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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

Marijampolės širdyje pakal-
binome keletą žmonių, sutikusių 
pasidalinti asmenine patirtimi.   
Basanavičiaus aikštėje sutiktas 
Robertas pasakoja, jog atsi-

Loreta TUMELIENĖ

Šeštadienio rytas, kaip visada, 
buvo skirtas sportui. Vyko tradi-
cinis bėgimas miesto gatvėmis, 
miesto parke prie pašto rungėsi 
krepšinio aistruoliai.

Istorijos mylėtojai, kolekci-
ninkai rinkosi į Kalvarijos savi-
valdybės administraciją, kur vyko 
mugė, skirta lito 100-mečiui. 
Lito gerbėjai atvyko ne tik iš 
Kalvarijos, bet ir Marijampolės, 
Alytaus, Lazdijų rajonų. Besido-
minčių lietuviškų pinigų istorija 
buvo nemažai. Mugėje dalyvavęs 
kalvarijietis Romas Eidukaitis 
pasakojo, kad litus kolekcionuoja 
nuo vaikystės. 

Laukiamiausioje Kalvarijos krašto šventėje – 
svečių ir kalvarijiečių šypsenos

Visą savaitgalį Kalvarijos savivaldybės gyventojai ir svečiai galėjo mėgautis tradicine švente „Šypsausi savo kraštui“. Šiemet ji buvo skirta Sūduvos metams. Tad 
simboliška, kad šventė  prasidėjo konferencija „Atrandu Kalvariją“. Įdomių renginių ir užsiėmimų netrūko visas šventines dienas.

Kylančios elektros energijos kainos: 
kokios nuotaikos Marijampolėje?

Lietuvą kamuojantys pokyčiai energetikos srityje palietė ir gyventojus. Nerimą kelia nesibaigiančios diskusijos dėl elektros tie-
kėjo pasirinkimo ir ypač pakilusios elektros energijos kainos. Pirmadienį Marijampolės centre sutiktų praeivių klausėme, ar tikrai 
turėtume sunerimti? Įdomu, ar gyventojai jau pradėjo taupyti, ar yra sudarę sutartis su nepriklausomais elektros tiekėjais?  

moku fiksuotą kainą.“ 

Vytautas į energetikos situ-
aciją reaguoja ramiai: „Per savo 
ilgą gyvenimą mačiau daug sudė-
tingesnių atvejų tiek pasaulyje, 
tiek pačioje Lietuvoje. Pasirašiau 
sutartį su nepriklausomu elek-
tros tiekėju ir esu ramus.“ Tačiau 
Vytautas pripažįsta: „Sūnus 
priėmė geresnį sprendimą – kur 
kas anksčiau pasirinko tiekėją ir 
moka 0,17 Eur/kWh. Kiekvieną 
dieną klausau radijo ir mėgstu 
žiūrėti informacines laidas, todėl 

tačiau išlieka ramūs. 

Primename, jog pagal 2020 
m. gegužės 7 d. Seime priimtas 
Elektros energetikos įstatymo 
pataisas, visi Lietuvos gyventojai 
iki 2023 m. privalo pasirinkti 
nepriklausomą elektros energi-
jos tiekėją. Kalbinti pašnekovai 
elektros kainų nebijo, tačiau ir 
kiti mūsų krašto, taip pat visos 
šalies gyventojai šiuo metu gali 
bent kiek atsikvėpti. 

(Nukelta į 2 psl.)

Miesto parke praeivių dėmesį 
traukė vienas už kitą gražesni floris-
tiniai kilimai. Negalėjai nesigėrėti iš 
gamtinių medžiagų išgautu grožiu 
sutviskusia Sangrūdos seniūnijos, 
Kalvarijos bendruomenės, Juse-
vičių gyventojų, Kalvarijos socia-
linių paslaugų centro, Neįgaliųjų 
draugijos, Akmenynų, Jungėnų 
pagrindinių mokyklų kūryba.

Kaip visada išradingas Kalvari-
jos savivaldybės viešosios bibliote-
kos kolektyvas į edukacinius užsiė-
mimus kvietė ir mažus, ir didelius. 
Bibliotekininkė Brigita Trečiokaitė 
pasakojo, kad vaikučių į žaidimų 
oazę susirinko per keturiasdešimt, 
kitus atlydėjo ir tėveliai. 

(Nukelta į 2 psl.)

vyras būstą nuomojasi, o mokes-
čius visuomet spėja susimokėti 
laiku. 

Vidos kylančios kainos, kaip 
ir daugelio pensininkų, ne-
džiugina, tačiau moteris mano, 
kad šiuo metu bijoti reikia ne 
kainų: „Pasaulyje vyksta daug 
baisesnių dalykų, svarbiausia, 
kad Lietuvoje neprasidėtų karas. 
Visą gyvenimą gyvenau taupiai, 
todėl ir dabar tai daryti nėra 
sunku. Sutartį su nepriklausomu 
elektros tiekėju jau pasirašiau ir 

Iškilminga šventės dalyvių eisena pajudėjo link Karališkojo parko. 

IVETA KEMERZŪNAITĖ

atsisakyti mėgsta-
mų užsiėmimų dėl 
elektros kainų ne-
ketinu.“ 

Visgi jauniems 
žmonėms yra šiek 
tiek sunkiau, gali 
tekti ir taupyti: „Dėl 
kylančių kainų teks 
sumažinti elektros 
prietaisų naudojimą 
ir gyventi šiek tiek 
taupiau, – teigia 
Robertas ir Eglė, 

naujinančios elektros energijos 
šaltiniai vis populiaresni tarp 
marijampoliečių: „Prieš dvejus 
metus įsigijau saulės elektrinę 
ir per mėnesį sumoku vos 25 
eurus, tad ir sąskaitos gerokai 
sumažėjo, elektrinės įrengimas 
jau atsipirko, o vasaros metu 
pagaminta ir nepanaudota elek-
tros energija pasitarnaus žiemos 
laikotarpiu.“ 

Vitalius mano, kad nerimauti 
dėl elektros energijos kainų ne-
reikia ir pats yra visiškai ramus: 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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(Atkelta iš 1 psl.)
Remiantis „Elektrum Lietuva“ 

duomenimis, praėjusią savaitę 
elektros kaina Baltijos šalyse, taip 
pat ir Lietuvoje, mažėjo: „Lietuvoje 
kaina krito 29 proc. ir siekė 351,06 

Kylančios elektros energijos kainos: kokios nuotaikos Marijampolėje?
Eur/MWh, Latvijoje elektra pigo 
21 proc., pasiekdama 347,78 Eur/
MWh lygį. Estijoje mažėjimas 
buvo nežymus, 2 proc., iki 298,47 
Eur/MWh.“

Visų laikų aukščiausią kainą Lie-

tuvoje ir kitose Baltijos šalyse elektra 
pasiekė rugpjūtį. Mūsų šalyje viduti-
nė elektros kaina siekė 480,39 Eur/
MWh ir buvo 57 proc. didesnė nei 
liepą. Be to, buvo dienų, kai valan-
dinė elektros energijos kaina buvo 

pakilusi iki visų laikų aukščiausios 
– po 4000,0 Eur/MWh. Mažiausiai 
biržoje elektros energija rugpjūtį 
kainavo po 0,44 Eur/MWh. 

Teigiama, kad rugpjūčio elek-
tros kainų augimą lėmė keli veiks-

niai: palyginti su liepa, 16 proc. 
mažėjo vėjo energijos gamyba 
„Nord Pool“ regione, gamtinių 
dujų kaina augo 37 proc., o Eu-
ropos CO2 emisijos kvotų kaina 
padidėjo 7 proc. 

(Atkelta iš 1 psl.)
Bibliotekininkės sumanyta 

išradinga programa „Pasiplaukio-
jimas piratų laivu“ nuobodžiau-
jančių nepaliko. Vaikus džiugino 
atvykęs Piratas iš Linksmojo laga-
mino, įdomu buvo spalvinti piratų 
laivą, dalyvauti estafetėse, piešti 
ant veidukų. Pilna dalyvių buvo ir 
kitoje salėje, kur Eglė Lipinskaitė 
iš Marijampolės mokė susirin-
kusius piešti ant šilko specialiais 
dažais. Dalyviai dovanų gavo ne 
tik pamoką, bet į namus parsinešė 
ir po pačių sukurtą šilko skarą. 
Taip pat atėjusieji galėjo apžiūrėti 
kryždirbystės parodą.

Kalvarijos viešosios bibliote-
kos vadovė Laima Karpavičienė 
sakė, kad savojo krašto šventės jų 

kolektyvas laukia visada. Be šios 
tradicijos Kalvarija sunkiai įsivaiz-
duojama. „Smagu buvo ruoštis, 
jau nuo rugpjūčio mąstėme, ką 
čia šiemet sugalvojus. Mums 
tai – malonumas. Verkti ir verkti 
mes įpratę, bet reikia pozityvumą 
matyti. Turime darbus, turime 
namus, esame saugūs, Kalvarija 
kasmet gražėja, kaip gali tuo ne-
sidžiaugti?“ – kalbėjo bibliotekos 
direktorė. Jai pritarė Kalvarijos 
skaitytojų itin mylima bibliote-
kininkė Ramutė Pranskevičienė, 
kuri visada žino, kokią knygą 
pasiūlyti, o ateiti į biblioteką 
negalintiems knygas po namus iš-
nešioja, globos namų gyventojams 
paskaito knygas garsiai. 

Miesto tikintieji rinkosi į Aly-

taus ir Suvalkų gatvių sankryžoje 
atstatyto kryžiaus pašventinimą. 
Į žemę buvo įbetonuotas testa-
mentas būsimųjų kartų žmonėms, 
raginantis būti tvirtiems, vienin-
giems, mylėti, saugoti ir ginti 
savo Tėvynę. Tekstą parašė poetas, 
rašytojas Edmundas Venslova.

Kalvarijos karališkame par-
ke gyventojai galėjo dalyvauti 
folkloro festivalyje „Ant tėvelio 
dvaro“. Čia pat kūrėsi ir seniūnijų 
kiemeliai. Liubavo seniūnijos kie-
melyje savo produkciją dėliojosi 
bitininkė. Bičių ūkį pirmus metus 
Liubave turinti Lina Saladuonienė 
džiaugėsi, kad derlius geras. Rasa 
Baliulienė sukūrė levandų tera-
są, kur puikavosi iš šių kvapnių 
augalų pagaminta produkcija: 
levandiniai grybukai, levandų 
sirupas ir kitokios gėrybės. Saulius 
Tumelis apsilankiusiems siūlė savo 
iškeptus šakočius, čia pat savo 
darbus rodė šio krašto kerami-
kas Virgilijus Bespalovas. Turėjo 
kuo pasidžiaugti ir Kalvarijos, 
Akmenynų, Sangrūdos seniūnijų 
kiemeliai.

16 valandą prie Laisvės pa-
minklo ėmė rinktis iškilmingos 
eisenos dalyviai: Savivaldybės 
administracijos vadovai ir svečiai, 
kolektyvai, įstaigos, seniūnijos, 
mokyklos. Eisena buvo gausi, ją 
lydėjo Kultūros centro pučiamųjų 
instrumentų orkestras, šokėjos. 
Iškilmingas šventės atidarymas 
tradiciškai vyko Karališkajame 

parke. Savivaldy-
bės meras Vincas 
Plikaitis pasveikino 
susirinkusius su vi-
siems džiugia šven-
te. Savivaldybės 
vadovas Tarybos 
sprendimu Kalva-
rijos savivaldybės 
garbės pilietės rega-
lijas įteikė Eleono-
rai Ulevičienei.  

Meras padėkos 
raštais už ilgame-
tį nepriekaištingą 
darbą Kalvarijos 
savivaldybės admi-
nistracijoje apdo-
vanojo Laimą Tre-
čiokienę ir Vilmą 
Mikulskienę. Vilijai 
Remeikienei, Ange-
lei Bapkauskienei, 
Vaidai Skuolienei 
ir Jurgitai Arelienei 
padėkos raštai skirti 
už Sangrūdos, kaip 
Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės, 
atminimo įamži-
nimą, svarų indėlį 

Laukiamiausioje Kalvarijos krašto šventėje – 
svečių ir kalvarijiečių šypsenos

puoselėjant San-
grūdos kraštą. 

M e d ž i o -
t o j ų  k l u b a i 
„Medžiok l is“ 
(vadovas Ra-
mūnas Mažėtis) 
ir „Šaltieji šalti-
niai“ (vadovas 
Dainius Kižys) 
apdovanoti už 
nuoširdų ben-
dradarbiavimą 
ir  skaniausią 
žvėrienos sriu-
bą Kalvarijos 
krašto šventėje 
„Šypsausi savo 
kraštui“.

Šventę tęsė 
nuotaikingas 
koncertas: vaikų 
popchoro „Vie-
sulas“, grupės 
„69 danguje“, 
Leono Somovo 
ir Diletos pasi-
rodymai.

Sekmadienį Kalvarijos krašto 
šventės baigiamasis akordas – Švč. 

Pašventintas atstatytas kryžius ir perskaitytas 
testamentas ateities kartoms.

Rudens grožis floristiniuose kilimuose.

Edukatorė Eglė Lipinskaitė (viduryje) mokė tapyti ant šilko. 
Kalvarijietė Ina (kairėje) ir Saulutė su savo darbais.

Liubavo seniūnijos kiemelyje galėjai pamatyti  Rasos Baliulienės 
gaminių iš levandų ir Linos Saladuonienės medaus.

Folkloro festivalio dalyvių žvarbus vėjas neišgąsdino.

Modernaus folkloro grupė „Zobalda“ iš Kazlų Rūdos.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Mergelės Marijos vardo atlaidų šv. 
Mišios.
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Marijampolės savivaldybės gy-
vetoja Rima Spūdienė sako, jog be 
asmeninio asistento nei ji, nei jos 
44 metų dukra Jurgita, nuo gimimo 
turinti intelekto negalią, gyvenimo 
jau neįsivaizduoja: „Pažįstamų žmo-
nių pasiūlyta Asta yra nuostabus 
žmogus. Esam jai labai dėkingi. Jur-
gitai ji yra kaip draugė, be jos negali 
gyventi. Jei Asta ilgėliau užtrunka 
su kitais klientais, tai mano „didelis 
vaikas“ ima verkti bijodama, kad ji 
visai neateis. Mums visiems Asta 
yra kaip šeimos narys. Labai ragi-
nu nedvejoti, nebijoti ir naudotis 
asmenine pagalba. Asistentai ne 
tik padeda tvarkytis buityje, bet ir 
palydi, kur reikia, ir išklauso. Skati-
na pagalbos gavėjo savarankiškumą 
darydami viską kartu su juo, bet 
ne už jį.“ Jurgita dienas leidžia su 
tėvais, todėl atsiradus Astai gyve-
nimas prašviesėjo visiems – tėvai 
gali tvarkyti savo reikalus ar tiesiog 
pailsėti, pabūti tyloje su savimi. 
Asmeninė pagalba moteriai teikia-
ma 9 valandas per savaitę darbo 
dienomis. Už ją reikia primokėti, 

Kampanija „Atrask galimybes“. Asmeninė asistentė Asta: 
„Dirbdamas šį darbą tobulėji pats“

bet jokių problemų dėl to nekyla, 
nes ji labai reikalinga ir kokybiška, 
o ir, pasak Jurgitos, „geram draugui 
nieko negaila“. „Man labai patinka 
Asta. Mes abi kartu vaikščiojam ir 
dar dirbam – bažnyčią tvarkom, 
tveriam dėliones. Su ja patinka ir 
pasišnekėt, ir viską veikti“, – nuo-
širdžiai džiaugiasi Jurgita. 

Septynių vaikų mamai Astai 
Lopėčienei, kilusiai taip pat iš 8 
vaikų šeimos, užtenka noro ir jėgų 
rūpintis dar 5 žmonėmis, turinčiais 
įvairias negalias. Daugybę metų 
siuvėja dirbusi moteris nusprendė 
keisti savo gyvenimą ir pradėti 
dalintis gerumu, nes pati jo daug 
yra gavusi iš Vilkaviškio vyskupijos 
„Caritas“, dabartinio  darbdavio, 
kuriuo ji yra labai patenkinta. „Vy-
riausia mano dukra turi klausos ne-
galią. Todėl man svetimo skausmo 
nėra. Kad galėčiau teikti asmeninę 
pagalbą, specialiai pabaigiau anks-
čiau nebaigtą 12 klasę ir išklausiau 
įžanginius individualios priežiūros 
personalo mokymus. Jurgita – pir-
ma mano klientė. Labai jaudinausi, 

bet jau pirmą kartą aplankius šią 
šeimą užplūdo tokia šiluma. Darbas 
šiame ramybės kampelyje pakylėja, 
padeda užmiršti savas problemas, 
suteikia energijos. Tai aukso ga-
balėlis ir Dievo dovana man. Iš 
Jurgitėlės aš mokausi ramumo, 
kantrybės, gyvenimo džiaugsmo. Ji 
nuostabiai išauklėta“, – sako Asta. 
Kartu moterys eina pasivaikščioti, 
lanko būrelius, eina pas gydytojus, 
stomatologus, į kirpyklą. Jurgutė la-
bai protingai apsiperka. „Man taip 
gera dirbti šį darbą. Jaučiuosi labai 
reikalinga. Pas klientus skraidau 
kaip ant sparnų. Todėl labai kviečiu 
išmėginti šį darbą. Jis  – valandinis, 
galima derinti su kita veikla. Dirb-
damas šį darbą tobulėji pats. Mano 
klientai yra patys išmintingiausi 
psichologai“, – šypsosi moteris.

