gatvėje 
automobilis „Lexus“, kurį vai-
ravo 26 metų vyras, susidūrė su 
automobiliu „VW“. Jį vairavo 27 
metų Marijampolės savivaldybės 
gyventojas. Nuo smūgio ši mašina 
dar kliudė šalikelėje stovintį au-
tomobilį „Audi“. Eismo dalyviai 
buvo blaivūs. Vairuotojai, sutarę 
dėl kaltės, užpildė eismo įvykio 
deklaraciją.

Sekmadienio rytą automobiliai 
susidūrė ir Marijampolėje, P. Ar-
mino ir Marių gatvių sankirtoje. 
Po eismo įvykio ant kelio išsiliejo 
tepalo. Vairuotojai buvo blaivūs. 
Per avariją žmonės nenukentėjo.

Gyventojus 
išgąsdino laiptinėje 
sprogusi petarda
Pirmadienį ugniagesiai gelbė-

tojai skubėjo į Marijampolės savi-
valdybės Ožkasvilių kaimą. Apie 
15 val. buvo pranešta, kad Paikio 
gatvėje dega ūkinis pastatas. 

Atvykę gaisrininkai rado 
smilkstančią ūkinio pastato sieną. 
Pastatas sudarytas iš dviejų dalių – 
mūrinės ir medinės, stogas dengtas 
šiferiu. Per gaisrą apdegė medinė 
pastato siena ir šalia stovinčio ūki-
nio pastato dalis.

Pirminiais duomenimis, gaisras 
kilo dėl gedimo elektros įrangoje. 

Dėl gedimo elektros įrangoje 
sekmadienį Kazlų Rūdos savival-
dybės Dambravinos kaimo miške 
užsidegė lengvasis automobilis 
„Porsche Cayenne“. Išdegė auto-
mobilio salonas, stipriai apdegė 
galinė dalis.

Tos pačios dienos vėlų vakarą 
ugniagesių pagalbos šaukėsi ir Kal-
varijos gyventojai. Buvo pranešta, 
kad Suvalkų gatvės trečio aukšto 
bute kažkas sprogo, jaučiamas 
dujų kvapas. Gretimų butų žmonės 
evakavosi. Atvykus ugniagesiams, 
minėto buto gyventojai atidarė 
duris. Pareigūnai viduje jokių gais-
ro ir sprogimo požymių neaptiko. 

Lietuvos 3x3 lygos 
etape netrūko 
atkaklių kovų 

VDU Botanikos sode Kaune 
praūžė pirmasis Lietuvos 3x3 lygos 
etapas, kuriame netrūko atkaklių 
kovų, o jame triumfavo iš Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) krepšininkų 
sudaryta VDU ekipa. 

Turnyre dalyvavusi „Sūduva-
Mantinga“ liko penkta. Marijampo-
lės ekipa jau pirmame mače neteko 
traumą patyrusio Šarūno Beniušio 
ir kovas tęsė neturėdama galimybės 
jį pasikeisti.

Pirmąjį Lietuvos 3x3 lygos turą 
sudaro trys etapai – antras įvyks jau 
gegužės 29-ąją Vilniuje, o finalinis – 
birželio 5-ąją Tauragėje. Jame varžy-
sis 12 daugiausia įskaitinių taškų per 
du etapus surinkusių komandų. 

Pirmame etape VDU Botanikos 
sode nematėme Lietuvos trijulių 
krepšinio flagmanės Šakių „Gulbe-
lės“. Ji savaitgalį dalyvavo prestiži-
niame FIBA „World Tour“ serijos 

turnyre Ucunomijoje (Japonija), 
kuriame užėmė 6-ąją vietą.

„Sūduva“ 
įtikinamai nugalėjo 

„Kauno Žalgirį“
A lygos 13-ojo turo starte puikią 

pergalę iškovojo Marijampolės „Sū-
duva“, svečiuose įtikinamai nugalė-
jusi „Kauno Žalgirį“ 3:0 (3:0).

„Sūduva“ savo galimybių sulaukė 
kontratakose ir jas išnaudojo neprie-
kaištingai. Po žalgiriečių klaidos 22 
minutę Saidas Hamuličius sprintavo 
į priekį ir tolimu šūviu iš daugiau nei 
20 metrų surado kamuoliui vietą 
kairiajame vartų kampe. Po keturių 
minučių marijampoliečiai pelnė dar 
vieną įvartį. Šį kartą nuo savo aikštės 
pusės su kamuoliu spurtavęs Xabi 
Auzmendi atliko perdavimą Vaidui 
Slavickui, kuris nuo baudos aikštelės 
linijos užtikrintai smūgiavo į dešinį 

Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(apskr. VPK) Kelių policijos sky-
riaus pareigūnai nustatė asmenis, 
kurie padarė Administracinių 
nusižengimų kodekse (ANK)  
numatytą nusižengimą, nes 
būdami neblaivūs vairavo trans-
porto priemones. Evaldui Len-
draičiui (g. 1975 m., Vilkaviškio 
r. sav.) už vairavimą lengvai 
apgirtus (1,10 prom.) paskirta 
800 Eur bauda ir vieneriems 
metams atimta teisė vairuoti. 
Tokią pat nuobaudą užsidirbo 
ir Serhii Dzhola (g. 1972 m., 
Šiauliai). Jis irgi vairavo lengvai 
apgirtęs (0,71 prom.). O Vilijos 
Šimoliūnienės (g. 1976 m., 
Vilkaviškio r. sav.) vairavimas 
lengvai apgirtus (1,16 prom.) 
įvertintas 800 Eur bauda, še-
šiems mėn. atimta teise vairuoti 
ir įpareigojimu vienerius metus 
vairuoti transporto priemones, 
kuriose įrengti antialkoholi-
niai variklio užraktai. Taip pat 
nubausti ir Vitalijus Plioplys 
(g. 1980 m., Marijampolė, 0,5 
prom.) bei Ingrida Margelytė 
(g. 1997 m., Marijampolė, 1,05 
prom.). 

Romualdas BAGDONAS
Marijampolės apskr. 

VPK Kelių policijos skyriaus 
Veiklos organizavimo 
ir prevencijos grupės 
vyresnysis specialistas 

Kalvarijos 
savivaldybėje

Kalvarijos policijos komisari-
ato (PK) pareigūnai, kontroliuo-
dami eismo saugumą, nustatė 
ANK numatytus nusižengimus 
padariusius asmenis ir išnagrinė-
ję administracinių nusižengimų 
bylas jiems paskyrė administraci-
nes nuobaudas. Algimantui Ka-
lasauskui (g. 1962 m., Trakiškių 
k.) už tai, kad vairavo lengvai ap-
girtęs (0,5 prom.), paskirta 800 
Eur bauda, šešiems mėn. atimta 
teisė vairuoti ir vienerius metus 
uždrausta vairuoti transporto 
priemones, kuriose neįrengti 
antialkoholiniai variklio užrak-
tai. Kęstutis Stiklickas (g. 1958 
m., Santakos k.), kuris lengvai 

apgirtęs (0,91 prom.) vairavo 
traktorių, irgi „premijuotas“ 
800 Eur, be to, šešiems mėn. 
prarado teisę vairuoti, o paskui 
vienerius metus galės vairuoti tik 
tokią transporto priemonę, ku-
rioje bus įrengtas antialkoholinis 
transporto priemonės variklio 
užraktas. 

Kalvarijos PK pareigūnai, be 
to, sulaikė ir nubaudė dar keletą 
užsienio šalių piliečių, kurie, 
būdami lengvai apgirtę, vairavo 
krovininius automobilius. Jiems 
paskirtos 150 Eur baudos.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kalvarijos policijos komisariato 
vyriausioji specialistė

Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

Kazlų Rūdos policijos komi-
sariatas už tai, kad savivaldybės 
teritorijoje neblaivūs vairavo 
transporto priemones, admi-
nistracine tvarka nubaudė tris 
nusižengimus padariusius asme-
nis. Vytautui Pauriui (g. 1981 
m., Zarasų r. sav.) už vairavimą 
lengvai apgirtus (0,83 prom.) 
paskirta 800 eurų bauda, šešiems 
mėn. atimta teisė vairuoti ir 
vienus metus uždrausta vairuoti 
transporto priemones, kuriose 
neįrengti antialkoholiniai varik-
lio užraktai. Taip pat nubausti 
ir Nerijus Kmita (g. 1980 m., 
Kazlų Rūda, 1,11 prom.) bei 
Egidijus Koženiauskas (g. 1966 
m., Kazlų Rūda, 0,72 prom.). Jie 
irgi „premijuoti“ po 800 Eur, be 
to, šešiems mėn. prarado teisę 
vairuoti, o paskui vienus metus 
galės vairuoti tik tokias transpor-
to priemones, kuriose bus įrengti 
antialkoholiniai transporto prie-
monių variklio užraktai. 

Viktorija GERDŽIŪNIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos policijos 
komisariato vyriausioji tyrėja, 
atliekanti viršininko funkcijas

Marijampolės apskr. VPK 
Kelių policijos skyrius „suval-
kiečio“ skaitytojus prašo būti 
pilietiškus – jei pastebėsite 
neblaivų asmenį, vairuojantį 
bet kokią transporto priemonę, 
iškart skambinkite skubiosios 
pagalbos tarnyboms tel. 112.

Ričardo PASILIAUSKO iliustracija

Laiptinėje buvo rasta susprogdinta 
petarda. Policijos pareigūnai atlie-
ka tyrimą.

Vagys plėšia 
parduotuves

Pasibaigus COVID-19 karanti-
nui, atsigavo ir vagys. Vis daugiau 
registruojama pranešimų apie 
vagystes. 

Marijampolietė pranešė radusi 
išlaužtas buto duris Marijampolėje, 
Vytauto gatvėje. Žalą ji įvertino 
apie 300 eurų. Moters teigimu, 
taip įvyksta ne pirmą kartą.  

