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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

na, nesidomite elektros energetika 
ir nesekate rinkos kainų elektros 
biržoje. Ekspertai tokiu atveju 
pataria rinktis fiksuotas kainas. 
Vis tik, nors ir sakote, kad „nieko 
aš ten nesuprantu“, atsiverskite 
Valstybinę energetikos reguliavi-
mo tarnybos (VERT) svetainę, 
kurioje, be daugybės klausimų-
atsakymų ir kitos svarbios infor-
macijos yra ir skaičiuoklė, kurioje, 
įrašę savo vidutiniškai suvartojamą 
elektros energijos kiekį, matysite, 
kokie tiekėjai, ką ir už kiek jums 
siūlo (https://skaiciuokle.vert.lt/). 
Tiesa, čia reikia laiko ir kantry-
bės – pasirinkimų tiek, kad galva 
gali susisukti. Įdomu, kas sukūrė 
tokią „tobulą“ skaičiuoklę? Bet, jei 
turite marias laiko (jei neturite šei-
mos, kurią reikia maitinti, namų, 
kuriuos reikia tvarkyti, ūkio, kurį 
reikia apeiti, vaikų, kuriuos reikia 
vežioti į mokyklas, būrelius, jei 
laisvalaikio neskiriate filmams, 
koncertams ar knygoms ir t. t.), 
tai sėkmės besidomint visais visų 
tiekėjų siūlymų niuansais. Galbūt 
rasite tobulą. 

(Nukelta į 3 psl.)

Algis VAŠKEVIČIUS

Į ministerijos kiemą su-
sirinko gausus svečių būrys. 
Renginyje Marijampolės 
tautodailininkams atstova-
vo juostų audėja Laimutė 
Kraukšlienė ir kubilininkys-
tės amato atstovas Vitalius 
Striuogaitis. 

– Į renginį buvo kvie-
čiami Tautinio paveldo pro-
dukto sertifikatus turintys 
kūrėjai. Man tikrai nelengvai 
pavyko gauti šį sertifikatą, ir 
džiaugiuosi turėjusi galimy-

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Kaip pasirinkti?
Vieni pasirinkimą lygina su 

rusiška rulete – ką bepasirinksi, vis 
tiek tai bus rizikinga ir pasekmės 
nenuspėjamos. Kiti sako, kad rei-
kia susirašyti visus nepriklausomus 
tiekėjus ant lapo, užsimerkti ir 
durti pirštu – ant kurio pataikei, tą 
ir rinkis (ir vertinti tai kaip likimo 
ženklą). Treti filosofiškai svarsto, 
kad net karą Ukrainoje, patogiai 
sėdint fotelyje, koordinuoti kur 
kas lengviau nei pasirinkti nepri-
klausomą elektros tiekėją, sėdint 
ant to paties fotelio. O jei mus 
bando sugundyti „premijomis“, 
kad pasirinktume tam tikrą tiekė-
ją, būkime itin atidūs – nemoka-
mas sūris būna tik spąstuose. 

O dabar rimtai
Į ką atkreipti dėmesį ir ko 

klausti konsultanto, kuris mums 
skambina telefonu ir spaudžia 
(asmeniškai teko tai patirti) jau 
dabar pasirašyti sutartį ar re-
zervuoti siūlomą kainą? Pirma 
– klauskite, kokiam laikotarpiui 
būtų sudaroma sutartis? Jei siūlo 

Patarimų daugybė, bet pasirinkti 
elektros tiekėją sunku

Birželio 18-oji. Diena, iki kurios visi turėtume būti pasirašę elektros tiekimo sutartis su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais. Kitu atveju lemputės žibinimas 
(šaldytuvo šaldymas, mikrobangų krosnelės, kavos aparato ir kitų prietaisų įveiklinimas (koks baisus žodis, bet vartotinas) kainuos daugiau. Jei tokios sutarties nepa-
sirašysime, lemputė namuose degs, bet už garantinį elektros tiekimą mokėsime gerokai brangiau. 

Sūduvos metams skirtas renginys – Vilniuje
Praėjusį šeštadienį Lietuvos žemės ūkio ministerija pakvietė į Vilniuje, šios ministerijos kieme, vykusį renginį, 

skirtą paminėti šiemet minimiems Sūduvos metams. Renginyje dalyvavo Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 
Šakių, Vilkaviškio, Prienų ir Kauno rajono savivaldybių tautodailininkai ir amatininkai bei Sūduvos krašto 
liaudiškos ir šiuolaikinės muzikos ansambliai ir šokių grupės.

bę savo austas juostas pristatyti 
Vilniuje. Buvo įdomu pamatyti 
ir kitų tautodailininkų kuriamus 
darbus, pabendrauti su kolegomis. 
Didelį įspūdį man paliko Vilka-
viškio „Mažosios audimo artelės“ 
narių darbai. Gaila, kad renginyje 
buvo mažokai lankytojų, nes 
tądien sostinėje vyko ir „Gatvės 
muzikos dienos“ renginiai, be to, 
ir oras pasitaikė prastokas, – sakė 
L. Kraukšlienė.  

Renginio metu buvo audžia-
ma ir Sūduvos metams paminėti 
skirta juosta.

Pasak renginyje dalyvavusios 

Marijampolės savivaldybės švie-
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausiosios specialistės Vilijos 
Dulskės, daug iniciatyvos ir pa-
stangų šiam renginiui organizuoti 
kartu su Žemės ūkio ministerija 
įdėjo ir Marijampolės regiono 
plėtros taryba bei jos kolegijos 
pirmininkas Šakių meras Edgaras 
Pilypaitis, kuris renginyje ir pats 
padainavo. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijai renginyje atstova-
vo jos direktoriaus pavaduotojas 
Arvydas Bajoras. Jis kartu su kitų 
savivaldybių oficialiais asmenimis 

buvo susitikęs ir su 
žemės ūkio ministru 
Kęstučiu Navicku.

Šventės muzi-
kinėje programoje 
dalyvavo ir Sūduvos 
krašto folklorą prista-
tė Marijampolės kul-
tūros centro folkloro 
kolektyvas „Žibiny-
čia“, vadovaujamas 
Žydrūno Rutkausko, 
ir šio centro moder-
naus folkloro grupė 
„Balti vėjai“ (vad. 
Artūras Petraška).  

Renginyje tautines juostas pristatė L. 
Kraukšlienė.

Marijampolės savivaldybės administracijos nuotrauka

72 mėnesius (suskaičiuokime – tai 
net šešeri metai!), kažin, ar verta 
– gyvenimas nenuspėjamas, per 
tiek laiko daug kas gali keistis. Sa-
kykime, keičiate gyvenamąją vietą 
– ką prarastų klientas, nutraukęs 

sutartį, kokie mokesčiai 
ar baudos jam būtų tai-
komi? O ir jau minėtą 
„premiją“, kurią gavo-
me pasirašydami sutartį, 
ko gero, tektų grąžinti. 

Palankiau vertinti-
nos sutartys, kuriose 
numatytas sutarties 
sąlygų keitimas arba 
išėjimas (pavyzdžiui, 
po metų), jeigu tiekė-
jas nepatinka, jei at-
sitiko kokios nors  iš 
anksto nenumatytos 
gyvenimo korekcijos. 
Taigi palankesnės yra 
trumpalaikės sutar-
tys. 

Jeigu rinkotės ne-
priklausomą elektros 
tiekėją besdami pirštu 
ant jau minėto popie-
riaus lapo, tai, tikėti-

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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MieSto kaSdienybė

kalvarijoS Savivaldybėje

Marija BURBIENĖ

Kai Marijampolėje prasidė-
jo naujoviškas miesto centro 
tvarkymas, tarp miestelėnų kilo 
nepasitenkinimas. Ant šono virto 
plačiašakės, medumi kvepėjusios 
liepos, žiedų žvakes į viršų kėlę 
kaštonai Vytauto, Gedimino, V. 
Kudirkos ir kitose gatvėse. Visgi 
kaip ir visos audros, taip ir ši, 
praėjo. Kaip ir buvo žadėta, vietoje 
„kaimietiškų“ medžių pasodinti 
miestietiški. Miestas nušvito nau-
jomis spalvomis, tapo šviesesnis, 
tarsi erdvesnis. 

Žmonės tai taip pat įvertino – 
mažiau krentančių lapų, mažiau 
rūpesčio. Deja, viskas keičiasi.

– Ar tai naujos miesto tvarky-
mo tendencijos, ar dabar atėjo eilė 
tokiam „grožiui“?! – paskambinu-
si į redakciją stebėjosi marijam-
polietė Kristina B. – „Kam išvis 
tų medžių reikia?“ – turbūt taip 
nutarė tie, kurie prie buvusios 
Muzikos mokyklos J. Dailidės 
gatvėje buvusį parkelį sulygino su 
žeme, o jo vietoje supylė skaldą, 
paklojo trinkeles. Nei medelio, 
nei krūmelio, nei gėlelės… Plynė! 
O joje – sovietiniai pastatai, tiesa, 
dabar vienas „šiuolaikinamas“ – 
renovuojamas. Bet ar bus dėl to 
gražiau? Ar vietoje parkelio taip 

Vėliau gausi eisena su gimnazijos 
vėliavomis nusidriekė per miesto 
centrą į Šv. arkangelo Mykolo ma-
žąją baziliką, kur šv. Mišias už visą 
didžiulę gimnazijos bendruomenę 
– dabartinius ir buvusius mokinius, 
pedagogus, taip pat mirusius jos 
narius, aukojo buvęs gimnazijos 
auklėtinis kun. Kęstutis Žemaitis. 
Mišiose giedojo gimnazijos mišrus 
choras, vadovaujamas mokytojos 
Audronės Stočkuvienės. 

Penktadienį jubiliejinės iškil-
mės vyko Kultūros centre. Iškil-
mingame minėjime Rygiškių Jono 
gimnazijos direktorius Vilhelmas 
Petkevičius įteikė būriui pedago-
gų padėkos raštus už gimnazijos 
vardo garsinimą paruošiant gim-
nazistus šalies moksleivių olimpia-
doms ir konkursams. Gimnaziją 
pasveikinti atvyko Seimo narių, 
Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda, kiti Savivaldybės 
administracijos atstovai, Savival-

dybės tarybos na-
riai, savivaldybės 
ugdymo įstaigų 
vadovai ir atstovai, 
buvę ir dabartiniai 
mokiniai, pedago-
gai. Gimnazijos 
vadovai priėmė 
daugybę dovanų ir 
išklausė nuoširdžių 
sveikinimo žodžių. 
Po to buvo paro-
dyta gimnazistų 
parengta meninė 
kompozicija „Laiš-
kai iš praeities“, 
kurioje skambėjo 
ištraukos iš garsių 

buvusių gimnazistų laiškų. Savo 
jaudinančius laiškus gimnazijai 
nuo dabartinės kartos parašė 
ir perskaitė abiturientai Gabija 
Dubauskaitė ir Džiugas Arma-
navičius. 

Šeštadienis buvo skirtas buvu-
sių mokinių ir mokytojų susitiki-
mams – diena pavadinta „Su meile 
gimnazijai“. Buvę gimnazistai, 
pedagogai apžiūrėjo gimnaziją, 
muziejų, fojė parengtą nuotraukų 
ekspoziciją. Visus saldumynais 
vaišino „Mantinga“. Susirinkę 
aktų salėje buvusių auklėtinių 
laidų atstovai išsakė linkėjimus 
gimnazijai, pasidalijo prisimi-
nimais. Atvyko net 1957 metų 
laidos atstovų, kurie prisiminė lai-
kus, kai vyko gimnazijos trečiojo 
aukšto statybos ir gimnazistams 
teko nešioti statybines atliekas, 
o už tai jie gavo dovanų kelionę 
į pajūrį. 

„Suvalkiečio“ informacija

ir bus automobilių stovėjimo 
aikštelė? Gal netgi mokama?! – 
klausia „Suvalkiečio“ skaitytoja.

Su p. Kristinos išsakytais prie-
kaištais ir klausimais supažindi-
nome Marijampolės savivaldybės 
Architektūros ir teritorijų plana-
vimo skyriaus vedėją, vyriausiąjį 
architektą Arvydą Bekerį. 

Vedėjui ši akis badanti „naujo-
vė“ jau seniai neduoda ramybės, 
ir atsirado ji kartu su naujaisiais 
buvusios Muzikos mokyklos 
savininkais (įvardinti jų miesto 
vyriausiasis architektas nesiryžo). 
Pasirodo, parduotas buvo tik 
sklypas iki pastatų (žiūrint nuo 
V. Kudirkos gatvės), o valstybinėje 
žemėje buvęs skveras naujųjų savi-
ninkų buvo užgrobtas ir jo vietoje 
įrengta aikštelė.

– Prie buvusios Muzikos mo-
kyklos link V. Kudirkos gatvės 
skveras yra savavališkai panaikin-
tas. Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija yra užfik-
savusi savavališkos statybos atvejį 
ir nurodžiusi pašalinti padarinius 
– atstatyti skverą. Tačiau galimi 
kaltininkai sprendimą apskundė 
teismui, nes teigia, kad ne jie įren-
gė tą aikštelę. Vyksta teisminiai 
ginčai, – situaciją pakomentavo 
p. A. Bekeris.

Skvero vietoje naujieji buvusios Muzikos mokyklos pastatų savi-
ninkai įrengė automobilių stovėjimo aikštelę. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Vietoje parkelio – 
skalda ir trinkelės

Jau kuris laikas marijampoliečiai stebi šį „apsinuoginimą“. 
Pačiame miesto centre, prie buvusios Muzikos mokyklos pastatų 
tiesiog akyse „ištirpo“ jaukus parkelis, atidengdamas baltų plytų 
pastatus. Vietoje medžių – trinkelės ir skalda. „Ar taip ir bus ply-
nė?“ – klausia jie. 

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Pagerės kelių būklė
Pritarta sprendimui dėl Kal-

varijos kelių priežiūros ir plėtros 
programos finansavimo lėšų 
paskirstymo ir naudojimo Kal-
varijos savivaldybės susisiekimo 
infrastruktūros objektams finan-
suoti. Patvirtintas 2022–2024 
m. Kalvarijos savivaldybės kelių 
ir gatvių paprastojo ir kapitalinio 
remonto trejų metų prioritetinis 
sąrašas, kaip prašė VĮ Lietuvos 
automobilių kelių direkcija.

Iš Kelių priežiūros ir plėtros 
programos finansavimo lėšų bus 
asfaltuojami žvyrkeliai, pagerės 

susisiekimas, sumažės dulkių 
kiekis, padidės eismo saugumas 
ir kokybė. Suremontuoti ruožai 
pagerins administracinių centrų 
pasiekiamumą.

Laimingųjų sąraše – kapi-
taliniai remontai Kalvarijos J. 
Kubiliaus, J. Kanclerio, Laukų, 
J. Basanavičiaus, Alyvų gatvių, 

Vasario 16-osios g. (atkarpa nuo 
P.Klimo g. iki S. Nėries g.), San-
takos kaimo vietinės reikšmės 
kelias Zubriai–Santaka–Dam-
bauka–Kalvarija (Vilties g.), 
Liubavo seniūnijos Pagraužių 
k. Tėviškės g., bus rekonstruota 
Kalvarijos Naujosios g. atkarpa 
nuo Vytauto g. iki Kęstučio g. 

Kelių ir gatvių paprastojo 
remonto sulauks Trakiškių, Su-
valkėlių, Akmenynų, Aistiškių, 
Sangrūdos kaimų ir kai kurios 
Kalvarijos miesto gatvės. 

Savivaldybės taryba priė-
mė sprendimą dėl savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio 
nekilnojamojo turto perdavimo. 

Nuspręsta perduoti valstybės 
nuosavybėn kelią „Senoji Ra-
diškė–Naujieji Alksnėnai“, kuris 
šiuo metu nuosavybės teise pri-
klauso Kalvarijos savivaldybei. 
Priėmus šį sprendimą, kelio 
projektavimo, rekonstrukcijos 
darbus atliks kelio savininkas.

Atsižvelgta 
į gyventojų nuomonę
Savivaldybės teritorijoje (plo-

tas – 441 kv. km) teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintos tik 
Kalvarijos miesto ribos. 

(Nukelta į 3 psl.)

Praėjęs savaitgalis pažymėtas 
seniausios ir garsiausios regiono 
gimnazijos jubiliejumi. Rygiškių 
Jono gimnazija minėjo 155-ąsias 
metines.

Jubiliejiniai renginiai prasi-
dėjo jau anksčiau, rašėme apie 
konferenciją „Mokyklą kuria 
žmonės: nuo senosios Marijam-
polės gimnazijos iki Rygiškių Jono 
gimnazijos“. 

Jubiliejaus minėjimas prasidė-
jo dar trečiadienį, kai gimnazistų 
klasės padovanojo savo mokyklai 
sakurų sodelį, pasodindamos po 
medelį. 

Ketvirtadienį buvo Padėkos 
diena. Gimnazijos bendruomenė 
meiliai apkabino visą gimnazijos 
pastatą, susikibdama rankomis į 
didžiulį draugišką ratą. Mokiniai 
per ilgąją pertrauką surengė kon-
certą savo mokyklai, pristatydami 
savo sveikinimus – klasės paruošė 
po  šokį, dainą ar kas ką sugalvojo. 

Gimnazistai savo mokyklai dovanoja šokį.

Apjuosti gimnaziją gyvąją grandine – vienas iš šventės momentų.

Gimnazijos archyvo nuotraukos

Paminėtas garbingas Rygiškių 
Jono gimnazijos jubiliejus – 155

Numatomi pokyčiai
Pirmadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje darbas vyko sklandžiai – iš devynių klau-

simų tik vienas atidėtas kitam posėdžiui. Kai kurie sprendimai svarbūs visiems gyventojams (ir 
savivaldybės svečiams taip pat), o kai kurie palies tik tikslines grupes – jaunimą, mokinius ir mo-
kytojus. 
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(Atkelta iš 1 psl.)
Dar vienas nemalonus pastebė-

jimas ir nieko asmeniško – aukš-
tesnes nei kitų tiekėjų kainas siūlo 
mums jau daugelį metų pažįstama 
UAB „Ignitis“, kurią daugelis iki 
šiol „pagal nutylėjimą“ renkasi 
(įmonė šią žmonių savybę, atrodo, 
puikiai „perkando“ ir tai išnaudoja 
savo rinkodaroje). 

Apie kompensacijas
Energetikos ministerija yra 

informavusi, kad Seimas gegužės 
12 d. pritarė Energetikos, Gamti-
nių dujų bei Elektros energetikos 
įstatymų pakeitimams, kuriais 
valstybės biudžeto lėšomis iš dalies 
kompensuojamos elektros ener-
gijos ir gamtinių dujų kainų au-
gimą buitiniams ir nebuitiniams 
vartotojams. 

Elektros ir dujų kainų kom-
pensavimui gyventojams numa-
tyta skirti 570 mln. eurų (iš jų 
elektros kainų augimo kompen-
savimui – 380 mln. eurų). Kom-
pensacijų verslo įmonėms suma 
sieks 120 mln. eurų. 

Elektros tiekimo brangimas 
iš dalies bus kompensuojamas 
visiems elektros energijos bui-
tiniams vartotojams. Kompen-
sacijos buitiniams vartotojams 
administravimą atliks ESO, o 

Patarimų daugybė, 
bet pasirinkti elektros 

tiekėją sunku
pritaikytos kompensacijos dydis 
privalės bus nurodytas kiekvienoje 
buitinio vartotojo sąskaitoje. 

Kompensacijų taikymą pla-
nuojama pradėti nuo 2022 m. 
liepos 1 d. ir jas nustatyti ne ilgiau 
kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Šią savaitę Vyriausybės posėdy-
je turėtų būti patvirtintas subsidi-
jos dydis bei minimalus tarifas. 

Audras ir diskusijas internete 
sukėlė informacija, kad varto-
tojams būtų kompensuojami 
tarifai, viršijantys 23 centus už 
kilovatvalandę, tačiau yra ir viena 
sąlyga – maksimali nuolaida būtų 
ne didesnė nei devyni centai už 
kilovatvalandę. Bet Energetikos 
ministerija akcentuoja, kad šie 
skaičiai dar gali keistis (laukiame 
šiandien vykstančio Vyriausybės 
posėdžio rezultatų). Energetikos 
ekspertas Vidmantas Jankauskas 
viešai yra atkreipęs dėmesį į prak-
tinę dilemą – „Jei būtų aišku, kad 
kompensacijos mechanizme išliks 
23 centų už kilovatvalandę pla-
nuojama kaina ir devynių centų 
nuolaida, nepermokės tie gyvento-
jai, kurie pasirinks tiekėją, siūlantį 
iki 32 centų už kilovatvalandę“.

Šia tema „Suvalkietis“ domisi 
ir toliau, būsimuose numeriuose 
ketiname pateikti aktualią infor-
maciją.

Kęstutis Juškevičiai iš daugelio be-
sisiūlančių pasirinko dėl kainos. 

Vieni apsisprendė, kiti delsia ir skaičiuoja nuostolius

Numatomi pokyčiai
Alksninės kaimą. Iš 26 turinčių 
teisę dalyvauti apklausoje Margų 
kaimo gyventojų apklausoje da-
lyvavo 17: 8 gyventojai pasirašė 
už, 9 – prieš pavadinimo keitimą. 
Atsižvelgiant į tai, Margų kaimo 
pavadinimas nekeičiamas.