Asmenine pagalba Marijampo-
lės savivaldybėje naudojasi 25 įvai-
riaus amžiaus ir skirtingas negalias 
turintys žmonės. Tokią pagalbą čia 
organizuoja ir teikia Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas“, Marijam-
polės socialinės pagalbos centras, 
Marijampolės krašto samariečių 
bendrija. „Pagalbos teikėjais mūsų 
savivaldybėje tapo nevyriausybinės 
organizacijos, atrinktos konkurso 
būdu. Paraiškas galėjo teikti ir ke-
lios tokios organizacijos, pasirašiu-
sios jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartį. Teikėjai privalėjo turėti 
socialinių paslaugų darbo patirtį 
su asmenims, turinčiais negalią, 
turėti darbuotojus arba sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis su fiziniais 
asmenimis, kurie yra tinkamos 
šiam darbui kvalifikacijos“, – aiš-
kina  Marijampolės savivaldybės 
administracijos Socialinių paslau-

gų skyriaus vyriausioji specialistė 
Aušra Parulienė. Pagalbos teikėjas, 
gavęs Savivaldybės administracijos 
direktoriaus sprendimą dėl asmeni-
nės pagalbos poreikio konkrečiam 
žmogui, skiria asmeninį asistentą 
arba sudaro sutartis su paties pas-
laugų gavėjo pasiūlytu asistentu, jei 
šis nėra susijęs su gavėju giminystės 
ryšiais. Asistentu gali būti fizinis as-
muo, kuris yra išklausęs įžanginius 
individualios priežiūros personalo 
mokymus ar įgijęs socialinio dar-
bo kvalifikacinį laipsnį, ar baigęs 
socialinio darbo studijų krypties 
programą, ar įgijęs socialinio dar-
buotojo padėjėjo, lankomosios 
priežiūros, ar asmeninio asistento 
kvalifikaciją.

 „Mes įdarbinam asmeninius 
asistentus, parenkam juos pagal 
kliento pageidavimus, aprūpinam 
reikalingom priemonėm, sudarom 
sutartis ir pagal socialinio darbuo-
tojo nustatytą valandų poreikį 
klientui teikiam pagalbą. Taip pat 
prižiūrim asistentų darbą, vykdom 
pagalbos gavėjų apklausas. Daugu-
mai klientų tenka primokėti, bet la-
bai nedidelę sumą, tai problemų dėl 
to nekyla. Žmonės labai patenkinti 
mūsų asistentais, skambina ir dėko-
ja. Džiaugiasi, kad tokį darbą dirba 
ne tik vyresnio amžiaus, bet ir jauni 
žmonės. Turim ne vieną istoriją, kai 
asistentai su klientais nuoširdžiai 
susidraugauja“, – sako  Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas“ direktoriaus 
pavaduotoja Giedrė Volff.

Kampanija „Atrask galimybes“ 
skirta supažindinti su asmenine 
pagalba ir skatinti ja naudotis. 
Organizatoriai primena: „Jeigu 
žmogaus pajamos yra mažesnės 

negu 294 Eur (2 valstybės remia-
mų pajamų dydžiai), pagalba jam 
teikiama nemokamai. Jeigu paja-
mos didesnės, mokestis už pagalbą 
negali viršyti 20 proc. jos teikimo 
išlaidų ir negali būti didesnis negu 
20 proc. asmens pajamų. Mokesčio 
dydis nustatomas individualiai 
įvertinus asmens galimybes mokėti 
ir atsižvelgiant, ar jam teikiamos 
kitos socialinės paslaugos. Norint 
gauti šią pagalbą jokių apribojimų 
nei amžiui, nei negalios pobūdžiui 
nėra. Dėl šios pagalbos Marijam-
polės savivaldybėje galima  kreiptis 
į asmens nuolatinės gyvenamosios 
vietos seniūniją. Atraskite naujas 
galimybes ir laisvę gyventi!“  

Daugiau informacijos 
apie asmeninės pagalbos teikimą 

ieškokite Neįgaliųjų reikalų 
departamento svetainėje www.ndt.lt 

ir „Facebook“ paskyroje.

Kampaniją „Atrask galimybes“ 
inicijuoja Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Jurgita Spūdytė ir jos asmeninė asistentė Asta Lopėčienė.

Užs. 1144.

Loreta TUMELIENĖ

Sportas, pramogos 
dideliems ir mažiems

Šventinė nuotaika Kazlų Rū-
doje tvyrojo nuo pat ryto. Į sporto 
varžybas rinkosi krepšinio, futbo-
lo, tinklinio mėgėjai, ekstremalaus 
bėgimo dalyviai, stipruoliai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suo-
mijos, Lenkijos, JAV ir Vokietijos. 

Su Kazlų Rūda šventė visa Lietuva
Antrą rugsėjo savaitgalį Kazlų Rūdoje vykusi šventė stebino ir džiugino ne tik įdomių renginių gausa, Tarptautinėmis galiūnų varžybomis „Europos komandinė taurė-

2022“ su Žydrūnu Savicku, puikiu koncertu, kur galėjai pamatyti geriausius Lietuvos atlikėjus, bet ir nuskambėjusia nauja daina miestui „Į Kazlų Rūdą“, kuriai žodžius 
parašė Savivaldybės meras Mantas Varaška, o muziką pritaikė Povilas Meškėla. Net šiurpuliukai bėgiojo klausantis, kaip kūrinį atliko ypatingas solistų trejetas: Evelina 
Sašenko, Česlovas Gabalis ir Povilas Meškėla, padedami „Vilniaus simfoniettos“, kurios meno vadovas ir dirigentas yra Vytautas Lukočius. Gal ši daina taps naujuoju Kazlų 
Rūdos himnu?

Žiūrovų ir palaikančiųjų tikrai 
netrūko. Tai buvo ne tik varžybos, 
bet ir gražus reginys.

Miesto centre nuo 12 val. kvie-
tė prekybininkų, tautodailininkų, 
liaudies meistrų, kalvių edukacija 
ir kulinarinio paveldo mugė. Ne-
trūko ir pramogų vaikams, džiu-
gino susirinkusius Kazlų Rūdos 
ir kaimyninių savivaldybių vaikų 
ir jaunimo kolektyvų bei atlikėjų 
koncertas.

Pagerbti buvę merai
 17 val. Savivaldybės adminis-

tracijos pastate prasidėjo neeilinis 
iškilmingas Tarybos posėdis, į kurį 
rinkosi jos nariai buvę ir esami 
merai, svečių delegacijų atstovai, 
seniūnai, seniūnaičiai, Adminis-
tracijos darbuotojai. Posėdžiui 
iškilmingumo suteikė ir tai, kad jį 
vedė „Panoramos“ diktorius Ignas 
Andriukevičius. 

Padėkos raštais už ilgametį dar-
bą ir indėlį į Kazlų Rūdos krašto 
gyvenimą bei „Kazlų Rūdiečio 
ženklu“ meras Mantas Varaška 
apdovanojo buvusius merus: Aidą 

Buvę Kazlų Rūdos savivaldybės merai. Iš kairės Algirdas Ali-
šauskas, Vytautas Kanevičius, Valdas Kazlas ir dabartinis Mantas 
Varaška.

Dainą „Į Kazlų Rūdą“ atliko Evelina Sašenko, Povilas Meškėla 
ir Česlovas Gabalis.

Koncertas sušildė žiūrovus. 

Vaišnorą, Valdą Kazlą, Algirdą 
Ališauską, Valerą Plioplį ir Vytautą 
Kanevičių. Merai dėkojo tiems, su 
kuriais dirbo komandoje, linkėjo 
geros baigties kadenciją baigian-
tiems Tarybos nariams ir geros 
pradžios naujai išrinktiems. 

Pirmasis tiesiogiai išrinktas ir 
ilgiausiai, net dešimt metų, mero 
pareigas ėjęs Vytautas Kanevičius 
pastebėjo, kad kasdien Kazlų Rūda 
gražėja, dar po keliolikos metų 
miestą sunku bus ir atpažinti. 

(Nukelta į 4 psl.)

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos



2022 m. rugsėjo 14 d.4 psl.

Nijolė LINIONIENĖ

Šiame festivalyje yra tai, ko 
turėtume siekti kiekvienas. Tai 
požiūris į tuos žmones, kuriems 
skiriame savo veiklą. Čia vy-
rauja pagarba: pradedant viso 
projekto išsamia programa, 
kurioje pristatomi ir atlikėjai, 
ir atliekamų kūrinių autoriai 
– ne visi juk esame dideli mu-
zikos žinovai, ne visi vienodai 
priimame tą ar kitą žanrą. 
Įsigalėjus išmaniosioms tech-
nologijoms, tokie dalykai, kaip 
išsami informacija apie renginį 

(programa), jau pamirštami. Taigi, at-
sivertę puikią poligrafine prasme visų 
savaitės renginių programą matome į 
mus žvelgiančius visus tris organizato-
rius ir skaitome jų pasisveikinimą su 
mumis kiekvienu. „Tikiu vertybėmis 
ir kultūrine ideologija, kurią sklei-
džia profesionalusis menas“ (Marius 
Reklaitis). „Su pagarba ir dėkingumu 
savajam kraštui džiaugiuosi galėdama 
vėl pas jus sugrįžti“ (Laura Latvaitytė-
Zaman). „Tikiu, jog per „Kultūros 
savaitę“ gebėsime padovanoti muzikos 
kalbą, jos teikiamą minties ir sielos 
ramybę“ (Kamilė Zaveckaitė).

Lietuviškos muzikos koncertas 
buvo margas tiek žanrų, tiek atlikėjų 
įvairove. Solo dainavo Laura, akompa-
nuojant svečiui iš Ukrainos Vladimirui 
Kovtunovui, savo nuolatinei partnerei 
ir kolegei Kamilei Zaveckaitei. Nuo 
lyriškosios „aušrelės“ iki Felikso Ba-
joro „Sakmių siuitos“, pareikalavusios 
tikrai daug ištvermės... 

Laura taip pat naujomis spalvomis 
nuspalvino Česlovo Sasnausko choro 
(vadovas Mindaugas Radzevičius) 
atliekamus kūrinius. Su choru Zitos 
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Bružaitės impresijas birbyne pynė 
Darius Klišys, pasirodęs ir kaip solis-
tas, M. K. Čiurlionio kūrinius atliko 
pianistė K. Zaveckaitė, o Vidmanto 
Bartulio muziką choreografija pa-
pildė Nilsas Klaesas (Niels Claes)... 
Kompozitorių kūrybos spektras platus 
– nuo XIX amžiaus iki mūsų dienų. 
Koncertą užbaigė Česlovo Sasnausko 
choras, akompanuojant K. Zaveckai-
tei. Gausiai susirinkę marijampoliečiai 
negailėjo aplodismentų ir gėlių, dėko-
dami ir už koncertą, ir už visą būsimą 
renginių savaitę.

Kalbant apie koncertą būtina pa-
minėti Aušrinę Dubauskienę, kurios 
sunkiai protu aprėpiamos vizuali-
zacijos scenos fone lydėjo kiekvieną 
kūrinį. Plastiškos linijos, kiekvieną 
ritmo pokytį atliepiantis jų bangavi-
mas ir kaita, simboliai, primenantys 
baltiškuosius (o gal ir iš tiesų tokie?), 
amžinasis Gyvybės ratas... Tai ilgų 
mėnesių nepaprastai kruopštaus darbo 
rezultatas. Smagu, kad organizatoriai 
atrado Aušrinę ir ja patikėjo, o mes 
turėjome progą dar kartą jos talentu 
gėrėtis.

...„Kultūros savaitė“ tęsiasi. Vyks 
meistriškumo kursai moksleiviams 
ir užsiėmimai pedagogams, 17 d. 
19 val. numatytas Sūduvos jaunimo 
simfoninio orkestro inauguracinis 
koncertas (!) Šv. Vincento Pauliečio 
bažnyčioje, vėliau – koncertai dar 
trijose bažnyčiose.

Uždarymo koncertas rugsėjo 29 
dieną 18 val. Marijampolės kultūros 
centre. Visi renginiai nemokami. Pa-
sidžiaukime gražiomis jaunųjų kūrėjų, 
grįžtančių į gimtinę dovanoti mums 
nuostabių akimirkų, padovanotomis 
valandėlėmis, skleidžiančiomis šviesą 
ir pozityvumą.

Firmos „Ginalas“ vadovas Gintautas Mo-
cevičius.

Stanislovas Šimanauskas ir Selemonas Paltanavičius. 

„Vilniaus sinfoniettos“ vadovas, dirigentas Vytautas 
Lukočius.

(Atkelta iš 3 psl.)
Svečių delegacijos iš Lenkijos  

ir Vokietijos pasidžiaugė gražiu 
bendradarbiavimu, bendrai įgyven-
dinamais projektais, kurių nauda 
didelė, linkėjo merui, Tarybos 
nariams sėkmingo darbo, o Kazlų 
Rūdai klestėjimo.

Posėdžio metu buvo perskaitytas 
Kazlų Rūdos Garbės piliečio kun. 
Igno Plioraičio sveikinimas. Kunigas 
pabrėžė, kad džiaugiasi ir didžiuojasi 
gimtojo karšto žmonių pasiekimais. 
Seimo narys Giedrius Surplys sakė, 
kad gera atvykti į Kazlų Rūdą, jų 
krašto šventė kiekvienais metais 
novatoriška, aukšto lygio. Seimo 
narys linkėjo politikams galvoti apie 

Su Kazlų Rūda šventė visa Lietuva

Švente džiaugėsi ir dalyviai, ir žiūrovai.

Laura Latvaitytė-Zaman – šio projekto sumanytoja, įsteigusi savo 
vardo fondą, gali būti pavyzdžiu, kaip gyvenant ne Lietuvoje būti jos 
kultūros dalimi. Prie instrumento – Kamilė Zaveckaitė, kartu nuėjusi 
netrumpą kelią.

Dariaus Klišio birbyne atliekami kūriniai atitiko šio koncerto dvasią. 
Fone – Aušrinės Dubauskienės kūryba.

Autorės nuotraukos

Pradžioje buvo šviesa...
Iš tiesų simboliška, kad jaunieji kūrėjai, pernai nustebinę 

ir pradžiuginę drąsiu projektu „Kultūros savaitė“, šiemet su-
sibūrė į VšĮ „Marijampolės filharmonija“ ir antrojo festivalio 
pirmą koncertą taip ir pavadino. „Beauštanti aušrelė“ – ne tik 
sena, graži lietuvių liaudies daina, jau neatsiejama nuo ją har-
monizavusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, kuris visada 
tarsi kviečia pakelti akis nuo žemės ir pažvelgti, kas gi ten, kur 
siekia bekylančios ar iš už debesies žvelgiančios saulės spindu-
liai... Tai lyg vilties nuojauta. Šia daina ir prasidėjo koncertas 
bei visas festivalis, dar kartą patvirtinęs, kad, negailint pastan-
gų, laiko ir esant sutarimui, viskas pasiekiama...

kiekvieną pilietį, kaip pagerinti jam 
gyvenimą, o ne „sudirbti“ oponentą. 
Taip pat skleisti užtikrintumą, ra-
mybę, kad sustiprėję visi bendromis 
jėgomis išgyventume šį nelengvą 
rudenį ir laukiančią sunkią žiemą. 
Kolegas Marijampolės savivaldybės 
mero Povilo Isodos, Tarybos vardu 
sveikino kraštietė Tarybos narė Irena 
Lunskienė.  

Įteikti Garbės piliečio 
ženklai, apdovanoti 

verslininkai
Miesto centre vykusio koncerto 

metu Mantas Varaška Kazlų Rūdos 
savivaldybės tarybos sprendimu 
„Kazlų Rūdiečio ženklu“ ir padėkos 

raštais apdovanojo šiam kraštui nusi-
pelniusius verslininkus. „Kazlų Rū-
diečio ženklas“ įteiktas UAB „Jūrės 
medis“ vadovui Ovidijui Jankauskui, 
UAB „Kirvilė“ vadovui Vidui Mėli-
nauskui ir firmos „Ginalas“ vadovui 
Gintautui Mocevičiui.  

Meras, kaip savivaldybės va-
dovas, paskutinį kadencijos kartą 
kreipėsi į krašto šventės dalyvius, 
supažindindamas juos su Tarybos 
sprendimu Kazlų Rūdos Garbės 
piliečio vardus suteikti kraštiečiams 
– Lietuvos Prezidentui dr. Kaziui 
Griniui ir gamtininkui, visuome-
nininkui, mokslininkui Selemonui  
Paltanavičiui.

Pasak M. Varaškos, šio laiko 
sunkumus ir padeda ištverti šių 
žmonių kartų stiprybė ir auka vardan 
visų ateities. „Stengiamės bent šiek 
tiek Jiems prilygti. Kad ir mūsų jau 
praeinanti karta galėtų būti atspirti-
mi būsimos Lietuvos vaikams, kad 
„Tautiškos giesmės“ žodžiai mumy-
se neskambėtų tuščiai“, – kalbėjo 
meras. 

Prezidentui dr. Kaziui Griniui 
skirtas Garbės piliečio regalijas atsi-
ėmė Kauno Kazio Griniaus progim-
nazijos direktorius Stanislovas Šima-
nauskas, Prezidento giminaitis. „Už 
apdovanojimą norėčiau padėkoti 
Kazio Griniaus žodžiais: „Ačiū. Visą 
gyvenimą skyriau tautai. Jeigu ko 
nors ir pasiekiau, tai tautos dėka.“

S. Paltanavičius, dėkodamas už 
įvertinimą, sakė, kad į šį kraštą jis 
atvyko prieš 66 metus. Ir pasili-
ko. „Nesvarbu kur bebūnu. Kazlų 
Rūda visada mano širdyje, žodyje, 
mintyse.“

Po garbingų apdovanojimų nu-
skambėjo nauja daina miestui ir 
jo svečiams „Į Kazlų Rūdą“, kuriai 
žodžius sukūrė meras M. Varaška.  
Kaip pastebėjo dirigentas V. Luko-
čius, Kazlų Rūda daug kuo išsiski-
riantis miestas. Net ir tuo, kad turi 
du himnus. 