Gegužės 13-osios naktį, apie 
2.55 val., vagys vėl apiplėšė par-
duotuvę. Šį kartą, išdaužius langą, 
buvo įsibrauta į parduotuvę Kauno 
gatvėje. Nusikaltėliai iš prekių len-
tynų pagrobė alkoholio ir pabėgo. 
Preliminari žala siekia apie 800 
eurų. Praėjusią savaitę vagys taip 
nusiaubė parduotuvę Jaunimo 
gatvėje. Įtariamųjų kol kas nėra 
nustatyta.

Vilkaviškio rajono gyventojas 
pranešė, kad iš ganyklos Skardupių 
kaime pavogti 56 stiklo pluošto 
kuoliukai, 168 plastikiniai laikik-
liai su veržlėmis ir 1000 metrų 
virvės.

Aptiko narkotikų
Savaitgalį Marijampolės AVPK 

registravo nusikalstamas veikas, 
susijusias su narkotinėmis ir psi-
chotropinėmis medžiagomis.

Gegužės 15 d., apie 1 val. 
nakties, Šakių rajono kelyje Sin-
tautai–Veršiai–Šlamai policija pa-
tikrinti sustabdė automobilį „VW 
Golf“. Jį vairavo devyniolikmetis 
Šakių rajono gyventojas. Patruliai, 
atlikdami automobilio apžiūrą, 
vairuotojo durelių daiktadėžėje 
rado maišelį su folijoje įpakuota 
narkotine medžiaga. 

Gegužės 14 d., pusvalandis po 
vidurnakčio, Marijampolėje, Kau-
no gatvėje patruliavę pareigūnai 
tikrino praeivius. Pas 36 metų vyrą 
policija rado dvi suktines su augali-
nės kilmės narkotine medžiaga. Po 
geros valandos šioje gatvėje buvo 
apiplėšta parduotuvė. 

„Suvalkiečio“ informacija
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dĖMeSio
Mokolų kaimo bendruomenės 

susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 
27 d. 18 val.

Darbotvarkė:
1. Adreso pasikeitimas;
2. Finansinė ataskaita;
3. Einamieji klausimai.
Mokolų kaimo 
bendruomenės taryba  Užs. 555.

2022-05-27 18 val. kviečiamas 
Narto kaimo bendruomenės vi-
suotinis susirinkimas, kuris įvyks 
Liepynų g. 1, Narto k. 

Darbotvarkė: 
1. Narto kaimo bendruomenės 

įstatų keitimas ir tvirtinimas;
2. Narto kaimo bendruome-

ALYTUJE  I  S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3
+370 671 58058

MARIJAMPOLĖJE  I  J. Basanavičiaus a. 5
+370 672 07050

VILKAVIŠKYJE  I  Statybininkų g. 3-1
+370 670 69222

KYBARTUOSE  I  Darvino g. 16-1
+370 648 45222

ŠAKIUOSE  I  V. Kudirkos g. 98-2
+370 648 31666
�

VISOS ODONTOLOGIJOS 
PASLAUGOS – JUMS!  

sypsenosekspertai.lt

SVARBU! Teikiame protezavimo
paslaugas TLK lėšomis! Kviečiame
registruotis - DABAR!

Užs. 414.

Visa 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik šeštadienio  
laikraštis

Juridiniams 
asmenims

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

Mieli skaitytojai,
Jei dėl vienų ar kitų priežasčių 

nespėjote užsisakyti SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo bet kurios dienos.

Mūsų laikraštį 2021 metams galima užsisakyti 
Lietuvos pašto skyriuose ir „Suvalkiečio“ redakcijoje

 (Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).
Taip pat galite prenumeruoti internetu 
mokejimai.suvalkietis.lt

 PRENUMERATOS  KAINOS

Užs. 642.

Užs. 1550.

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. 104.

Užs. 565.

Užs. 385.

juodeliai kviečia!!!

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!

Skambink tel. +370 600 00515 ir gauk tau tinkamą pasiūlymą.
arba cv siųsk cv@juodeliai.lt. Užs. 540.

UAB ,,Juodeliai” stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų:
Marijampolės gamykloje, juodelių g. 8, nendriniškių k., Marijampolės sav.

pamainos operatoriui (1100–1500 Eur „į rankas“)
kiemo darbininkui (rąstų apdirbimui, 800 Eur „į rankas“)

kiemo darbininkui (650 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“)

jūrės gamykloje, Medelyno g. 4b, jūrės k., kazlų rūdos sav.
pamainos meistrui (1300–1500 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (1100–1300 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“)

akmenynų gamykloje, liepų g. 20, akmenynų k., kalvarijos sav. 
pamainos meistrui (900–1100 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (800–1000 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkai (700–750 Eur „į rankas“)

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

Užs. 566.

perka
Butą Marijampolėje. Siūly-

ti įvairius variantus. Tel. 8 683 
39264.  Užs. 532. 

Brangiai – mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355, 8 
660 66466. Užs. 37.

 
Brangiai – ūkio paskirties 

žemę ir kitus sklypus Marijam-
polės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 
Vilkaviškio sav. (gali būti apleis-
ti). Tel. +370 618 74777.  Užs. 649.

Visų markių automobilius 
(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 550.

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. 158.