Šiems apklausos rezultatams 
Tarybos posėdyje buvo pritarta, 
taigi parengtus Kalvarijos se-
niūnijos gyvenamųjų vietovių 
teritorijų ribų nustatymo planus 
bus galima teikti derinimui.

Liubavo pagrindinė 
mokykla taps Sangrūdos 

gimnazijos skyriumi
Pritarta sprendimo projektui 

dėl Liubavo Juozo Montvilos 
pagrindinės mokyklos reorgani-
zavimo iki 2022 m. rugpjūčio 31 
d., prijungiant ją prie Sangrūdos 
gimnazijos. 

Sangrūdos gimnazija, kaip ju-
ridinis asmuo, po reorganizavimo 
tęsia savo veiklą, o Liubavo Juozo 
Montvilos pagrindinė mokykla 
tampa Sangrūdos gimnazijos 
Liubavo skyriumi. 

Reorganizavimo tikslas – op-
timizuoti savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklą, jų 
valdymą ir veiklą, racionaliai ir 
tikslingai naudoti materialinius, 
finansinius ir intelektinius ištek-
lius bei įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nuta-
rimą „Dėl mokyklų, vykdančių 
formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvir-
tinimo“.

Į(si)darbinimo programa 
jaunimui ir darbdaviams
Patvirtinta Kalvarijos savival-

dybės jaunimo vasaros užimtu-
mo ir integracijos į darbo rinką 
programa. Ji skirta savivaldybės 
teritorijoje gyvenamąją vietą 
deklaravusiam jaunimui nuo 14 
iki 29 m. Programa finansuoja-
ma savivaldybės ir (ar) valstybės 
biudžeto lėšomis nustatyta tvarka 
ir vykdoma savivaldybės teritori-
joje. Joje gali dalyvauti smulkiojo 
ir vidutinio verslo subjektai, kurie 
veiklą vykdo savivaldybės teritori-
joje, ūkininkai, asmenys, besiver-
čiantys individualia veikla. 

Informacija apie Programos 
įgyvendinimą viešinama savival-
dybės interneto svetainėje (www.
kalvarija.lt), savivaldybės platfor-
mos „Facebook“ puslapyje, Kal-
varijos atviroje jaunimo erdvėje 
„Vietukė“ , švietimo įstaigose.

Maksimalus kompensaci-
jos dydis darbdaviui už vieną 
įdarbintą jauną žmogų Progra-
mos vykdymo laikotarpiu – 500 
(penki šimtai) eurų. Maksimalus 
įdarbintų jaunuolių skaičius, už 
kurį darbdavys gali gauti kom-
pensaciją, – trys. Maksimalus 
kompensacijos dydis vienam 
darbdaviui Programos laikotarpiu 
– 1500 (vienas tūkstantis penki 
šimtai) eurų. 

Užs. 250.

(Atkelta iš 2 psl.)
Kitų gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribos yra sąlyginės ir 
daugeliu atvejų nesutampa su 
namų valdų ir žemės sklypų ri-
bomis, stabiliais kraštovaizdžio 
kompleksais ir objektais, van-
dens telkiniais, keliais, gatvėmis 
ir kitais objektais. Užstatytose 
teritorijose gyvenamųjų vietovių 
riba eina per naudojamus ar 
nuosavybės teise fiziniams ar juri-
diniams asmenims priklausančius 
žemės sklypus, statinius (t. y. 
dalis sklypo ar statinių patenka į 
kitą gyvenamąją vietovę). Dėl to 
iškyla problemų gyventojams re-
gistruojant nekilnojamąjį turtą. 

Šiuo metu vyksta Kalvarijos 
seniūnijos gyvenamųjų vietovių 
teritorijų ribų nustatymo dar-
bai. Valstybės įmonė Valstybės 
žemės fondas parengė Kalvarijos 
seniūnijos gyvenamųjų teritorijų 
ribas. Prieš derinant šiuos planus 
su atitinkamomis institucijomis, 
savivaldybės meras teisės aktų 
nustatyta tvarka šiemet kovo 
1–31 dienomis paskelbė vietos 
gyventojų apklausą dėl Kalvarijos 
seniūnijos gyvenamųjų vietovių 
teritorijų ribų nustatymo. Joje 
pagal parengtą planą dalyvavo 27 
vietos gyventojai. 

Kalvarijos seniūnijos Margų 
kaimo gyventojai aktyviai da-
lyvavo šioje apklausoje dėl jų 
gyvenamosios vietovės pavadi-
nimo keitimo iš Margų kaimo į 

Marija BURBIENĖ

Kalbinome marijampoliečius, 
klausdami, į ką rinkdamiesi elek-
tros tiekėją pirmiausia atkreipė 
dėmesį. Vienas iš kalbintų vyrų 
pasidžiaugė laiku į traukinį įšokęs 
prieš dvejus metus. „Dalyvavome 
pirmame pasirinkimo etape, nes 
gyvename individualiame name 
ir suvartodavome daugiau kaip 
10 tūkst. kW elektros energijos. 
Tuomet pasirašę sutartį su „Ene-
fit“ lig šiol už 1 kW mokame po 
19 ct ir tuo esame patenkinti“, – 
pasidžiaugė marijampolietis, visgi 
nesuprasdamas, kodėl valstybinė 
įmonė elektrą turi tiekti per tar-
pininkus.

Sunkiau išsirinkti tiekėją se-
kasi daugiabučių namų gyven-
tojams.

– Ilgai svarstėme, rinkomės, o 
kainos šuoliavo aukštyn, – sako 
viename Marijampolės savival-
dybės miestelyje gyvenanti Indrė, 
atstovaujanti daugiabučio namo 
gyventojams, kurių bendra veikla 
grindžiama kaip jungtinė veiklos 
grupė. – Kiekvieno buto gyven-
tojai rinkosi kaip išmanė, vieni 
anksčiau, kiti vėliau. Vieni – pir-
mame etape ir džiaugiasi išlošę, 
kiti sako paskubėję ir nusivylė 
pasirinkimu. Visgi visi kartu tu-

rėjome nuspręsti, kas tieks elektrą 
lauko, laiptinių apšvietimo ir 
katilinės suvartojamai energijai. 
Visi nutarę pasirinkome „Elekt-
rum“, tuo metu siūliusią 30 centų 
už kilovatvalandę. Pasirašėme 
trejų metų sutartį, kurią galima 
nutraukti bet kuriuo metu. Pa-
tiko dar ir tai, kad tiekėjas teigia 
neturintis jokių paslėptų sąlygų. 
Taigi lauksime liepos 1 d. 

Tiekėjo neskuba rinktis sene-
lio sodyboje Kalvarijos savivaldy-
bėje šeimininkaujantis marijam-
polietis Karolis Dvylys. 

laikę sutartį, manau, netikslinga, 
nes kilovatvalandės kaina dabar 
neadekvati – aukščiausiame taške. 
Pernai sudarinėję sutartis po 15 
centų už kW galvojo, kad daug, 
o dabar jau 30 ct ir dar ne riba. 
Dabar elektrikams tenka prisiimti 
nuostolius, o jų pelnai gal bus 
tik po kelerių metų. Tuomet, 
tikėtina, elektra atpigs. Bet da-
bar elektros trūksta, statomos 
elektrinės, gyventojai skatinami 
įsirengti saulės elektrines. Mums 
pasisekė nusipirkti saulės elektri-
nės akcijų, apie kurių pardavimą 
buvo paskelbta iš anksto ir kurias 
„Ignitis“ pardavė per 14 minučių. 
Tačiau šią energiją galėsime var-
toti tik žmonos vardu registruo-
tame būste, o kai jos pritrūks, 
teks pirkti iš kažkurio tiekėjo. 
Manau, tai bus „Ignitis“, nes, 
kaip bebūtų, tai visgi valstybės 
įmonė. Girdėjau, kad ateityje 
saulės elektrinė turės būti įrengta 
kiekviename naujame name. Gal 
susikurs energetinės bendrijos, 
kai žmonės galės dalintis elektra, 
kaip dabar yra Skandinavijoje, 
kur elektros prigaminama daug 
ir tiekėjai vartotojams netgi pri-
moka, – tikisi pašnekovas.

Nepriklausomą elektros tiekėją 
„Perlas energija“ Marijampolės 
savivaldybėje gyvenantys Giedrė ir 

Elektros tiekėjo pasirinkimas – vis labiau neramina tuos, kurie delsia tai padaryti, neapsisprendžia, kurį elektros tiekėją pasirinkti. Kalbinti marijampoliečiai 
labiausiai sutrikę dėl besisiūlančių tiekėjų vilionių. Vieni siūlo mažesnę kainą, kiti – trumpesnį sutarties laiką, dar kiti spaudžia kuo greičiau pasirašyti sutartis, nes, 
girdi, elektros kainos tik augs. 

kaip teigiama, galėtume nutraukti 
bet kuriuo metu be jokių baudų. 
Dabar, kiek teko pastebėti, kilova-
tvalandė kainuoja jau 28 centus, 
tad džiaugiamės, kad nedelsėme. 
Tikėsimės, kad nei tiekimas ne-
triks, nei kaina nesikeis.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Kaip ir nemažai lietuvaičių, 
delsiu ir nagrinėju pasiūlymus. 
Man svarbu, kas yra elektros 
gamintojas, kam priklauso elekt-
rinė, kas tiekėjas, dėl politinių 
sumetimų – ar jis nesusijęs su 
Rusijos energija. Sudaryti ilga-

 Nuotrauka iš pašnekovės albumo

Giedrė Juškevičienė nusitei-
kusi optimistiškai:

– Pagal mūsų elektros energijos 
suvartojimą elektros tiekėją turėjo-
me pasirinkti antrame etape. Dar 
pernai rugsėjo mėnesį pasirašėme 
sutartį su „Perlas energija“, kuri 
turėjo įsigalioti nuo šių metų sau-
sio. Bet paskelbus, kad nepriklau-
somas elektros tiekimas prasidės 
nuo 2022 m. liepos 1 d., vis dar 
naudojamės „Igničio“ paslaugomis. 
Tuo metu, kai pasirašėme sutartį 
su „Perlu“, mūsų plano „Namai“ 
vienos kilovatvalandės kaina buvo 
15,8 cento be PVM – apie 19 
centų, plius trys eurai už pastoviąją 
dalį. Ta kaina mus tenkino. Patiko 
ir tai, kad buvo nedidelis – tik pusės 
metų – sutarties terminas, kurį, 
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Loreta TUMELIENĖ

Didžiausi praėjusių ir šių 
metų darbai

Pasak UAB „Sūduvos vande-
nys“ Finansų valdymo padalinio 
vadovo R. Makausko, įgyven-
dindama plėtros projektus ir at-
naujindama įrenginius bendrovė 
2021 metais iš įvairių finansavimo 
šaltinių atliko investicijų už beveik 
3,7 mln. eurų. Iš jų 2,15 mln. 
eurų skirta investicijų ir plėtros 
projektams įgyvendinti, 1,55 mln. 
eurų – ilgalaikiam turtui įsigyti 
ir atnaujinti. „Didelis dėmesys 
skiriamas vandens kokybei gerinti. 
Vandenvietėse statomi vandens 
gerinimo įrenginiai. Pernai patvir-
tinome vandens gerinimo įrengi-
nių programą, kurios vertė beveik 
900 tūkst. eurų. Šešis šimtus tūkst. 
skyrė Marijampolės savivaldybės 
taryba“, – sakė R. Makauskas.

Daukšių, Smilgių, Kūlokų, 
Balsupių, Barštinės ir Vaitiškių 
kaimiškose vietovėse pastatyti 
šeši vandens gerinimo įrenginiai.  
Šiais metais  numatoma pastatyti 

Bendrovėje „Sūduvos vandenys“ dideli 
projektai ir nerimas dėl ateities

Marijampolės uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ nuo šios savaitės Marijampolės miesto 
pirmoje vandenvietėje pradeda rekonstrukcijos darbus. Marijampolės savivaldybės administracijos di-
rektorius Karolis Podolskis pasidžiaugė, kad UAB „Sūduvos vandenys“ šiais metais pasieks rekordinės 5,5 
mln. eurų investicijos, bus įgyvendinami vandens kokybės gerinimo ir nuotekų tvarkymo projektai. 

„Suvalkietis“ pasidomėjo, kokios tai investicijos, kokie darbai bus atliekami, kokie ateities pla-
nai. 

Apie plėtros projektus pasakoja UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius Žydrūnas Čekauskas ir Fi-
nansų valdymo padalinio vadovas Romualdas Makauskas.

Apie UAB „Sūduvos vandenis“
UAB „Sūduvos vandenys“  gyvuoja daugiau kaip pusšimtį metų. Šiuo metu bendrovėje dirba pusantro 

šimto darbuotojų. Eksploatuojamos 34 vandenvietės, 61 gręžinys, 23 vandens ruošimo įrenginiai, keturi 
vandens rezervuarai, 21 vandens nuotekų valymo įrenginys, 4 švaraus vandens rezervuarai, kurių ben-
dra talpa – 10000 m3. Vandens tiekiama daugiau negu 3,4 mln. m3, nuotekų surinkta apie 4 mln. m3. 
Vanduo tiekiamas apie 37 tūkst. gyventojų, nuotekų šalinimo paslauga – apie 35 tūkst. Marijampolės 
savivaldybėje iš viso aptarnaujama apie 80 proc. gyventojų.

UAB „Sūduvos vandenys“ turi apie 731 km inžinerinių tinklų. Iš jų 359 km –vandentiekio, 294 km – nuo-
tekų, 78 km – paviršinių nuotekų. 

Per 2021 metus buvo pašalinta 1648 avarijos ir įvairūs gedimai, iš jų – 656 vandentiekio tinkluose, 
916 nuotekų tinkluose ir 76 paviršinių nuotekų tinkluose. 

Strateginis bendrovės tikslas – aprūpinti kokybišku vandeniu kiekvieną gyventoją.

septynis vandens gerinimo įrengi-
nius Katiliškių, Svetlicos, Riečių, 
Užgirių, Daugirdų, Igliaukos ir 
Buktos kaimuose. 

Pasak R. Makausko, tokie 
įrenginiai labai reikalingi, nes 
Marijampolės regione vanduo 
imamas iš giluminių gręžinių. 
Norint, kad jo kokybė būtų gera, 
be geležies pertekliaus, vandenį 
reikia apdoroti.  

Vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklai buvo pakloti 
Igliaukoje ir Gudeliuose.

Centralizuoto geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tinklų 
įrengimas vyko ir Marijampolės 
miesto teritorijoje – Šaulių, Tar-
pučių, Dariaus ir Girėno, Vilka-
viškio, J. Jablonskio, Ramybės 
gatvėse, Tarpučių kvartale. 

Didelė finansinė pagalba 
iš Marijampolės 

savivaldybės tarybos
Marijampolės savivaldybės ta-

ryba tinklų statybai ir įrangos įsi-
gijimui skyrė 500 tūkst. eurų. Už 
šiuos pinigus atlikti ne tik tinklų 
plėtros darbai, bet ir įsigyta labai 

reikalinga technika: programinė ir 
betranšėjinės kasimo technologijos 
kryptinio gręžimo įranga, kuri bus 
naudojama naujiems vandens ir 
nuotekų tinklams tiesti, avarijoms 
likviduoti. „Tokia įranga labai rei-
kalinga, mat tinklų susidėvėjimas 
siekia apie 60 proc. Per metus 
įvyksta daugiau nei 1500 avarijų 
vandens ir nuotekų tinkluose. 
Būtent su šia įranga gedimai bus 
likviduojami greičiau, vamzdžiai 
vedami po žeme, nesugadinama 
aplinka, jos nereikia atstatyti. 
Manome, kad per metus ši įranga 
atsipirks“, – pasakojo Finansų 
valdymo padalinio vadovas.

Bendrovė „Sūduvos vandenys“ 
šiais metais taip pat numačiusi 
įgyvendinti didelius projektus. 
Pasak R. Makausko, reikėjo ne-
mažai pastangų gauti papildomai 
Europos Sąjungos lėšų projektams 
finansuoti. „Pavyko gauti 2 milijo-
nus 716 tūkst. eurų ES lėšų. Dar 
tokią pat sumą privalu skirti įmo-
nės ir Marijampolės savivaldybės 
lėšų. Taigi iš viso per 2022–2023 
metus  galėsime atlikti projektinių 
darbų už 5,5 milijonų eurų. Už šias 

lėšas  Balsupių, Katiliškių ir Želsvos 
kaimiškose vietovėse numatoma 
įrengti tris nuotekų valymo įren-
ginius, o Meškučių ir Padovinio 
kaimų nuotekų surinkimo tinklus 
prijungti prie Marijampolės centra-
lizuotų tinklų. O didžiausias mūsų 
šiais metais projektas – Vasaros g. 
7 esančios pagrindinės miesto van-
denvietės pradėta rekonstrukcija, iš 
kurios geriamuoju vandeniu aprū-
pinama apie 16 tūkst. gyventojų. 
„Skolinsimės iš Europos investicijų 
banko, kur paskola skiriama iki 
dvidešimties metų laikotarpiui su 
0,5 proc. palūkanų“, – kalbėjo 
Finansų valdymo padalinio va-
dovas. 

Pasak direktoriaus Ž. Če-
kausko, šie darbai labai svarbūs, 
nes vandenvietė nerekonstruota 
keturiasdešimtį metų.  Taip pat 
šiuo metu perkami elektros ge-
neratoriai, kurie nenutrūkstamą 
vandens tiekimą bei nuotekų 
valymą užtikrins net ekstremalio-
sios situacijos metu. Apsirūpinti 
generatoriais paskatino ir karas 
Ukrainoje, suvokus, kad rami 
šiandiena trapi, reikia būti pasi-
ruošus išgyventi ir ekstremalio-
mis sąlygomis, visko gali įvykti. 
Keturiems generatoriams pirkti 
Marijampolės savivaldybė skyrė 
125 tūkst. eurų. 

Taip pat šiais metais bus re-
konstruojami susidėvėję geriamo-
jo vandens tiekimo tinklai Stoties 
g. Marijampolėje ir Patašinės bei 
Valavičių gyvenvietėse. Visiems 
šiems išvardintiems darbams at-
likti iš Marijampolės savivaldybės 

biudžeto reikės  skirti 1,34 mln. 
eurų. „Norint patirti kuo mažiau 
nuostolių, turime ir toliau akty-
viai tęsti įmonei priklausančių 
tinklų atnaujinimą“, – sako Ž. 
Čekauskas.

Nerimas dėl ateities
Nauji projektai, gerėjanti van-

dens kokybė, atnaujinami vandens 
tinklai, darbams įsigyta nauja 
technika džiugina bendrovės 
vadovus. Tačiau nerimą kelia itin 
išaugę elektros, gamtinių dujų 
kainos. „Liepos mėnesį mūsų su-
tartis su elektros tiekėju baigiasi. 
Prognozuojama, kad per metus 
elektros kaina „Sūduvos vande-
nims“ padidės beveik milijonu 
eurų, tai reiškia, kad kas mėnesį 
išlaidos padidės maždaug 83 tūks-
tančiais, kuriuos reikės iš kažkur 
paimti. Visa tai atsilieps bendrovės 
investicijoms. Nerimaujame, kad 
gali pritrūkti  lėšų tęsti pradėtus 
darbus, atnaujinti vandens tink-
lus. Jeigu jų neatnaujinsime, per 
metus turėsime ne 1000, bet 2000 
avarijų. Todėl ieškome išeičių, 
kaip pasinaudoti žaliąja energija, 
tikimės palankesnės politikos 
iš Vyriausybės. Iš vienos pusės 
Vyriausybė reikalauja užtikrinti 
vandens kokybę, iš kitos pusės 
sudaro mums itin sunkias veiklos 
sąlygas“, –  sakė bendrovės „Sūdu-
vos vandenys“ direktorius. 

Bendrovė siekia efektyviai 
dirbti ir vartotojų būti pripažinta 
kaip viena geriausių vandens tieki-
mo bei nuotekų tvarkymo įmonių 
Lietuvoje.

Įsigyta ypač reikalinga betranšėjinė kasimo įranga.

Už savivaldybės skirtas lėšas nusipirktas transportas su progra-
mine įranga, reikalinga technikai, įrenginiams gabenti.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

„Su nauja technika darbai vyks ekonomiškiau ir efektyviau“, – tikisi bendrovės direktorius Žy-
drūnas Čekauskas, kryptinio gręžimo operatorius Algimantas Naujokas, Finansų valdymo padalinio 
vadovas Romualdas Makauskas, kryptinio gręžimo operatorius Romas Senkus.
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Pagal Aplinkos apsaugos agentūros turimus duomenis, skaičiuojama, kad 22 proc. Lietuvos gy-
ventojų nuotekas tvarko individualiose nuotekų sistemose, tačiau nėra žinoma, kokia šių gyventojų 
dalis naudojasi lauko tualetais. 

Marijampolės aglomeracijoje prisijungusių prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų yra 
99,38 proc., individualiomis sistemomis naudojasi 0,62 proc., analogiškai Šakių aglomeracijoje – 
98,55 proc. ir 1,45 proc. , Vilkaviškio – 98,63 proc. ir 1,37 proc., Kazlų Rūdos – 92,52 proc. ir 7,48 
proc. Kalvarijos r. sav. duomenų nepateikė.