Tardamas susirinkusiems sveiki-
nimo žodį meras paminėjo, kad jo 
kadencija kitais metais baigsis. „Po 
metų šioje vietoje bus kitas meras, 
o aš jam norėčiau pasakyti, kad 
dirbau, kaip galėjau, kaip mokėjau, 
kiek leido jėgos. Jeigu gali, padaryk 
daugiau.“ 

Koncertą tęsė Donatas Montvy-
das ir grupė, grupė „8 kambarys“. 
Sekmadienį Kazlų Rūdos šv. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje aukotos šv. Mišios, 
vyko III tarptautinio Rimvydo Žigai-
čio menų festivalio koncertas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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FaKtai, 
sKaičiai

sKaitytojai Klausia, pataria, piKtinasi...

Kelyje Loreta TUMELIENĖ
tel. 8 630 38240
el. p. loreta@suvalkietis.lt

Per aštuonis šių metų mėnesius 
Marijampolės mieste įvyko 111 
eismo įvykių. 24 iš jų – įskaitiniai. 
Sužeisti 29 žmonės, žuvo vienas. 
Dešimt avarijų įvyko dėl neblaivių 
eismo dalyvių kaltės. Marijampolės 
savivaldybės kaimiškoje teritorijoje 
per aštuonis mėnesius įregistruoti 
33 eismo įvykiai. Iš jų devyni – įskai-
tiniai. Sužeista 19 asmenų, vienas 
žuvo. Keturios avarijos įvyko dėl 
neblaivių eismo dalyvių.

Kalvarijos savivaldybėje įregis-
truota 16 eismo įvykių. Trys iš jų 
– įskaitiniai. Sužeisti keturi žmonės. 
Žuvusiųjų nebuvo. 

Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko 
16 eismo nelaimių, septynios iš 
jų – įskaitinės. Sužeista vienuolika 
žmonių, žuvo du. 

Vilkaviškio r. savivaldybėje įre-
gistruotas 81 eismo įvykis, 21 iš 
jų – įskaitinis, sužeisti 25 eismo 
dalyviai, žuvusių nebuvo. 

Šakių r. savivaldybėje įvyko 
67 avarijos, 13 iš jų – įskaitinės, 
sužeisti 29 žmonės, žuvusiųjų neį-
registruota.

Nufotografavo kaip 
pažeidėją

Pranas gyvena Marijampolės 
daugiabutyje, Sporto gatvės 2-ame 
name. Vyras jau dveji metai slaugo 
namuose prie lovos Parkinsono 
ligos prirakintą žmoną. Net darbą 
turėjo mesti, nes negali tokios būk-
lės ligonio namuose palikti vieno. 
Savarankiškai žmona nevaikšto, 
ją vyrui tenka nešioti, todėl labai 
džiaugiasi, kad Marijampolės savi-
valdybės administracija jiems parū-
pino laiptų kopiklį. Naudodamasis 
juo marijampolietis vežimėliu gali 
žmoną nugabenti į lauką, įstumti 
į automobilį ir kur reikia nuvežti. 
Pasak vyro, visi žmonės geranoriški, 
jeigu tik reikia pagalbos, padeda. 

Aišku, dėl tokios sutuoktinės ne-
galios reikalingas ir kuo arčiau namo 
stovintis automobilis, kad būtų 
vietos, kur jį parkuoti. Vyras kreipėsi 
į Savivaldybės administraciją. Dėl 
žmonos neįgalumo (jai konstatuotas 
didelių specialiųjų poreikių lygis) 
aikštelėje prie namo neįgaliajam 
buvo skirta vieta, tik prieš Žolinės 
šventę nespėta jos visiškai sutvarkyti. 
Žadėjo viską po Žolinės sutvarkyti, 
o Pranas nespėjo išsirūpinti neįgalių 
asmenų automobilių statymo korte-
lės, rodančios, kad automobilis tikrai 
yra skirtas negalią turinčio žmogaus 
poreikiams, ir padėti ją mašinos 
viduje už priekinio stiklo. Taip pat 
automobilio nebuvo pažymėjęs ir 
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“.

Atsirado tokių, kurie Prano 
automobilį „Volkswagen Sharan“, 
stovintį neįgaliojo vietoje, nufo-
tografavo ir nusiuntė į policijos 
elektroninių paslaugų portalą e. 
policija.

Jau keleri metai, kai „Suvalkiečio“ 
skaitytojai, gyvenantys kaimo vieto-
vėse, pastebi, kad keliuose, kuriais jie 
važinėja, beveik visai išblukęs kelių 
ženklinimas. Tiksliau – priešingus 
automobilių srautus skyrusi vidurio 
linija. Ji beveik nematoma. Taip yra 
daugelyje vietovių. Vasarą, kai vakarai 
ilgai šviesūs, to ženklinimo žmonės 
nelabai ir pasigenda. Tačiau tamsiu 
paros metu, kai greitai sutemsta, 
važiuoti daug saugiau, kai vidurio 
linija ryški.

Skaitytojai pastebi, kad Ma-
rijampolės regiono rajoniniuose 
keliuose, ypač per gyvenvietes, kol 
jie priklausė „Marijampolės regi-
ono keliams“, kas metai būdavo 
atnaujinamas kelių ženklinimas. O 
dabar jau keletą metų to nedaroma. 
Aišku, šie keliai daug mažesnio 
eismo intensyvumo, jais naudojasi 
daugiausia vietos gyventojai, tačiau 
saugumo vis tiek norisi.

Skaitytojų klausimą prieš gerus 
metus jau buvome perdavę Kelių 
direkcijai, kuri yra rajoninių kelių 
savininkė. Tuomet buvo atsaky-
ta, kad kelių ženklinimo darbai 
atliekami ten, kur eismas inten-
syviausias, ateis eilė ir mažesniems 

Ar rajoninės reikšmės keliuose 
ženklinimo nebeliks?

keliams. Prabėgo metai ir daugiau, 
bet ta eilė neatėjo. 

Žmonės teiraujasi, ar rajoninės 
reikšmės keliuose ženklinimas 
nebus atnaujinamas iš viso?

Skaitytojų klausimą dar kartą 
pateikėme valstybės įmonei Kelių 
direkcijai. Saulius Jansonas, Tarp-
tautinių ryšių ir komunikacijos 
skyriaus vyriausiasis komunika-
cijos vadybininkas, pateikė tokį 
atsakymą: „Informuojame, kad 
rugsėjo 8 d. pradėti vykdyti žen-
klinimo darbai Marijampolės ir 
Vilkaviškio teritorijose esančiuose 
valstybinės reikšmės rajoniniuose 
keliuose: Vilkaviškis–Suvalkai–
Gižai ir  Gižai–Rimavičiai.

Iki spalio vidurio planuojama 
paženklinti ar atnaujinti ženkli-
nimą visuose valstybinės reikšmės 
rajoniniuose keliuose minėtose 
teritorijose.

Kartu atkreipiame dėmesį, jog 
rugpjūčio 5–11 dienomis buvo 
atnaujintas ženklinimas Marijam-

polės ir Vilkaviškio valstybinės 
reikšmės krašto keliuose.“

Rajoniniame kelyje Jungėnai–Trakiškiai, kur eismas pakanka-
mai intensyvus, vidurio linija vos matoma. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

„Skaudu, kad mane nubaudė dėl popierėlio“
Taip sakė į „Suvalkiečio“ redakciją užsukęs marijampolietis Pranas. Garbaus amžiaus sulaukęs 

vyras ką tik buvo grįžęs iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos 
skyriaus, kuriame jam paskyrė baudą už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, nors, vyro teigimu, 
taisyklių jis nepažeidė, neturėjo tik popierėlio.

Išrašė baudą
Pranas netrukus gavo iš Kelių 

policijos laišką, kad pažeidė KET. 
Marijampolietis įsitikinęs, kad jis 
nepažeidė Kelių eismo taisyklių, jam 
ta vieta priklausė, specialiai skirta, tik 
nebuvo prie priekinio stiklo padėta 
neįgalių asmenų automobilių staty-
mo kortelė. „Aš juk nenuvažiavau į 
„Maksimos“ prekybos centro aikštelę 
ir nesustojau neįgaliesiems skirtoje 
vietoje. Tuomet taip, būčiau pažeidęs 
taisykles. Aš pasistačiau transporto 
priemonę aikštelėje prie namo, 
vietoje, kuri mano automobiliui 
skirta Marijampolės savivaldybės 
saugaus eismo komisijos. Kaip būtų 
atrodę, jeigu aš, turėdamas vietą prie 
namo, užimčiau dar ir kitą, kai ir taip 
parkavimui trūksta vietų, o ši tuščia 
stovėtų“, – logiškai mąstė vyras. Ma-
rijampolietis tikėjo, kad nueis į Kelių 
policijos skyrių, pareigūnams viską 

paaiškins, dokumentus parodys, ir 
reikalai bus baigti. Deja, paaiškėjo, 
kad ne viskas taip paprasta.

Anot Prano, pareigūnai į visa 
tai pažiūrėjo biurokratiškai. Buvo 
konstatuota, kad neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelės už 
priekinio stiklo nebuvo, automobi-
lis nebuvo pažymėtas skiriamaisiais 
ženklais „Neįgalusis“, ir marijampo-
liečiui paskirta 15 eurų bauda. 

„Man ne tiek tų pinigų gaila, nors 
ir jie svarbūs, kai šeimoje neįgalus 
žmogus, bet skaudu. Ir taip sunku 
gyventi, negaliu nuo ligonės atsi-
traukti, o dar neteisybė žeidžia. Taip 
jau viskas pas mus biurokratiškai, 
pagal instrukcijas, o ne žmogiškumą. 
Aš niekada gyvenime nestatydavau 
automobilio ten, kur draudžia taisyk-
lės, bet vis tiek sugebėjau užsidirbti 
baudą“, – kalbėjo Pranas. 

Nubaustas už tai, kad 
nebuvo tinkamai pažymėtas 

automobilis
Situaciją paprašėme pakomen-

tuoti Marijampolės apskrities Kelių 
policijos skyriaus viršininko Rolando 
Gylio. Pareigūnas faktus jau žinojo, 
sakė situaciją bandęs paaiškinti ir ma-
rijampoliečiui Pranui, tačiau žmogus 
iš Kelių policijos skyriaus vis tiek išėjo 
nusivylęs.  Pasak R. Gylio, pirmiausia 
stovėjimo vieta prie Sporto gatvės 
2-ojo namo skirta ne konkrečiam 
žmogui, tai gali būti bet kurio neįga-
liojo stovėjimo vieta. „Turintis negalią 
žmogus, atvykęs prie Sporto gatvės 
2-ojo namo, gali statyti automobilį 
minėtoje vietoje. Neįgalių asmenų au-
tomobilių stovėjimo vietose leidžiama 
stovėti automobiliams, kurie pažymėti 
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba 

neįgalių asmenų automobilių statymo 
kortele“, – kalbėjo pareigūnas.

Kelių eismo taisyklės nurodo, 
kad transporto priemonės, kurią 
vairuoja teisę naudoti skiriamąjį 
ženklą „Neįgalusis“ turintys neį-
galieji arba juos vežantys asmenys, 
priekis ir galas turi būti pažymėti 
kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais 
ženklais „Neįgalusis“ su baltu apva-
du ir baltu kelio ženklo „Neįgalieji“ 
simboliu. Naudojantis neįgalių 
asmenų automobilių statymo kor-
tele, ji turi būti padėta automobi-
lio viduje už priekinio stiklo ant 
prietaisų skydelio keleivio pusėje 
iš lauko gerai matomoje vietoje ta 
puse, kurioje atspausdintas kortelės 
numeris ir galiojimo data.

Kelių policijos viršininko teigi-
mu, Marijampolės savivaldybėje nėra 
praktikos skirti stovėjimo vietos kon-
krečiam negalią turinčiam žmogui. 
Paprastai, jeigu name gyvena neįga-
lusis, įrengiama kelio ženklais pažy-
mėta neįgalių asmenų automobilių 
stovėjimo vieta, kurioje automobilį 
palikti gali visi neįgalieji.  

„Dėl tariamo biurokratizmo. Pir-
miausia, vairuotojas buvo nubaustas 

ne už tai, kad stovėjo neįgaliojo vieto-
je, bet už tai, kad automobilis nebuvo 
pažymėtas taip, kaip reikalauja Kelių 
eismo taisyklės. Antra, pažeidimas 
buvo užfiksuotas nuotraukomis ir 
nusiųstas į portalą e. policija. Mes 
jau gavome fotografuotą medžiagą su 
pradėta administracine nusižengimo 
teisena ir negalime jos išmesti į šiukš-
lių dėžę. Turime reaguoti procesiškai, 
privalome priimti sprendimą, kaip 
mus įpareigoja Administracinių 
nusižengimų kodeksas“, – aiškino 
Kelių policijos vadovas. 

R. Gylio teigimu, dabar pažei-
dimai dažniausiai fiksuojami doku-
mentaliai. Nebėra taip, kaip būdavo 
anksčiau, kai dėl nedidelio nusižen-
gimo pareigūnai galėdavo žmogų žo-
džiu įspėti ir draugiškai atsisveikinti 
su juo. Pasikeitė laikas, gyvename 
itin išsivysčiusių technologijų metu, 
vis daugiau pažeidimų užfiksuojama 
techninėmis priemonėmis, į kuriuos 
privalu reaguoti. „Mielai dėl nedide-
lio pažeidimo žmogų tik įspėtume, 
tačiau kitų piliečių nuotraukomis 
užfiksuoti pažeidimai, atsiųsti į por-
talą e. policija, įpareigoja mus veikti 
procesiškai“, – kalbėjo R. Gylys. 

Kažkuriam iš gyventojų ar parduotuvės savininkų užkliuvo ne-
įgaliojo vietoje stovėjęs nepažymėtas, kaip privalu, automobilis. 

Pasak Kelių policijos vadovo 
R. Gylio, gavus dokumentalią 
medžiagą privalu priimti spren-
dimą.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Kultūros klubas „Aistuva“, 
vadovaujamas Vidos Mickuvienės, 
ilgokai ruošėsi šių metų Paveldo 
dienoms: užsibrėžti tikslai buvo 
gana ambicingi ir pareikalavo 
didelių pastangų.

Praėjusį sekmadienį į Kvietiškio 
dvarvietės parką buvo kviečiami 
visi, norintys pagerbti 1830–1831 
metų sukilimo dalyvius. Svar-
biausias akcentas – paminklinio 
akmens atidengimas ir istorinių 
įvykių rekonstrukcija „Už mūsų 
ir jūsų laisvę“. 

Sveikinimo žodį, dėkodamas 
renginio iniciatoriams ir projek-
tą vykdžiusiems žmonėms, tarė 
Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda. Jis priminė istorinės 
atminties svarbą kiekvienam mūsų 
– pastarojo meto įvykiai primena, 
kad savo istoriją turime žinoti ir iš 
jos mokytis. Apie minimą istorinį 
laikotarpį, sukilimą, kurio svarba 
dažnai neįvertinama, kalbėjo 
istorikas Tomas Kukauskas, at-

tuvoje istoriją aptiko nuotraukų 
su Kalvarijos kino teatrais, buvo 
čia atvykusi, susipažino su šian-
dienos realybe, kuri nėra džiugi. 
Nors vertingas brolių Juozo ir 
Jono Daugirdų pastatytas kino 
teatro pastatas tebėra (čia lankėsi 
ne vienos kartos žiūrovai), jo si-
tuacija neaiški. Pranešėja pateikė 
daug įdomios medžiagos apie 
pirmąsias kino demonstravimo 
vietas, rado medžiagos ir tuo-
mečiame „Suvalkietyje“: rašoma 
apie tai, kad švęsti Naujųjų 1931 
metais žmonės rinkosi į kino 
salę, po poros metų laikraštyje 
anonsuojama, kad čia vyks vaka-
ras su operete... Būta ir patalpų 
tikrinimo, ir piliečių skundų 
valdžiai, ir prašymų keisti salių 
pavadinimus...

„Istorinis pašto komplekso 
pastatas Kalvarijoje – restaura-
vimas ir naujos technologijos“ 
– tai Violetos Kasperavičiūtės, 
Kultūros paveldo departamen-
to prie Kultūros ministerijos 
Alytaus-Marijampolės skyriaus 
patarėjos, pranešimo tema. 

(Nukelta į 7 psl.)

kreipdamas dėmesį į svarbiausius 
akcentus.

Nuskambėjus „Tautiškai gies-
mei“ buvo atidengtas paminklinis 
akmuo, kuriame įrašyta mūsų 
krašto istorijos dalelė. Šio kūrinio 
autorius – Marijampolės meno 
mokykloje dirbantis Remigijus 
Kupčikas, o įstabų akmenį pado-
vanojo marijampolietis, žinomas 
visuomenininkas Vytautas Gau-
lia. Kalbėdamas jis kvietė visus 
neužmiršti, kas esame, saugoti 
lietuvybę ir nepasiduoti vienadie-
nėms, iš svetur atklystančioms ar 
primetamoms idėjoms. 

Skambėjo po galingais parko 
ąžuolais susibūrusio Trečiojo am-
žiaus universiteto ansamblio „Sena-
pilė“ (vadovas Artūras Grinevičius) 
dainos, atėjusios iki mūsų dienų 
gal ir iš sukilimo laikų... Ir tarsi tai 
patvirtindami pasirodė kariūnai 
nematytomis uniformomis, sukilė-
liai, o juos vedė ant žirgo išdidžiai 
sėdėdama pati Emilija Pliaterytė... 

Tai Kauno pavieto Karybos pavel-
do klubo nariai su žemaitukų trau-
kiama patranka, kuri tikrai trejetą 
kartų iššovė skelbdama, kad čia 
Lietuva, Sūduva, kurios metus šie-
met minime, kad čia mūsų atmin-
tis. Vyrai buvo kviečiami griebti 
dalgius ir prisijungti prie sukilėlių, 
stoti į mūšį. Svečiai vaizdžiai pasa-
kojo ir apie ginkluotę, ekipuotę, ir 
apie savo veiklą. Renginyje gausiai 
dalyvavo Suvalkijos 4-osios šaulių 
rinktinės nariai.