Sendaikčius: knygas, indus, 
paveikslus, nuotraukas, pinigus, 
laikrodžius, medalius, gintarą  ir 
visa kita. Pasiima. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 57.

 
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. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.         
 Užs. 2100.

 
Buliukus auginti, nuo 2 mėn. 

amžiaus (x mėsinius arba pieninius). 
Tel. +370 654 93851.  Užs. 327.

 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

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

BRANGIAI – VERŠELIUS 
(mėsinius, juodmargius, „belgus“). 
Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 2099.

Siūlo darbĄ
Transporto įmonei Marijam-

polėje reikalingi: sunkiasvorių 
transporto priemonių šaltkalvis 
ir autoelektrikas; vyr. mechanikas 
sunkiasvorių transporto priemonių 
remonto priežiūrai ir darbo koky-
bės kontrolei; sunkvežimių salonų 
plovėjas-valytojas (-a). Tel. 8 698 
33217.  Užs. 592.

Ieškome pagalbinių darbuotojų 
statybose. Atlyginimas 800–1500 
Eur, atskaičius mokesčius. Tel. 
+370 665 92313.  Užs. 633.

Reikalingi KRAUTUVO VAI-
RUOTOJAI ir PAGALBINIAI 
DARBUOTOJAI gamyboje Kazlų 
Rūdoje. Atlyginimas 600–700 Eur 
per mėn. „į rankas“. Nemokamai 
vežame iš Vilkaviškio ir Marijampo-
lės. Susisiekite tel. 8 638 52472.   
 Užs. 631.

Siūlome darbą Kauno globos 
namuose prižiūrėti senelius (maiti-
nimas, higiena ir kt.). Neturinčias 
patirties apmokome. Lankstus 
darbo grafikas. Galimas apgyven-
dinimas. Alga nuo 950 eurų. Tel. 
+370 603 61117.  Užs. 648.

perdangų apšiltinimas specialia 
nauja įranga. Tel. 8 637 08726.  
 Užs. 596.

Suvirinimo, pjaustymo darbai. 
Atvykstame į vietą su visa reikiama 
įranga. Tel. 8 605 23593.  Užs. 518.

Sodo nameliai, terasos, pavė-
sinės. Virina vartus, tveria tvoras. 
Tel. 8 650 52655.  Užs. 549.

Vežame žvyrą, smėlį, plautą 
smėlį, skaldą, akmenukus. Tel. 
8 650 48645.  Užs. 502.

Holistinės sveikatos kabinetas. 
Nustačius stuburo, sąnarių pažei-
dimų, kraujotakos sutrikimų, už-
spaustų nervų ir kt. priežastis, pats 
organizmas pašalina problemas. Tel. 
8 620 92722.  Užs. 522.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, kapavie-
čių restauravimo darbai. Tel. 8 639 
93545.  Užs. 616.

Žemės arimas, frezavimas, vagų 
formavimas, pievų mulčiavimas, 
pjovimas. Tel. 8 659 94310.     
  Užs. 558.

paSlauGoS
Įvairiais kiekiais VEŽAME 

ŽVYRĄ, PLAUTĄ ŽVYRĄ, SMĖ-
LĮ, SKALDĄ, JUODŽEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234. Užs. 7.

Kasame tvenkinius, valome 
senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 534.

Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 
plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 535.

Santechnikos, suvirinimo, 
šildymo, vandentiekio, nuotekų 
sistemų montavimo, avarijų šali-
nimo darbai. Tel. 8 689 95542.   
 Užs. 162.

Dažome medinius, tinkuotus 
namus ir skardinius, šiferinius sto-
gus. Tel. 8 621 99958.  Užs. 579.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 481.

Gaminame paminklus, tvoreles, 
dengimo plokštes, stalviršius. Lieja-
me pamatus, klojame trinkeles. Tel.: 
8 652 28680, 8 698 47733.  

Užs. 320.

Nebrangiai gamina stumdomą-
sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 82.

 
Greitai ir kokybiškai montuo-

jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 2097.

 
Sienų šiltinimas užpildant 

oro tarpus termoputa. Tel. 8 628 
70999.  Užs. 333.

 
Dengiame stogus iš savo ir užsa-

kovo medžiagų. Lankstinių gamyba, 
montavimas. Tel. 8 678 29667.   
 Užs. 240.

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. 34.

 
Profesionalus pastatų apšiltini-

mas su ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Oro tarpų, uždarų ertmių, 

ĮvairūS
Sasnavos g., prie vet. klinikos, 

pabėgo pilkas katinėlis. Gal matėte 
ar priglaudėte, paskambinkit tel. 
8 611 19224.  Užs. 553.

ieško darbo
Ieškau bet kokio darbo (Mari-

jampolė ir Vilkaviškis). Tel. 8 689 
53747.  Užs. 556.

nės 2021 m. metinės finansinės 
atskaitomybės, veiklos ataskaitos 
tvirtinimas; 

3. Dėl dalyvavimo projekte 
„Nacionalinė parama kaimo ben-
druomenių veiklai 2022 m.“;

4. Narto kaimo bendruomenės 
2022 m. veiklos programos tvirti-
nimas;

5. Einamieji klausimai.
Narto kaimo bendruomenės 
pirmininkas  Užs. 650.
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NETEKTYS

Skvero g. 2A, BTA Kazlų Rūda draudimas. Tel. 8 618 32492.