Jokia paslaptis Daiva KlIMAVIčIEnė
tel. (8 343) 53358 
el. p. daiva@suvalkietis.lt

Monika Sakalauskaitė, Lietu-
vos Respublikos aplinkos ministe-
rijos Taršos prevencijos politikos 
grupės vyr. specialistė:

– Aplinkos ministerija niekada 
nebuvo nustačiusi termino, iki 
kada privaloma atsisakyti  lauko 
tualetų, kadangi nei lauko tualetai, 
nei kiti nuotekų tvarkymo įrengi-
niai nėra draudžiami eksploatuoti, 
jei šie įrenginiai tinkamai prižiūri-
mi, neleistinai neteršiama aplinka 
ir nepažeidžiami reikalavimai. 

Vadovaujantis Kalvarijos sa-
vivaldybės buitinių nuotekų va-
lymo įrenginių įrengimo dalinio 
kompensavimo tvarkos aprašu, 
gali būti skiriama parama nuotekų 
sistemoms įrengti. Prioritetas ski-
riamas šioms asmenų grupėms:  

• gausioms šeimoms; 
• socialinę paramą gaunan-

Jei norime, kad aplinka būtų sveika ir švari – tyras oras, vešli žolė, kvapnūs sodai ir skaidrus vanduo – kiekvienas turime ne tik teisę, bet ir pareigą ją saugoti. Už 
sveiką ir švarią aplinką atsakingi yra visi – ir valstybė kaip institucija, ir kiekvienas visuomenės narys. Asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo ir 
naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga. Konstitucijoje įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, valstybės ir visos visuomenės pareiga – sau-
goti aplinką nuo kenksmingo poveikio. Iš šios nuostatos kyla pareigos ir kiekvienam iš mūsų – privalome susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, 
jos gelmėms, vandeniui, orui, augalijai ir gyvūnijai.

Vyriausybė ragino 
savivaldybes 

dėl nuotekų problemos
Prijungti namų ūkio nuotekas 

prie centralizuotų nuote-
kų sistemų yra brangu, 
o kai kur ir neįmanoma. 
Gerai dar, kad nuotekos 
keliauja į jau minėtas 
statines (kaip anksčiau 
buvo Žolynų sodyboje), 
o jei tai tiesiog duobė? 
Tuomet nuotekos užter-
šia gruntinius vandenis, 
pasiekia pačių tualeto 
savininkų ar jų kaimy-
nų šulinius bei vandens 
gręžinius. 

J. Žolynas pasakoja 
jau seniai girdėjęs, kad 
Vyriausybė krutina savi-
valdybes, kad kuo dau-
giau namų ūkių buitinių 
nuotekų būtų prijungta 
prie centralizuotų siste-
mų. Dėl to „krutinimo“ 
jis ir sukruto, bet iš kar-

Lietuvos Respublikos Konstitucija: teisė į švarią aplinką ir pareiga ja rūpintis

Gali būti naudojami tik tie 
individualūs nuotekų valymo ar 
kaupimo įrenginiai, kurie leidžia 
užtikrinti nuotekų išvalymą iki 
nustatytų reikalavimų. Be to, 
naudotis individualiais nuotekų 
valymo ar kaupimo įrenginiais 
galima tokiu atveju, jei savivaldy-
bės geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plane, asmens gyvenamojoje teri-
torijoje yra numatytas individua-
lus nuotekų tvarkymas nuotekų 

valymo ar kaupimo įrenginiais. 
2023-ieji metai yra Lietuvos 

įsipareigojimų ištaisyti direktyvos 
dėl miestų nuotekų valymo pažei-
dimo aplinkybes, t. y. įvykdyti rei-
kalavimus prie nuotekų surinkimo 
tinklų infrastruktūros prijungti 
ne mažiau kaip 98 proc. gyven-
tojų aglomeracijose, didesnėse 
kaip 2000 gyventojų ekvivalento, 
terminas. Tai turi būti atlikta iki 
2023 m.

Nuotekų valymo įrenginiai Marijampolėje.

Nuotekomis aplinkos teršti negalima

Ričardo PASILIAUSKO  nuotrauka

Būdelės su „širdele“ 
neuždraustos, bet nuotekos 

negali teršti grunto
Nesuskubom atvažiuoti į Lūginės kaimą (Marijampolės sav.) 

pas Nataliją ir Juozą  Žolynus, kai jie griovė lauko tualetą – šį 
įvykį užfiksavo pats šeimininkas Juozas. Šeima nusprendė, kad 
namukas su „širdele“ šiais laikais jau nei šis, nei tas. O kur dar 
buitinės nuotekos iš trobos? Rūpesčių su jomis daug – reguliariai 
reikia kviesti tarnybą, kad talpą (paprastai kalbant – įkastą nuo-
tekų statinę) išsiurbtų. „Ir kaskart – 59 eurai“, – pasakoja Juozas 
Žolynas. Užtat dabar gyvena ir vargo nemato: sodyboje įsirengė 
individualią nuotekų surinkimo sistemą ir užmiršo ją mažiausiai 
metams (vidutiniškai vos kartą per metus talpyklą reikia išsiurb-
ti).  

to buvo aišku, kad jo sodyboje 
galimas tik individualus buitinis 
nuotekų valymo įrenginys. 

(Nukelta į 8 psl.)

UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“ baigia įgyvendinti projek-
tą „Kazlų Rūdos miesto privačių 
namų nuotekų surinkimo tinklų 
tiesimas ir prijungimas prie esamos 
centralizuotos infrastruktūros“.

Įmonė buvo parengusi paraiš-
ką aplinkos apsaugos investici-
niam projektui, kurį įgyvendinus 
sumažėja neigiamas ūkinės veiklos 
poveikis aplinkai ir užtikrinamas 
įgyvendinto projekto tęstinis 
aplinkos apsaugos efektas. 2020 
m. birželį su LR Aplinkos minis-
terijos Aplinkos projektų valdymo 
agentūra pasirašyta subsidijos 
sutartis dėl Kazlų Rūdos miesto 
privačių namų nuotekų surinkimo 
tinklų tiesimo ir prijungimo prie 
esamos centralizuotos infrastruk-
tūros. Bendras projekto išlaidų 
biudžetas – 53490,96 Eur. Iš jų 

29036,48 Eur buvo skirta iš Lietu-
vos aplinkos apsaugos investicijų 
fondo programos lėšų, 24454,21 
Eur finansuota projekto partne-
rio – Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaiga – 2022-06-10.

Projekto uždavinys buvo įreng-
ti 30 nuotekų išvadų Kazlų Rūdos 
miesto privačiuose gyventojų 
sklypuose, nutiesiant 476,5 m 
nuotekų surinkimo tinklų iki ma-
gistralinio tinklo, siekiant didinti 
centralizuotai prisijungusių prie 
nuotekų tinklų gyventojų skaičių 
bei užtikrinti neigiamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai mažė-
jimą. Įrengus buitinius nuotekų 
tinklus privačiuose sklypuose ir 
prijungus juos prie centralizuotų 
nuotekų surinkimo tinklų mieste, 

nuotekos pateks į Kazlų Rūdos 
miesto nuotekų valymo įrengi-
nius, bus tinkamai sutvarkytos, 
taigi mažės gruntinio vandens 
tarša Kazlų Rūdos savivaldybėje 
ir aplinkinėse teritorijose.

Kai tik tinklai bus įregistruoti, 
gyventojai, kuriems buvo nutiesti 
nuotekų surinkimo tinklai, galės 
sudaryti sutartis su UAB „Kazlų 
Rūdos šilumos tinklai“ dėl cen-
tralizuotų nuotekų surinkimo 
paslaugų teikimo.

Savivaldybės seniūnijose gy-
venantys asmenys individualių 
nuotekų surinkimo įrenginių klau-
simais gali konsultuotis su Kazlų 
Rūdos savivaldybės Infrastruktūros 
ir žemės ūkio skyriaus specialistais  
tel. :  (8 343) 68631, 8 686 
67438. 

tiems asmenims (kompensacija 
neskiriama, jeigu buitinių nuote-
kų valymo įrenginių įsigijimui ir 
įrengimui buvo skirta parama); 

• jei būste gyvena neįgalus 
asmuo; 

• įrašytiems į rezervinį sąrašą 
kompensacijai gauti. 

Ši tvarka patvirtinta 2021 m. 

pabaigoje.

Dokumentai dėl kompensacijos 
gali būti pateikiami Kalvarijos 
savivaldybės administracijos prii-
mamajame ( lT-69214 Kalvarija, 
laisvės g. 2, Kalvarija), informa-
cija tel. (8 343) 23894, el. p.  
priimamasis@kalvarija.lt.

Kalvarijos savivaldybėje taip pat numatyta kompensavimo tvarka

Kazlų Rūda: iki birželio 10 d. bus įrengta 
30 nuotekų išvadų miesto privačiuose gyventojų sklypuose

Juozas Žolynas džiaugiasi, kad savivaldybė kompensavo išlaidas 
už individualų nuotekų įrenginį ir jo sumontavimą.

Šioje būdelės su „širdele“ vietoje dabar 
jau pasodintas naujas žydintis krūmas, 
puošiantis sodybą.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Asmeninio J. Žolyno archyvo nuotrauka
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Maži regionai – dideli pokyčiai. 

bilietų įsigijimo sistema viešojo 
transporto priemonėse, nemaža 
dalis esamos infrastruktūros yra 
nusidėvėjusi ir jai reikalingas at-
naujinimas.

Pradėjus įgyvendinti darnaus 
judumo priemones pirmiausia 
buvo tvarkomos pėsčiųjų perėjos, 
autobusų stotelių aplinka. Prie 
perėjų, kad jose patogiai galėtų 
jaustis regėjimo ar judėjimo ne-
galią turintys gyventojai, buvo 
įrengtas įspėjamasis bei vedimo 
paviršius, nužeminti gatvės bortai. 
Perėjose buvusį senąjį apšveitimą 

Transporto sistemos plėtra – 
dabarties ir ateities kartų gerovės 
užtikrinimas, turintis įtakos ne tik 
laisvam prekių judėjimui, ener-
gijos vartojimui, bet ir aplinkai, 
žmonių sveikatai, saugai ir kom-
fortui. Todėl plėtojant transportą 
kartu turi būti sprendžiamos ir 
neigiamo poveikio aplinkai ir svei-
katai mažinimo problemos.

Europos Sąjungos transporto 
sektoriaus vizija iki 2050 metų 
pristatyta 2011 m. kovo 28 d. 
Europos Komisijos komunikate 
„Baltoji knyga. Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo pla-
nas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“ 
(toliau – Transporto baltoji kny-
ga), kuriame nustatyti transporto 
sektoriaus plėtros prioritetai ir 
vystymo kryptys. 

Iki 2050 m. siekiama suma-
žinti išmetamųjų teršalų kiekį 
transporto sektoriuje 60 proc., 
palyginti su 1990 m. Pagal Trans-
porto baltąją knygą, transportas 
suteikia galimybę užtikrinti eko-
nomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą, todėl atsižvelgiant į mums 
kylančius naujus uždavinius jis 
turi būti darnus. Vienas iš Trans-
porto baltosios knygos prioritetų, 
siekiant konkurencingos ir darnios 
transporto sistemos vizijos – mies-
tų transportas ir darnus judumas 
(miestų judumo planai, viešojo 
transporto atnaujinimas, bendras 
bilietas, dviračių ir pėsčiųjų inf-
rastruktūros plėtra, eismo sauga, 
nauji keliavimo įpročiai). 

Transporto baltosios knygos 
tikslai ir uždaviniai įtraukti į Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu patvirtintą Nacionalinę 
susisiekimo plėtros 2014–2022 
metų programą, jiems įgyvendinti 
numatyta viena iš priemonių – 
darnaus judumo sistemų kūrimas 
ir priemonių diegimas, skatinant 
miestus parengti ir įgyvendinti 
darnaus judumo mieste planus 
(toliau – DJMP).

Šalies savivaldybėms, turin-
čioms daugiau kaip 25 tūkst. 
gyventojų arba kurorto statusą, 
rengiant DJMP rekomenduota 
naudotis Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro įsakymu 
patvirtintomis Darnaus judumo 
mieste planų rengimo gairėmis, 
kuriose nurodyta planų rengimo 
ir derinimo tvarka, turinio ir su-
dėties reikalavimai.

Pagal DJMP rengimo gaires, 
darnus judumas – efektyviu ištek-
lių naudojimu ir jų prieinamumu 
grindžiama asmenų galimybė ke-
liauti tam tikroje teritorijoje.

DJMP – savivaldybės terito-

rijos bendrojo plano sprendinius 
papildantis ir detalizuojantis stra-
teginio planavimo dokumentas, 
rengiamas patvirtintų teritorijų 
planavimo dokumentų ir savival-
dybės strateginių planų pagrin-
du, siekiant atlikti visapusišką 
transporto ir žmonių keliavimo 
įpročių analizę mieste, užtikrinti 
darnaus judumo mieste variantų 
kūrimą, geresnę gyvenimo ko-
kybę miestuose bei jų prieigose 
ir susisiekimą visomis transporto 
priemonėmis ar pėsčiomis, priori-
tetą teikiant viešajam keleiviniam 
ir bevarikliam ar aplinką mažai 
teršiančiam transportui. Gairės 
apima transporto sistemos pritai-
kymą žmonėms su specialiaisiais 
poreikiais, eismo saugos ir trans-
porto saugumo didinimą mieste, 
intelektinių transporto sistemų 
plėtrą, viešojo transporto kokybės 
gerinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų 
plėtrą, efektyvesnį skirtingų trans-
porto rūšių derinimą keliaujant 
mieste, automobilizacijos žalos 
mažinimo sprendimus. DJMP 
rengimą ypač skatina Europos Ko-
misija. Numatyta, kad priemonės 
DJMP įgyvendinti bus iš dalies 
finansuojamos Europos Sąjungos 
fondų lėšomis.

DJMP rengime dalyvauja ir 
Sveikatos apsaugos ministerija, jos 
atstovas priklauso Darnaus judu-
mo mieste plano komisijai, kuri 
sudaryta iš Susisiekimo, Aplinkos 
ir Sveikatos apsaugos ministerijų, 
taip pat Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos, Neįgaliųjų reikalų 
tarybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos bei Lietuvos 
dviratininkų bendrijos atstovų. 
Komisijos paskirtis – derinti 
DJMP technines užduotis bei 
parengtus DJMP.

Darnaus judumo planų ren-
gimo komisija pritarė 18-kos 
Lietuvos savivaldybių pateiktoms 
DJMP rengimo techninėms už-
duotims. Savivaldybių DJMP 
pasirinktos sritys: transporto 
sistemų pritaikymas žmonėms su 
specialiaisiais poreikiais, eismo 
saugos ir transporto saugumo 
didinimas mieste, intelektinių 
transporto sistemų, elektromo-
bilių infrastruktūros, dviračių 
ir pėsčiųjų takų plėtra, viešojo 
transporto kokybės gerinimas, 
efektyvesnis skirtingų transporto 
rūšių derinimas keliaujant mieste, 
automobilizacijos žalos mažinimo 
sprendimai.

Sveikatos mokymo 
ir ligų prevencijos 
centro informacija

Aplinka draugiškesnė 
neįgaliesiems

Marijampolės savivaldybės 
administracija nuo 2020 metų 
įgyvendina projektą „Darnaus 
judumo priemonių diegimas 
Marijampolės mieste“. Projekto 
tikslas – vadovaujantis parengtu 
darnaus judumo planu Marijam-
polėje įdiegti intelektinę transpor-
to sistemą ir įgyvendinti darnaus 
judumo priemones. Siekiama 
modernizuoti viešosios susisie-
kimo infrastruktūros objektus, 
pritaikant juos patogesniam nau-
dojimui, skatinti gyventojus keisti 
keliavimo mieste įpročius.

Rengiant projektą buvo iden-
tifikuotos pagrindinės viešojo 
transporto infrastruktūros prob-
lemos Marijampolėje. Tai – ne-
pakankamas eismo saugumas, 
pagrindinėse gatvėse didelė oro 
tarša, triukšmingumas. Iškiliosios 
pėsčiųjų salelės pavojingos sau-
giam eismui, pėsčiųjų perėjose 
nepakankamas apšvietimas, jos 
nepritaikytos specialiųjų porei-
kių turintiems žmonėms. Taip 
pat iškelti Marijampolės keleivių 
vežimo viešuoju transportu pas-
laugų pasiūlos trūkumai: nelanksti 

Darni transporto 
priemonių vizija – 
darnus judumas

Tvarus judumas – 
ateities gairės

„Marijampolė – modernus, aktyvus, žalias ir aplinkai draugiškas miestas, kuriame paprasta ir 
saugu judėti visiems“ – tokia yra pagrindinė darnaus judumo Marijampolėje plano vizija. Plane 
numatytus miestui naudingus ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius, pasinaudojant Europos Sąjun-
gos ir kitais finansiniais šaltiniais, planuojama įgyvendinti iki 2030 metų.

imta keisti kryptiniu. Tai leidžia 
vairuotojams tamsiuoju paros 
metu geriau pamatyti pėsčiuosius, 
didėja eismo saugumas.

Saugesnis miestas
„2021-ieji buvo išties darbingi. 

Į priekį stipriai pasistūmėjo vieno iš 
mūsų vykdomų projektų „Darnaus 
judumo priemonių diegimas Ma-
rijampolės mieste“ įgyvendinimo 
darbai. Projekto dėka mieste dau-
gėja eismo saugumą užtikrinančių 
priemonių. Miesto infrastruktūra 
vis labiau pritaikoma regėjimo bei 
judėjimo negalią turinčiųjų porei-
kiams. Dvylika viešojo transporto 
laukimo paviljonų jau pritaikyti 
specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms, 15 perėjų pritaikyta 
silpnaregiams ir judėjimo negalią 
turintiems gyventojams“, – pasa-
kojo Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda.  

Pasak mero, norint kad ir tam-
siuoju paros metu perėjos būtų ap-
šviestos, jose užtikrintas pėsčiųjų 
saugumas, 45-iose iš numatytos 61 
jau įrengtas kryptinis apšvietimas. 
Šviesos srautas sukoncentruojamas 
siaurame ruože, taip padidinant 
pėsčiųjų saugumą perėjose naktį, 
temstant ir kai matomumas itin 
prastas. Kryptinis pėsčiųjų perėjų 
apšvietimas ne tik didina eismo 
dalyvių saugumą – LED šviestuvai 
taupo elektros energiją, sumažina 
šviesos taršą.

Toliau planuojama gerinti 
ir tobulinti viešojo transporto 
infrastruktūrą. Diegiama viešojo 
transporto informacinė sistema, 
numatyta įrengti 20 elektroninių 
švieslenčių miesto viešojo trans-
porto stotelėse. Jose bus teikiama 
informacija apie atvykstančius au-
tobusus, laiką, maršrutus ir pan.

Stovai jau pastatyti, gegužės 
pabaigoje turėtų atkeliauti ir pa-
čios švieslentės. 

(Nukelta į 7 psl.)

Stovai jau pastatyti, gegužės pabaigoje turėtų būti sumontuotos 
švieslentės.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Pėstiesiems ir ratuotiems mieste judėti ateityje bus dar pato-
giau. 

Marijampolėje bus plečiamas išmaniųjų šviesoforų tinklas.
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loreta TUMElIEnė
tel. (8 343) 50855
el. p. loreta@suvalkietis.lt

Tvarios Europos link

Finansinę paramą 
teikia Europos Sąjunga

Šis puslapis parengtas naudojantis 
Europos Sąjungos finansine parama. 

Už jo turinį atsako „Suvalkiečio“
redakcija ir jis nebūtinai atspindi 

Europos Sąjungos nuomonę.

Elektroninis bilietas – 
didesnės galimybės

Pasak direktorės, itin laukiama, 
kada viešojo susisiekimo transporte 
bus įdiegtas elektroninis bilietas. 
„Manau, kad ir mes, ir mūsų vai-
ruotojai, ir keleiviai bus patenkinti. 
Naudotis elektroniniu bilietu daug 
patogiau. Vairuotojai bus atlais-
vinti nuo bilietų pardavimo, galės 
daugiau dėmesio skirti keleiviams, 
pamatyti, jeigu kam nors reikia 
padėti. Vairuotojams parduodant 
bilietą nereikės tikrinti keleivių 
pažymėjimų, aiškintis, kokios jiems 
galioja nuolaidos. Tiesiog žmonės 
galės dirbti tiesioginį savo darbą, 
saugiai važiuoti. Be to, autobuse 
už bilietą dažniausiai atsiskaitoma 
monetomis. Monetų skaičiavimas 
– vairuotojams dar papildomas 
darbas ir rūpestis. Vėliau tas mone-
tas reikia iškeisti, tai taip pat darbo 
ir laiko sąnaudos“, – kalbėjo D. 
Venčkauskienė.

Anot direktorės, įdiegus elek-
troninį bilietą keleiviams irgi bus 
patogiau. Jie žinos, kad pakanka 
pasipildyti bilietą ir ramiai važi-
nėti, įlipus tereikia nuskenuoti 
kortelę. Tai jau bus keleivio atsa-
komybė.

Taip pat, D. Venčkauskienės 
manymu, įdiegus elektroninę 
sistemą, bus tiksli ir visapusiška 
apskaita. Kiek keleivių kokiu 
maršrutu važiuoja, kokiose stote-
lėse jų daugiausia, kokie reisai pa-
klausiausi, kiek žmonių naudojasi 
visuomeniniu transportu. Pagal tai 
bus galima koreguoti autobusų 
grafikus, maršrutus, taip kuriant 
efektyvesnę transporto sistemą, 
mažinant taršą.