Buvo galima patirti įdomių 
dalykų – vienintelis trukdys buvo 
lietus ir šaltokas oras, tačiau to 
nepabūgę tikrai nesigailėjo.

Lina VOLUNGYTĖ

Kalvarijoje
Praėjusį penktadienį Europos 

paveldo dienos prasidėjo konfe-
rencija „Atrandu Kalvariją“ šio 
krašto muziejuje/informacinia-
me centre (tai viešosios biblio-
tekos padalinys). Informacijos 
specialistė Aistė Čerkauskienė  
pasidžiaugė, kad tai, kas buvo 
užsibrėžta, pavyko įgyvendinti: 
„Ši konferencija – finalinis rengi-
nys įgyvendinant didelį projektą 
„Kuriu, veikiu, atrandu Kalvari-
jos kraštą iš naujo“: į Europos 
paveldo dienas atėjome pristatę 
savo kraštą ir jo paveldą įvairiais 
rakursais. Turime planų ateičiai, 
o svajonės tikrai pildosi – tik 
reikia jomis labai tikėti.“

Pirmą pranešimą solidžioje 
konferencijoje padarė Lietuvos 
socialinių mokslų centro Teisės 

instituto mokslo darbuotoja dr. 
Sigita Černevičiūtė, nagrinėjusi 

temą „Didžiausia tarpukario 
Lietuvoje psichiatrinė ligoninė 
Kalvarijoje: kaip į ją patekdavo 
nusikaltėliai“. Ji gausiai susirin-
kusiems kalvarijiečiams įdomi 
ir tuo, kad ne vienas bent iš pa-
sakojimų žinojo apie šią įstaigą 
(deja, miestui palikusią tam tikrą 
šleifą...). Pranešėja apžvelgė isto-
riją, pateikdama konkrečių faktų, 
akcentuodama, kad nusikaltėlių, 
patenkančių į šią ligoninę, būta 
įvairių: vieni buvo tikrai neveiks-
nūs, kiti stengėsi čia pakliūti, 
vengdami bausmių. Taip pat čia 
atsiųsdavo ir politinių kalinių. 

Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus muziejininkė 
Sonata Žalnieravičiūtė kalbėjo 
apie kiną Kalvarijoje. Ji sakė, 
kad pradėjusi gilintis į kino Lie-

Kvietiškyje – pagarba praeičiai

Atidengiamas paminklinis akmuo: Povilas Isoda, Vida Mickuvienė 
ir Remigijus Kupčikas.

Emilija Pliaterytė po rugsėjo lietumi Kvietiškyje... Ir demonstravo, ir kvietė prisijungti.

Europos paveldo dienose – 
tvaraus paveldo aktualijos

Tradiciškai nuo 1985-ųjų rugsėjį Europos šalyse vyksta Europos paveldo dienos, jų tema kasmet vis kitokia – akcentuojami ak-
tualiausi dalykai, į kuriuos norima atkreipti dėmesį. Šiais metais tai – „Tvarus paveldas“, o rugsėjo 9-ąją prasidėję renginiai tęsis iki 
18-osios. 

Sonata Žalnieravičiūtė yra surinkusi daug įdomios medžiagos 
apie Lietuvos – taip pat ir Kalvarijos – kiną.

Autorės nuotrauka

Autorės nuotraukos 
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Pasak Violetos Kasperavičiūtės, pritaikyti senuosius pastatus, 
kurie yra tvirti, naujoms reikmėms dar ir pigiau...  

Alvydas Totoris pasirašė ne vienoje savo knygoje...

Europos paveldo dienose – 
tvaraus paveldo aktualijos

(Atkelta iš 6 psl.)
Ji pirmiausia akcentavo, kad 

Paveldo dienos – tai proga įsi-
gilinti ne tik į savo miesto ar 
krašto, bet ir į kitų vietovių, šalies 
paveldą plačiąja prasme. Dešimt 
dienų vyksta patys įvairiausi 
renginiai – tereikia pasidomėti ir 
pasirinkti... Taip pat ji pasidžiau-
gė, kad Kalvarijoje vis daugiau 
dėmesio skiriama paveldui. „Kur 
nors atvykę pirmiausia domimės 

miestelių istorija, kreipiame 
žvilgsnį į tai, kas autentiška, uni-
kalu. Kai kalbama apie atkuriamą 
paveldą, neretai girdisi nuomonė, 
kad pigiau būtų nugriauti, negu 
atkurti – juo labiau kad atkuriant 
susiduriama su daugybe iššūkių. 
Vienas iš pavyzdžių gali būti ir 
šis, pašto stoties, o dabar – mu-
ziejaus – pastatas.“ Demonstruo-
dama skaidres apie darbus, ku-
riuos kalvarijiečiai ir patys matė, 

objektuose netoleruotina... 
Kalvarijos gimnazijos isto-

rijos mokytoja ekspertė Arūnė 
Vaičiūnaitė-Levuškinienė pra-
nešime apžvelgė demografinę 
situaciją Antrojo pasaulinio karo 

kontekste.  
Po šių pranešimų istorikas 

Alvydas Totoris pristatė tik ką 
išėjusią savo knygą „Kalvarijos 
gatvių istorijos“ (apie ją parašysi-
me daugiau), Aistė Čerkauskienė 
– žemėlapį, kuris labai pravers 
turistaujantiems. Visi kviesti į 
ekskursiją – susipažinti su jos 
gatvėmis vadovaujant knygos 
autoriui...

Lina VOLUNGYTĖ

pranešėja atskleidė, kokie iššūkiai 
kartais laukia. Ji akcentavo, kad 
darbai vyksta griežtai laikantis 
teisės aktų, atkreipė dėmesį, kad 
nauji elementai nuo autentiškų 
turi skirtis, o imitacija paveldo 

Marijampolėje
Rugsėjo 9-ąją Marijampolėje Europos pa-

veldo dienų renginiai prasidėjo Meilės Luk-
šienės švietimo centre surengta konferencija 
„Laikui atsparūs Kvietiškio dvaro grūdų 
magazino mūrai“. Renginį organizavusio 
Marijampolės kultūros klubo „Aistuva“ ir 
Marijampolės krašto bei Prezidento Kazio 
Griniaus muziejaus surengta prisiminimų 
apie dvaro laikus valandėlė, Meno mokyklos 
moksleivės Eglės Armonaitės muzika kvietė 
ir į praeitį, ir į ateitį...

Marijampolės savivaldybės mero pa-
vaduotojas Paulius Marozas kvietė visus 

neabejingus pamąstyti apie tai, kaip ge-
riausia būtų įveiklinti kol kas dar tik naują 
etapą pradedantį istorinį pastatą Kvietiškio 
dvarvietėje, dėkojo visiems, suvokiantiems 
paveldo svarbą. 

Architektė Dalia Vosyliūtė apžvelgė šio 
pastato istorinę vertę, technines priemo-
nes, kurių reikėtų norint jį prikelti naujam 
gyvenimui. Mintimis apie tai, kaip sekėsi 
panašus projektas, trukęs ne vienus metus, 
pasidalijo Pagėgių savivaldybės VšĮ Pagėgių 
krašto turizmo, verslo ir informacijos centro 
vadovė Ilona Meirė. 

„Suvalkiečio“ informacija

Moksleivių piešiniuose – jaunosios kartos žvilgsnis į paveldą.Pastatas, kuris laukia atgimimo.

Įžanga – prisiminimai apie Kvietiškio dvarą... Skaito Valė Klesevičienė.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Autorės nuotraukos
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„suvalKiečiui“ – iš MeKsiKosKą 
pasKaityti? 

Meksika traukia turistus iš 
viso pasaulio savo gamtos grožiu, 
turtinga kultūra, skaniu maistu ir 
meksikiečiams būdingu bruožu 
švęsti gyvenimą. Bet šalis savo is-
torijoje ir kultūroje turi ir tamsių 
dėmių. Šį kartą – apie feminicidą 
ir kovą už feminizmą.

Kas gi tas feminicidas (femi-
sidas)? Mums gal mažiau pažįs-
tama sąvoka reiškia moters ar 
mergaitės žmogžudystę, įvykdytą 
vyro. Šie nusikaltimai dažniausi 
artimoje aplinkoje – tai smurtas 
lyties pagrindu. Skaičiuojama, 
kad daugiau nei pusę jų įvykdo 
poros ar šeimos narys. Didžiausi 
feminicido skaičiai – Lotynų 
Amerikoje, nors Afrika ir Balti-
jos šalys taip pat yra gana aukštai 
šiame sąraše. 

Meksika, deja, patenka į 
dešimtuką šalių su daugiausia 
feminicidų pasaulyje. Per vieną 
dieną Meksikoje nužudoma 
10 moterų, o be žinios dingsta 
penkios, šie skaičiai pastaraisiais 
metais auga –  ypač išaugo per 
pandemiją. Praktiškai visi šie 
nusikaltimai lieka neištirti ir 
nenubausti. Nuo 2007-ųjų iki 
2020 metų šalyje dingo daugiau 
nei 16 tūkst. moterų, beveik 
pusė – mergaitės ir paauglės.

Skaičiai, be abejonės, šiur-
pinantys,  ir  buvo tik laiko 
klausimas, kada šalyje prasidės 
protestai. Feminizmo protestų 
banga Meksikoje prasidėjo 2019 
metais. Išaiškėjus faktams apie 

„Paminklą Zelenskiui 
statysime, 

kai jis laimės karą“ 
Ukrainos žurnalistas supranta: 

jei ne karas, jo knygos pasauliui 
nereikėtų. „Manoji Zelenskio is-
torija buvo pirma, išvydusi pasaulį 
tuo metu, kai visi norėjo sužinoti, 
kas yra tas Ukrainos prezidentas, 
– sako jis. – Kai pradėjau rašyti 
knygą, kolegos šaipėsi: kokia čia 
politinė biografija?! Ką galima 
pasakyti apie žmogų, atėjusį iš 
pramogų verslo pasaulio – scena, 
te atras, televizija, vakarėliai? Kny-
goje stengiausi pažvelgti į Zelenskį 
kitų žmonių akimis, tačiau tikrąjį 
Zelenskio veidą neabejotinai 
mums ir pasauliui parodė karas.“ 

Knygos autorius pasakoja, 
kad 2019-aisiais V. Zelenskis 
gavo didžiulį tautos pasitikėjimo 
kreditą, tačiau iš tiesų Ukrainoje 
niekas labai ir nepasikeitė: „Mes jį 
išrinkome, kritikavome, man išvis 
atrodė, kad praeis pustrečių metų, 
Ukrainą ištiks nauja rinkimų revo-
liucija ir ieškosime naujo lyderio. 
Viskas pasikeitė šių metų vasario 
24 dieną, kai ankstų rytą Ukrai-
nos sostinėje pradėjo sproginėti 
raketos, kaukti sirenos, į miestą 
veržėsi rusų desantininkai. Tą rytą 
pamačiau visiškai kitą Zelenskį. 
Jame nebeliko teatrališkumo, 
juokelių, mačiau drąsų, už savo 
šalį atsakyti pasirengusį žmogų. 
Jis liko apsuptame Kyjive, aiškiai 
suvokdamas, kad rusų diversantai 
tik ir laukia progos jį nužudyti“, 
– apie pirmąsias karo akimirkas 
pasakoja žurnalistas.

Jis visiškai tikras: vasario 24 
dieną visų Ukrainos politikų 
reitingai tapo lygūs nuliui, žmo-
nėms pasidarė aišku, kad buvęs 
gyvenimas niekada nebegrįš, o 

pergalė kare sugriaus sistemą. „Vis 
galvoju, jei būtume turėję kažku-
rį iš senųjų prezidentų, Putino 
diktuojamos sąlygos tikrai būtų 
priimtos ir padaryti šaliai nenau-
dingi susitarimai. Zelenskis oriai 
priėmė smūgį, jo stilius, tonas, ne-
diplomatija leidžia visiškai kitaip 
bendrauti ir kalbėti su pasauliu. 
Prezidentą, buvusį komiką, sto-
vėdami aplodismentais pasitinka 
kitų šalių parlamentai, tie aplodis-
mentai skirti visai ukrainiečių tau-
tai. Kartais sunku patikėti, kad tai 
– tiesa, kad Zelenskis per trumpą 
laiką tapo žmogumi, kurio įtaka 
itin stipri ne tik savo šaliai, bet 
ir Europai, pasauliui. Pagaliau 
pasaulis ėmė 
skirti rusą nuo 
ukrainiečio!“ 

 Knyga apie 
prezidentą V. 
Zelenskį nėra 
pirmoji knyga 
apie Ukrainos 
p r e z i d e n t ą 
S. Rudenkos 
karjeroje. Poli-
tikos žurnalis-
tas yra parašęs 
septynias kny-
gas. Jose nagri-
nėjo buvusių 
Ukrainos pre-
zidentų – Vik-
toro Juščen-
kos, Viktoro 
Janukovyčiaus 
aplinką, rašė 
ap i e  buvu -
sią Ukrainos 
premjerę Ju-
liją Tymošen-
ko, dar buvo 
knyga  ap i e 
turtingiausius 

sostinės policijos smurtą prieš 
nepilnametę mergaitę į gatves 
visoje šalyje išėjo minios moterų. 
2020 metų pradžioje šalį supurtė 
dar du itin šiurpūs nusikaltimai 
prieš mergaites. Reaguojant į tai, 
2020 metų kovo 9 dieną visoje 
Meksikoje įvyko masinis pro-
testas „Diena be mūsų“. Tikslas 
– parodyti, kaip atrodytų šalis be 
moterų. Moterys nėjo į darbą, 
nepirko, nevartojo, nedalyvavo 
socialiniuose tinkluose. Pusė 
šalies darbo jėgos yra moterys 
ir skaičiuojama, kad be jų šalis 
tą dieną neteko 37000 milijonų 
pesų (beveik 2 milijardų JAV 
dolerių)! Buvo pasirinkta sim-
bolinė violetinė spalva, kuri iki 
dabar yra tradicinė Moters dieną 
Meksikoje. 

Moters diena šalyje tapo 
kovos su smurtu prieš moteris 
diena. Per moters dieną tebe-
vyksta moterų eitynės. Dažnai 
kritikuojamos, nes vienas iš 
pasirinktų metodų – niokoti 
istorines architektūros vertybes. 
Violetinių spalvų grafičiais api-
paišomi miestų ir miestelių cen-
trinių aikščių pastatai, o 2019 
metais vykusių eitynių metu 
apipaišytas ir Meksiko miesto 
simbolis – Nepriklausomybės 
angelas. Visuomenėje tai kelia 
diskusijas apie istorinių vertybių 
naudojimą siekiant atkreipti 
valdžios ir visuomenės dėmesį į 
šalies problemas. 

Saulė PALTANAVIČIŪTĖ

„Zelenskis“
„Aš mačiau realų karą, mačiau kruvinus susirėmimus Kyjive, girdėjau, kaip sproginėja raketos, 

lindėjau rūsyje kaukiant sirenoms, aš galiu suprasti, kaip tomis dienomis jautėsi Ukrainos pre-
zidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas neslėpė emocijų, mes pagaliau pamatėme savo pre-
zidentą be grimo“, – sako žinomas Ukrainos spaudos ir televizijos žurnalistas, rašytojas Serhijus 
Rudenka. 

Būtent taip ukrainiečių kalba vadinasi žurnalisto dar prieš karą parašyta knyga „Zelenskis be 
grimo“. Paskutinius šios knygos puslapius S. Rudenka rašė slėptuvėje, aidint sprogimams, iš Kyji-
vo jau pasitraukęs į Lvivą. Jis niekaip negalėjo planuoti nepaprastos savo knygos sėkmės – šiandien 
knyga išleista 25 pasaulio šalyse, o jos autorius dalija interviu didžiausiems pasaulio televizijos 
kanalams ir svarbiausiems leidiniams – „The Sundy Times“, „The Washington Post“, „The Guar-
dian“, „Der Spiegel“, „Newsweek“. 

Lietuvoje S. Rudenkos knygą „Zelenskis“ išleido leidykla „Alma littera“, į lietuvių kalbą išvertė 
Jovita Liutkutė. Vos pasirodžiusi knyga jau pateko į perkamiausių naujienų dešimtukus.

Ukrainos žmones, o „220 
faktų iš Janukovyčiaus gy-
venimo“ liko gyvuoti tik 
internete, nes neatsirado 
leidyklos, kuri būtų drįsusi 
ją išleisti. 

Parašęs knygą apie prezi-
dentą V. Zelenskį S. Ruden-
ka ją mėgino siūlyti vienai 
Lenkijos leidyklai, tačiau 
atsakymo negavo. Karo 
pradžioje su ukrainiečių 
žurnalistu susisiekė leidybos 
agentas iš Vokietijos. Knyga 
buvo papildyta keletu sky-
rių, kuriuose aprašyti karo 
įvykiai, o po trijų savaičių 
ją jau galėjo įsigyti Portu-
galijos skaitytojai. 

„Aš mačiau, kaip griuvo 
Sovietų sąjunga, mačiau, 
kaip niekas negalėjo sustab-

dyti tos grandininės reakcijos, 
kurią pradėjo Baltijos šalių žmo-
nės. Labai tikiu, kad gąsdinanti ir 
pasauliui grasinanti Rusija vieną 
dieną sprogs tarsi balionas. Ir tada 
prasidės tai, ko nebus įmanoma 
sugrąžinti. Su siaubu laukiame 
žiemos, juk suvokiame, kad nebus 
lengva ją ištverti. Tačiau baimės 
nebėra. Po to, ką rusai padarė 
Mariupolyje, Bučoje ir kituo-
se Ukrainos miestuose, iliuzijų 
niekas apie šią šalį nebeturės“, – 
įsitikinęs ukrainiečių rašytojas S. 
Rudenka. 