(PRiENAi)

Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Kalvarijoje

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje

„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė) 
priimami skelbimai ir į kitus leidinius: 

Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 3,7 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

lošimas  nr. 1362 | data: 2022-05-15
Laimingi skaičiai: 
28 30 50 72 48 39 66 43 19 3 44 35 74 37 75 68 56 31 65 

23 2 73 14 70 57 10 26 51 25 49 53 7 33 61 60 17 45 69 71 54 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės), 64 55 47 27 58 6 32 9 46 13 
01 (visa lentelė).

Laimėjimai:
Visa lentelė – 4193 Eur, įstrižainės – 24 Eur, eilutė – 4 Eur, 

keturi kampai – 3 Eur.
Papildomi prizai:
0023473   automobilis „Fiat 500“,
014*710, 000*492, 022*210  – kvietimas į TV studiją,
0060721, 0206539 , 0007753, 0002901, 0264088 – preten-

dentas į butą Palangoje.

TELELOTO

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS

siūlo darbą:

Kreiptis: Gedimino g. 3A, Marijampolė. Tel. 8 685 67606

Užs. 637.

Užs. 635.

 
Skaldytas beržo, alksnio mal-

kas, stambias, mišrias supjautas ir 
nepjautas atraižas, smulkias – pra-
kuroms. Tel.: 8 681 21353, 8 642 
53133, 8 643 71094.  Užs. 381.

 
Alksnio, beržo, skroblo malkas: 

pjautas, rąstais, trinkomis ir pjau-
tas, nepjautas atraižas. Tel. 8 675 
03772.  Užs. 488.

Malkas, atraižas, plautas akmens 
anglis, granulines anglis, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 366.

Nuolat – statybinę medieną, 
atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 533.

 
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 
8 636 12593.  Užs. 491.

 
Vikių (70 %) ir avižų mišinį. 

Tinka sėti. Yra 4250 kg. Tel. +370 
611 58701.  Užs. 511.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS
UAB Rumšiškių paukštyno vie-

nadienius, 2–3 sav. mėsinius viščiu-
kus, 4–6 mėn. vištaites, ančiukus, 
žąsiukus. Tel. 8 685 78204.  

 Užs. 508.

PIRKITE AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO VIŠČIUKUS!

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 
VIŠTAITĖS, KALAKUČIUKAI

GEGUŽĖS 19 d., KETVIR-
TADIENĮ, prekiausime AB VIL-
NIAUS PAUKŠTYNO mėsiniais 
broileriniais vienadieniais (kaina 
– 0,90 Eur) ir paaugintais 3–4 sav.
ROSS-308 ir COBB-500 vakci-
nuotais viščiukais. Prekiausime 
Steponavičiaus ūkio dedeklėmis 
vakcinuotomis 3–4 mėn., rudomis 

olandiškomis, DOMINANTE veis-
lės raibomis, rudomis, juodomis, 
LEGHORNŲ veislės vištaitėmis, 
mėsiniais ančiukais, žąsiukais, 
vienadienėmis dedeklytėmis, paau-
gintais 7 sav. didžiaisiais mėsiniais 
BIG-6 veislės kalakučiukais, lesalais. 
Paaugintus paukščius prašome 
užsisakyti: Šunskuose – 7.45 val., 
Antanave – 8 val., Gavaltuvoje – 
8.10 val., Bagotojoje – 8.30 val., 
Višakio Rūdoje – 8.45 val., Jūrėje 
– 9 val., Kazlų Rūdoje – 9.10 val., 
Jūrės miestelyje – 9.30 val., Ąžuolų 
Būdoje – 9.45 val., Gudeliuose – 
10 val., Subačiškėse – 10.05 val., 
Plutiškėse – 10.10 val, Smilgiuose 
– 10.30 val., Sasnavoje – 10.40 
val., Puskelniuose – 10.55 val., 
Pietariuose – 11.10 val., Baraginėje 
– 11.25 val., Trakiškiuose – 11.35 
val., Marijampolėje (prie buvusio 
turgaus Klaipėdos g.) – 11.45 val., 
Patašinėje – 12 val., Igliškėliuose 
– 12.10 val., Igliaukoje – 12.20 
val., Šventragyje – 12.30 val., Gu-
deliuose – 12.40 val., Daukšiuose 
– 13 val., Varnupiuose – 13.10 val., 
Padovinyje – 13.20 val., Gyviškiuo-
se – 13.30 val., Kūlokuose – 13.35 
val., Netičkampyje – 13.50 val., 
Buktoje – 14.05 val., Želsvoje – 
14.10 val., Užgiriuose – 14.25 val., 
Liudvinave – 14.35 val., Liucinave 
– 14.45 val., Meškučiuose – 15 val., 
Jungėnuose – 15.15 val., Kalvarijoje 
– 15.20 val., Valavičiuose – 15.40 
val. Tel. 8 611 51770, Alvitas. 
Kalvarijos turguje sekmadieniais 
neprekiaujame!  Užs. 638.