Galvojama apie ekologiškus 
autobusus

Didelė siekiamybė – atnaujinti 

autobusų parką ekologiškais auto-
busais. „Tikimės, kad tai pavyks 
Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijai įgyvendinant darnaus 
judumo plano priemones. Kol kas 
mes neturime nė vieno elektrinio 
autobuso, turėjome tik pabandy-
mui. Ekologiškiausi mūsų autobu-
sai varomi gamtinėmis dujomis. 
Tokių turime septynis, o visi kiti 
naudoja dyzelinį kurą“, – pasakojo 
D. Venčkauskienė. 

Direktorei pritaria Marijam-
polės savivaldybės administracijos 
direktorius Karolis Podolskis. 

– Kiekvienais metais sten-
giamės tobulinti ir pagerinti ne 
tik Marijampolės savivaldybės 
viešąją infrastruktūrą, bet vis 
daugiau dėmesio skirti ir viešojo 
transporto infrastruktūros tobu-
linimui. Šiuo metu mieste esanti 
viešojo transporto infrastruktūra 
yra nepakankamai gerai išvystyta, 
tikrai turime kur tobulėti. Maty-
dami šiuolaikines tendencijas ir 

suprasdami, kad kiekvieną dieną 
pasaulyje atsiranda modernių 
sprendimų, juos norime įdiegti 
ir mūsų mieste. Kyla poreikis 
modernizuoti viešojo transporto 
sistemą, pritaikyti susisiekimo 
infrastruktūrą visoms visuomenės 
grupėms, gerinti keliavimo sąly-
gas, – sako direktorius.

Vairuotojai draugiški 
keleiviams

– Siekiant, kad viešuoju trans-
portu keliautų kuo daugiau kelei-
vių, miesto ar priemiesčio autobu-
sais galėtų laisvai važinėti negalią 
turintys žmonės, mamos su mažais 
vaikais, kuriuos vežasi vežimėliuo-
se, UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“ vairuotojams kasmet 
organizuoja  mokymus „Pažink 
KiTaip“. Vairuotojai mokosi, kaip 
atskirti skirtingas negalias turin-
čius keleivius, kaip bendrauti su 
jais, kokia pagalba šiems žmonėms 

Žalia Lietuva, žalia Marijampolė
Marijampolės autobusų parkas dalyvauja darnaus judumo projekte. Apie tai kalbamės su Autobusų parko direktore Dalyte 

VENČKAUSKIENE.

Autobusų parko direktorė D. Venčkauskienė sako, kad elektrinį 
autobusą buvo tik gavę  pabandymui.

  Vairuotojai mokėsi padėti keleiviams, turintiems judėjimo 
negalią.

Ričardo PASILIAUSKO  nuotraukos

reikalinga, kaip sėkmingai jiems ją 
suteikti. Vairuotojai išklauso ne 
tik teorinę dalį, bet ir praktiškai 
pabando pabūti neįgaliųjų kailyje. 
Tikimasi, kad taip sėkmingiau 
bus teikiama reikiama pagalba, 
o žmonės, turintys negalią, drą-
siau ir dažniau naudosis viešuoju 
transportu.

Pasak Marijampolės stoties 
viršininko Jono Grabausko, no-
rima, kad kuo daugiau negalią 
turinčių žmonių galėtų gyventi 
visavertį gyvenimą. Patys ateitų į 
stotelę, sėstų į po miestą kursuo-
jantį ar tarpmiestinį autobusą ir 
nuvyktų, kur reikia – į prekybos 
centrą apsipirkti, pas gydytoją, į 
parodą ar parką, įdomų renginį 
miesto bibliotekoje. Ypač tai 
aktualu užmiestyje gyvenantiems 
žmonėms, nes kaimuose jiems 
reikiamų paslaugų yra mažiau. O 
ne visi turi savo transportą, kuriuo 
patys galėtų važinėti, ne visi turi 
ir artimųjų, kurie juos nuveža ten, 
kur reikia. Samdytis automobilį 
su vairuotoju žmogui brangu, 
tad geriausia išeitis – naudotis 

visuomeniniu transportu. Turė-
dami tokias galimybes neįgalieji 
nesijaustų atskirti nuo pasaulio, 
uždaryti namuose, galėtų labiau 
džiaugtis gyvenimu. 

Marijampolės autobusų parko 
direktorės teigimu, stengiamasi, 
kad viešasis transportas būtų drau-
giškas negalią turintiems žmo-
nėms. Parke turima 18 autobusų, 
kurie visiškai pritaikyti žmonėms 
su negalia vežti. Yra vienuolika 
priemiesčio maršrutų, kuriais va-
žinėja dešimt žemagrindžių auto-
busų, galinčių vežti neįgaliuosius. 
Mieste žemagrindžiai autobusai, 
kad jais galėtų naudotis ir judė-
jimo sunkumų turintys žmonės, 
važinėja jau nuo 2014 metų. Po 
Marijampolę kursuoja septyni 
tokie autobusai. Kiekviename iš 
autobusų yra patogi vieta neįga-
liajam, taip pat ant autobusų yra 
iškvietimo mygtukai, kad keleivis, 
kuriam reikia vairuotojo pagalbos, 
galėtų šį išsikviesti.

Pasak direktorės, turima vi-
zija, kad miestas būtų švaresnis, 
žmonės kvėpuotų švariu oru, kad 
jiems būtų patogus susisiekimas, 
kuo daugiau gyventojų naudotųsi 
visuomeniniu transportu. „Mes už 
žalią pasaulį, žalią Lietuvą, žalią 
Marijampolę“, – akcentuoja D. 
Venčkauskienė.

Tvarus judumas – ateities gairės

Numatyta įsigyti 27 elektra varomus autobusus.

(Atkelta iš 6 psl.)
Teliks sumontuoti. Kelei-

viams, laukiantiems autobuso, 
bus patogiau. Jie žinos, kur 
šiuo metu yra autobusas, už 

kiek minučių jis bus stotelėje, 
koks artimiausias autobusas šiuo 
maršrutu. 

Pasak Marijampolės savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo Valdo Tumelio, 
tarp darnaus judumo priemonių 
– ir elektroninio bilieto diegimo 
sistema Marijampolės viešajame 
transporte. Numatyta įsigyti 
diegimui reikalingą techninę ir 
programinę įrangą. Planuojama, 
kad iki rugsėjo 1-osios viešuo-
ju transportu Marijampolėje 
jau bus galima važinėti, įsigijus 
elektroninį bilietą. Tai bus plas-
tikinė kortelė, kurią prireikus bus 
galima nuolat pasipildyti pini-
gais. Numatyti prekybos taškai, 
kur gyventojai galės pasipildyti 
elektroninį bilietą. Svarstoma, 
kad tokie taškai galėtų būti 
„Spindulio“ kino teatre, Turizmo 
informaciniame centre.

Ateityje – svarbūs darbai
„Esame numatę tęsti projektą 

iki 2027 metų. Ateities planuose 

daug tęstinių darnaus judumo 
priemonių, kurios leis įgyvendinti 
darnaus miesto koncepciją. Tai ir 
dviračių saugojimo infrastruktū-
ros plėtra, ir transporto sektoriaus 
modernizavimas. Numatyta įsigyti 
27 elektra varomus autobusus. 
Marijampolėje bus įrengta dešimt 
elektros įkrovos stotelių, plius 25 
Marijampolės autobusų parke. 

Taip pat Marijampolės au-
tobusų stotyje numatyta įdiegti 
modernią keleivių informacinę 
sistemą. Planuojama, kad lauki-
mo paviljone bus sumontuota 
trylika naujų švieslenčių su LED 
ekranais, kuriuose bus pranešama 
apie autobusų atvykimą, taip pat 
keturis vidaus ekranus su auto-
busų išvykimo ir atvykimo tvar-
karaščiais. Šiame etape numatyta 
savivaldybėje modernizuoti ir 50 
viešojo transporto stotelių, be to, 

apie 30 kilometrų išplėsti dviračių 
ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą“, – 
pasakojo V. Tumelis.

Pasak Administracijos direk-
toriaus pavaduotojo, toliau nu-
matoma diegti išmanaus eismo 
valdymo sistemas miesto sankry-
žose. Bus įsigyti trys išmanieji 
šviesoforai, kurie leis vairuotojams 
greičiau pravažiuoti sankryžas, 
mažins taršą, didins saugumą. 

Ričardo PASILIAUSKO  nuotrauka
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MūSų interviu

Augančios šildymo kainos 
verčia vis dažnesnį gyvento-
ją atsigręžti į renovaciją bei 
apsvarstyti atsinaujinančių 
energijos šaltinių diegimą savo 
daugiabutyje. Tokią informa-
ciją atskleidė rinkos tyrimų 
bendrovės atliktas kiekybinis 
visuomenės nuomonės tyrimas, 
kurį inicijavo Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra (APVA).

Atliktame tyrime dalyvavo 
1015 nuolatinių gyventojų iš 
visos Lietuvos, 409 jų – re-
novuotinų daugiabučių namų 
gyventojai. Apklausus pastaruo-
sius, paaiškėjo, kad kiek daugiau 
nei pusė (56 proc.) renovuotinų 
daugiabučių gyventojų nurodo, 
kad šildymo kainų augimas 
skatina juos galvoti apie būsto 
atnaujinimą.

„Nerenovuotų daugiabučių gy-
ventojai už šildymą moka 2-3 kartus 
didesnes sąskaitas, nei tie, kurie jau 
atsinaujino savo gyvenamuosius 
namus arba gyvena naujos statybos 
būstuose. Kainoms už šildymą 
augant, vienintelis būdas žymiai 
sutaupyti – atnaujinti savo dau-

Gyventojų susidomėjimas renovacija auga kasmet

giabutį, taip padidinant jo energinį 
efektyvumą. Pradėjus rūpintis savo 
namo modernizacija dabar, ateityje 
nebereikės jaudintis dėl sąskaitų už 
šildymą“, – teigia APVA Pastatų 
energinio taupumo departamento 
patarėja Gintarė Burbienė.

Susidomėjimas renovacija 
auga jau keletą metų

Marijampolėje daugiabučių 
modernizaciją atstovaujančios 

bendrovės specialistas Donatas 
Jankevičius pastebi, kad susido-
mėjimas renovacija yra padidėjęs 
jau keletą metų, nes gyventojai 
supranta, jog reikia investuoti į 
savo nekilnojamąjį turtą.

„Vykdyti daugiabučio mo-
dernizaciją gyventojus skatina 

poreikis atnaujinti namo inžine-
rines sistemas, susidėvėjusią stogo 
dangą, taip pat ir šildymo kainos. 
Žmonės dažnai nori renovacijos 
metu įrengti individualią šilumos 
apskaitą bei galimybę reguliuoti 
šildymą savarankiškai kiekvienam 
gyventojui – tokie sprendimai 
padeda ne tik sutaupyti, bet ir 
gyventi komfortiškiau“, – sako D. 
Jankevičius.

Renovacijoje vis dažniau 
sutinkami alternatyvūs 

energijos šaltiniai
Atliktas tyrimas parodė, kad 

net 80 proc. renovuotinų daugia-
bučių gyventojų, kurie būtų linkę 
modernizuoti savo būstą, nurodo, 
kad šildymo kainų augimas skati-
na juos atnaujinant būstą diegti ir 
alternatyvius energijos šaltinius: 
saulės jėgaines, geoterminį šildy-
mą, šilumos siurblius ir kt.

Atsinaujinančius energijos 
šaltinius galima efektyviai pa-
naudoti patalpoms ir vandeniui 
šildyti, elektrai gaminti. Pavyz-
džiui, saulės kolektorių energija 
dažniausiai naudojama buitinio 
karšto vandens ruošimui, tačiau 
juos galima integruoti į namo 
šildymo sistemą, taip pat nau-
doti bendrų erdvių apšvietimui 
ar šilumos siurblio veikimui 
užtikrinti.

D. Jankevičiaus teigimu, su 
gyventojais visuomet apsvars-
toma galimybė diegti atsinau-
jinančius energijos šaltinius. 
Žinoma, sprendimą priima patys 
butų savininkai, susipažinę su jų 
teikiamais privalumais, kaina bei 
reikalinga priežiūra.

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

Nuotrauka iš APVA archyvo

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. 

Užs. 678.

(Atkelta iš 5 psl.)
Pernai p. Juozas kreipėsi į Ma-

rijampolės savivaldybės merą, bet 
gavo atsakymą, kad kol kas lėšų 
šiems įrenginiams kompensuoti 
nenumatyta. Tačiau kiek vėliau 
Savivaldybės taryboje buvo pri-
imtas palankesnis sprendimas dėl 
kompensacijų. Tad Savivaldybė 
įrenginio ir jo montavimo kainą 
šeimai kompensavo. 

Numatyta tikslinė pašalpa
Kaip teigė Marijampolės savi-

valdybės administracijos Piniginės 
paramos skyriaus vedėja Vida Bru-
žinskaitė, 2021 m. rugpjūčio mėn. 
Taryboje buvo priimtas 2018 m. 
spalio mėn. Tarybos sprendimo 
pakeitimas. Numatyta, kad tiks-
linė pašalpa gali būti skiriama 
individualių nuotekų valymo 
įrenginių arba nuotekų kaupimo 
rezervuarų įsigijimo, įrengimo ir 
su tuo susijusioms (projektavimo 
ir kt.) išlaidoms apmokėti asmens 
nuosavybės teise priklausančio ar 
kitaip valdomo ir (arba) naudoja-
mo turto ribose (jeigu asmenys šia-
me turte yra deklaravę gyvenamąją 
vietą), kai nėra techninės galimy-
bės prisijungti prie centralizuotų 
nuotekų tinklų. Ši tikslinė pašalpa 
skiriama asmenims, turintiems 
teisę į piniginę paramą Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gyven-
tojams įstatyme nustatyta tvarka, 
t. y. gaunantiems socialinę pašalpą 
ir (ar) kompensaciją už šildymą, 
karštą ir geriamąjį vandenį. 

Tikslinė pašalpa skiriama ap-
mokant sąskaitas faktūras (kitus 
išlaidas įrodančius dokumentus) 
paslaugą suteikusiai įmonei arba 

Būdelės su „širdele“ 
neuždraustos, bet nuotekos 

negali teršti grunto
asmeniui, pateikus išlaidas įrodan-
čius dokumentus. 

Tikslinių pašalpų dydis asme-
nims, turintiems daugiau kaip 
vieną gyvenamąjį būstą, bei as-
menims, kurių turimos pinigi-
nės lėšos viršija piniginių lėšų 
normatyvą, numatytą Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatyme, yra faktinės 
išlaidos, tačiau ne didesnės kaip 
20 proc. 23,5 valstybės remiamų 
pajamų (toliau – VRP) dydžio 
sumos (VRP nuo 2022 sausio – 
129 Eur.).

Gal jums tikslinė pašalpa 
taip pat priklauso?

Pasak V. Bružinskaitės, 2021 
metais tikslinė pašalpa buvo su-
teikta vienam asmeniui (kompen-
suota 100 proc.). Šiemet tikslinė 
pašalpa (geriamojo vandens tie-
kimo ir (arba) nuotekų išleidimo 
tinklų tiesimui ir su tuo susiju-
sioms išlaidoms – projektavimo 
ir kt. – kompensuoti) – 20 proc. 
faktinių išlaidų – skirta kol kas 
vienam asmeniui, nors besidomin-
čiųjų buvo daugiau. 

Skiriant paramą atsižvelgiama 
į šeimos gaunamas pajamas, pini-
ginių lėšų normatyvą ir į turimų 
gyvenamųjų būstų skaičių. 

Dėl tikslinės pašalpos mieste 
gyvenantiems asmenims reikia 
kreiptis į Marijampolės savivaldybės 
administracijos Piniginės paramos 
skyrių (J. Basanavičiaus a. 1, Ma-
rijampolė), o kaimiškų seniūnijų 
gyventojai prašymus turi pateikti 
gyvenamosios vietos seniūnijos specia-
listams. Informacija teikiama tel.: (8 
343) 90015, 90016.

Nijolė LINIONIENĖ

– Šis pokalbis – ne su politi-
ku, o su knygos autoriumi Gie-
driumi Surpliu... Vis dėlto: ar tai, 
kad Jūsų politikos mokslų ma-
gistro baigiamasis darbas buvo 
apie krikščionybės įtaką Europos 
integracijai, ar kiti dalykai lėmė 
šios knygos atsiradimą? 

– Gėda prisipažinti, bet į 
knygą „Laimėti – ne nuodėmė“ 
aš sudėjau visą savo pasaulėžiūrą 
arba, gal būtų tiksliau, pasaulėtiką. 
Surašiau, kokiu pasauliu ir kokiu 
žmogumi tikiu. Pusiau rimtai 
juokauju draugams, kad daugiau 
šiame gyvenime nebeturiu ką 
pasakyti. Parašiau viską. Turbūt 
tai, kas nugulė šioje knygoje, yra 
viso mano gyvenimo patirtys: ir 
tikėjimas, ir Plungės bažnyčios 
choras vaikystėje, ir pirmojo 
krikščioniško jaunimo žurnalo 
„Lux“ kūrimas, ir darbas Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje, ir studijos, 
ir politika...

– Kada kilo mintis apie bū-
tent TOKIĄ knygą, kurioje tar-
si visiems aiškūs dalykai būtų 
gvildenami, pasitelkiant tokį 
formatą: paties pamintijimai, 
patirtys – ir pokalbiai viena ar 
kita tema su žymiais Lietuvos 
dvasininkais? 

– Mintis parašyti knygą apie 

Provokuojanti knyga 
nepaliaujantiems svajoti

„Kas tu? Ko ieškai? Kuo pasitiki? Dievu, horoskopais, ekspertais, pseudoekspertais, melagienomis, 
sąmokslo teorijomis, influenceriais, burbulais, reklama? Ar pasitiki savimi? Ar kiti Tavimi pasitiki? 
Ar esi sulaukęs sėkmės? O laimingas? Kad ir kas būtum, ši knyga – apie Tave“. Čia trupinėlis iš Seimo 
nario Giedriaus SURPLIO visai neseniai pasirodžiusios knygos įžangos. Apie ką ji? Apie gyvenimą 
ir jo iššūkius, apie tikėjimą ir laimės paieškas. Bet tai nėra viena iš daugybės knygų, kuriose gausu 
patarimų, kaip tapti sėkmingam. Nes pirmiausia autorius siūlo: „Apverskime tikėjimo piramidę“ ir 
savo įžvalgas tikrinasi, kalbindamas žinomus mūsų dvasininkus. Netikėta, gal net įžūlu? Tikrai.

krikščionybę, 
bet žvelgiant 
vis iškai  kitu 
kampu, galvoje 
gulėjo jau se-
niai. Esu apie 
tai rašęs straips-
nių, rengęs dis-
kusijų. Galų 
gale, ir mano 
magistro darbo 
tema – apie tai. 
Apie krikščio-
nybės poveikį 
mūsų politikai, 
ekonomikai , 
kasdieniam gy-
venimui. Labai 
noriu supur-
tyti kiekvieną 
krikščionį, ku-
ris lyg ir vaikšto 
į bažnyčią, lyg 
ir laikosi Dievo 
įsakymų, lyg ir 
yra tikintis, bet 
gyvena apsi-
blausęs. O juk 
krikščionybė 
yra karalių ir 
nugalėtojų reli-
gija. Kristus juk 
nugalėjo net mirtį. Ir mes kalbame 
ne apie kažkokias mistines pomir-
tines pergales, o apie pergales čia, 
žemėje – Lietuvoje, Sūduvoje. Tai, 
kad Tu esi krikščionis, reiškia, kad 

turi išsiskirti iš minios ir spindėti 
tarp savo bendramokslių, bendra-
darbių ir verslo partnerių.

Pašnekovo albumo nuotrauka        
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– Temos (Apversta tikėjimo 
piramidė – 9 patarimai ir Laikas 
Tau rašyti savo knygą) yra tarsi 
10 Dievo įsakymų atspindys... 
Sąmoningai ėjote paraleliai ar 
tiesiog taip klostėsi? Turėjote 
išankstinę schemą, kaip viskas 
dėliosis? Kaip pašnekovai reaga-
vo, kai jiems tai pasiūlėte? 

– Surašęs 9 patarimus savo va-
dinamajame lyderystės elemento-
riuje, juokauju, kad „dešimtukui“ 
žino tik Aukščiausiasis. 

Knygos schema kito sulig me-
džiaga, kurią rinkau, ir pokalbiais 
su devyniais žinomais Lietuvos 
dvasininkais. Atvirai pasakysiu, iš 
pradžių baiminausi, kad jie nesu-
tiks kartu su manimi leistis į šią 
provokuojančią kelionę. Būtent 
todėl pasirinkau arkivyskupus ir 
kunigus, kuriuos daugiau ar ma-

žiau pažįstu gyvenime. Su kuriais 
esu gurkšnojęs arbatą. Pirmieji 
interviu buvo tokie daugiau ma-
žiau belenkokie... Aš klaidžiojau 
tarp klausimų, o dvasininkai mane 
statė į rėmus. Galiausiai darėsi vis 
aiškiau ir aiškiau, ką noriu pasa-
kyti apie krikščionybę. O mano 
garbūs pašnekovai rado superinių 
žodžių sutvirtinti tai, ką noriu 
pasakyti.