Parengė žurnalistė 
Laisvė Radzevičienė

Jelenos Černinkos nuotrauka

„Zelenskis per trumpą laiką tapo žmogumi, kurio įtaka itin stipri ne tik 
savo šaliai, bet ir Europai, pasauliui“, – sako politikos žurnalistas Serhijus 
Rudenka, knygą apie prezidentą Zelenskį baigęs rašyti jau prasidėjus karui.

Feminicidas ir kova 
už feminizmą

 Violetiniai simboliai.

Autorės nuotrauka
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Bendruomenių veikla Algis VAŠKEVIČIUS
tel. 8 630 64996
el. p. algis@suvalkietis.lt

Pradėjo nuo stadiono 
ir aikštyno

Pirmas Patašinės bendruo-
menės pirmininkas buvo Povilas 
Kaminskas – bendruomeninio 
judėjimo ir bendruomenės kūrimo 
Patašinėje entuziastas. 

R. Alaburdienė kartu su kitais 
aktyviais bendruomenės nariais 
dirbo įgyvendindama įvairias 

Patašinės kaimo bendruomenė dar turi apie ką svajoti
Netoli Marijampolės įsikūrusi Patašinės kaimo bendruomenė veikia nuo 2004 metų. Dar po dešimtmečio, 2014-aisiais, jai vadovauti ėmėsi Rasa Alaburdienė, 

kuri bendruomenės pirmininke dirba iki šiol. 31-erius metus Patašinėje gyvenanti buvusi kaunietė sako, kad Laikinosios sostinės pasiilgsta, bet ir Patašinėje jaučiasi 
gerai.

veiklas ir projektus, 
įgavo patirties ir jau 
aštuoneri metai va-
dovauja pati. Moteris 
prisimena, kad susi-
kūrus bendruomenei 
pats pirmas projek-
tas buvo skirtas sta-
dionui ir aikštynui 
Patašinėje įrengti, o 
vėliau tų projektų 
įgyvendinta įvairių 
ir jie leido gerokai 
pagražinti viešąsias 
kaimo erdves, page-
rinti vietos žmonių 
gyvenimo kokybę.

Pr i e š  ke l e r ius 
metus pavyko ap-
tvertoje teritorijoje, 
kurioje sklypą pri-
žiūri bendruomenė, 
įrengti krepšinio ir 
tinklinio aikšteles, 
taip pat kampelį su 

sūpynėmis mažiesiems kaimo gy-
ventojams pažaisti. Yra čia ir lauko 
treniruoklių zona. Visa tai įsigyta 
gavus valstybės paramą bendruo-
menėms stiprinti per Žemės ūkio 
ministeriją. 

Dvejus metus užsitęsusi koro-
naviruso pandemija gerokai pristab-
dė bendruomenės veiklą, bet visiškai 
ji nesustojo. Pasak pirmininkės, 

apmaudu, jog žmonės nutolo vieni 
nuo kitų, vengė susirinkimų, ren-
ginių. Kita vertus, juos nėra lengva 
sukviesti ir nesant pandemijai.

Ne visi įvertina 
darbą ir pastangas

– Būna labai apmaudu, kai 
stengiesi, kažką darai, organizuoji, 
o paskui žmonės sako, kad čia 
niekas nevyksta. Žmonės kartais 
nevertina tavo darbo, pastangų, 
galvoja, kad iš to tu pats turi di-
delę naudą. Mes neturime savo 
scenos, renginius tenka organizuoti 
po atviru dangumi, kieme prie 
bendruomenės namų, kuriuos 
naudojame pagal panaudos sutar-
tį – pastatas priklauso parapijai, 
jame anksčiau veikė vaikų dienos 
centras, – sakė R. Alaburdienė.

Iš to laiko, kai 2002–2019 me-
tais čia veikė vaikų dienos centras, 
liko patys geriausi prisiminimai. 
Centrą įkurti padėjo ir jo veiklą 
finansavo geradariai iš Nyderlan-
dų ir pastorius Johanas Mulderis, 
kuriam už paramą dar 1998 metais 
buvo suteiktas Marijampolės ra-
jono garbės piliečio vardas. Pasak 
bendruomenės vadovės, tie septy-
niolika metų, kol centras čia veikė, 
buvo išties įsimintini.

(Nukelta į 12 psl.)

 Rasa Alaburdienė bendruomenei vadovauja 
jau aštuonerius metus.

Patašinės viešosios erdvės kasmet vis gražėja.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Rugpjūtį daugelyje Marijam-
polės savivaldybės kaimų vyko 
tradicinės vasaros šventės, sulau-
kusios ir didelio vietos gyventojų, 
ir svečių, ir politikų dėmesio. 

Daugelis Daukšiuose smagiai 
laiką leido šventėje „Daukšių mies-
telio vasaROJUS“ – Marijampolės 
kultūros centro, Marijampolės sa-
vivaldybės administracijos, Dauk-
šių miestelio bendruomenės ir 
Igliaukos seniūnijos organizuotas 
renginys abejingų nepaliko. Ak-
tyviausiems gyventojams padėkos 
raštus įteikė europarlamentaras 
Juozas Olekas ir jo padėjėja Lina 
Sarpalienė. Už aktyvią projektinę 

veiklą padėkota Vidai Tumelienei, 
už ilgametį 17 metų pirmininka-
vimą bendruomenei – Vidai Va-
linčienei. Būta ir daugiau padėkos 
raštų – Normantui Meškelevičiui 
už savanoriškas veiklas, Birutei 
Jarienei – už bendruomenišku-
mą ir savanorišką veiklą kuriant 
kultūrinius renginius, Gražinai 
Benetienei – už indėlį į šio krašto 
kultūrą. Padėkota ir kitiems vietos 
gyventojams. 

Baraginėje vėl  skambėjo smagi 
ir tranki kaimo kapelų muzika 
šventėje „Sueikim, susiedai“. 
Lauktoje ir labai pasiilgtoje šventė-
je, kurioje netrūko geros nuotaikos 

ir puikios muzikos, gausiai susirin-
kusiems žiūrovams koncertavo šeši 
kolektyvai: Girėnų kultūros namų 
kapela „Versmė“, Simno kultūros 
namų liaudiškos muzikos kapela 
„Simnyčia“, Marijampolės kul-
tūros centro modernaus folkloro 
grupė „Balti vėjai“, šio centro 
Baraginės skyriaus jaunimo kapela 
„Svaja“ ir kantri muzikos kapela 
„Jovarai“, o renginį užbaigė svečiai 
iš Aukštaitijos – kapela „Sadūnai“ 
(vadovas Ramūnas Lisinskas). 

Buktos bendruomenė sukvietė 
į Buktos dvaro šventę, kuri džiu-
gino puikia koncertine programa, 

smagiomis pramogomis vaikams ir  
suaugusiems bei šventiniais fejer-
verkais. Jos  pirmininkas Tomas 
Vaznys, Liudvinavo seniūnijos 
seniūnė Jolanta Maceikienė ir kiti 
džiaugėsi atliktais darbais ir susi-
telkimu puoselėjant savo kaimo 
aplinką, organizuojant renginius 
ir įgyvendinant įvairius projektus. 
Vyko smagus koncertas.

Trakiškiuose surengta vasaros 
palydėtuvių šventė „Plazdėk dru-
geliu, vasarėle“ pramogų dovanojo 
ir mažiems, ir dideliems. 

(Nukelta į 12 psl.)

Per kaimus nuvilnijo smagios vasaros šventės

Daukšių miestelio šventėje netrūko muzikos ir geros nuotaikos.

Smagi akimirka Trakiškiuose.

Organizatorių nuotraukos
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KviečiaMe dalyvauti KviečiaMe apsilanKyti

Dabartinis pasaulis nestokoja 
išbandymų šiuolaikiniam žmo-
gui – tenka kovoti su stereotipais, 
norima visur suspėti, tapti geriau-
siais ir užsikabinti sau nematomus 
medalius. Deja, dažnu atveju tai 
atneša daugiau nusivylimo nei 
džiaugsmo, kadangi nuolatinis 
lėkimas ar aplinkinių poreikių 
tenkinimas priverčia pamesti save, 
pamiršti asmeninius norus, svajo-
nes ir tikslus.   

Psichologės Genovaitės Petro-
nienės teigimu, be vis dar matomų 
sunkių pandemijos padarinių, 
visuomenėje išryškėja perdegimo 
sindromas, baimė padaryti klaidą, 
santykių ir vienišumo problemos. 

Pasak jos, norint stiprinti savo 
psichinę ir emocinę sveikatą, visų 
svarbiausia yra gebėti įsivardinti 
savo emocijas ir turėti žmogų, su 
kuriuo galėtumėte nuoširdžiai 
pasikalbėti. 

Jaučiamos pandemijos 
pasekmės

Visuotinė pandemija visame 
pasaulyje sukėlė neigiamų pasekmių 
žmonių emocinei ir psichologinei 
sveikatai. Daugelis susidūrė su ne-
planuotais sunkumais, o nežinomybė 
dėl ateities kėlė nerimą, suirzimą ir 
nuovargį. 

Per karantiną žmonės buvo pri-
versti stipriai apriboti savo socialinį 
gyvenimą ir užsidaryti namie. Tai kai 
kuriems išėjo ne į naudą – namiškiai 
susipyko, nepasidalijo atsakomybė-
mis, pyko vienas ant kito dėl to, kad 
nepatiria jokių įspūdžių, negali pla-
nuoti savo laiko, atostogų, pramogų 
ir net susitikimų su draugais ar kitais 
šeimos nariais. 

Tačiau dabar, praėjus jau daugiau 
nei dvejiems metams, dauguma 
adaptavosi. 

Anot psichologės G. Petronienės, 
didžiulis visuotinis nerimas praėjo, 
todėl dabar yra likę patys rimčiausi 
atvejai su rimtomis depresijomis ar 
neurozėmis, kurie vis dar „laižosi 
žaizdas“. 

Neigiama įtaka bendravimui
Be viso to, pandemijos metu 

labai išryškėjo vienišumo jausmas. 
Daliai asmenų iki šiol sunku grįžti į 
normalų socialinį gyvenimą, pradėti 
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Kaip išlaikyti psichinę ir emocinę gerovę?

naujas pažintis, bendrauti su kitais. 
Psichologė sako, kad, siekiant 

pokyčių, pirmiausia žmogus turė-
tų įsivardinti, kokie yra esminiai 
jo bendravimo trūkumai, kas jį 
stabdo nuo socialinio gyvenimo ar 
nuo antros pusės susiradimo. 

Ji pažymi, kad, vos pradėjus 
naujas pažintis, žmonės daro ke-
lias pagrindines klaidas: „Dažnai 
„koją kiša“ per didelis įtarumas, 
kai iškart gerai nepažįstamas 
žmogus yra nurašomas už pačią 
menkiausią klaidą, ar priešingai 
– per didelis pasyvumas – kai ma-
noma, kad kita pusė turi daugiau 
„investuoti“ į santykius, stengtis, 
rodyti dėmesį.“

Perdegimas yra panašus į 
depresiją

Nors stresą patiria kone kiek-
vienas šiuolaikinis žmogus, nuola-
tinis ir lėtinis stresas galiausiai gali 
virsti perdegimu, kai žmogui jokių 

teigiamų emocijų ne-
bekelia tai, kas anks-
čiau jį džiugino. 

Psichologė G. 
Petronienė teigia: 
perdegimo sindro-
mas yra panašus į 
lengvą depresiją, 
nuo kurios žmo-
gus tampa irzlesnis, 
prastesnės nuotai-
kos, patiria daugiau 
neigiamų emocijų, 
nepasitiki savimi, 
jaučia savigraužą ir 
fokusuojasi į neigia-
mus aspektus. 

Neretai tai veikia 
ne tik žmogaus psi-
chiką, bet ir kūną – 
gali kamuoti sutrikęs 
kvėpavimas, įtempti 
kūno raumenys, pa-
sirodyti tokie fiziniai 
sutrikimai kaip per-
sivalgymas. 

Pasak psicholo-
gės, dažniausiai tai 
pasireiškia žmonėms, 
kurie įdeda per daug 
pastangų ar perfek-
cionistiškai žvelgia 
į tai, ką daro, nori 
būti geriausi visose 

srityse. 
Konsultuodama savo pacien-

tus, pašnekovė pastebi, kad dažnu 
atveju tai liečia labiau moteris, nei 
vyrus: „Būtent moteris dažniausiai 
stengiasi tinkamai išbalansuoti 
tarp karjeros, savirealizacijos ir 
šeimos.“

Ką daryti dėl geresnės 
savijautos? 

Psichologė G. Petronienė pata-
ria – norint stiprinti savo psichinę 
ir emocinę sveikatą, pirmiausia 
labai svarbu gebėti teisingai įvar-
dinti savo jausmus, su jais išbūti. 

Reikėtų apsibrėžti, dėl ko kyla 
tam tikros neigiamos emocijos, ir tik 
vėliau jas „neštis“ į bendravimą su 
kitais. Kitu atveju bus tik blogiau. 

„Kai žmonės rodo pyktį vieni 
kitiems, pavyzdžiui, dėl nesėkmių 
darbe išsiliedami ant savo antro-
sios pusės ar vaikų, kyla dar dau-
giau problemų, negu jų buvo prieš 

tai“, – aiškina G. Petronienė. 
Taip pat visokeriopai nau-

dingas ir kiekvienam žmogui yra 
būtinas nuoširdus pokalbis su kitu 
asmeniu – antra puse, draugu ar 
psichologu, psichoterapeutu. 

„Jeigu niekas nežino, kas de-
dasi jūsų širdyje, anksčiau ar 
vėliau tikriausiai teks susidurti su 
depresija, tapti nerimastingam ar 
palinkti į priklausomybes. Todėl 
labai svarbu žmogui nuoširdžiai 
kalbėti ir būti išklausytam, kitu 
atveju – „liepto galas“ bus anks-
čiau ar vėliau pasiektas“, – per-
spėja psichologė. 

Kokybiškas poilsis – 
ne tik kūnui, bet ir sielai
Kiekvienam žmogui yra svar-

bus ir naudingas kokybiškas po-
ilsis, kurio metu pailsi kūnas, 
išvalomos mintys.

„Šiais laikais visi visur bando-
me suspėti ir dažnas yra įpratęs gy-
venti jausdamas įtampą. Visiems 
būtinai reikia sustoti, o tam, kad 
tai įvyktų, reikalingas kokybiškas 
poilsis“, – tvirtina psichologė. 

Vieni geriausiai atsipalaiduoja 
skaitydami knygas, kiti – užsiim-
dami sportu ar kita aktyvia veikla. 
Visų svarbiausia, kad tai padėtų 
jums atsiriboti nuo jūsų gyvenimo 
chaoso, įtampos ir streso. 

Anot G. Petronienės, žmogaus 
energija nėra begalinė, o poilsis 
padeda „persikrauti“, išlaikyti 
stabilumą, į stresines situacijas 
žvelgti ramiau, racionaliau priimti 
sprendimus.

„Ne tik kūnui, bet ir mūsų 
psichikai reikalingas poilsis. Tik 
tokiu būdu galime atgauti jėgas ir 
išlikti sveiki, produktyvūs ir gebėti 
nuoširdžiai džiaugtis gyvenimu“, 
– priduria ji. 

Kodėl delsiama kreiptis 
pagalbos?

Jeigu žmogų kamuojantys 
simptomai: nerimas, negebėjimas 
valdyti emocijų, nemiga, įkyrios 
mintys, emocinis valgymas ar fizi-
niai simptomai, tokie kaip galvos 
skausmas ir kiti, kurių negali pa-
aiškinti šeimos gydytojas, – trunka 
ilgiau nei dvi savaites, patariama 
nedelsti ir kreiptis į specialistą, 

kuris padės greičiau išspręsti prob-
lemas, užkirsti kelią rimtesniems 
sutrikimams ir susigrąžinti visa-
verčio gyvenimo džiaugsmą. 

Nors šiais laikais vis dažniau ir 
garsiau kalbama apie psichologi-
nės pagalbos svarbą ir naudą, dalis 
žmonių delsia kreiptis pagalbos. 

Pasak G. Petronienės, kiekvie-
no žmogaus atvejis ir kreipimosi į 
specialistus atidėliojimo priežastys 
yra skirtingos: „Vieni bijo sužinoti, 
kad turi didesnių sutrikimų, kiti 
priešingai – yra nusiteikę optimis-
tiškai ir mano, kad jiems pagalba 
nereikalinga. Treti gėdijasi eiti pas 
psichologą ar psichiatrą, o ketvirti 
tam neranda laiko. Priežasčių yra 
daugybė, tačiau reikėtų įsisavinti 
tai, kad emocinė ir psichinė sveikata 
yra ne ką mažiau svarbesnė už fizinę 
sveikatą. Nesikreipiant pagalbos 
mes kenkiame tik patys sau.“ 

Nemokamos pagalbos 
galimybės

Išgyvenant emocinius sunku-
mus, užsiregistravus psichikos svei-
katos centruose arba visuomenės 
sveikatos biure galima gauti nemo-
kamų psichologo konsultacijų, tam 
nereikia gydytojo siuntimo. 

Taip pat rekomenduojama 
kreiptis į emocinės paramos tar-
nybas – pagalbos linijas, kurių 
visą sąrašą galima rasti „Pagalba 
sau“ interneto svetainėje www.
pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/. 

Šioje interneto svetainėje ga-
lima atlikti geros savijautos testą 
apie tai, kaip jūs jautėtės per pasta-
rąsias dvi savaites. Tai padės jums 
suprasti, ar dėl esamos psichinės ir 
emocinės būsenos vertėtų kreiptis 
pagalbos į specialistus. 

Patariama parsisiųsti ir nau-
dotis šiomis interneto programė-
lėmis – „Pagalba sau“, „Ramu“, 
„Pauzė“ ir „Mindletic“. Jos skirtos 
savipagalbos įgūdžiams lavinti, są-
moningumui ugdyti, taip pat gali 
padėti panikos atakos metu.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

G. Petronienė sako: „Būtinai reikia sustoti, 
o tam, kad tai įvyktų, reikalingas kokybiškas 
poilsis.“

Užs. 1198.