8 sav. paršelius ir mėsinę parša-
vedę skersti. Tel. 8 611 50991.   
 Užs. 644.

PAUKŠČIŲ KURJERIS
PREKIAUSIME VAKCI-

N U O T O M I S  V I Š TA I T Ė -
MIS,  MĖSINIAIS VIŠČIU-
KAIS, ANČIUKAIS, ŽĄSIU-
KAIS, DIDŽIAISIAIS BIG-6 
KALAKUČIUKAIS(patinėliais)!!!

Gegužės 20 d. (penktadienį) 
prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
kurios gyvena 4–5 metus. 

Priimami užsakymai AB Vil-
niaus paukštyno išperintiems viena-
dieniams vakcinuotiems mėsiniams 
viščiukams. Taip pat paaugintiems 
2–4 savaičių.

Prekiausime S. Ludavičiaus ūky-
je 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. 641.

Mirė Liepa BALADINSKAITĖ, gim. 2020 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Birutė PAPEČKIENĖ, gim. 1934 m.
Palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Marija NEVDOMSKIENĖ, gim. 1935 m.
Palaidota Liudvinavo kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Mindaugas LABANAUSKAS, gim. 1965 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Vidas MINEIKA, gim. 1966 m.
Palaidotas Šunskų k. kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Roma PAUKŠTIENĖ, gim. 1934 m.
Palaidota Patilčių k. kapinėse.

------------------------------------------------------------------------------
Mirė Antanas ŠERKŠNAS, gim. 1950 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės „Diemedžio“ šarvojimo salėje 

(Bažnyčios g. 42).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 18 d. 11.00 val. Lydės į Seirijų k. 

kapines.
------------------------------------------------------------------------------

Mirė Kostas GRIMALAUSKAS, gim. 1956 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 18 d. 12.00 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines. 
------------------------------------------------------------------------------

Mirė Bronislovas Juozapas URBANAVIČIUS, gim. 1942 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 19 d. 14.00 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines. 

parduoda
3 kambarių butą Kauno g. (V 

aukštas iš 5, reikalingas kapitalinis 
remontas). Tel. 8 699 77444.   
 Užs. 486.

Centrinio šildymo katilą OPOP 
H 418 (maks. galingumas 18 kW). 
Tel. 8 652 14980.  Užs. 543.

Vežimą guminiais ratais ir 2 
poras pakinktų. Variklius, vandens 
siurblį, vidaus ąžuolines duris, 
plastikinius langus, lapų surinktuvą. 
Tel. 8 603 83579.  Užs. 542.

Chemikalų purkštuvą (300 
litrų). Kaina sutartinė. Tel. 8 687 
48560.  Užs. 557.

SKALDYTAS JUODALKS
NIO, BERŽO, UOSIO MAL
KAS. Tel. 8 610 45504. Užs. 1.

Supjautas ir nesupjautas juod-
alksnio atraižas (pakais), pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 645 34667.   
 Užs. 2.

KAPOTAS MALKAS IR RĄS
TELIUS. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 3.

Beržo, alksnio ir uosio skaldy-
tas malkas. Tel. 8 609 73915.   
 Užs. 4.

 
ĮVAIRIAS MALKAS RĄS

TELIAIS IR SKALDYTAS, 
ATRAIŽAS (PAKAIS). Tel. 8 
699 40234.    Užs. 5.

SKALDYTAS JUODALKS
NIO IR BERŽO MALKAS, 
ATRAIŽAS, PJUVENAS DID
MAIŠIUOSE. Tel. 8 690 27280. 
 Užs. 6.

Malkas – rąstais, supjautas, su-
kapotas ir stambias, sausas supjautas 
ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 489.

Atraižas pakais ir pjautas; mal-
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121  Užs. 490.

Įvairias malkas, skaldytas, su-
pjautas ir nepjautas, mišrias stam-
bias atraižas ir smulkias – praku-
roms. Tel.: 8 642 55133, 8 681 
21353, 8 643 71094.  Užs. 380.

pažintYS
54 m. vyriškis ieško gyvenimo 

draugės rimtai draugystei. Tel. 
8 617 47255.  Užs. 552.

naudotojus, būsimus ar esamus 
savininkus, kad VĮ Registrų centro 
matininkė Aušra Tumalavičienė 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1462) 2022-05-27 9:30 
val. vykdys žemės sklypo, esančio 
Marijampolės sav., Marijampolės 
m., Šakališkių 1-oji g. 51, ribų žen-
klinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos prašome kreiptis 
adresu: Laisvės g. 10, LT68306 
Marijampolė, el. p. Ausra.Tumala-
viciene@registrucentras.lt arba tel. 8 
635 33620.  Užs. 645.