– „Krikščionybė jokiu būdu 
neskatina nulenkti galvos ir 
visiems užleisti visus kelius. 
Laimėti – ne nuodėmė. Siekti 
tikslų – ne nuodėmė. Būti sėk-
mingam (net turtingam) – ne 
nuodėmė“. Taip nusakote šio 
leidinio skleidžiamą žinią. O 
būti sėkmingam, turtingam ir 
pan., bet nebūti krikščioniu, 
netikėti – nuodėmė? Ar keliate 
knygoje šį klausimą?

– Nepatikėsite, bet šį klausi-

mą knygoje pirmieji iškėlė mano 
kalbinti dvasininkai. Pasiremsiu 
Kauno arkivyskupu metropolitu 
Kęstučiu Kėvalu. Jis sako, kad 
netikintis žmogus, kuris gyvena su 
aistra kurti gerus dalykus, atrodo 
daug krikščioniškiau už tą, kuris 
vadina save krikščionimi, bet gy-
vena, tarsi Dangaus nebūtų.

Bandau padrąsinti skaitytoją, 
sakydamas, kad tai, jog mes, krikš-
čionys, pasaulietiniame gyvenime 
dažnai būname nuolankiais lūze-
riais, yra nulemta mūsų ne taip 
išmokto katekizmo. Romos popie-
žiai jau keliasdešimt metų ragina 
katalikus kuo uoliau dalyvauti 
pasaulio politikoje, ekonomikoje, 
kultūroje ir kitose srityse. Savo 
tikėjimą turime įrodyti ne baž-
nyčios klauptuose, o kasdieniame 
gyvenime.

– Kas Jums yra knygos, lite-
ratūra? O rašymas? Saviraiška? 

Provokuojanti knyga nepaliaujantiems svajoti
Būtinybė? Kaip pats įvardintu-
mėte šios knygos žanrą? Galvo-
jate apie kitas?

– Literatūra man yra galimybė 
matyti, jausti, svajoti ir susikurti 
pasaulį, kokio noriu pats. Esu įsi-
tikinęs, kad stiprus žmogus yra tas, 
kuris sukuria savo realybę, o ne tik 
vartoja ją tokią, kokia yra. Tik taip 
galime nugalėti liūdesį, skurdą 
ar priespaudą. Esu išbandęs save 
įvairiuose žanruose. Esu parašęs 
keturias knygas, bet tik ši, penk-
toji, pagaliau išvydo dienos šviesą. 
Tai maždaug tokia mano sėkmės 
formulė: vienas iš penkių... Apie 
kitas knygas kol kas negalvoju. 
Dabar labai noriu su šia, „Laimėti 
– ne nuodėmė“, apvažiuoti Lietu-
vos miestus, bažnyčias, ugdymo 
įstaigas. Noriu padiskutuoti su 
žmonėmis apie „apverstą tikėjimo 
piramidę“, kurią pristatau knygo-
je. Esu pasiruošęs atvykti bet kur, 

kur būsiu pakviestas.
– Kokių nuomonių (be pagy-

rimų) jau išgirdote? Kodėl verta 
žmogui perskaityti Jūsų knygą?

– Kol kas vertinimai geri. Man 
labai svarbu, kad šią idėją palaikė 
Vilniaus ir Kauno arkivyskupai bei 
žinomi Lietuvos kunigai. Dabar 
labai laukiu vertinimų iš žmonių, 
kurie ras du tris vakarus, perskaitys 
knygą ir parašys tiesiai šviesiai, ką 
apie ją mano.

Labai noriu tikėti, kad „Laimė-
ti – ne nuodėmė“ padės žmonėms 
patikėti, kad jie yra tobuli, nes 
tokius juos sukūrė Kūrėjas. Kai 
Biblijoje skaitome Jėzaus pažadą, 
kad tikintieji gali kalnus kilnoti 
– tas pažadas yra apie kiekvieną 
iš mūsų. Ne Dievas mums padės 
nuveikti ką nors stebuklingo! 
Mes patys esame pajėgūs atlikti 
neįsivaizduojamus darbus. Tik 
pirmyn! 

Algis VAŠKEVIČIUS

Šios knygos pristatymas neat-
sitiktinai surengtas minėtoje gale-
rijoje – joje yra saugoma keletas 
P. Gailiaus kūrinių iš mecenatės 
kolekcijos. J. Linkevičiūtės pasa-
kojimą apie šią knygą modera-
vo Eglė Alenskaitė, klausytojai 
ekrane galėjo matyti iliustracijas 
iš knygos, kuriose – dailininko 
kūriniai, jo namų aplinka, pats 
P. Gailius. 

J. Linkevičiūtė yra ne tik žur-
nalistė, rašytoja, bet ir dailininkė, 
tad jos gyvenime 2014 metais 
atsirado galimybė aplankyti P. 
Gailių Paryžiuje ir pasimokyti iš 
jo tapybos. Tie susitikimai, kurių 
metu pokalbius su menininku 

Buvusi marijampolietė pristatė 
knygą apie garsų dailininką 

Praną Gailių
Neseniai Marijampolės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje buvo pristatyta Jolitos Linke-

vičiūtės knyga „Paryžiaus sielrankšluosčiai. Pranas Gailius“. Tai originalios formos pasakojimas apie 
garsų lietuvių menininką, didžiąją gyvenimo dalį praleidusį Prancūzijoje. Įdomu tai, kad knygos 
autorė – buvusi marijampolietė, čia baigusi tuometę antrąją vidurinę mokyklą (dabar – Rimanto 
Stankevičiaus progimnazija). Knygoje nemažai dėmesio skiriama ir kitam mūsų kraštiečiui – kalbi-
ninkui, modernios semiotikos mokslo pradininkui, buvusiam Rygiškių Jono gimnazijos auklėtiniui 
Algirdui Juliui Greimui, taip pat daug metų gyvenusiam Prancūzijoje.    

autorė įrašinėjo, vėliau ir laiškai, 
pokalbiai telefonu sugulė į šešių 
dailininko pamokų dienoraštį ir 
kelionės užrašus, kurie atsklei-
džia autentišką šio menininko 
kūrybos metodą, jo pasaulio 
supratimą, požiūrį į daugybę 
įvairių gyvenimo dalykų. Visa tai 
autorė perteikia per savo prizmę, 
ir skaitant šią knygą nepaleidžia 
įspūdis, kad kalbasi, bendrauja 
du labai nestandartiniai, įdomūs 
ir spalvingi žmonės, kuriuos 
skiria nemažai metų, nemažai 
kilometrų, bet sieja stiprūs dva-
siniai dalykai.

„Gali kam pasirodyti, kad 
Pranas-Mokytojas atitinka išmin-
čiaus-tobulojo paveikslą, dosniai 
dalijančio savo intelektualinę 
išmintį ir dvasinius principus net 

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

J. Linkevičiūtė gyvai ir įdomiai pristatė savo knygą apie P. 
Gailių.

tose vietose, kur parko saulėkai-
toje žarsto smėlį vaikai. Ne visai 
taip. Jo reikia atidžiai klausytis ir 
pasiimti, ką jis duoda, nes duoda 
gausiai, daug, negailėdamas“, – 
rašo knygos autorė.

Akivaizdu, kad ji iš tų dviejų 
kelionių į Paryžių pasiėmė daug 
ir tuo dvasiniu turtu dosniai 
pasidalino su mumis. Nes tai ir 
lieka, kai po mirties kūrėjo pelenai 
išbarstomi kalnelyje Provanse, kur 
menininkas turėjo savo dirbtuvę, 
kaip lieka daugybė Meistro dar-
bų įvairiose galerijose, privačiose 
kolekcijose, lieka prisiminimai, 
nuotraukos ir knygos.      

Šiemet vasarį Vilniuje buvo 
surengta P. Gailiaus darbų paro-
da, kurioje rodyti 88 jo darbai 
– šis skaičius reiškia ir begalybę, 
ir metus, kiek menininkui buvo 
lemta gyventi. „Jo kūrinių nega-
lima paaiškinti, pakomentuoti, 
interpretuoti, nes jie – nešdami 
stiprų prasminį krūvį – kiekvie-
ną paliečia savo estetika, bet ne 
žodžių išraiška. Yra žinoma, kad 
pats autorius nemėgo aiškinti 
savo kūrybos ir buvo sukūręs savo 
manifestą, kuriame sakė: „Kas yra 
menas? Menas žino, kas jis yra“, 
– tada sakė menotyrininkė dr. 
Simona Skaisgirytė-Makselienė, 
daugybę kartų cituota ir šioje J. 
Linkevičiūtės knygoje.  

Pristatydama knygą jos autorė 
papasakojo, kaip susirado P. Gailių 
Paryžiuje, kaip pirmą kartą gyve-
nime sėdusi į lėktuvą nuskrido 
pas jį, kaip buvo sutikta ir priim-
ta. Ir neslėpė – teko ir nemažai 

ašarų išlieti, kai pokalbius bandė 
įrašinėti, o jis to nenorėjo. „Jeigu 
jis būtų gyvas, tai dabar nebūtų 
šios knygos, nes kai kas čia labai 
atvira“, – prisipažino.    

Sunkiai pavadinime ištaria-
mas žodis – paties dailininko 
sugalvotas, daugiaprasmis, ir ge-
resnio pavadinimo tokiai knygai 

net negali būti. Ir pati knyga, 
pasakojanti apie žmogaus drąsą, 
atkaklumą, pasirinkimą, įkvė-
pimą ir pašaukimą, apie meną 
kaip Meilę yra ypatinga. Kitokia, 
sunkiai įvardijama, apibrėžiama, 
kaip ir jos autorė bei pats herojus. 
Ir dar Paryžius, kuris visada su 
tavimi.     

Pokalbį su knygos autore vedė E. Alenskaitė (dešinėje). Naujoji knyga – apie ypatingą menininką.
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PaSaulio 
Sūduviečiai

Neatrasta kultūra

Nijolė LINIONIENĖ

Taip 2011 metais buvo rašoma 
apie šį metodą (pinhole fotoaparatas 
– tai aparatas be įprasto objekty-
vo) žurnale „Vyzdys foto-video“ 
pristatant jauną fotografą Andrių 
Narvičių ir jo šiuo metodu sukur-
tus Vilniaus vaizdus. Marijampolės 
kultūros centro pirmajame aukšte 
pradėjo veikti šio autoriaus fotogra-
fijų paroda „Analoginės klajos“.

Marijampolietis Andrius Nar-
vičius, jau seniai gyvenantis ir 
dirbantis Velse (Jungtinė Ka-
ralystė), tačiau neužmirštantis 
gimtojo miesto, fotografija susi-
domėjo dar vaikystėje, kai mama 
padovanojo pirmąjį fotoaparatą 
„Smena-8“. Fotografas, žurnalistas 
Vytautas Žukauskas vadovavo ir 
jaunųjų fotografų būreliui. Čia 
Andrius išmoko ryškinti juostas 
ir spausdinti nuotraukas. Susiža-
vėjimas fotografija neblėso, tad 
pasirinko studijas Vilniaus dailės 
akademijoje – fotografijos ir me-
dijų meną. Čia iš fotomenininko 

Algis VAŠKEVIČIUS

Tą penktadienio pavakarę 
Laisvės alėjoje buvo surengta 
Kiemų šventė – apie 900 metrų 
per šią alėją nusidriekė marga-
spalvių staliukų eilė, prie kurių 
susėdo kauniečiai ir miesto sve-
čiai – visi vaišinosi, bendravo, 
klausė muzikinių pasirodymų, ne 
vienas ir smagiai pašoko. Tie, kas 
vaikštinėjo po alėją ir stebėjo visą 
veiksmą, neabejotinai daugiau 
kaip pusvalandžiui sustojo prie 
Centrinio pašto pastato – čia ir 
vyko minėtas koncertas, sutraukęs 
daugybę žmonių, kurių skaičius 
vis didėjo, o jų sukeltos ovacijos 
vis stiprėjo.      

Nežinia, kiek susirinkusiųjų 
žinojo ir žino, kad Marijampolė 
turi nuostabų Sūduvos džiazo 
orkestrą, kurio pagrindą sudaro 
mūsų miesto pučiamųjų orkestro, 
vadovaujamo Audriaus Pučinsko, 
atlikėjai. Pasistiprinę keliais kvies-
tiniais muzikantais, orkestro nariai 

Gintauto Trimako gavo seną la-
gaminą, kurį pavertė savo pirmą-
ja pinhole kamera. Šiame, greitai be-
simainančiame skaitmeniniame 
pasaulyje, Andrius lieka ištiki-

Tas pats pasaulis kitokiose nuotraukose...

mas analoginei fotografijai ir seno-
sioms jos tradicijoms. 

„Per savo gyvenimą einu ne 
tiesia linija – teigia fotografas. – 
Klajoju... O savo inertiškose kla-

jose sutinku ne-
tikėtų pakelei-
vių, atrandu vie-
tas ir objektus, 
jie dėl vidinės 
e n e r g i j o s  i r 
traukos priver-
čia stabtelėti, už-
fiksuoti juos fo-
tografijoje. O 
tada vėl keliauju 
niekam nežino-
ma paslaptinga 
kryptimi, me-
tai iš metų blaš-
kausi fotogra-
finiuose proce-
suose. 

Pinhole ka-
mera sukurt i 

darbai – tai tarsi pirmapradis 
vyksmas fotografijoje. Primityvus 
adatos dūris atveria vaizdus, kurie 
keri savo paprastumu ir netikė-
tais rezultatais. Juos ne iš karto 
pamatai, o tik grįžus į laboratori-

„Pinhole fotografija – tai savotiška protesto išraiška. Pasakymas „Ne“ technokratiškumui. Liaudiškai kalbant, su ja grįžtama į 
fotografijos ištakas. Pirmieji lietuvių fotografų sukurti pinhole lakštai priminė vieno fotografijos išradėjų Luiso Dagero pirmąsias 
fotografijas. Jos žavi abstraktumu, neįprastu vaizdo perteikimu. Tai savotiška, dar kartą atrasta meninė kalba“.

ją prie raudonos lemputės išryškė-
ja vaizdas...

Kaip ir pinhole, didelio forma-
to fotografija mane išmokė lėtai, 
tendencingai ir palaipsniui eiti 
tikslo link – per matinį stiklą žvel-
giu į pasaulį atvirkščiai, paste-
bėdamas kitiems nematomas 
smulkmenas. 

Mano mėgstamiausia techni-
ka – šlapio kolodijaus procesas. 
Kadaise – tikras proveržis foto-
grafijos pasaulyje, reikalaujanti 
didelio preciziškumo ir kantrybės. 
Lyg alchemikas, ieškantis mistinio 
elemento, galiu pažvelgti į pačias 
paslaptingiausias žmogaus sielos 
gelmes...“

Andriaus Narvičiaus paroda – 
dar vienas Kultūros centro projekto 
„Pasaulio sūduviečiai“ susitikimų 
su svetur kuriančiųjų darbais. Šį 
kartą aplinkybės neleido autoriui 
atvykti – jis ketina aplankyti Ma-
rijampolę rugpjūtį, bus ir dar viena 
paroda.

Sūduvos džiazo orkestras sukėlė 
ovacijas Kauno Laisvės alėjoje  

Praėjusį savaitgalį Kaune vyko šio miesto gimtadienio šventė, kuri buvo ir vienas pagrindinių 
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių. Tris dienas miestas ūžė ir ošė, dešimtims tūks-
tančių žiūrovų padovanojęs daugybę nepamirštamų akimirkų. Džiugu, kad tarp daugybės renginių 
ryškia gaida penktadienį skambėjo ir Sūduvos vardas – puikų, ugningą ir spalvingą pasirodymą 
pačioje Kauno širdyje, Laisvės alėjoje prie Centrinio pašto, padovanojo Sūduvos džiazo orkestras, 
pasirodęs kartu su Kauno šokio teatru „Aura“, trimitininku Audriumi Zalcu ir marijampoliečiams 
puikiai pažįstama soliste Neringa Nekrašiūte, dabar gyvenančia Kaune. 

paruošė visiškai naują įspū-
dingą džiazo programą, kuri 
tiesiog užbūrė kauniečius 
ir Kauno svečius. Žinoma, 
tam pasitarnavo ir puikiai 
žinomo Kauno šokio teatro 
„Aura“ dalyvavimas.

– Tiesiog susidėjo keletas 
labai palankių aplinkybių. 
„Aura“ yra labai gerai žinoma 
ir mėgiama, tad mums labai 

pasisekė, kad galėjome pasirodyti 
kartu. Mūsų Neringa Nekrašiūtė 
nėra džiazo solistė ir gerokai jaudi-
nosi prieš šį pasirodymą, bet viskas 
praėjo tiesiog puikiai. Ir oras mums 
buvo palankus, nes jau rytojaus 
dieną pliaupė lietus, – sakė orkestro 
vadovas A. Pučinskas.      

Pasak jo, Marijampolės pučia-
mųjų orkestras jau keturis kartus 
dalyvavo tradiciniame festivalyje 
Kaune „Padūduokim kartu“, 
kuris per šio miesto šventę vyksta 
jau nuo 2002 metų, o pernai 
pakeitė pavadinimą į „BandFest“. 
Buvo parengtas orkestro projektas 
būtent džiazo programai atlikti 
ir taip gimė nauja programa, 
kurioje – puikiai žinomi garsių 
kūrėjų ir atlikėjų Rėjaus Čarlzo 

(Ray Charles), Džeimso Brauno 
(James Brown), Styvo Vonderio 
(Stevie Wonder) ir kitų kūriniai, 
taip sužavėję žiūrovus.

A. Pučinskas sakė, kad šiuo 
pasirodymu orkestro nariai liko la-
bai patenkinti – jie nesitikėjo, kad 
„Auros“ šokėjai kartu surengs tokį 
ugningą reginį, be to, nemanė, 
kad tiek daug žiūrovų ir ovacijų 
sulauks. Tai buvo tikrai puikus 
dar vienas Sūduvos jubiliejinių 
metų akcentas, šįsyk suskambėjęs 
Laikinojoje sostinėje.  

Marijampolės pučiamųjų or-
kestras jau anksčiau yra parengęs 
programą su buvusia marijam-
poliete N. Nekrašiūte, Pauliumi 
Bagdonavičiumi ir kitais atlikėjais, 
kurią rodė prieš dvejus metus. 

Tiems, kurie dar nematė la-
bai nuotaikingo Sūduvos džiazo 
orkestro, tokia proga bus liepos 
6-ąją, minint Valstybės dieną. 
Marijampolėje dviejų dalių pro-
gramoje skambės ir jo atliekami 
džiazo, ir kiti kūriniai. Pasirodymų 
vasarą bus ir daugiau – Šunskuo-
se, Vilkaviškyje, kitose vietovėse. 
Staigmeną šis kolektyvas žada ir 
prieš Naujuosius metus, bet kol 
kas vadovas dar neatskleidžia, kas 
tai bus.   

Parodoje eksponuojamos beklajojant sutiktų žmonių fotografijos.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Sūduvos džiazo orkestras ir „Aura“ sužavėjo klausytojus.
N. Nekrašiūtę prisimena daugelis 

marijampoliečių.

Kolektyvo vadovas A. 
Pučinskas (pirmas ir kai-
rės) žada dar daug įdomių 
pasirodymų.

Autoriaus nuotraukos



11 psl.2022 m. gegužės 25 d.

SPecialiai „Suvalkiečiui“: ukraina – Moldova 

Eldoradas BUTRIMAS

Nusprendžiau vykti pasižvalgyti 
po PMR, nors nebuvau įsitikinęs, 
ar ten būsiu įleistas. Juolab kad 
pastarąsias kelias savaites PMR 
vyko keistos provokacijos, dėl 
kurių Maskva įtarinėjo Moldovą, 
o ši Maskvą.

Vykdamas iki Moldovos sienos 
įsitikinau, kokia trapi yra Odesos 
situacija. Paaiškėjo, kad norint 
patekti į Moldovą reikia kirsti 
Dniestro upę, o tiltas yra tik vienas. 
Susprogdinus tiltą prie Palancų pa-
sienio perėjimo punkto Odesos gy-
ventojai į Moldovą galėtų persikelti 
nebent valtimis, nes upė yra srauni 
ir kelių šimtų metrų pločio.

Kitas tiltas yra už šimto kilome-
trų, tačiau juo į Moldovą patekti 
galima tik iš pradžių pervažiavus 
Maskvai pavaldžią PMR terito-
riją.

Į Moldovos sostinę Kišiniovą 
nuvykome tik vėlai vakare, mat 
mane vežęs vyriškis automobilyje 
turėjo svarbesnę keleivę – pabėgėlę 
iš Odesos. Ją reikėjo skubiai nu-
gabenti į Rumunijos Jašio mieste 
esantį aerouostą, kad galėtų išskristi 
į Vokietiją pas susirgusią dukrelę.

Minėta Odesos gyventoja savo 
mamą ir tris vaikus prieš du mė-
nesius išgabeno į Vokietiją, tačiau 
pati grįžo vadovauti humanitarinės 
pagalbos centrui.

Dėl pigesnių bilietų odesiečiai 
keliauti labiau mėgsta ne iš Mol-

Ukrainos kaimynė Moldova 
baiminasi, kad Rusija puls ir ją
Nuogąstavimai, kad gegužės 9 d. Maskva pradės didelio mąsto Odesos puolimą, nepasitvirtino. Vis 

dėlto šiame didžiausiame Ukrainos uostamiestyje to labai baiminamasi, nes miestą lengva apsupti, 
ir jo gyventojams nebūtų galimybės iš Odesos išvykti. 