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį, 
17 val. Marijampolės krašto ir Pre-
zidento Kazio Griniaus muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje (Vytauto g. 
29) vyks parodos „Jotvingių eldo-
radas“, skirtos Sūduvos metams 
paminėti, atidarymas. 

Krukuveko kapinynas – pati 
turtingiausia jotvingių-sūduvių 
kapavietė iš visų iki šiol tyrinėtų 
Lenkijos teritorijoje. Jos atradimo 
istorija – tikras detektyvas, vertas fil-
mo scenarijaus: ji atrasta pradėjus tirti 
nelegalią prekybą ginklais ir kitais 
artefaktais. Šis kapinynas pranoko 
drąsiausius archeologų lūkesčius: čia 
aptikta per tūkstantį radinių, kurių 

Marijampoliečių bendrijos 
pirmininkas Gintaras Skama-
ročius kviečia „prisijungti ir į 
poros valandėlių talką prie pilia-
kalnio atvykti su žolės, stagarų ir 
krūmokšnių šalinimo įrankiais,  
darbui tinkančiais drabužiais ir 
pirštinėmis.

Po talkos suneštinių vaišių 
metu tarsimės, kaip čia kurti 
patrauklesnę, svetingesnę ir pagar-
biam ugdymui deramą piliakalnio 
erdvę, jo pasiekiamumo galimy-
bes. Kodėl tai svarbu?

Pirma – tai mūsų savigarbos 
reikalas, antra – rugsėjo 27 d. čia 
vyks vienas iš Sūduvos susigrąžini-

Apie jotvingius...
amžius siekia 900 metų.  

Kapinyne itin gausu radinių: tai 
aprangos dalys ir papuošalai (diržų 
apkalai, smeigtukai, pakabukai, 
kryželiai), ginklai (kalavijai ir iečių 
antgaliai), žirgų ekipuotės dalys 
(kamanų skirstikliai, žąslai, penti-
nai), darbo įrankiai (ylos, peiliai, 
verpstukai) ir daugelis kitų. 

Tai bene gausiausia iki šiol su-
rinkta jotvingių-sūduvių paveldą 
liudijanti kolekcija, kurią galėsite 
išvysti Marijampolės krašto ir Prezi-
dento Kazio Griniaus muziejuje. Už 
šią galimybę muziejininkai dėkingi 
Suvalkų apygardos muziejui. 

„Suvalkiečio“ informacija 

Šeštadienį – talka ant Meškučių piliakalnio
mo (susijungimo) ir Melno taikos 
sutarties 600 metų minėjimo 
renginių.

Greta Marijampolės, ant Še-
šupės kranto esančio Meškučių 
piliakalnio ir jo papėdėje mūsų 
protėviai gyveno nuo žilos se-
novės. Radiniai patvirtina, kad 
mažiausiai prieš 2500 metų. Šis 
piliakalnis mus ne tik saugojo, 
bet ir telkė bendruomenę, čia – 
mūsų miesto šaknys. Čia buvo 
rūpinamasi mūsų dvasine stipry-
be, sveikata, laiminama ilgam ir 
laimingam, meile užpildomam 
gyvenimui drauge. Čia mūsų 
protėviai buvo palydimi į amžinąjį 

pasaulį. 
Ši vieta formaliai – kultūros 

paveldo objektas, kuriuo, kaip 
rašoma, „rūpinasi valstybė“ – tar-
nautojai ir pareigūnai. O kalbant 
be formalumų – mes nuoširdžiau 
turime padėti savo Valstybei ir 
bendruomenei. Piliakalnis ir jo 
aplinka – tai ne tik istorija, bet ir 
pamokos mūsų ateities krypčiai, 
lietuviškos kultūros, kalbos, savi-
garbos ir savasties išsaugojimui.

Jeigu kas galite prisidėti ne 
tik darbu, siūlykite. Tel. 8 688 
51147.“

Talkos pradžia 10 val.
„Suvalkiečio“ informacija
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Jokia paslaptis Loreta AKELIENĖ
tel. 8 630 66850 
el. p. loret@suvalkietis.lt

Gabija Arcikauskaitė, Igliaukos 
Anzelmo Matučio gimnazijos vie-
nuoliktokė, neseniai surengė tapy-
bos darbų parodą savo gimnazijoje. 
Paroda tebeveikia, ji pavadinta „Po-
tėpis“ ir yra gana vientisa stilistiškai, 
visuose paveiksluose vaizduojami 
veido profilio fragmentai, spalvos 
tamsokų tonų, žemiškos.

Į klausimą, kodėl paveiksluose 
dominuoja veidas, ar netapanti ir 
peizažų, gėlių, gyvūnų ar kokių 
siužetinių kompozicijų, mergina 
atsakė, kad peizažus tapyti jai at-
rodo banalu, juose nėra paslėptos 
minties, todėl dažniausiai jai norisi 
piešti žmogų. 

Gabija nuo vaikystės turėjo norą 
piešti, bet labiau to imtis paskatino 

kurti visa kita. 
Pasak psichologės, daugelį iš-

bandyti kažką naujo, kurti stabdo 
baimė, kad nepavyks. Žmogus 
atsiskleidžia, kai tą baimę įveikia 
– o būdų yra labai įvairių: meno 
terapija, šokis, sportas, fotografija, 
kvėpavimo pratimai, meditacijos, 
ėjimas. Tereikia ieškoti ir surasti, 
kas tinka būtent tau.

Kūryba labai svarbu ir atsipa-
laidavimui, kurio daug kas ieško 
stresinėse situacijose. „Pavyzdžiui, 
akrilo liejimas atpalaiduoja, nes 
susikaupi tik į tai, ką darai. Kūryba 
leidžia tau būti čia ir dabar. Kai 
kuri, laikas tampa reliatyvus. Kai 
tau gera emociškai, tu nejauti laiko. 
Negalvoji apie nieką kitą, tik kuri, 
– apie kūrybiškumo galią pasakoja 
psichologė Gitana. – Žmogus savo 
gyvenimą turi kurti pats, o jeigu 
jis leidžia ateičiai arba praeičiai 
jį valdyti, negali kurti. Kai kuri, 
esi čia – šioje akimirkoje, šiame 
momente. Kūryba yra kažkas ma-
giško, bet žmonės mano, kad tai 
daryti gali tik talentingieji, turintys 
įgimtų gabumų.“

G. Tamulynienė pastebėjusi, jog 
daugelis suaugusių žmonių tiki, kad 
jie nemoka piešti. Tai tenka girdėti 
ir jos vedamuose ebru meno terapi-
jos užsiėmimuose. „O esmė – kad 
tau ir nereikia mokėti piešti. Ebru 
terapija tuo unikali, kad nereikia 
mokėti, nereikia jokių įgūdžių. 

Susikaupi 
tik į tai, ką darai
Paprašėme Marijampolės 

moksleivių kūrybos centro 
padalinio Atvirojo jaunimo 
centro psichologės Gitanos 
Tamulynienės paaiškinti, 
kodėl būtina lavinti kūry-
biškumą. „Pirmiausia todėl, 
kad žmogus, kuris moka 
kurti, moka ir improvizuoti, 
taigi ir reaguoti į įvairias ne-
tikėtas gyvenimo situacijas. 
Yra standartiniai dalykai, 
kurie išmokstami, o kūryba 
yra tai, kad moki kurti kažką 
nestandartiško – nebūtinai 
meno kūrinį, o daugybę 
dalykų, pavyzdžiui, sodinti 

gėlynus ar kurti verslą. Kūryba la-
bai svarbus dalykas, nes jei žmogus 
moka kurti, moka gyventi“, – sako 
psichologė.

Kaip kūrybiškumą ugdyti?
Kai kurie iš prigimties yra kū-

rybiški. Žmonės neretai painioja 
talentą iš prigimties su išlavintu 
kūrybiškumu. Prigimtinio talento 
žmonės, jei jų niekas nevaržo, jei 
neturi baimių, kitų suvaržymų, 
kuria visą laiką, tai – jų gyvenimo 
būdas. O visi kiti žmonės dažnai 
net nežino, kad gali kurti. Todėl 
ir reikia išbandyti save, nestabdyti 
ir atrasi savo kūrybiškumą. Tikrai 
dabar pasaulyje tai akcentuojama. 
Kūryba – sukurti save, o tada galėsi 

Dirbi su dažais ir vandeniu, ir savai-
me išeina gražūs piešiniai. Visiems 
tai pavyksta. Žmonės nustemba: 
„Aš moku, aš moku kurti“. Viena 
pagyvenusi moteris man po seanso 
pasakė: „Vaikeli, man prieš mirtį pa-
rodei magiją – va ką padariau. Tiek 
metų nebuvau į rankas paėmusi 
dažų ir nežinojau, kad galiu.“

Toks yra kūrybiškumo, meno 
poveikis. O ta baimė piešti daž-
niausiai ateina iš vaikystės, mat 
užtenka vieno tėvų, mokytojo, 
būrelio vadovo žodžio, pažiūrėjimo 
„ne taip“, nugirsto pokalbio nuotru-
pos, ir atsiranda kompleksas, baimė, 
nenoras daryti tai visam gyvenimui. 
Pasirodo, daug dalykų glūdi mūsų 
pasąmonėje.

G. Tamulynienė sako, kad ebru 
užsiėmimuose žmonės atsikrato 
kompleksų.

Priimami visi jaunuoliai
Atvirajame jaunimo centre psi-

chologė G. Tamulynienė veda meno 
terapijos užsiėmimus, kuriuose 
pasitelkiamas ebru menas – pieši-
mas specialiais dažais ant vandens 
paviršiaus. Su ebru psichologė dirba 
penkeri metai, taip pat užsiima ir 
jogos terapija.  

Tapyba ant vandens, pasak psi-
chologės, padeda jaunimui, vaikams 
atsipalaiduoti, pakelia jų savivertę, 
leidžia susidoroti su sunkiomis 
emocijomis, su agresija, baimės 

atakomis. Piešimas 
padeda suvaldyti emo-
cijas, išsakyti jas per 
šį meną, nes yra daug 
dalykų, kuriuos išsa-
kyti žodžiais tiesiog 
per sunku.

Terapijos užsi-
ėmimai vykdomi iš 
projektinių lėšų. Ka-
dangi Atvirasis jauni-
mo centras yra atviras 
visiems, visi jo lan-
kytojai gali dalyvauti 
užsiėmimuose. 

Atviro darbo prin-
cipas skiriasi nuo ne-
formaliojo švietimo, 
nes nėra suplanuotų 
veiklų, tvarkaraščių. 
„Pas mus, Atvirajame 
jaunimo centre, jau-
nuoliai ir patys siūlo, 
ką veikti. Jie čia jau-
čiasi saugiai ir pato-
giai. Žino, kad niekas 
nevarinės, neaiškins 
gyvenimo, nekritikuos, 
nebars, bendraus kaip 
su lygiu. Jie iš visur gauna pakan-
kamai tos kritikos ir aiškinimo, 
tad čia jo nereikia“, – apie centro 
darbo principus pasakoja G. Ta-
mulynienė.

Čia jaunuoliai priimami kaip 
lygiaverčiai žmonės – tai jaunimui 
labai svarbu. Centrą galima lankyti, 

Kaip ugdomas kūrybiškumas ir kam to reikia?

Netikėtai prasiveržęs Gabijos talentas tapyti
gimnazijos dailės mokytoja Asta Če-
batorienė. „Ji rengė meno terapijos 
būrelį per vasaros atostogas. Ten 
būdama 10 klasėje nutapiau vieną 
paveikslą, kuris sulaukė didelio pa-
sisekimo, ir nuo tada tapau toliau“, 
– pasakoja gimnazistė. 

Gabija yra savamokslė, nelanko 
ir net kol kas neplanuoja pradėti 
lankyti kokią meno mokyklą, nes, 
pasak jos, technikos dalykų pasimo-
ko pati arba pamoko mokytoja Asta, 
o jei lankytų pamokas, gali būti, kad 
jos kūrybą kas nors kontroliuotų, 
paveiktų, o to ji vengia. Taigi todėl 
ir piešia savarankiškai. Kai kyla 
kokių problemų ar klausimų, ji 
kreipiasi į savo dailės mokytoją, kuri 
ir duoda patarimų.

Parodoje gimnazijos antra-
me aukšte eksponuojami visi per 
maždaug metus Gabijos nutapyti 
paveikslai. Piešti žmogų jai įdomu, 
nes tai didesnis iššūkis, o be to, taip 
ji geriau gali išreikšti emociją ar pa-
slėptą, užkoduotą savo mintį. 

„Ant drobės pirmiausia nusi-
piešiu eskizą, kad geriau matyčiau 
kompoziciją, proporcijas, apgal-
vočiau formatą. Daugiausia tapau 
akrilo dažais, nes taip man lengviau, 
aliejinių paveikslų turiu vos porą. 
Parodą surengti paskatino mokytoja 
Asta. Čia antroji mano paroda, pir-
mą surengiau Igliaukos biblioteko-
je. Kelis paveikslus antroje parodoje 
pakeičiau“, – pasakoja netikėtai 
savo talentą atradusi gimnazistė.

jei esi nuo 14 iki 29 m. amžiaus, ir 
ateiti galima tada, kai norisi. Tiesiog 
ateiti praleisti laiko. Taip pat ir dėl 
meno užsiėmimų. Atvirojo jaunimo 
centro tinklapyje būna paskelbta 
registracija ir galima į juos užsiregis-
truoti. Priimami net ir iš viso mūsų 
regiono, nebūtinai vietiniai. 

Į klausimą, ką jaučia, kai 
piešia, atsakė, kad priklauso 
nuo to momento nuotaikos, 
kai gimsta idėja. Visgi daugu-
mą paveikslų ji sako tapiusi 
tada, kai susikaupdavo per 
daug emocijų, jas norėdavosi 
išreikšti, kad būtų lengviau, 
taip ir išliedavo ant drobės. 
„Jaučiu atsipalaidavimą ta-
pydama. Paveikslai tamsokų 
spalvų, nes man nesinorėjo 
ryškių atspalvių, kurie at-
rodytų netikri, norėjau kuo 
artimesnių natūralumui. 
Tamsios spalvos turbūt at-
spindi tuometinę mano nuo-
taiką“, – sako mergina.

Ateities planuose – nu-

Kartais ima atrodyti, kad sąvoka „kūrybiškumas“ ir pats jos turinys tampa nuvalkiotas, nes labai jau dažnai kartojamas. Ar be kūrybiškumo gyvenime jau 
beveik nieko ir nereikia?

Marijampolės moksleivių kūrybos centro 
padalinio Atvirojo jaunimo centro psichologė 
Gitana Tamulynienė padeda žmonėms atskleisti 
savo kūrybiškumą.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

piešti daug ir dar įspūdingesnių 
paveikslų, surengti daugiau parodų. 
Ir toliau Gabija planuoja tobulintis 
savarankiškai. 

Visgi savo ateities vienuoliktokė 
nesieja su daile. Nori, kad tai būtų 
laisvalaikis, hobis, o ne profesija. 
Galvoja studijuoti mediciną, gene-
tikos sritį. Mokslai gimnazijoje jai 
sekasi gerai. Labiausiai patinka ir 
įdomiausia pamoka yra chemijos, 
taip pat matematikos, o dailės 
pamokos patinka, nes suteikia atsi-
palaidavimą. 

Parodoje Gabija eksponuoja visus savo kūrinius. Moksleivės darbų paroda pirmą kartą buvo eksponuota vietinėje 
bibliotekoje.

Igliaukos Anzelmo Matučio 
gimnazijos vienuoliktokė Gabija 
Arcikauskaitė yra savamokslė dai-
lininkė.

Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Nuotrauka iš Gabijos asmeninio albumo
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 Angelo skulptūra kaimo centre atsirado 
buvusios politikės Algimantos Pabedinskie-
nės dėka.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Per kaimus nuvilnijo smagios vasaros šventės

Patašinės kaimo 
bendruomenė dar 
turi apie ką svajoti

(Atkelta iš 9 psl.)
– Man iki šiol dėkoja tie kaž-

kada šį centrą lankę vaikai. Išliko 
daug gerų prisiminimų ir gaila, kad 
centro nebėra, bet, iš kitos pusės, 
galima pasidžiaugti, kad neliko 
tokių vaikų, kuriems reikėtų šio 
centro pagalbos, neliko ir asocialių 
šeimų, kurios nesirūpino vaikais. 
Dalis jų išmirė, kiti išsikėlė kitur ir 
prie parduotuvės jau neišvysi nuo 
pat ryto apsvaigusių girtuoklių, 
– džiaugėsi pirmininkė, dirbanti 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Marijampolės vaikų lopšelyje-dar-
želyje „Rūta“.

Netrūksta ir problemų
Pasak jos, Patašinėje gyvena 

apie tūkstantis gyventojų, ben-
druomenei priklauso apie 100 
narių, o jos valdybą sudaro septyni 
asmenys. Pirmininkė džiaugiasi, 
kad bent penkiolika narių yra tikrai 
aktyvūs, nestokojantys iniciatyvų, 
siekiantys, kad kaimas gražėtų, 
ir bandantys spręsti problemas. 
Kaip labai aktyvų R. Alaburdie-
nė paminėjo Vidą Kliūčininką, 
kuris padėjo daug pastangų, kad 
gyvenvietėje būtų sprendžiamos 
vandens tiekimo problemos. Mat 
geriamasis vanduo Patašinėje da-
bar, pasak pirmininkės, prastokos 
kokybės, mažas jo spaudimas, ir 
dėl šios problemos buvo renkami 
gyventojų parašai, jų surinkta apie 
penki šimtai.

Patašinėje yra problema ir dėl 
vaikų pavėžėjimo į mokyklą, nes 
anksčiau buvo panaikintas auto-
buso maršrutas. Tikimasi, kad šią 
bėdą pavyks išspręsti ir vaikams 
bus patogiau grįžti į namus. Tų 
bėdų yra ir daugiau, jos žinomos 
ir Marijampolės seniūnijai ir pagal 
galimybes sprendžiamos. 