Informuojame žemės sklypo, 
esančio Marijampolės sav., Liudvi-
navo sen., Ąžuolyno k., Kurmio 
25-oji g. 3, ir žemės sklypo proj. Nr. 
18 naudotojus, būsimus ar esamus 
savininkus, kad VĮ Registrų centro 
matininkė Aušra Tumalavičienė 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1462) 2022-05-27 13:30 
val. vykdys žemės sklypo, esančio 
Marijampolės sav., Liudvinavo sen., 
Kurmio 25-oji g. 5, ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos prašome kreiptis adresu: 
Laisvės g. 10, LT68306 Marijam-
polė, el. p. Ausra.Tumalaviciene@
registrucentras.lt arba tel. 8 635 
33620.  Užs. 646.

kadaStriniai 
MataviMai

Informuojame žemės sklypo 
(kad. Nr. 5138/6:115), esančio 
Raudeniškių k., Kalvarijos sav., 
savininką R. B., kad UAB „Saule-
neta“ matininkas Martynas Usonis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2442) gegužės 9 d. 11.00 
val. vykdė žemės sklypo, kad. Nr. 
5138/0006:185, esančio Raudeniš-
kių k., Kalvarijos sav., ribų ženkli-
nimo darbus. Dėl ribos derinimo 
prašome kreiptis iki 2022-05-31. 

Prireikus išsamesnės informaci-
jos prašome kreiptis į UAB „Saule-
neta“ adresu: Vasario 16-osios g. 5, 
Marijampolė, el. paštu sauleneta@
gmail.com arba telefonu 8 670 
97597.  Užs. 639.

Informuojame žemės sklypo, 
esančio Marijampolės sav., Mari-
jampolės m., Šakališkių 1-oji g. 53 
(kadastrinis Nr. 1801/0010:0125), 



2022 m. gegužės 18 d.16 psl.

ketvirtadienį
Celestino, Gilvino ir 

Tauro vardadieniai.
Saulė teka 5.08 val., leisis 

21.23 val. Dienos ilgumas 
16.15 val. 

Mėnulis pilnatis.

penktadienį
Alfredos, Vygintės ir 

Bernardino vardadieniai.
Saulė teka 5.07 val., leisis 

21.25 val. Dienos ilgumas 
16.18 val. 

Mėnulis pilnatis.

šiandien 
Julitos, Rytės ir Eriko 

vardadieniai.
Saulė teka 5.10 val., leisis 

21.21 val. Dienos ilgumas 
16.11 val. 

Mėnulis pilnatis.

Ger bia mi PRENUMERATORIAI, jei negavote laikraščio, 
pra šo me skambinti į Lietuvos paštą tel. 8 700 55400.

kur eiti?

orai

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

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

Algis Vaškevičius (aktualijos, kultūra, bendruomenės) .................. tel. (8 343) 54350, el. p. algis@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.

Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Černiauskaitė ... tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 

Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė ............... tel. 8 616 53041, el. p. buhalterija@suvalkietis.lt

Prenumerata, skelbimai internetu – mokejimai.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 3330.                       Užsakymo Nr. 39.   

Projekto „Jokia paslaptis“ parama – 5 500 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 11 500 Eur.

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

GEGUŽĖs 18–19 DiENOMis
Didžiojoje salėje:

„Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“ (Vokietija, Australija, anima-
cinis, V). Dubliuota lietuviškai. 18–19 d. 15 val. Bilietas – 5,50 
Eur, vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur.

„Operacija „Mincemeat“ (JAV, D. Britanija, karinė drama, 
N-13) 18 d. 17.15 val. Bilietas – 6,30 Eur.

„Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ 2D (JAV, 
nuotykių, N-13) 18 d. 19.45 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Mažojoje salėje:
„Kur dingo Ana Frank?“ (Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, 

Izraelis, Nyderlandai, animacinis, N-7). Įgarsinta lietuviškai. 18–19 
d. 15.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 4 Eur. 

„Menki juokai“ (Norvegija, komiška drama, N-13) 18–19 d. 
17.30 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Eskortės“ (Lenkija, erotinė drama, N-18) 18–19 d.  19.30 val. 
Bilietas – 4,80 Eur.

Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija tel. +370 666 32438

Bronei LAVINSKIENEI
Tavo metai – kaip puokštė lelijų,
Tavo dienos – kaip laukas žiedų,
Tavo siela lai šalčio nebijo,
O širdis tenebijo audrų.
Tegul naktys nebūna bemiegės,
Dienos būna prasmingos darbais,
Tegul šypsena lūpose žaidžia,
Tegul laimė dabinas žiedais! 
80-mečio jubiliejaus proga sveikina vaikai, anūkai ir proanūkiai. 

Užs. 541.

Gegužės 21 d. 11 val. Bulotų 
namuose (P. Vaičaičio g. 16) 
Marijampolės krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus muziejus kviečia 
į susitikimą-diskusiją prie kavos 
puodelio.

Kartu su paveldo komunika-
cijos tyrinėtoju, VU Komunika-
cijos fakulteto dekanu, prof. dr. 
Rimvydu Laužiku ir energingais 
socialinių projektų vadovais Aiste 
Rutkauskiene ir Vladu Polevičiu-
mi naujai pažvelgsime į muziejus, 
jų reikšmę, paveldo komunikaciją 

Kultūros renginiai 
gegužės mėn.

Marijampolėje
Kultūros centre

Veikia Indrės Siaurusevičiūtės 
kūrybos darbų paroda (Magdale-
nos Birutės Stankūnienės menų 
galerijoje).