Iš vienos pusės miestą skalauja Juodoji jūra, o sausumoje pavojus kyla ir iš dešinės, ir iš kairės. Deši-
nėje miesto pusėje už šimto kilometrų, ties Mikolajivu, yra priartėjusi fronto linija. Kairėje irgi už šimto 
kilometrų – Moldovos teritorijoje susikūrusi vadinamoji Padniestrės Moldovos Respublika (PMR).

Ši neturi sienos su Rusija, tačiau pasiskelbė įeinanti į Rusijos Federacijos sudėtį. Jei PMR armi-
ja, kuriai vadovauja Maskvos kariškiai, nuspręstų įsijungti į karą, Odesa būtų visiškai apsupta ir 
patektų į mūšių katilą.

dovos sostinės Kišiniovo, bet iš už 
150 kilometrų tolėliau esančio Jašio 
miesto Rumunijoje. Kirtę Moldo-
vos ir Rumunijos sieną buvome 
nustebinti, nes stendai pakelėse 
skelbė, kad iš Moldovos atvykome 
į Moldovą.

Paaiškėjo, kad ir šis Rumunijos 
regionas, ir dabartinės Moldovos 
Respublikos teritorija prieš 600 
metų buvo vieninga Moldovos 
karalystė. Ši karalystė prie Juodosios 
jūros ribojosi su Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėmis.

Moldovos karalystės sostinė 
buvo Jaši miestas, kuris dabar yra 
vadinamas kultūrine Rumunijos 
sostine. Jaši turi sąsajų ir su Lietuva 
– 1646 metais čionykštėje cerkvėje 
susituokė Lietuvos didysis etmonas 
Janušas Radvila ir Moldovos kuni-
gaikštytė Marija Lupu, su kuria J. 
Radvila apsigyveno Kėdainiuose.

Rumunija XIX a. susikūrė Mol-
dovos karalystei apsijungus su Vala-
kija ir Transilvanija.

1812 m. rytinę Moldovos ka-
ralystės dalį užėmusi Rusija tą 
teritoriją pavadino Besarabija ir jos 
sostine paskelbė Kišiniovo miestą, 
nors istorinė Moldovos sostinė buvo 
Jaši miestas.

1920 m. Kišiniovas vėl tapo 
Rumunijos dalimi, tačiau 1940 m. 
Maskva dar kartą atplėšė Rytinę 
Moldovą, kurią pavadino Moldovos 
Respublika, o jos gyventojams liepė 
rašyti kirilica.

„Moldavų kalba yra visiškas 
Maskvos išmislas – įvedę rusiškus 

rašmenis sovietai 
norėjo šią kalbą 
dirbtinai atskir-
ti nuo rumunų 
kalbos, o kraštą 
– nuo Rumuni-
jos“, – paaiškino 
54 metų Sergiu 
Durleshteanas. 
Šis  Kišiniovo 
verslininkas gerai 
išmano Rumuni-
jos istoriją, nes ją 
studijavo.

S. Durleshte-
anas papasakojo, 
kad Maskva 1940 
m. nuo Rumuni-
jos atplėšusi dalį 
Moldovos į Sibiro 
gulagus ištrėmė 
per 100 tūkst. gy-
ventojų. Ištrėmę 
vietos inteligenti-
ją sovietai į visus 
vadovaujančius 
postus ministeri-
jose bei įmonėse 
siuntė funkcio-

nierius iš Rusijos.
Rusifikacija Moldovoje buvo 

žymiai agresyvesnė nei Lietuvoje, 
todėl miestuose ėmė dominuoti 
rusų kalba. Bijodami represijų S. 
Durleshteano tėvai savo vaikus irgi 
leido į rusišką mokyklą, tačiau 1991 
m. šaliai atgavus nepriklausomybę 
verslininkas ne tik ėmė mokytis 
protėvių kalbos, bet ir pasiprašė bei 
gavo Rumunijos pilietybę.

Dvigubą pilietybę numato 
Moldovos įstatymai, tad daugybė 
gyventojų turi ne tik Moldovos, 
bet ir Rumunijos pasą. Juolab kad 
Rumunija yra Europos Sąjungos 
narė ir jos piliečiams lengviau ke-
liauti po pasaulį. 

„Rumunijos pasą daug kas išsiė-
mė dėl baimės, kad Moldovą vėl gali 
okupuoti Rusija, o tuomet su tokiu 
pasu būtų galima pabėgti į Vakarus“, 
– paaiškino S. Durleshteanas. Vers-
lininkas prisipažino, kad Maskvai 
vasario 24 dieną užpuolus Ukrainą, 
susidėjo į lagaminą svarbiausius 
daiktus ir pasiruošė, kad jei Maskva 
įsiveržtų ir į Moldovą, jis galėtų tą 
pačią dieną išvykti į Rumuniją.

S. Durleshteano nuomone, to-
kiam scenarijui yra pasiruošę nema-
žai Kišiniovo gyventojų. Baimę esą 
labiausiai kelia tai, kad Moldovos 
teritorijoje yra įsikūrusi Maskvai 
pavaldi PMR, kurioje dabar vyksta 
keistų provokacijų.

Buvusi universiteto dėstytoja, 
matematikė Liuda Cibuk, pakal-
binta Kišiniove, patvirtino, kad 
vietos žmonės planuoja, jei Maskva 
įsiveržtų, bėgti į Rumuniją, o iš ten į 
kitas šalis. Du jos sūnūs pasirūpino, 
kad visi šeimos nariai turėtų Rumu-
nijos pasus, taip apsidrausdami nuo 
galimos okupantų savivalės.

Neoficialiais duomenimis, Ru-
munijos pasus jau yra gavę pusė mi-
lijono iš šalyje gyvenančių 2,6 mln. 
Moldovos gyventojų, o prašymus 
tokiems pasams gauti šiuo metu jau 
pateikę 40 tūkst. asmenų. Rumunija 
pasus išduoda tiems asmenims, kas 
turi įrodymų, kad jų tėvai ar seneliai 
gyveno į Rumunijos teritoriją įėju-
sioje Moldovoje.

Kišiniove apima keistas įspūdis. 
Pagal oficialią statistiką Moldova 
yra neturtingiausia Europos šalis, 
kurios trečdalis gyventojų darbo 
ieškoti yra išvykę į užsienį. Vaikš-
čiojant po sostinės centrą skurdo ir 
vargo nematyti – aplink zuja vien 
nauji ar apynaujai automobiliai, 
gatvės ir šaligatviai tvarkingi, namai 
išpuoselėti. Visgi pabendravus su 
vietos gyventojais paaiškėjo, kad 
sostinės centro vaizdas yra apgau-
lingas, o provincijoje labai striuka 
dėl darbo.

Istorijos muziejaus apsauginin-
kas Dorinas papasakojo, kad gim-
tajame jo kaime, esančiame už 50 
kilometrų nuo sostinės, net 62 proc. 
gyventojų yra išvykę dirbti į užsienį. 
Dorinas sakėsi tiksliai žinantis tuos 
skaičius, nes eina kaimo seniūno 
pavaduotojo pareigas.

Kišiniovas nustebino ir tuo, kad 
šio miesto gyventojai noriai ben-
drauja, tačiau atsisako fotografuotis 
ir pasisakyti pavardes. Tai jie aiškina 
aptakiai – kad Kišiniove gyvena ne-
mažai rusų ir ukrainiečių, todėl savo 
nuomonės esą geriau neafišuoti.

Kalbinami apie politiką Mol-
dovos sostinės gyventojai atvirauti 
irgi nenori ir tvirtina, kad pas juos 
valdžia keičiasi labai dažnai, todėl 
savo pažiūrų geriau neviešinti.

Apie nenorą atvirauti užsiminė 
net verslininko S. Durleshteano 
dukra Julia. Vyno eksporto firmai 
vadovaujanti mergina kartu su tėvu 
buvo įkūrusi pagalbos Ukrainos 
pabėgėliams centrą, bet tuo girtis 
sakė nenorinti.

Šeima pabėgėlius apgyvendino 
ne tik savo name, bet ir dviejose savo 

sporto salėse. Verslininkai apnakvin-
dino ir pamaitino net dešimtadalį 
iš 400 tūkst. į Moldovą pabėgusių 
ukrainiečių, bet to nereklamuoja. 
Merginos teigimu, dalis užsienio 
partnerių ir bičiulių tokią jos šeimos 
veiklą gyrė ir net rėmė, tačiau buvo 
ir tokių, kurie nustojo bendrauti. 
Beje, padėti nuo karo bėgantiems 
Ukrainos žmonėms Durleshteanų 
šeima ėmėsi visai neplanuotai, 
kai Sergiu nusprendė pagelbėti 
keliems skvošo sporto bičiuliams iš 
Ukrainos.

S. Durleshteanas laikomas skvo-
šo pradininku Moldovoje. Šią sporto 
šaką jis prieš 20 metų išpopuliarino 
ir Ukrainoje bei Baltarusijoje. Pra-
sidėjus karui Sergiu pasisiūlė padėti 
keliems seniems skvošo bičiuliams, 
o tuomet prašytis paramos ėmė 
tūkstančiai.

„Negaila nei įdėto laiko, nei 
išeikvotų lėšų, – tvirtino Julia Dur-
leshtean. – Gaila kenčiančių pabėgė-
lių. Mačiau, kai greitosios pagalbos 
mašinos sireną išgirdę ukrainiečiai 
puldavo slėptis po lovomis ir sta-
lais“. 

Julia Durleshtean neslepia, jog kai kuriems verslo partneriams 
nepatiko, kad ji ir visa šeima padeda ukrainiečiams.

Durleshteanų šeima priėmė net dešimtadalį į Moldovą atvyku-
sių pabėgėlių iš Ukrainos.

Šioje senosios Moldovos karalystės sostinės Jaši cerkvėje 1646 
m. susituokė Lietuvos didysis etmonas Janušas Radvila ir Moldovos 
kunigaikštytė Marija Lupu.

Autoriaus nuotraukos

Liuda Cibuk teigia, kad du jos sūnūs su šei-
momis yra susipakavę svarbiausius daiktus ir bet 
kuriuo momentu pasiruošę bėgti į Rumuniją.
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sako, kad tėvai turi teisę žino-
ti, jeigu tai tiesa, nes naikinant 
mokyklas kaimuose šeimos turės 
apsispręsti, kur toliau mokysis jų 
vaikai – penktokai ir devintokai, 
todėl tėvams gauti visą informaciją 
labai svarbu.

Moteris sakė, kad Kazlų Rūdos 
sav. visuomenės sveikatos biuro 
specialistų požiūris ją stebina, nes 
informacijos slėpimas – ne išeitis, 
kita vertus, reikėtų labiau pasitikė-
ti visuomene, suteikti jai galimybę 
pasirinkti, o to padaryti neturint 
visos informacijos neįmanoma. 
„Esu įsitikinusi, kad viešumo ir 
skaidrumo būtinai reikia. O jei 
paviešinus prasidės pjudymas 
prieš mokyklas, tai gal šitai padėtų 
labiau pasitempti, pasistengti pa-
gerinti padėtį?“ – svarstė moteris. 
Pasak jos, visada geriau žinoti kar-
čią tiesą, nei priimti sprendimus 
jos nežinant.

Gimnazisto mama taip pat 
kėlė klausimą, kodėl tirtos tik trys 
mokyklos. Klausė, kodėl neištirtos 
nuotekos, kaip tai daroma Kauno 
mokyklose, nes tada rezultatai 
tikslesni ir būtų aiškiau matyti 
tikroji padėtis dėl narkotikų varto-
jimo. Nustačius, į kurias mokyklas 
patenka narkotikų, galima būtų 
tam užkirsti kelią, imtis griežtesnių 
priemonių. 

– Jau beveik trisdešimt metų 
esu vienos didžiausios Marijam-
polės įmonės akcininkas. Pasi-
baigus kalendoriniams metams 
vyksta visuotiniai akcininkų 
susirinkimai, todėl prieš įvyks-
tant susirinkimui, remiantis LR 
Akcinių bendrovių įstatymo 8 
str. 1 ir 2 dalimis, norėjau gauti 
svarbiausių dokumentų kopijas, 
tai yra: įmonės akcininkų sąrašą, 
audito įmonės išvadų ataskaitą, fi-
nansinės atskaitomybės ir pelno/
nuostolio ataskaitų projektų ko-
pijas. Pasiteiravau šiuo klausimu 
telefonu, nurodytu skelbime apie 
šaukiamą AB visuotinį akcininkų 
susirinkimą. Man paaiškino, kad 
akcininkų sąrašo man pateikti 
negali dėl to, kad tai draudžia LR 
Duomenų apsaugos įstatymas, 
o su kitais dokumentais galėsiu 
susipažinti tik atvykęs į akcinin-
kų susirinkimą. Norėčiau žinoti, 
ar teisiškai teisingai pasielgė AB 
darbuotoja?

 – Klausimo autorius nurodo, 
kad prašymą pateikti dokumentų 
kopijas jis pateikė remdamasis 
Akcinių bendrovių įstatymo (to-
liau vadinama ABĮ)  8 straipsnio 
1 ir 2 dalimis, tačiau teisybės dėlei 
derėtų pasakyti, kad minėto įsta-
tymo 8 straipsnis reglamentuoja 
steigiamos bendrovės akcijų pasi-
rašymą ir apmokėjimą. Tuo tarpu 
akcininko teisę gauti informaciją  
reglamentuoja ABĮ 18 straipsnis. 
Taip pat nėra aišku, ar klausimo 
autorius savo prašymą pateikė 

Loreta AKELIENĖ

Mama mano, 
kad skaidrumas būtinas
Skambinusi gimnazisto mama 

papasakojo, kad Kazio Griniaus 
gimnazijos tėvai praėjusį mėnesį 
gavo raštą iš Visuomenės sveikatos 
biuro apie narkotikų tyrimus, at-
liktus trijose savivaldy bės mokyk-
lose. Jame rašoma, kad vienoje iš 
ugdymo įstaigų buvo rasta sinteti-
nių medžiagų pėdsakų – kokaino 
arba kreko. Šio mėginio skalė rodė 
9–10 balų. Visose 3-iose ugdymo 
įstaigose aptikta marihuanos arba 
hašišo pėdsakų. Šių medžiagų in-
tensyvumo skalė siekė 1–3 balus. 
Tėveliai nuraminti, kad nors ir 
rasta narkotikų pėdsakų, bet tai 
nereiškia, kad vartojama ugdymo 
įstaigose. Narkotinių medžiagų 
dalelių gali būti atnešta iš viešų 
vietų ar pan. 

Mokinio mamą labiausiai pik-
tina tas faktas, kad nenurodoma, 
kuriose dar mokyklose atlikti 
šie tyrimai ir kurioje nustatyta 
daugiausia balų. Ji sako, kad toks 
neviešinimas meta šešėlį ant visų 
savivaldybės mokyklų. Visgi savi-
valdybė nedidelė, gandai sklinda 
greitai, taigi kalbama, kad blo-
giausia padėtis dėl narkotikų yra 
vienoje progimnazijoje. Moteris 

raštu. Atsakymas į klausimą bus 
grindžiamas prielaida, kad prašy-
mas buvo pateiktas raštu.

Akcininkų teisės ir jų įgyvendi-
nimas yra viena iš sparčiausiai be-
sivystančių bendrovių teisės sričių, 
ypač po prieš dešimtmetį įvykusios 
ekonominės krizės, neigiamai pa-
veikusios ir reguliuojamos akcijų 
rinkos, ir uždaro tipo akcinių 
bendrovių akcininkus. Todėl 
šiandien daug dėmesio akcininko 
teisių plėtrai ir veiksmingesnei 
apsaugai skiriama ne tik nuolatos 
tobulinamuose nacionaliniuose 
teisės aktuose, siekiant užtikrinti 
geresnę akcininkų teisių apsaugą, 
bet ir Europos Sąjungos teisėje.

Pagal ABĮ 18 straipsnį akci-
ninkas turi teisę gauti tam tikrą 
informaciją tiesiog raštu jos parei-
kalavęs iš bendrovės. Papildomų 
teisių susipažinti su bendrovės in-
formacija, kuri reikšminga spren-
džiant dėl balsavimo visuotiniame 
akcininkų susirinkime, akcininkas 
įgyja prieš visuotinį akcininkų 
susirinkimą ABĮ 26 straipsnio 
10 dalyje nustatyta tvarka, be to, 
akcininkas gali iš anksto bendrovei 
pateikti klausimų, į kuriuos turi 
būti atsakyta iki visuotinio akci-
ninkų susirinkimo datos. 

ABĮ 18 straipsnis nustato, kad 
akcininkui raštu pareikalavus, 
bendrovė ne vėliau kaip per 7 
dienas nuo reikalavimo gavimo 
dienos privalo sudaryti akcinin-
kui galimybę susipažinti ir (ar) 
pateikti bendrovės įstatų, metinių 

ir tarpinių finansinių ataskaitų 
rinkinių, bendrovės metinių ir 
tarpinių pranešimų, auditoriaus 
išvadų ir finansinių ataskaitų 
audito ataskaitų, visuotinių akci-
ninkų susirinkimų protokolų ar 
kitų dokumentų, kuriais įforminti 

teiSė  žinoti

Šioje rubrikoje publi-
kuojame advokatų konto-
roje „Erikas Rugienius ir 
partneriai“ dirbančio advo-
kato padėjėjo Virginijaus  
RAŽUKO parengtus atsaky-
mus į skaitytojų klausimus. 
Jums rūpimus klausimus 
teisininkui galite pateik-
ti telefonais: 8 630 38240, 
8 617 39990, elektroniniu 
paštu loreta@suvalkietis.lt 
arba atnešti į „Suvalkiečio“  
redakciją (Ūkininkų g. 6).

visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimai, stebėtojų tarybos 
pasiūlymų ar atsiliepimų visuoti-
niams akcininkų susirinkimams, 
akcininkų sąrašų, stebėtojų tary-
bos ir valdybos narių sąrašų, kitų 
bendrovės dokumentų, kurie turi 
būti vieši pagal įstatymus, taip pat 
kitų bendrovės įstatuose nurodytų 
dokumentų kopijas. Bendrovė 
gali atsisakyti sudaryti akcininkui 
galimybę susipažinti ir (ar) pateikti 
dokumentų, susijusių su bendrovės 
komercine (gamybine) paslaptimi, 
konfidencialia informacija, kopijas, 
išskyrus atvejus, kai bendrovės 
informacija akcininkui būtina 
įgyvendinti kituose teisės aktuose 
numatytus imperatyvius reikalavi-
mus ir akcininkas užtikrina tokios 
informacijos konfidencialumą. 
Bendrovė atsisako akcininkui 
pateikti dokumentų kopijas, jeigu 
negalima nustatyti dokumentų pa-
reikalavusio akcininko tapatybės. 

Bendrovės akcininkams pa-
teikiamame bendrovės akcininkų 
apskaitos dokumente turi būti 
nurodytas kiekvienam akcininkui 
nuosavybės teise priklausančių 
akcijų skaičius ir bendrovės turimi 
kiekvieno akcininko duomenys.

Iš klausimo galima suprasti, 
kad jo autorius siekė gauti doku-
mentus, susijusius su numatyto 
organizuoti visuotinio susirinkimo 
darbotvarke. Minėta, kad šį klau-
simą reglamentuoja specialiai tam 
skirta norma, įtvirtinta ABĮ 26 
straipsnio 10 dalyje, kuri nustato, 

kad ne vėliau kaip likus 10 dienų 
iki visuotinio akcininkų susirinki-
mo akcininkams turi būti sudaryta 
galimybė susipažinti su bendrovės 
turimais dokumentais, susiju-
siais su susirinkimo darbotvarke, 
įskaitant sprendimų projektus. 
Jeigu akcininkas raštu pageidauja, 
bendrovės vadovas ne vėliau kaip 
per 3 dienas nuo rašytinio prašymo 
gavimo visus susirinkimo spren-
dimų projektus arba, kai sprendi-
mų priimti nereikia, – stebėtojų 
tarybos, valdybos (jeigu valdyba 
nesudaroma, – bendrovės vadovo) 
ir akcininkų paaiškinimus dėl jų 
pasiūlyto visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvarkės klausimo 
įteikia akcininkui pasirašytinai ar 
išsiunčia registruotu laišku. 

Apibendrinant tai, kas pami-
nėta, galima teigti, kad atsakingi 
bendrovės darbuotojai, netenkin-
dami klausimo autoriaus prašymo 
pateikti jo nurodytą informaciją 
ir dokumentų kopijas, šiurkščiai 
pažeidė jo, kaip akcininko, teises. 
Aptartos aplinkybės liudija taip 
pat, kad bendrovės vadovas pik-
tybiškai ignoravo pareiškėją, kaip 
bendrovės akcininką, pažeidė jo 
teises, numatytas ABĮ 18 straips-
nio 1 dalyje, 26 straipsnio 10 da-
lyje. Kiekvienas iš paminėtų tokio 
elgesio epizodų gali būti atskirai 
kvalifikuojamas kaip administra-
cinis nusižengimas, numatytas 
Lietuvos Respublikos administra-
cinių nusižengimų kodekso 119 
straipsnio 1 dalyje.

Viešinti ar neviešinti, kurioje mokykloje 
rastas nemažas narkotikų pėdsakas?

Į redakciją neseniai paskambino susirūpinusi Kazlų Rūdos savivaldybės gyventoja (pavardė redakcijai žinoma) ir pasidalijo neri-
mu dėl to, kad slepiama informacija, kuriose mokyklose buvo neseniai atliktas narkotikų testas imant mėginius nuo paviršių.