Kaime dabar veikia bendra Lie-

tuvos ir Danijos įmonė 
– siuvykla „Avadan“, yra 
pora lentpjūvių, gamina-
mi krepšeliai. Nemaža 
dalis gyventojų dirba 
Marijampolėje. Pasak 
pirmininkės, yra ir jaunų 
šeimų, vaikų, ir jai visada 
džiugu matyti po kaimą 
su vaikiškais vežimėliais 
vaikščiojančias mamas.

Džiugina ir tai, kad 
šalia aikštyno daug metų 
buvęs senas apleistas ir 
apžėlęs priešgaisrinis 
tvenkinys prieš dešimt-
metį buvo sutvarkytas. 
Marijampolės savivaldy-
bės administracija skyrė 
lėšų vandeniui išsiurbti 
ir dumblui iškasti, buvo 
iškirsti menkaverčiai me-
džiai ir krūmai. Prie šių 
darbų daug prisidėjo ir 
vietos gyventojai. Išva-
lytas tvenkinys per dve-
jus metus vėl prisipildė 
vandens, tad atsirado 
patraukli poilsio vieta. 
Karštą šių metų vasarą 
vietos gyventojai turėjo 

kur atsigaivinti, paplaukioti. Gali-
mybe pasipliuškenti itin džiaugėsi 
Patašinės vaikai.

Svajoja apie sceną 
renginiams    

Šiemet įgyvendinant bendruo-
menės stiprinimo projektą Pataši-
nėje surengta keletas pramoginių 
renginių, švenčių. Tradicinei vasa-
ros šventei finansavimo nepavyko 
gauti ir ji šiemet neįvyko, bet 
pirmininkė žada ką nors surengti 
artėjančioms Kalėdoms. Patašinė 
žinoma visoje savivaldybėje savo 
akcijomis „Papuoškime kaimą“ – 
kai kaimo erdvės ir sodybos puošia-
si moliūgais, o šiemet Žolinės pro-
ga viešosiose erdvėse atsirado daug 
įspūdingų gėlių kompozicijų. 

Paklausta, kokių svajonių turi ir 
ko dar labai reikėtų bendruomenei, 
R. Alaburdienė įvardija, kad svajoja 
apie sceną renginiams, nes dabar 
pasitaiko, kad šventei vykstant po 
atviru dangumi užklumpa liūtis ir 
atlikėjai lieka nepatenkinti. Anks-
tesniais metais neturėdama dides-
niems renginiams tinkamų patalpų 
juos bendruomenė organizuodavo 
tiesiog sporto aikštyne. 

Patašinė neturi savo kultūros 
centro skyriaus, darbuotojų, tra-
dicinės Kalėdų ar Velykų šventės 
vyksta ir bažnyčios pastate. Rengi-
nių, švenčių minėjimų būna ir čia 
esančiame universaliame daugia-
funciame centre, kurį lanko apie 
40 vaikų. Gražių tradicijų turi jau 
šeštą dešimtį skaičiuojanti vietos 
biblioteka.

R. Alaburdienė skaičiuoja, kad 
scenai įsigyti reikėtų apie 7–10 
tūkstančių eurų. Ji žada nenuleisti 
rankų, rengti projektus ir tikisi, 
kad šią svajonę anksčiau ar vėliau 
pavyks įgyvendinti.

(Atkelta iš 9 psl.)
Savivaldybės mero Povilo Iso-

dos ir visos vadovų komandos 
sveikinimus ir padėkos raštus už 
darbą ir iniciatyvas buriant ir su-
telkiant bendruomenę Trakiškių 
bendruomenės pirmininkei L. 
Sarpalienei perdavė Savivaldybės 
tarybos narė Irena Lunskienė. Prieš 
šventinį koncertą renginio dalyviai 
turėjo galimybę išbandyti savo jėgas 
linksmose rungtyse, kurias paruošė 
Marijampolės sporto asociacija 
„Išvien“. Renginio žiūrovams 
pasirodymus dovanojo Igliaukos 

vokalinis instrumentinis ansamblis 
„Ygla“, Seirijų kultūros namų liau-
diškos muzikos kapela „Seirija“ ir 
kiti kolektyvai, o vakarą vainikavo 
grupės „Husarai“ pasirodymas. 

Tradicinėje Meškučių šventėje 
pasidžiaugta, kad į bendruomenę 
vis aktyviau buriasi įvairaus am-
žiaus žmonės, o norą palaikyti 
gražias tradicijas, kurti naujas 
įrodo ir ši tradicinė vasaros šven-
tė. Puikius pasirodymus ir gerą 
nuotaiką susirinkusiems svečiams, 
Meškučių bendruomenei ar šiaip 
pro šalį važiuojant užklydusiems 

dovanojo Marijampolės kultūros 
centro Meškučių skyriaus moterų 
vokalinis ansamblis „Žiedė“, vaikų 
ansamblis „Meškučių žiedeliai“, 
Liudvinavo moterų ansamblis 
„Bravo“, oro akrobatikos grupė 
„Flai“, Marijampolės moksleivių 
kūrybos centro jaunimo gyvo 
garso grupė „Pozzitive“ ir atlikėjas 
Justinas Stanislovaitis su grupe. 

Smagios šventės vyko ir kitose 
Marijampolės savivaldybės kaimų 
bendruomenėse. Renginių bus ir 
rudenį.

Sporto veteranai 
ne tik boksavosi, 

bet ir šaudė
Asociacijos „Marijampolės spor-

to veteranai“ nariai, nepaisydami 
gana vėsoko oro, buvo susirinkę 
Šunskų miestelio parke vykusiame 
jau tradiciniu tampančiame šios 
organizacijos sporto sąskrydyje. 

Per keturiasdešimt susirinkusių 
dalyvių sveikino asociacijos prezi-
dentas Darius Kemeraitis ir Savival-
dybės vicemeras Artūras Visockis. 
Na, o renginio vedėjas Alvydas Kir-
kliauskas pirmiausia visus pakvietė į 
edukacinį renginį, kurį vedė Šunskų 
seniūnas ir daugelio idėjų iniciatorius 
Rimantas Lekeckas. Su susidomė-
jimu apžiūrėtas fazanynas, išgirsta 
daug naujo apie šiuos paukščius, 
labai maloniai pabendrauta su šalia 
gyvenančiomis alpakomis. Taip pat 
išbandytas kneipo sveikatingumo ta-
kas, o po to vyko linksmosios sporto 
rungtys. Varžytasi svarsčio, bokso, 
futbolo, smiginio, krepšinio ir net 
šaudymo rungtyse. O visą renginį 
vainikavo vakaronė, kurioje dalyvių 
nuotaiką kėlė ir muzika rūpinosi 
Virgilijus ir Valdas. 

„Sūduva“ suklupo 
Telšiuose

„Sūduva“ per „Optibet“ A lygos 
27 turo rungtynes išvykoje pralai-
mėjo Telšių „Džiugui“ 1:2 (0:1).

Šeimininkai rungtynėse inicia-
tyvą rodė nuo pirmų minučių ir 
22-ą minutę išsiveržė į priekį. Po 
pertraukos sūduviečiams pavyko 
persigrupuoti ir laikinai atstatyti 
pusiausvyrą. 55 minutę Levanas 
Mačarašvilis atliko reidą iki galinės 
linijos ir kamuolį perdavė Giedriui 
Matulevičiui, kuris iš arti nuginklavo 
vartininką. Persvarą „Džiugas“ susi-
grąžino jau po septynių minučių.  

„Suvalkiečio“ informacija

Ariogaloje 
atidarytas rudens 

kroso sezonas
Dubysos slėnyje vyko Lietuvos 

kroso taurės varžybų 4-asis etapas. 

Šiame etape iš marijampoliečių 
varžybos geriausiai susiklostė Eval-
dui Gustaičiui, kuris vyrų amžiaus 
grupėje tapo nugalėtoju. Airidas 
Bendaravičius, debiutavęs suau-
gusiųjų grupėje, tenkinosi 5 vieta. 
Airidas Simanavičius užėmė 4 vietą 
berniukų įskaitoje. Nors gausiu 
prizininkų skaičiumi Marijampo-
lės komanda nepasižymėjo, tačiau 
rajonų komandinėje įskaitoje Ma-
rijampolės sporto centras iškovojo 
garbingą III vietą, nusileisdamas 
Šiaulių rajono ir Vilniaus koman-
doms. Sportininkus treniruoja 
Vladas Komisaraitis.

Pirmos imtynininkų 
varžybos 

su puikiais 
laimėjimais

Sezono atidarymas Marijampo-
lės sporto centro imtynininkams 
pavyko puikiai – pirmos varžybos 
ir puikūs rezultatai.

Graikų-romėnų varžybose Pane-
vėžyje Marijampolės sporto centro 
atstovai iškovojo II komandinę 
vietą U-13 grupėje, III vietą – U-17 
grupėje. 

Asmeninėse įskaitose nuga-
lėtojais tapo D. Kerevičius, A. 
Rastapkevičius, S. Gricena ir E. 
Neverauskas. Sportininkų treneris 
– Karolis Čiupkevičius.

Ten pat – Panevėžyje – vykusiame 
tarptautiniame dziudo turnyre „Pir-
ma kova“ Marijampolės sportininkai 
iškovojo tris medalius. Aleksandra 
Grudzinskaitė užėmė II vietą, finale 
tik paskutinėmis sekundėmis nežy-
miai nusileidusi Estijos sportininkei. 
Lėja Degutytė ir Matas Afanasenka 
iškovojo 3-čias vietas, o Gediminas 
Šachovas liko penktas. Sportininkus 
treniruoja Irma Gasperavičienė ir 
Zinaida Grinevičienė.

Klaipėdoje varžėsi 
sporto meistrai
Klaipėdos centriniame stadione 

vyko 9-asis Baltijos šalių lengvo-
sios atletikos veteranų (meistrų) 
čempionatas. Į varžybas susirinko 
250 sporto veteranų iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos 
ir Didžiosios Britanijos. Vyriausias 
varžybų dalyvis atvyko jau atšventęs 
savo 88-ąjį gimtadienį. 

Čempionate Lietuvos rinktinėje 
sėkmingai varžėsi trys marijampo-
liečiai. Giedrius Šlekys iškovojo du 
sidabro medalius – 100 m ir šuolio 
į tolį rungtyje, taip pat bronzos 
medalį estafetiniame bėgime 4x100 
m. Jolita Višinskienė finišavo trečia 
200 m ir 800 m bėgimo rungtyse. 
Darius Višinskas rutulio stūmimo 
rungtyje užėmė 4 vietą. 

Marijampolės 
sporto centro informacija

Marijampolės sporto veteranų sąskrydžiai tampa tradiciniai.

G. Šlekys, J. Višinskienė ir D. Višinskas džiaugiasi savo laimėji-
mais.

Organizatorių nuotraukos
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sMulKiau apie ĮvyKius

Rugsėjo 10 dieną prie Kidulių 
dvaro įvyko paskutinis ketvirtasis 
šeimų futbolo šventės „Vieninga 
šeima“ etapas. Į renginį atvyko 
9 šeimos: Karpavičiai, Švedai 
(Ringaudai), Peleniai (Salos k.), 
Buteniai (Vilnius), Šnekučiai, 
Svirupskiai (Marijampolė), Stan-
kaičiai, Valukoniai ir Karašauskai 
(Kaunas).

Šiais metais šeimos kartu su 
futbolo renginiu, kuris vyksta 
dvylikti metai, aplankė Raudonės 
pilį (pirmas etapas), Žemosios 
Panemunės dvarą (antras etapas), 
Ilguvos dvarą (trečias etapas), Ki-
dulių dvarą (ketvirtas etapas). Pa-
vasarį startavusi kelionė po šalies 
istorines vietas finišavo rudenį.

Ketvirtas šeimų futbolo šven-
tės „Vieninga šeima“ etapas buvo 
išskirtinis, nes šeimos buvo pa-
kviestos sudalyvauti Kultūros pa-

Šeimų futbolo šventė „Vieninga 
šeima“ finišavo Kidulių dvare

veldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Alytaus-Marijampolės 
teritorinio skyriaus organizuoja-
mame renginyje „Europos paveldo 
dienos’22: Tvarus paveldas“. Ki-
dulių dvaro sodyba plačiai atvėrė 
duris šeimoms pažaisti futbolą 
dvarvietėje ir susipažinti su vietos 
istorija, pastatų architektūra, pasi-
grožėti išpuoselėta dvaro aplinka. 
Renginio dalyviai galėjo pasimė-
gauti teatralizuota ekskursija po 
Kidulių dvaro rūmus, apžiūrėti 
naujai restauruotą svirną, kuriame 
eksponuojama Suvalkijoje restau-
ruotų kultūros paveldo objektų 
fotografijų paroda. 

Šeimos varžosi žaisdamos 
futbolą trys prieš tris į mažus 
nestandartinius vartus su pir-
mojo dydžio futbolo kamuoliu. 
Varžybos žaidžiamos be teisėjų, 
visus sprendimus bendru suta-

rimu priima pačios šeimos, taip 
parodydamos pagarbą viena kitai. 
Visų rungtynių metu komandoje 
turi žaisti dailiosios lyties atstovė, 
kuri ne tik žaidžia aikštėje, bet 
visada turi įvedinėti kamuolį 
iš užribio, kampinio. Baudinys 
smūgiuojamas iš tokio žingsnių 
atstumo, kiek smūgiuojančiam 
yra metų. Futbolą šeimos žaidžia 
tiesiog pievoje, kuri nėra lygi, ne-
atitinka jokių standartinių aikštės 
reikalavimų.

Ketvirto etapo nugalėtojais 
tapo Valukonių komanda (Kau-
nas), antrą vietą užėmė Svirupskiai 
(Marijampolė), trečią – Pelenių 
šeima iš Salos kaimo. Komandos 
buvo apdovanotos futbolo entuzi-
astų Vaclovo Miliausko ir Algirdo 
Kvalkausko įsteigtais prizais.  

Bendroje įskaitoje po ketvirto 
etapo pirmasis šeimų penketukas 

išsirikiavo taip: 1. Svirupskiai (66 
taškai, Marijampolė); 2. Peleniai 
(56 taškai, Salos k.); 3. Šnekučiai 
(53 taškai, Marijampolė); 4. Valu-
koniai (37 taškai, Kaunas); 5. Kar-
pavičiai (33 taškai, Ringaudai).

Dalyvaudamos futbolo šven-
tėje šeimos ne tik turi galimybę 
pažaisti futbolą, bet ir progą ap-
lankyti mūsų šalies istorines vietas. 
Tai puiki galimybė praleisti laiką 
fiziškai aktyviai su šeima ir kartu 

Vytauto KURALAVIČIAUS nuotrauka

pažinti savo kraštą.
Renginį organizavo futbolo 

entuziastas Martynas Karpavičius, 
parėmė Kultūros paveldo depar-
tamentas.

Renginio draugai: Kidulių 
dvaras, Kidulių biblioteka, Lie-
tuvos masinio futbolo asociacija, 
futbolo entuziastai Algirdas Kval-
kauskas ir Vaclovas Miliauskas.

Parengta pagal organizatorių 
informaciją

Marijampolės apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
(VPK) pranešė, kad nuo rugsėjo 
10 d. Kazlų Rūdos policijos ko-
misariatas turi naują vadovą – 
viršininko pareigas eiti paskirtas 
Rolandas Stiklius.

Marijampolės apskrities VPK 
viršininkas Harimantas Poškevi-
čius policijos bendruomenei tuo-

Skaudi nelaimė 
– kūdikis nustojo 

kvėpuoti
Skaudi nelaimė įvyko Kazlų 

Rūdoje. Staiga mirė tik dviejų 
mėnesių sulaukęs kūdikis.

Apie nelaimę greitosios pagal-
bos medikams buvo pranešta apie 
10 val. Pasak mamos, ji kaip visada 
namuose ruošėsi berniuką maitinti, 
perrenginėjo. Vyras buvo lauke. 
Kūdikis nei iš šio, nei iš to nu-
stojo kvėpuoti. Išsigandusi mama 
paskambino Bendruoju pagalbos 
telefonu. Medikai jai patarė, kol 
atvyks greitoji medicininė pagalba, 
daryti krūtinės širdies plote dirbtinį 
masažą. Mama taip ir darė.

Deja, išgelbėti tik dviejų mėne-
sių kūdikio nepavyko nei jai, nei 
medikams.

Nuo ko mirė mažylis, paaiškės 
gavus medicinos ekspertizės išvadą.

Pareigūnų teigimu, šeima buvo 
tvarkinga, nei Vaikų teisių apsaugos 
tarnybai, nei policijai nebuvo žino-
ma. Šeimoje auga dar du vaikai. 

Trečia žūtis 
Kazlų Rūdos 
savivaldybėje

Kazlų Rūdos savivaldybėje 
savaitgalį įregistruota dar viena žū-
timi pasibaigusi eismo nelaimė.

Sekmadienį paryčiais Krūvelių 
kaime, kelyje Kazlų Rūda–Bago-
toji, pravažiuojantys pastebėjo į 
griovį įvažiavusį sumaitotą au-

Kazlų Rūdos policija 
turi nuolatinį vadovą

met dar laikinai perkeltą naująjį 
Kazlų Rūdos policijos komisariato 
viršininką pristatė dar rugpjūčio 
1 dieną. 

R. Stiklius darbą vidaus tar-
nyboje pradėjo 1997 m., o nuo 
2012 m. iki 2022 m. rugpjūčio 1 
d. sėkmingai vadovavo Birštono 
policijos komisariatui.

„Suvalkiečio“ informacija

Marijampolės apskrities VPK nuotrauka

tomobilį „Volkswagen Passat“. 
Jis buvo nuskriejęs nuo kelio ir 
atsitrenkęs į medį. Automobilyje 
buvo prispaustas vairuotojas.