Veikia Raimondo Dailidavi-
čiaus tapybos darbų paroda (II 
a.).

Veikia Andriaus Narvičiaus fo-
tografijų paroda „Klajos“ (I a.).

18 d. 13 val. – edukacija „Kaip 
gimsta muzika“ (Liudvinavo sky-
riuje).

19 d. 17.30 val. – koncertas 
„Mamai, tėtei ir gimtinei“. Da-
lyvauja choras „Vyturėlis“ (dailės 
galerijoje).

19 d. 18 val. – filmų vakaras 
jaunimui ir diskusija „Sukrečiantis 
kinas“, dalyvauja psichologė A. 
Čereškienė  (mažojoje salėje).

19 d. 19 val. – laidos „Laikyki-
tės ten“ filmavimas.

20 d. 13 val. – Rygiškių Jono 
gimnazijos 155 metų jubiliejaus 
šventė.

25 d. 17 val. – Marijampolės 
savivaldybės meno mėgėjų kūrybos 
parodos atidarymas (II a.)

25 d. 18 val. – teatralizuotas 

koncertas „Mes mylime Marijam-
polę“.

26 d. 17 val. – Meno mokyk los 
baigiamasis mokslo metų koncer-
tas.

Marijampolės krašto 
ir Prezidento 

Kazio Griniaus muziejuje
Veikia paroda „230 metų Mari-

jampolės savivaldai“ („Saulėračio“ 
galerijoje).

Veikia Zenono Skinkio (Vil-
kaviškis) medžio darbų paroda 
„Liepos monologai“ (rūsyje).

Veikia paroda iš muziejaus 
fondų „Rankšluosčiai“ (Prezidento 
Kazio Griniaus muziejuje).

Dramos teatre
19 d. 18 val. ir 20 d. 18 val. 

– Marijampolės dramos teatro 
jaunimo studijos premjera: Ma-
rijos Korenkaitės „Pabėgimas į 
Akropolį“.

Kasos darbo laikas: pirma-
dienį–penktadienį 12–14 val. ir 
17–18 val. Tel. 8 667 01110.

Petro Kriaučiūno 
viešojoje bibliotekoje

Iki 20 d. veikia paroda „Pažink 
kultūros paveldą“ (konferencijų 
salėje I a.).

Veikia Suvalkijos socialinės glo-
bos namų gyventojos Nedos Dau-

ir savanorystę.
Savanorystė muziejuje – ne tik 

puiki proga pažinti jo užkulisius, 
bet ir galimybė įnešti naujų idėjų, 
kurti muziejų tokį, apie kokį sva-
jojate. Savanoriauti gali visi, am-
žius – ne riba! Renginyje laukiama 
visų – ir jaunimo, ir vyresnių.

Išankstinė registracija tel. (8 
343) 54575 arba el. paštu markr-
muziejus@gmail.com.

Parengta pagal muziejaus 
informaciją

gulienės portretų paroda „Garbės 
piliečiai“ (mažojoje salėje).

Veikia paroda „Lietuvos spau-
dos fotografija 2021“ (didžiojoje 
salėje).

19 d. 17 val. – Egidijos Lau-
menskaitės knygos „Laiko šauks-
mas“ pristatymas (mažojoje sa-
lėje).

Draugystės bibliotekoje
25 d. 15 val. – Sauliaus Ka-

pitonovo kvilingo darbų parodos 
„Pavasario žiedai“ atidarymas.

26 d. 16 val. – susitikimas su 
rašytoja Loreta Jastramskiene, 
naujos knygos „Visada, Tėve, bus 
Amerika“ pristatymas.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris 
menų galerijoje

19 d. 17.30 val. – Jolitos Lin-
kevičiūtės knygos „Paryžiaus siel-
rankšluosčiai. Pranas Gailius“ pri-
statymas ir susitikimas su autore.

Veikia išeivijos dailininkų dar-
bų paroda „Sūduviai pasaulyje: 
Viktoras Petravičius, Adolfas Va-
leška, Viktoras Vizgirda“, skirta 
Sūduvos metams.

Plokščiuose (Šakių r.)
21 d. nuo 11 val. – „Vaiguvos 

diena“: parodų atidarymas, kolek-
tyvų pasirodymai, bendruomenių 
turgelis, mokymai, vakaro žygis.

Šiandien bus giedra, šiek tiek debesų bus tik vakare, lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės vakarų, 4–5 m/s. Temperatūra – 12–15 laipsnių šilumos. Ket-
virtadienio naktį temperatūra bus 4–5, dieną šils iki 19 laipsnių. Lietus nenumatoma, bus debesuota su pragiedruliais, vakarų vėjas 4–6 m/s. Penktadienio 
naktį bus apie 15, dieną – 15–19 laipsnių šilumos. Dieną vakarų vėjas pūs 8–9, gūsiais iki 14 m/s. Bus debesuota su pragiedruliais, vietomis tikėtinas 

nedidelis lietus. 

kviečiaMe dalYvauti
„Muziejus, paveldo komunikacija 

ir savanorystė“