Kazlų Rūdos sav. visuomenės sveikatos biuro direktorė mano, kad nelabai ką pakeistų konkrečių mokyklų paviešinimas, tiesiog 
reikia toje srityje dirbti ir tiek. Gimnazisto mama įsitikinusi, kad tėvams svarbu gauti visą informaciją apie mokyklas. 

Sveikatos biuro direktorė 
sako, kad viešumas 

nieko nepakeis
Kazlų Rūdos visuomenės svei-

katos biuro (VSB) direktorė Vesta 
Stankevičienė, atsakydama į mūsų 
perduotus gimnazisto mamos 
klausimus, sakė, jog tėveliai visi 
žino, ar jų mokykloje rado nar-
kotikų pėdsakų, o dėl detalesnės 
informacijos gali kreiptis į mo-
kyklos vadovą. Tėvai pranešimus 
apie rastus narkotikų pėdsakus 
per e. dienynus gavo tik apie savo 
mokyklas. „Mes viešiname tik 
tiek informacijos, kiek galime. 
Vengiame sukelti puolimą prieš 
mokyklas. O tėvai iš direktorių 
gali gauti išsamesnės informacijos. 

Mokyklų vadovai sprendžia, kiek 
jos gali ir nori jiems pateikti“, – 
sakė VSB direktorė.

Mėginiai buvo imami nuo 
durų rankenų, spintelių, turėklų, 
palangių, kompiuterių klaviatūrų 
informatikos kabinetuose, pavir-
šių tualetuose ir kt. Narkotinių 
medžiagų kiekio koncentracija 
buvo nustatoma pagal dešimtbalės 
sistemos metodiką. Didesni balai 
reiškia ne konkrečias medžiagas, o 
parodo jų kiekį toje vietoje, spalvų 
skalė rodo, kokie tai narkotikai. 
Daugiausia rasta žolinių narkoti-
kų – hašišo, marihuanos pėdsakų, 
tik vienoje mokykloje buvo rasta 
kokaino. Direktorė aiškino, kad 
tai tik vienos dienos tyrimas, kitą 
dieną mėginiai gal jau rodytų kitas 

medžiagas ir kitus kiekius, todėl 
nėra ko labai akcentuoti, kiek ir 
ko rasta. 

V. Stankevičienė užsiminė, kad 
minėtos mamos raštą gavo ir VSB. 
Direktorė teigė, kad tokie tyrimai 
atliekami ir kitose savivaldybėse, o 
narkotikų pėdsakų randama visur. 
Problema egzistuoja ir kaimo, ir 
miesto mokyklose, o užklijuoti 
etiketę mokyklai nelabai gerai. „Ir 
ką duos tas paviešinimas, ką jis pa-
keis?“ – pasvarstė VSB direktorė. 

Ji dar papasakojo, kad biuras 
tokį tyrimą atliko pirmą kartą, 
ištyrė pradžiai tas mokyklas, kur 
mokosi vyresni vaikai ir yra žinių 
apie problemas, pavyzdžiui, rūky-
mą prie mokyklų. „Mūsų įstaiga 
dar gana nauja, nieko daug ne-
spėjome padaryti. Kitąmet tirsime 
kitas mokyklas. O tyrimų iš nuote-
kų nedarome dėl to, kad neturime 
tam lėšų, nes šie brangesni. Juos 
dažniau daro policija“, – paaiškino 
direktorė.

Paviršių tyrimu labiau norėta 
iškelti narkotikų problemą, at-
kreipti tėvų dėmesį. Biuras jau 
planuoja rengti jiems ir mokymus, 
kad žinotų, kaip atpažinti varto-
jimą. Pasirodo, kartais tėvai net 
nepatiki, kai jiems pasako, kad jų 
vaikas rūko... 

Norėta, kad ir mokyklų dar-
buotojai labiau atkreiptų dėmesį į 
narkotikų problemą. Biuras buvo 
sukvietęs suinteresuotas įstaigas, 
tarėsi dėl bendrų veiksmų: kad 
policija dažniau pro mokyklas 
pravažiuotų, kad būtų patikrina-
mos mokinių kuprinės ir pan. Taip 
pat biuras suteikė informaciją, 
kur gauti psichologinę pagalbą, 
informavo, kad mokiniai gali kon-
fidencialiai pranešti apie tai, jog, 
pavyzdžiui, draugas vartoja.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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SMulkiau aPie ĮvykiuS

SPortaS
„Sporto savaitėje“ 

– šachmatų 
turnyras

Marijampolės sporto centras 
kartu su šachmatų ir šaškių klubu 
„Sūduva“ surengė šachmatų turnyrą, 
kuriame varžėsi dalyviai iš Lietuvos, 
Portugalijos, Lenkijos ir Ukrainos. 
Nugalėtojo taurę iškovojo vilnietis 
Aleksandras Šalna, antras liko Lai-
mutis Kasparavičius iš Šakių. S60+ 
grupėje nugalėjo marijampolietis 
Algimantas Arulis, vilkaviškietis 
Stasys Kružinauskas liko antras, o 3 
vietą iškovojo marijampolietis Ervy-
das Lukoševičius. B15 grupėje nu-
galėtoju tapo Marijampolės sporto 
centro atstovas Simonas Šnipaitis, 
antras – vilkaviškietis Žygimantas 
Narušis, trečias – ukrainietis Rus-
lanas Kuliešovas, atstovaujantis 
Marijampolės sporto centrui. Tarp 
moterų marijampolietė Jūratė Ilji-
nienė iškovojo 2 vietą. Sportininkus 
treniruoja Rolandas Martinkus.

Suaktyvėjo sukčiai 
– gyventojas 

prarado 5000 eurų
Vienas didžiausių šalies komer-

cinių bankų SEB pirmadienį savo 
klientams išsiuntė trumpąsias žinu-
tes ir įspėjo apie sukčių keliamą pa-
vojų.  „Gerb. kliente, būkite budrūs, 
telefoniniai sukčiai šiuo metu yra 
itin suaktyvėję. Nespauskite gautų 
nuorodų ir neveskite savo duome-
nų“, – primena SEB bankas. 

Lietuvos banko duomenimis, 
2021 m., palyginti su 2020 m., 
sukčiavimo atvejų skaičius Lietuvoje 
padidėjo daugiau nei 3 kartus.

Būtent pirmadienį į Marijam-
polės apskrities vyriausiąjį policijos 
komisariatą kreipėsi 55 metų Vil-
kaviškio rajono gyventojas. Vyras 
pranešė tądien, apie 20.35 val., į 
mobiliojo ryšio telefoną iš tariamo 
banko gavęs SMS žinutę, kad dėl 
problemų apribota jo elektroninės 
bankininkystės paskyra, buvo nuo-
roda į tariamą prisijungimą prie 
elektroninio banko. Gyventojas, 
norėdamas detaliau išsiaiškinti 
situaciją, nuorodą paspaudė. Ne-
trukus iš jo sąskaitos buvo atliktas 
5000 eurų pavedimas į kitą banko 
sąskaitą. Patirta 5000 eurų žala.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
sukčiavimo.

Vogti automobiliai 
rasti Marijampolėje

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai pranešė apie rastas vogtas 
transporto priemones. 

Gegužės 20-ąją Marijampolėje, 
Kauno gatvėje esančioje automobi-
lių stovėjimo aikštelėje, buvo rastas 
Jungtinėje Karalystėje ieškomas 
automobilis BMW 520GT. 2015 
metais pagamintu visureigiu naudo-
josi 56 metų marijampolietis. 

Pasak pareigūnų, automobilis 
pavogtas ir ieškomas nuo šių metų 
vasario. 

Pirmadienį Marijampolėje, Ga-
myklų gatvėje, automobilių turguje 
pareigūnai rado vogtą automobilį 
„Land Rover Evoque“. Jo ieško 
Austrijos pareigūnai. 2019 metais 
pagaminto visureigio paieška pa-
skelbta nuo 2020 metų rugpjūčio 
mėnesio. Kitos įvykio aplinkybės  
tikslinamos.

Tą pačią dieną Vilkaviškio rajo-
no Slabadų kaimo Šešupės gatvėje 
pareigūnai surado krautuvą „Merlo 
P34.7 TOP“. Juo naudojosi vietos 
gyventojas. Buvo nustatyta, kad 
transporto priemonės tapatumo 
numeris galimai turi klastojimo 
požymių. 

Dar vienas 
smūgis narkotikų 

platintojams
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo skyriaus 
pareigūnai surengė operaciją ir 
sulaikė asmenis, prekiaujančius 

„Sūduvos“ laukia 
LFF taurės 

atrankos kovos
Šiandien „Sūduva“ savo futbolo 

arenoje Hegelmann LFF taurės 
turnyro aštuntfinalio mačui prii-
ma Gargždų „Bangą“. Rungtynių 
pradžia 19 val. 

„Optibet“ A lygos 4 turnyrinės 
lentelės vietoje įsitvirtinęs Mari-
jampolės klubas 14 turo rungty-
nėse namie nugalėjo čempionato 
lyderį „Panevėžį“ 2:1 (2:1).

Su Gargždų „Banga B“ rung-
tyniavę Pirmos lygos dalyviai 
„Marijampolė City“ futbolininkai 
išsiskyrė taikiai – 0:0.

„Sūduvos“ dubleriai per LFF 
II lygos 6 turo rungtynes tvirtai 
nugalėjo Vilniaus „Ateitį“ rezultatu 
4:0 (4:0). Po šio mačo „Sūduva B“ 
(11 taškų) įsitvirtino LFF II lygos 
turnyro lentelės 6 vietoje.

„Suvalkiečio“ informacija

narkotikais Marijampolėje.
Pasak pareigūnų, sulaikyta as-

menų grupė Marijampolės apskri-
tyje intensyviai platino narkotines 
medžiagas. Kratų metu pas įta-
riamuosius buvo rastas ir paimtas 
prekybai paruoštos narkotinės 
medžiagos – kanapių, jų svėrimo ir 
pakavimo priemonės.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Jį kontroliuoja Kauno 
apygardos Marijampolės apylinkės 
prokuratūra.

Gegužės 20 d., apie 20.35 val., 
Vilkaviškio rajono Pilviškių mies-
telyje policija patikrinti sustabdė 
automobilį „Ford Focus“, kurį 
vairavo dvidešimtmetis. Kartu su 
juo važiavo devyniolikmetis. Poli-
cija, apžiūrėdama vyrus, keleivio 
apatinėse kelnaitėse rado du folijos 
ritinėlius su galimai augalinės kil-
mės narkotine medžiaga.

Užsidegė 
automobilis 

su dujų įranga
Sekmadienį, apie 11.30 val., 

ugniagesiai skubėjo į Kalvarijos 
savivaldybės Kumečių kaimą. Buvo 
pranešta, kad dega automobilis 
„Audi A4“, kuriame įmontuota 
dujų įranga.

Pasak gaisrininkų, 1995 metais 
pagamintas automobilis užsidegė, 
kai jo šeimininkas važiavo namo iš 
bažnyčios. Žmogus, supratęs, kad 
kilo gaisras, sustojo tiesiog kelyje. 
Iki namų buvo likę visai nedaug. 

Pats savininkas neturėjo, kuo gesinti 
variklyje įsiplieskusios ugnies, tad 
kvietė gaisrininkus.  

Atvykę ugniagesiai automobilį 
rado apimtą liepsnų. Skubiai buvo 
atjungtas akumuliatorius ir dujų 
įranga. Sudegė visos degios dalys. 
Gaisrininkai mašiną patraukė nuo 
važiuojamosios kelio dalies, nušla-
vė nuodėgulius, nuplovė išsiliejusį 
aušinimo skystį.

Pirminiais duomenimis, gaisras 
kilo dėl gedimo variklio elektros 
instaliacijoje.

Partrenkė neblaivią 
pėsčiąją

Pirmadienį, apie 17 val., Vytau-
to gatve važiavę vairuotojai spėliojo, 
kodėl gatvėje tokia spūstis.

Privažiavus Vytauto–Vytenio 
gatvių sankryžą paaiškėjo priežastis. 
Čia dirbo keli policijos ekipažai, 
buvo atvykusi greitoji medicininė 
pagalba. Policija formino įvykį, 
buvo užimta viena eismo juosta, 
automobilis buvo partrenkęs pės-
čiąją.

Pirminiais duomenimis, apie 
16.15 val. Marijampolėje, Vytauto 
g. ir Vytenio gatvių sankirtoje, 
automobilis „Volkswagen“, kurį 
vairavo 34 metų Marijampolės sa-
vivaldybės gyventojas, partrenkė ne 
per pėsčiųjų perėją ėjusią moterį. 53 
metų marijampolietė buvo neblaivi. 
Jos kraujyje rasta per dvi promiles 
alkoholio. Moteriai prireikė medikų 
pagalbos. Ji paguldyta į Marijam-

„Šešupėlės“ 
sportininkai 

varžėsi 
Šiauliuose 

Ten vykusiame Lietuvos neį-
galiųjų lengvosios atletikos čem-
pionate sėkmingai pasirodė Ma-
rijampolės neįgaliųjų sporto ir 
sveikatingumo klubo „Šešupėlė“ 
sportininkai, vadovaujami trenerio 
Juozo Abramavičiaus. 

Puikiai sekėsi Ingai Kalėdaitei, 
kuri nugalėjo 100 m bėgimo ir 
šuolio į tolį rungtyse, o rutulio 
stūmimo rungtyje liko antra. Lo-
reta Vasiliauskienė 200 m bėgimo 
ir šuolio į tolį rungtyse užėmė 4-tas 
vietas. Valentina Kalėdienė rutulio 
stūmimo ir ieties metimo rungty-
se buvo penkta. Valdas Griškelis 
rutulio stūmimo rungtyje užėmė 
6 vietą.

polės ligoninę. Automobilį vairavęs 
vyras buvo blaivus. 

Apie 14.40 val. policija techninę 
avariją registravo Marijampolėje, 
Statybininkų ir Gamyklų gatvių 
sankirtoje. Susidūrus automobi-
liams ant važiuojamosios kelio 
dangos buvo išsilieję tepalo 1000 
m² plote, pribirę duženų. Gatvę 
nuvalė ugniagesiai gelbėtojai. 

Prisidengęs 
labdara 

ukrainiečiams 
apvogė senolę

Į garbaus amžiaus vienišų žmo-
nių namus braunasi sukčiai. Prisi-
dengę labdaros kariaujančiai Ukrai-
nai rinkimu jie apvagia bejėgius 
žmones. 

Sekmadienį tokių nusikaltėlių 
auka tapo Šakių rajono Liepalotų 
kaimo gyventoja.

Apie 14 val. į 95 metų močiutės 
namus užėjo vyras. Durų senolė ne-
buvo užsirakinusi. Namuose buvo 
viena. Vyriškis kalbėjo rusiškai, 
pasisakė renkantis labdarą Ukrai-
nai. Močiutė nelabai susigaudė, ko 
jis nori, neskubėjo aukoti. Tuomet 
vyras pats ėmė naršyti po jos namus. 
Patikrino virtuvės stalčius, nuėjo į 
kambarį. Miegamajame komodoje 
jis rado močiutės piniginę. Joje 
buvo 700 eurų. Pasiėmęs visus 
pinigus vyras sėdo į automobilį ir 
išvažiavo.

Močiutė apie vagystę pranešė 
giminaičiams, šie paskambino į 
policiją. 

Už Marijampolę 
bėgo šimtai bėgikų 

iš visos Lietuvos
Sporto savaitės renginius ir 

varžybas Marijampolėje užbaigė 
tradicinis Sūduvos kraštui garsinti 
skirtas masinis bėgimas „Bėgame už 
Marijampolę“. Tai buvo ir Lietuvos 
bėgimo taurės (LBT) IX etapas. Ne-
pabūgę lietingo oro šimtai bėgikų 
varžėsi pusmaratonio (21,098 km), 
10 km ir 5 km bėgimuose.

Pagrindinėje – pusmaratonio 
– rungtyje greičiausias buvo klubo 
„Lukas“ atstovas Remigijus Zalums-
kis. Jis finišavo per 1 val. 18 min. 
51 sek. Tarp moterų triumfavo Vil-
mantė Stašauskaitė („Maratonas“) 
– 1 val. 21 min. 56,8 sek. Ji net 7 
minutėmis pagerino savo asmeninį 
rekordą.

Su gausiu būriu bėgimo mė-
gėjų iš visos Lietuvos sėkmingai 
varžėsi ir Marijampolės sporto 
centro auklėtiniai. 5 km distanciją 
greičiausiai įveikė iš studijų JAV 
į gimtinę sugrįžęs Giedrius Va-
linčius (rez. 14,27 min.). Antras 

absoliučioje įskaitoje ir pirmas tarp 
jaunuolių V20 finišavo Airidas 
Bendaravičius (rez. 16,37 min.), 
trečias absoliučioje įskaitoje buvo 
P. Bieliūno auklėtinis Linas Diraitis 
(rez. 16,48 min.). Giedrius Šlekys 
iškovojo 2 vietą V35 grupėje (rez. 
18,04 min.), Danielis Bendaravičius 
V20 amžiaus grupėje finišavo trečias 
(rez. 18,34). 

Merginų M20 grupėje visas 
tris prizines vietas iškovojo Mari-
jampolės sporto centro auklėtinės: 
Deimantė Bendaravičiūtė – 1 vietą, 
Andrėja Zigmantaitė – 2 vietą ir 
Luknė Šlekytė – 3 vietą. Sporti-
ninkus treniruoja Vladas Komi-
saraitis.

10 km bėgimo nugalėtoju tapo 
Darius Petkevičius, distanciją įveikęs 
per 33,48 min. (tr. P. Bieliūnas).

Prizais taip pat džiaugėsi vy-
riausi ir jauniausi varžybų dalyviai, 
įdomiausio kostiumo atstovas, pir-
mieji atbėgę tėveliai su vežimėliu.

LBT X etapas – Šėtos bėgi-
mas – bus surengtas birželio 5 
dieną. Registracija į šį bėgimą jau 
prasidėjo.

„Bėgame už Marijampolę“ prizininkai po apdovanojimų.

Roko LUKOŠEVIČIAUS nuotrauka

„Šešupėlės“ komanda: V. Kalėdienė, I. Kalėdaitė, L. Vasiliauskienė, 
V. Griškelis ir J. Abramavičius.

Andriaus GELČIO nuotrauka
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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. 1550.

Perka
Butą Marijampolėje. Siūly-

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

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, 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), įvairaus dydžio miškus. 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. 560.

Šienapjovę ir  smulkintu-
vą „Fortschritt“ ir jų „kederius“. 
„Fortschritt“ kitkinį presą 454, „John 
Deere“. Tel. 8 612 69841.  Užs. 674. 

Sendaikčius: knygas, indus, pa-
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro-
džius, 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. svars-
tyklėmis. 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.

Vikių (70 %) ir avižų mišinį. 
Tinka sėti. Yra 4250 kg. Tel. +370 
611 58701.  Užs. 511.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS
UAB Rumšiškių paukštyno 

vienadienius, 2–3 sav. mėsinius viš-
čiukus, 4–6 mėn. vištaites, ančiukus, 
žąsiukus. Tel. 8 685 78204. Užs. 538.

Paršelius. Tel. 8 616 03005.   
 Užs. 576.

Chaki kempbel veislės ančiukus. 
Tel. +370 612 56268.  Užs. 685.

Paršelius. Tel. 8 699 98212.   
 Užs. 681.

 
PIRKITE AB VILNIAUS 

PAUKŠTYNO VIŠČIUKUS!
ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, VIŠ-
TAITĖS, KALAKUČIUKAI
GEGUŽĖS 26 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, vie-
nadienėmis dedeklytėmis, mular-
dais, paaugintais 8 sav. didžiaisiais 
mėsiniais BIG-6 veislės kalakučiu-
kais, lesalais. Paaugintus paukščius 
prašome užsisakyti:

Šunskuose – 7.45 val. Anta-
nave – 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 Būdo-
je – 9.45 val. Gudeliuose – 10 val. 
Subačiškėse – 10.05 val. Plutiškėse 
– 10.10 val. Smilgiuose – 10.30 val. 
Sasnavoje – 10.40 val. Puskelniuo-
se – 10.55 val. Pietariuose – 11.10 
val. Baraginėje – 11.25 val. Trakiš-
kiuose – 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. 
Gudeliuose – 12.40 val. Daukšiuose 
– 13 val. Varnupiuose – 13.10 val. 
Padovinyje – 13.20 val. Gyviškiuose 
– 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. 683.

PAUKŠČIŲ KURJERIS
PREKIAUSIME VAKCI-

NUOTOMIS VIŠTAITĖMIS, 
MĖSINIAIS VIŠČIUKAIS, 
ANČIUKAIS, ŽĄSIUKAIS, 

DIDŽIAISIAIS BIG-6 KALA-
KUČIUKAIS (patinėliais)!!!
Gegužės 27 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. 680.

Parduoda
2 kambarių butą Nausupės g. 

8, Patašinės k., Marijampolės sav. 
(54 m2, su baldais, yra kolektyvinis 
tvartas, žemės daržams). Tel. 8 650 
52626.  Užs. 575.

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

Javų kombaino kratomąsias 
lentas „Fortschritt 512-514“, „Vol-
vo 800“ ir 1150, „Dronningborg 
8000“ ir kratomųjų lentų laiptuotą 
skardą bei skiriamas juostas. Tel. 
8 687 26184.  Užs. 561.

Naudotą lenkišką grėblį-varty-
tuvą. Tel. 8 691 55099.  Užs. 573.

 
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 skaldytas 
malkas. Tel. 8 609 73915.  Užs. 4.

 
ĮVAIRIAS MALKAS RĄS-

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

SKALDYTAS  JUODALKSNIO 
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.

 
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.

 
Stambias pjautas ir nepjautas 

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

 
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.

Užs. 682.

Projektas „Jurgio Dovydaičio 
pamokos 2022“ tęsiamas. Kazlų 
Rūdos 6–8 klasių moksleiviai vyko 
į edukacinę ekskursiją ir fotogra-
favo Jurgio Dovydaičio lankytose 
vietose Kalvarijoje.

Kalvarijos krašto muziejuje 
mūsų laukė muziejininkas Alvy-
das Totoris, kuris šiltai priėmė 
ir papasakojo apie J. Dovydaičio 
veiklą Kalvarijoje. Ekskursijos da-
lyviai sužinojo, kad J. Dovydaičio 
pirmoji darbovietė buvo būtent 
Kalvarijoje – 1928 m. rugsėjo mė-
nesį jis pradėjo čia dirbti pradžios 
mokykloje. Ten mūsų kraštietis 
mokytojavo dvejus mokslo metus. 
Muziejininkas akcentavo, kad J. 
Dovydaitis Kalvarijoje ne tik mo-
kytojavo, bet ir tęsė dar gimnazistu 
būnant pradėtą tautosakos rinkėjo 
darbą. Tai, pasak A. Totorio, buvo 
ir J. Dovydaičio hobis, ir jo viso 
gyvenimo prasmė. 

1930 metų pavasarį J. Dovy-
daitis išvyko iš Kalvarijos, tačiau 
tai nebuvo paskutinis jo apsilan-
kymas šiame krašte, kadangi ir 
toliau keliavo po Lietuvą rink-
damas tautosakos lobius. 1954 
metais mūsų kraštietis vėl atvyko 
į Kalvariją, čia fotoaparatu įam-
žino sutiktus kalvarijiečius ne tik 
miesto įstaigose ar gatvėse, bet ir 
prie Šešupės krantų.

Antroji edukacinės ekskursijos 
dalis vyko Kalvarijos gatvėse – 
drauge su muziejininku A. Totoriu 
keliavome J. Dovydaičio takais 
– aplankėme vietas, užfiksuotas 
jo fotografijose. Tuo pačiu metu 
galėjome matyti ir praeities vaizdus 
J. Dovydaičio nuotraukose, kurias 
mums rodė muziejininkas, ir dabar-
ties vaizdus. Su nuostaba stebėjome 
daugiau nei per pusšimtį metų mies-
telyje įvykusius pasikeitimus. 

Gatvėse, kuriose vaikščiojome, 
buvo labai ramu. Prie namo gėlyne 
tvarkėsi moterys, sutikome per-

Projektas tęsiamas
traukos metu pasivaikščioti išėju-
sius gimnazistus, dar keli praeiviai 
smalsiais žvilgsniais mus palydėjo 
einant link Kalvarijos meno mo-
kyklos, kur 1954 metais buvo 
vidurinė. Kraštiečio fotografijose 
užfiksuoti aplinką betvarkantys 
tuometės ligoninės darbuotojai 
(dabar ten – klebonija), mokslei-
viai, o į Šešupės vandenį įmerku-
sios kojas šypsosi bibliotekos dar-
buotojos... Pasak muziejininko, 
buvo fotografuota panašiu metu 
– balandžio pabaigoje ar gegužės 
pradžioje, tačiau įbristi į upės van-
denį nedrįsome. Nors oras buvo 
labai tinkamas mūsų ilgesingiems 
pasivaikščiojimams, tačiau sodai 
dar beveik nežydėjo – priešingai 
nei anuomet, kai tautosakininkas 
čia lankėsi.

Mus taip pat lydėjo Marijam-
polės krašto ir Prezidento Kazio 
Griniaus muziejaus muziejinin-
kas, fotografas Romas Linionis. 
Galėjome pamatyti, kaip atrodė 
fotoaparatas, kokiu galbūt foto-
grafuoti galėjo ir pats J. Dovy-
daitis... Tai, žinoma, tik spėjimas, 
tačiau panašiais fotografuodavo 
tuo laiku. Stebėjome, kaip dirbo 
R. Linionis, ir klausėmės jo pamo-
kymų bei patarimų. Užsiėmimo 
dalyvių tikslas buvo ne tik gyvai 
pamatyti, bet ir patiems įamžinti 
dabarties vaizdus. Taigi visi fo-
tografavome J. Dovydaičio nuo-
traukose įamžintus objektus, kad 
galėtume palyginti, kaip Kalvarija 
atrodė mūsų kraštiečio akimis tada 
ir kaip dabar. 

Dėkojame edukatoriams, pri-
minusiems, kokia reikšminga 
veikla užsiėmė mūsų kraštietis 
tautosakininkas J. Dovydaitis.

Inga RUTKAUSKAITė
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio 

viešosios bibliotekos Aptarnavimo 
ir informacijos skyriaus 

vyresnioji bibliotekininkė

Alvydas Totoris kviečia palyginti Jurgio Dovydaičio nuotrau-
koje užfiksuotą ir šiandienos vaizdą. 

Romo LINIONIO nuotrauka

Profesionalūs pirtininkai Rimas Kavaliauskas 
ir Birutė Masiliauskienė knygoje „Pirtis“ atsako į 
daugelį pirties mėgėjams rūpimų klausimų: kokia 
pirtis egzistavo prieš kelis amžius, kuo skiriasi 
įvairių šalių pirtys, kokios pirties tradicijos gyvos 
šiandien, kuo pirtis naudinga sveikatai, ką veikti 
pirtyje, kuo ypatinga moterų ir vyrų pirtis, ką rei-
kia žinoti ruošiantis įsirengti nuosavą pirtelę...

Knyga  pigiau!

Knygų teiraukitės redakcijos 
Reklamos ir skelbimų skyriuje (Ūkininkų g. 6, 

Marijampolė, tel. (8 343) 51925).
  Kaina – tik 14 Eur.
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Laimėjimai:
Visa lentelė –  12618 Eur, įstrižainės – 15 Eur, eilutė – 4 Eur, 

keturi kampai – 2 Eur.
Papildomi prizai:
0064181 – automobilis „KIA Sportage“,
020*109; 009*093 ; 004*170 – kvietimas į TV studiją,
0204064; 0211669 ; 0232128; 0097768; 0002668 – pretendentas 

į butą Palangoje.

TELELOTO

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.

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“)Siūlo darbĄ

Transporto įmonei Marijampolė-
je reikalingi: sunkiasvorių transporto 
priemonių šaltkalvis ir autoelek-
trikas; vyr. mechanikas sunkiasvo-
rių transporto priemonių remonto 
priežiūrai ir darbo kokybės kontrolei; 
sunkvežimių salonų plovėjas-valyto-
jas (-a). Tel. 8 698 33217.  Užs. 592.

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.

 
Marijampolės r. „Dovinės“ ŽŪB 

reikalingas traktorininkas-kombai-
nininkas. Atlyginimas 1400–2400 
Eur. Tel. 8 615 39486.  Užs. 679.

UAB „Marijampolės agrocen-
trui“ reikalingas grūdų elevatoriaus 

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS

siūlo darbą:

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

Užs. 637.

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.

Užs. 566. Mirė Stasys ŠVABAS, gim. 1941 m., gyv. Marijampolėje.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Gintautas Jonas ARAVIČIUS, gim. 1944 m., gyv. Trakiškių 

k.
Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Nijolė Marija ŽITKUVIENĖ, gim. 1936 m.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 25 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Ona Veronika ZIKIENĖ, gim. 1936 m.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 25 d. 15 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Stasys KVIETINSKAS, gim. 1949 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 25 d. 13.20 val. Lydės į Igliaukos 

kapines. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Stasys VIŠINSKAS, gim. 1960 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės „Diemedžio“ šarvojimo salėje 

(Bažnyčios g. 42).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 26 d. 11 val. Lydės į Bartninkų k. 

kapines.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Ramutė Ona RAČKAUSKIENĖ, gim. 1937 m., gyv. Mo-

kolų k.
Velionė bus pašarvota 2022 m. gegužės 27 d. 9 val. Marijampolės 

laidojimo namuose „Sustojęs laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 27 d. 14 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines. 

 

Darbo pasiūlymas visiems, 
norintiems dirbti ir užsidirbti 

 

ŽŪB „AUGA Želsvelė“ 
 
 

Ieško darbuotojų, 
galinčių ir norinčių vasaros metu užsidirbti iki 

60 eurų per dieną 
 
Darbo pobūdis cukrinių runkelių ravėjimas; 
Darbo vieta Išlandžių k., Marijampolės sav.; 
Darbo laikas pradėsime nuo gegužės mėnesio paskutinės savaitės; 
 Priklausomai nuo darbo kiekio, darbą galima planuotis sau 

patogiomis dienomis, neapsiribojant tik darbo dienomis; 
Atlyginimas iki 60 Eur už nuravėtą dienos normą, priklausomai nuo atlikto 

darbo kiekio ir kokybės; 
Amžius ne jaunesni nei 18 m. asmenys, norintys ir galintys dirbti 

laukuose; 
Darbo priemonės suteikiamos; 
Transportas bendrovė pasirūpins darbuotojų atvežimu / parvežimu į / iš 

sutartos vietos iki darbo vietos. Norintys / galintys vykti savo 
transportu taip pat laukiami – tai leidžia susidėlioti dar 
lankstesnį darbo grafiką. 

 
 
Telefonai pasiteiravimui: 8 687 91717, 8 610 63351, 8 614 40233. Skambinti iki 

19 val. 
 
 

Darbo pasiūlymas visiems, norintiems 
dirbti ir užsidirbti

ŽŪB „AUGA Želsvelė“
ieško darbuotojų,

galinčių ir norinčių vasarą užsidirbti 
iki 60 eurų per dieną

Darbo pobūdis: cukrinių runkelių ravėjimas;
Darbo vieta:  Išlandžių k., Marijampolės sav.;
Darbo laikas:  pradėsime nuo gegužės mėnesio paskutinės savaitės. 

Priklausomai nuo darbo kiekio, darbą galima planuotis sau patogiomis 
dienomis, neapsiribojant tik darbo dienomis;

Atlyginimas : iki 60 Eur už nuravėtą dienos normą, priklausomai 
nuo atlikto darbo kiekio ir kokybės;

Amžius : ne jaunesni nei 18 m. asmenys, norintys ir galintys dirbti 
laukuose;

Darbo priemonės: suteikiamos;
Transportas : bendrovė pasirūpins darbuotojų atvežimu/parvežimu 

į/iš sutartos vietos iki darbo vietos. Norintys/galintys vykti savo trans-
portu taip pat laukiami – tai leidžia susidėlioti dar lankstesnį darbo 
grafiką.

Telefonai pasiteirauti: 8 687 91717, 8 610 63351, 
8 614 40233. Skambinti iki 19 val. Užs. 664.

 
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.

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, 
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.

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

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

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

Įvairūs suvirinimo darbai: tvo-
ros, turėklai, nestandartinės kons-
trukcijos, remonto darbai ir kt. Tel. 
+370 646 27249.  Užs. 673.

Vežame žvyrą, smėlį, plautą 
smėlį, skaldą, akmenukus. Tel. 
8 650 48645.  Užs. 672.

Kapų tvarkymas, skaldelės, smė-
lio atvežimas, išpylimas, žemių iš-
vežimas, kiti darbai. Tel. +370 610 
45529.  Užs. 671.

Skaldelės pylimas, trinkelių klo-
jimas, paminklų, tvorelių montavi-
mas, senų kapaviečių atnaujinimas. 
Tel.: 8 630 28318, 8 630 79703.   
 Užs. 686.

Ger bia mi PRENUMERaToRiai, 
jei negavote laikraščio, pra šo me skambinti 

į Lietuvos paštą tel. 8 700 55400.

Ieškomi KRAUTUVO VAI-
RUOTOJAI ir PAGALBINIAI 
DARUOTOJAI gamyboje Kaz-
lų Rūdoje. Atlyginimas 600–
1000 Eur per mėn. „į rankas“. 
Nemokamai vežame iš Vilkaviš-
kio ir Marijampolės. Susisiekite 
tel. 8 638 52472.           Užs. 664.

operatorius. Atlyginimas 1200–
1400 Eur. Skambinti tel. 8 615 
39486.  Užs. 677. 

Statybų įmonė UAB „Kalstata“ 
siūlo darbą:

- plataus profilio statybinin-
kams;

- betonuotojams; 
- „Sandwich“ plokščių mon-

tuotojams;
- inžinerinių tinklų montuo-

tojams.
Atlyginimas 800–1500 Eur „į 

rankas“.
Tel.: +370 699 10316, +370 

652 88665.  Užs. 687.
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ketvirtadienį
Vilhelminos, Algimanto, 

Eduardo ir Pilypo varda-
dieniai.

Saulė teka 4.58 val., leisis 
21.34 val. Dienos ilgumas 
16.36 val.  

Mėnulis delčia.

Penktadienį
Leonoros, Žymantės 

ir Augustino vardadie-
niai.

Saulė teka 4.57 val., 
leisis 21.36 val. Dienos 
ilgumas 16.39 val.  

Mėnulis delčia.

Šiandien 
Evelinos, Danutės, Mag-

dalenos, Almanto ir Urbono 
vardadieniai.

Saulė teka 4.59 val., leisis 
21.33 val. Dienos ilgumas 
16.34 val.  

Mėnulis delčia.

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

kur eiti?

Trečiadienio dieną debesys plis į rytus, palis didesnėje šalies dalyje. Gausiausias lietus laukiamas vakariniuose ir centriniuose rajonuose. Vėjas vis dar išliks vidutinio 
stiprumo, pamažu keis kryptį, pereis į vakarų, šiaurės vakarų. Temperatūra daug kur dar spės pakilti iki 18–23 laipsnių šilumos ir tik vakariniame šalies pakraštyje jau bus 
gerokai vėsiau, apie 15–17 laipsnių. Ketvirtadienį šalį visiškai apglėbs ciklonas. Naktį dangus bus apniukęs, gausiausiai ir sodriausiai palis Rytų Lietuvoje, o vakariniuose 

rajonuose iškris nebent keli lietaus lašai. Dieną debesys kiek suplyšinės, bet daugelyje rajonų ne po kartą sulauksime trumpalaikio lietaus. Vietomis jį lydės perkūnijos griausmas. Temperatūra 
naktį bus 7–12, dieną 14–19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus debesys ims sklaidytis, trumpai palis tik vietomis, tačiau dieną trumpi lietūs ir vėl keliaus per visą šalį. Išliks vėjuota, 
pietvakarių, vakarų krypties vėjo gūsiai didesnėje šalies dalyje bus pavojingi. Naktį bus 5–10 laipsnių, o dieną temperatūra neprimins gegužės mėnesio pabaigos – oras tesušils iki 12–17 
laipsnių.

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

GEGUŽĖS 25–BIRŽELIO 2 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Koatis – džiunglių drąsuolis“ (JAV, Meksika, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai. 05-27–06-02 d. 15 val. Bilietas – 5,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur.

„Ežiukas Sonikas 2“ (JAV, Kanada, Japonija, nuotykių, V). 
Dubliuota lietuviškai. 05-29 d. 12.30 val. ŠEIMOS SEANSAS, 
bilietas – 4,30 Eur.

„Ups! Nuotykiai tęsiasi“ (Vokietija, Airija, Liuksemburgas, 
animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 05-25, 26 d. 15 val. , 05-28 
d. 13 val. Bilietas – 5,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur.

„Knygynas Paryžiuje“ (Paryžius, melodrama, N-13) 05-27–06-
02 d. 17.30 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Išankstinis seansas: „Asas Maverikas“ (JAV, veiksmo drama, 
N-13) 05-26 d. 17.30 val. PAMATYK PIRMAS! Bilietas – 7 Eur.

„Kambarys“ (JAV, siaubo, N-16) 05-25, 26 d. 20 val. Bilietas 
– 6,30 Eur.

„Asas Maverikas“ (JAV, veiksmo, N-13) 05-27, 28 d. 19.30 val., 
22 val. 05-29–06-02 d. 19.30 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Mažojoje salėje:
„Kosminis šuo ir turbokatinas“ (JK, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 05-28, 29 d. 13.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 
10 m. – 4,00 Eur. Sekmadienį ŠEIMOS SEANSAS – 4,00 Eur.

„Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“ (Vokietija, Australija, anima-
cinis, V). Dubliuota lietuviškai. 05-25, 26 d. 15.15; 17.15 val. 
05-27–06-02 d. 15.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 10 m. 
– 4,00 Eur. 

„Murena“ (Kroatija, Slovėnija, Brazilija, JAV, drama, N-13) 05-
25, 26 d. 19.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Tarp dviejų pasaulių“ (Prancūzija, drama, N-13) 05-27–06-02 
d. 17.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Kambarys“ (JAV, siaubo, N-16) 05-27–06-02 d. 19.15 val. 
Bilietas – 4,80 Eur.

„Eskortės“ (Lenkija, erotinė drama, N-18) 05-27, 28 d.  21.15 
val. Bilietas – 4,80 Eur.

Kultūros renginiai 
gegužės mėn.
Marijampolėje

Kultūros centre
Veikia Andriaus Narvičiaus 

fotografijų paroda „Analoginės 
klajos“ (I a.).

25 d. 17 val. – žymiausių Mari-
jampolės savivaldybės meno mėgėjų 
kūrybos parodos atidarymas (II a.).

25 d. 18 val. – teatralizuotas kon-
certas „Mes mylime Marijampolę“.

26 d. 17 val. – Meno mokyklos 
baigiamasis mokslo metų koncertas.

27 d. 17 val. – Marijampolės 
menininkų kūrybos parodos „Apie 
mus, arba Mūzoms tylint“ atida-
rymas (M. B. Stankūnienės menų 
galerijoje). Iš Sūduvos kilusių me-
nininkų jubiliatų darbų parodos 
atidarymas (dailės galerijoje). 

27–29 dienomis – miesto 
šventė „Cukrinis festivalis“ (pa-
gal atskirą programą).

Marijampolės krašto ir 
Prezidento Kazio Griniaus 

muziejuje
Veikia Zenono Skinkio (Vil-

kaviškis) medžio darbų paroda 
„Liepos monologai“ (rūsyje).

Veikia paroda iš muziejaus fon-

dų „Rankšluosčiai“ (Prezidento 
Kazio Griniaus muziejuje).

27 d. 16 val. – parodos „230 
metų Marijampolės savivaldai“ ir 
leidinių pristatymas („Saulėračio“ 
galerijoje).

28 d. 17 val. – edukacinis 
užsiėmimas „Arbatėlė Bulotų 
namuose“. Būtina registruotis (8 
343) 54575 arba makrmuziejus@
gmail.com.

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
Veikia išeivijos dailininkų darbų 

paroda „Sūduviai pasaulyje: Viktoras 
Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras 
Vizgirda“, skirta Sūduvos metams.
Petro Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje
Veikia Suvalkijos socialinės glo-

bos namų gyventojos Nedos Dau-
gulienės portretų paroda „Garbės 
piliečiai“ (mažojoje salėje).

Veikia paroda „Lietuvos spaudos 

fotografija 2021“ (didžiojoje salėje).
Veikia technologijų mokytojų 

ir mokinių darbų paroda „Nuo... 
iki 2022“ (konferencijų salėje, 
knygų erdvėje).

Šv. Vincento Pauliečio 
bažnyčioje

29 d. 18 val. – XXIII tarptau-
tinis sakralinės muzikos festivalis 
„Džiūgaukim... Aleliuja“. Giedos 
vyrų choras „Sakalas“, vargonuos 
Jolanta Patamsienė.

Šakiuose
Kultūros centre

26 d. 18 val. – Charkivo operos 
ir baleto teatro baleto šokėjų gala 
koncertas: gražiausi baletų pusla-
piai. Gros šio teatro orkestras. 

Gelgaudiškio dvare
29 d. 14 val. – romansų popie-

tė „Pavasaris. Meilė ir Tu“.
Paežeriuose 
(Vilkaviškio r.)

Suvalkijos (Sūduvos) 
kultūros centre-muziejuje

Birželio 3 d. nuo 10 val. – moksli-
nė konferencija „Sūduva nuo seniau-
sių laikų“, skirta Sūduvos metams.

Paežerių dvaro sodyboje
Birželio 4 d. nuo 14 val. – Sūdu-

vių amatų šventė: koncertai, amatų 
mugė, linksmybės vaikams.
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„Suvalkietis“ savo skaitytojus supažindina su naujagimiais, išvydusiais 
pasaulį Marijampolės ligoninėje. Džiugu, kad mūsų laikraštyje spausdinta 
savo dukrelės ar sūnelio nuotrauka tėveliai pradeda vaikų Didžiąją Gyve-
nimo knygą. 

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 8 vaikučiai: 5 
mergaitės ir 3 berniukai. Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, į 
namus parsivežusius savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę. 

2022 m. gegužės 21 d. 7.30 
val. Ina Karinovska ir Reginaldas 
Alesius susilaukė sūnelio DIMO. 
Berniukas gimė 3440 g, buvo 52 
cm.

2022 m. gegužės 20 d. 23.40 
val. gimė TAJUS, marijampoliečių 
Indrės ir Mariaus Matilevičių sūne-
lis. Naujagimis svėrė 3450 g, buvo 
51 cm. 