Į pagalbą iškviesti ugniagesiai 
gelbėtojai vairuotoją išlaisvino. 22 
metų jaunuolis buvo be gyvybės 
ženklų.

Avarijos priežastys tiriamos. 
Pirminiais duomenimis, Kazlų 
Rūdos savivaldybės gyventojas 
važiavo po miesto šventės namo. 

Tos pačios dienos vakarą ava-
rija įregistruota ir Marijampolėje. 
Tarpučių gatvėje susidūrė trys 
automobiliai: „Audi 100“, „Ford 
Transit“ ir „VW Golf“. Eismo 
įvykyje niekas nenukentėjo, ta-
čiau „Audi 100“ vairavęs 64 metų 
miesto gyventojas buvo neblaivus. 
Jam nustatytas vidutinis girtumas 
– 1,63 prom. Prie automobilio 
„Ford Transit“ vairo sėdėjo 31 
metų vyras, „VW Golf“ vairavo 
keturiasdešimtmetė moteris.

Rugsėjo 11-osios naktį Mari-
jampolėje, Kosmonautų gatvėje, 
sulaikytas automobilį „Škoda Su-
perb“ vairavęs neblaivus trisdešimt-
metis. Jam nustatytas vidutinis 
girtumas – 1,87 prom. 
Šeimininką mirtinai 

subadė bulius
Savaitgalį Šakių r. Naidynės 

kaimo pievoje aptiktas mirusio 
71 metų vyro kūnas su žaizdomis 
nugaroje. Įtariama, jog vyriškį 
mirtinai sužalojo bulius. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti. 

Pievoje kniūbsčią gulintį vyrą 
atsitiktinai pastebėjo kaimynas. 
Jam sukėlė įtarimą keistai besiel-
giantis bulius. Gyvulys buvo pasi-
lenkęs prie nejudančio šeimininko 
kojų. Kaimynas įtarė, jog įvyko 
nelaimė, tačiau prisiartinti bijojo, 
todėl iškvietė pagalbą. Atvykusiems 
medikams ir pareigūnams bulius 
taip pat kėlė grėsmę, teko kviesti 
medžiotoją, kuris nušovė raguotį.

Medikai konstatavo buliaus 
šeimininko mirtį. Virvė, kuria 
pririštas galvijas, buvo apsivijusi 
aplink vyro kojas. Manoma, jog 
bulius šeimininkui ragais dūrė į 
nugarą, o vėliau jo kūną tampė ir 
trypė. Žmogaus kūnas buvo stipriai 
sužalotas.

Sprogus šildymo 
katilui, apdegė 

vyras
Praėjęs savaitgalis buvo pilnas 

nelaimių: avarijos, gaisrai, netikė-
tos mirtys.

Sekmadienį pavakare Šakių 
r. Šiaudinės k., sprogus šildymo 
katilui, 55 metų vyras nuo karšto 
vandens apdegė didelę dalį kūno. 
Nukentėjusysis gydomas Jurbarko 
ligoninės Reanimacijos skyriuje. 

Ugniagesiai gavo pranešimą, kad 
katilinėje nugriaudėjęs sprogimas 
išvertė duris, sprogus katilui stipriai 
apdegė vyras. Jis patyrė I ir II laips-
nio nudegimus. Pasak ugniagesių, 
gaisro požymių nebuvo. 
Išvažinėtas laukas, 
sugadintos namo 

sienos
Piktybiškas žmonių elgesys, kai 

jie nuniokojo kitų turtą, pridarė 
daug nuostolių. 

Į policiją kreipėsi 32 metų 
gyventojas. Jis pasiskundė, kad 
šeštadienio naktį Marijampolės 
sav. Padvariškių kaime išvažinėtas 
jo ūkinės paskirties sklypas, ku-
riame augo pašariniai kukurūzai. 
Padaryta apie 1200 eurų žala. 

Rugsėjo 12 d. Vilkaviškio r. 
policijos komisariato pareigūnai 
gavo 54 metų gyventojo skundą, 
kad rugsėjo 6 d. grįžęs į namus 
Vilkaviškyje, Tulpių gatvėje, jis 
pamatė apgadintas visas namo 
sienas. Jos galimai išterliotos kli-
jais. Padaryta žalos daugiau kaip 
už 2000 eurų.

Vyras buvo kurį laiką išvykęs, 
tad kas taip padarė, nežino. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas, įvykio 
aplinkybės tiriamos.

Paliko be pinigų, 
telefonų ir degalų

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai pradėjo ikiteisminius 
tyrimus dėl vagysčių.

 Kalvarijos sav. Raudeniškių k. 
Ežero gatvėje iš ūkinio pastato pa-
vogta 200 litrų 42 metų moteriai 
priklausančio žymėto dyzelinio 
kuro. Nukentėjusioji žalą įvertino 
280 eurų.

Marijampolėje, J. Ambrazevi-
čiaus-Brazaičio gatvėje, iš daugia-
bučio rūsio pavogti du mobiliojo 
ryšio telefonai. Žala – apie 210 
eurų. 

Rugsėjo 12 d. į Marijampolės 
apskr. VPK kreipėsi 63 metų 
vyras. Jis pasiskundė, kad iš  ban-
ko sąskaitos, paspaudus neva iš 
mobiliosios programėlės atsiųstą 
aktyvią nuorodą, pasisavinta 5600 
eurų.

„Suvalkiečio“ informacijaIš sumaitoto automobilio iškeltas žuvęs vairuotojas.

Marijampolės AVPK nuotrauka 
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parduoda
Mūrinį namą (190 kv. m) Kal-

varijoje (17 a žemės sklypas). Tel. 
8 612 71266.  Užs. 985.

2,1391 ha dirbamos žemės Skais-
čiūnų k. Atlikti kadastriniai matavi-
mai. Tel. 8 612 72337.       Užs. 1022.

Vokišką bulvių nuėmimo kom-
bainą. Tel. 8 612 56268.  Užs. 1061.

Vienašę T-25 priekabą (kėbulas 
aliuminis, kaina sutartinė). Tel. 
8 698 38344.  Užs. 1201.

Baltarusiškus durpių briketus, 
medžio pjuvenų briketus ir akmens 
anglis. Pristato. Tel. 8 659 45419.  
 Užs. 1012.

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. 1046.

 

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

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.

SUPJAUTAS IR NESU
PJAUTAS JUOD ALKSNIO 
ATRAIžAS (pakais), PJUVENAS 
DIDMAIŠIUOSE. Tel. 8 610 
45504. Užs. 2.

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

Atraižas pakais ir supjautas. Įvai-
rias malkas rąstais, supjautas, sukapo-
tas. Tel. 8 675 03772.  Užs. 1048.

Nuolat – statybinę medieną, 
atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 1051.

 
Malkas – rąstais, supjautas, su-

kapotas ir stambias, sausas supjautas 
ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 1047.

Stambias pjautas ir nepjau-
tas atraižas; pjautas, kirstas skro-
blo, beržo, alksnio malkas. At-
veža. Tel. 8 636 12593. Užs. 1050. 
.

Beržo, alksnio malkas rąstais. 
Pristato nemokamai. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 639 
59593.  Užs. 937.

Atraižas pakais ir pjautas; mal-
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121.  Užs. 1044.

.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠąJĮ AUKCIONą
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, registruota buveinė Atgimimo g. 12, LT-6944 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 95 276, el. paštas priimamasis@kazluruda.

lt, vykdo nekilnojamųjų daiktų viešą aukcioną.
Parduodami nekilnojamieji daiktai: 
1. Pastatas – mokomosios dirbtuvės (unikalus Nr. 5193-0001-5014, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2/m, statybos metai – 1930, bendras plotas – 257,13 kv. m); 0,0769 ha žemės 

sklypas, kadastro Nr. 5146/0004:332, unikalus Nr. 4400-5747-4850, Vytauto g. 17, Kazlų Rūda. 
Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: kita/visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Viešųjų ryšių elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Į pastatą neatvesti vandentiekio, nuotekų ir elektros įvadai.
2. Nekilnojamasis turtas: pastatas – medicinos punktas (unikalus Nr. 5195-7015-3018, 1 aukšto, pastato statybos pabaigos metai – 1957, bendras plotas – 95,19 kv. m) ir 

pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5195-7015-3029, 1 aukšto, pastato statybos pabaigos metai – 1957, užstatytas plotas – 22,00 kv. m), esantys Ąžuolo g. 1, Višakio Rūdos k., 
Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

Nekilnojamojo 
turto adresas

Pradinė bendra 
nekilnojamojo 
turto/ ir  jam 

priskirto žemės 
sklypo pardavi-
mo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė 
nekilnoja-
mojo turto 
pardavimo 
kaina (Eur)

Iš jos: žemės 
sklypo (-ų, 

dalies) pradinė 
pardavimo 
kaina (Eur)

Iš jų žemės 
sklypo 

formavimo 
išlaidos 
(Eur)

Aukciono dalyvio 
garantinio įnašo 

dydis (Eur)

Kainos didi-
nimo interva-

las (Eur)
Dalyvių registracijos 

pradžia/pabaiga Aukciono pradžia

Vytauto g. 17, 
Kazlų Rūda 30 877 30 647 230 172 3000 100

2022-09-23 00:00 
v a l . / 2 0 2 2 - 0 9 - 2 8 

23:59 val.

2022-09-30, 09:00 
val./2022-10-03 13:59 

val.
Ąžuolo g. 1, Višakio 
Rūdos k., Kazlų Rū-
dos sen., Kazlų Rūdos 
sav.

11 430 11 430 Žemės sklypas nesuformuotas 1000 50
2022-09-23 00:00 
v a l . / 2 0 2 2 - 0 9 - 2 8 

23:59 val.

2022-09-30, 09:00 
val./2022-10-03 13:59 

val.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis: 10,00 eurų. 
Aukciono vykdymo būdas: elektroninis. Aukciono vykdomas www.evarzytines.lt. 
Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt. 
Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, pateikia valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytus 

dokumentus ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti.
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti – Nr. LT68 7300 0100 0234 4583 „Swedbank“ banke (banko kodas 73000).
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT84 7300 0100 9531 0744, AB „Swedbank“ banke (banko kodas 

73000).
Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamo objekto apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Inf-

rastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. (8 343) 68 631,  el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt.
Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Privatizavimo sąlygos: objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma vals-

tybės įmonėje Turto banke.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Užs. 1197.

Užs. 497.

2022-09-26 11 val. UAB „NT 
matininkai“ atlieka kadastrinius 
matavimus žemės sklypui kad. 
Nr. 5152/0003:0034, esančiam 
SB „Dovinė“, Dovinės 9-oji g. 20, 
Liudvinavo k., Liudvinavo sen., 
Marijampolės sav. Prašome atsiliepti 
gretimų sklypų: proj. Nr. 400, 
esančio Dovinės 9-oji g., proj. Nr. 
401, esančio Dovinės 9-oji g. 22, ir 
proj. Nr. 389, esančio Dovinės 9-oji 
g. 18, savininkus, suinteresuotus 
asmenis, paveldėtojus, įgaliotus as-
menis bendroms riboms suderinti.

Informacija teikiama tel. 8 699 
73338, Draugystės g. 9, Marijam-
polė.  Užs. 1194.

Kadastriniai
MATAVIMAI

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. 1045.

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

Beržo, alksnio, pušies malkas. 
Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 936.

Bulves. Atveža nemokamai. Tel. 
8 607 35744.  Užs. 1008.

Bulves. Atveža. Tel. 8 620 
41474.  Užs. 1025.

Grūdus, šieno ir šiaudų „kitkas“. 
Tel. 8 643 40008.  Užs. 1010.

Šviežią kiaulienos skerdeną 
puselėmis tiesiai iš ūkininko. Pri-
statymas nemokamas. Tel. 8 617 
99448.  Užs. 1203.

VIŠTOS
4–6 mėn. įvairių spalvų vištas. 

Atveža. Tel. 8 685 78204.  Užs. 932.

Kiaules. Liudvinavas. Tel. 8 652 
28780.  Užs. 1168.

PAUKŠČIŲ KURJERIS
PREKIAUSIME VAKCINUO-

TOMIS DEDEKLĖMIS 
VIŠTAITĖMIS!!!

Rugsėjo 16 d. (penktadienį) 
prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
kurios gyvena 4–5 metus.  Kombi-
nuotaisiais pašarais. PRISTATOME 
Į NAMUS. ATVEŽIMAS NEMO-
KAMAS. Vežame nuo 5 vištų. Tel.: 
8 623 04888, 8 612 75682. Alytaus 
r., Nemunaitis.  Užs. 1204.

Vilniaus policijos komisariato 
pareigūnai tiria automobilio „Porsche 
Panamera 4“ pagrobimo aplinkybes.

Praėjusią savaitę į policiją pagalbos 
kreipėsi 44 metų vilnietis. Jis pasi-
skundė, kad buvo stipriai sumuštas 
ir apiplėštas Marijampolėje. Į miestą 
nusikaltėliai vyrą atviliojo apsimetę, 
kad perka jo parduodamą prabangų 
automobilį „Porsche Panamera 4“.

Pasak nukentėjusiojo, rugsėjo 
pradžioje jis pasiskelbė internete, 
kad parduoda automobilį. Netrukus 
su juo susisiekė pirkėjas, kuriam tiko 

Prabangios mašinos pagrobimo istorija 
atvedė į Marijampolę

ir automobilio kaina, ir pagaminimo 
metai. Buvo sutarta dėl pirkimo 
sandėrio. Vilnietis sutiko automobilį 
atvaryti į Marijampolę, nes čia gyveno 
pirkėjas. Čia buvo numatyta sutvar-
kyti ir visus pardavimo formalumus.

Vilniečio teigimu, rugsėjo 8-ąją 
jis buvo Marijampolėje, Vasaros 
gatvėje. Vyro nustebimui jį pasitiko 
penki agresyvūs vyrai. Jie iš karto 
prišoko prie mašinos savininko 
ir puolė jį mušti. Sumušę bandė 
įsodinti pardavėją į automobilį  
„Volkswagen Golf“, bet vilnietis 

pasipriešino. Tada užpuolikai liepė 
jam sėsti į automobilio „Porsche“ 
keleivio vietą ir nugabeno į vieno 
iš užpuolikų namus, kur privertė 
pasirašyti paskolos lapelį. Tada par-
davėją plėšikai išmetė lauk iš namų 
be pinigų ir be automobilio. Vyras 
šiaip ne taip grįžo į Vilnių ir iš karto 
kreipėsi į policiją.

Pareigūnai sako, kad prabangios 
mašinos savininkas vieną iš užpuoli-
kų pažįsta, tad šis mįslingas nusikal-
timas turėtų būti atskleistas. 

„Suvalkiečio“ informacija



15 psl.2022 m. rugsėjo 14 d.

Įvairūs

lošimas  nr. 1379 | data: 2022-09-11
69  01  62  38  12  58  10  65  57  66  37  02  53  34  22  06  59  

25  60  48  46  39  64  50  07  23  15  54  11  40  04  16  33  56  
49   21  17  31  47  29 (Teleloto+ pirmieji 12 kamuoliukų, keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės), 71  30  42  13  45  41  55  28  18  75  
67 (visa lentelė).

Visa lentelė –  6824 Eur, įstrižainės – 18 Eur, eilutė – 4 Eur, keturi 
kampai – 4 Eur.

Papildomi prizai: 
0228279  – automobilis „Nissan Qashqai“,
013*083 ; 022*005; 010*869 – kvietimas į TV studiją.

TELELOTO

Pasirūpink atliekomis tinkamai
Išvežame seną buitinę techniką ir elektroniką visoje Lietuvoje NEMOKA-

MAI.          
Kreipkitės į „Man rūpi rytojus“ komandą tel. 8 600 90030 arba registruokite 

nemokamą išvežimą www.manrupirytojus.lt.
Gamintojų ir importuotojų asociacija ir VšĮ Elektronikos gamintojų ir impor-

tuotojų organizacija informuoja, kad buityje susidarančios elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos ir panaudotos baterijos ir akumuliatoriai iš gyventojų surenkami 
šiose vietose: 

• Gedimino g. 13, Vilkaviškis („Techasas Trade“ parduotuvė); 
•  Vysk. A. Karoso g. 13N, Vilkaviškis (UAB „Ferometa“);
• L. Prūseikos g. 21A, Daugėlaičiai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. ( Lolitos 

Špinderienės IĮ);
•  Skvero g. 1D, Kazlų Rūda („Techasas Trade“ parduotuvė);
• Valančiaus g. 17B, Kazlų Rūda (UAB „Diltrus“);
• Marijampolės g. 92, Antanavas, Kazlų Rūda (UAB „Metalynas“);
• Kauno g. 160, Marijampolė („Moki-veži“);
• Vasaros g. 50F, Marijampolė (UAB „Ferometa“);
• Gedimino g. 89, Marijampolė (UAB „Namastra“);
• Gedimino g. 89, Marijampolė (IĮ „Adelstra“);
• Sodų g. 3C, Šakiai („Ekonovus“);
• Kauno g. 46C, Girėnų k., Šakių r. sav. (UAB „Ferum LT“);
• Valių g. 29, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. (UAB „Storas medis“);
• Taikos g. 76, Gelgaudiškis, Šakių r. (UAB „DaimoraLT“).
Buityje ir įmonių veikloje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos, baterijų 

ir akumuliatorių, padangų, alyvos, tepalo, kuro ir oro filtrų, amortizatorių atliekas 
būtina rūšiuoti, rinkti atskirai ir perduoti atliekų tvarkytojams. Nenaudojami 
automobiliai kelia grėsmę aplinkai, todėl turi būti atiduodami perdirbti. Taip 
bus užtikrinta, kad juose esančios kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. 
Asmenys, pageidaujantys, kad iš jų būtų geriausiomis sąlygomis surenkamos čia 
minėtos atliekos, gali kreiptis tel. 8 600 90030 arba el. paštu atliekos@gia.lt.

Užs. 1174.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoS 
patalpoSe

Ūkininkų g. 6, Marijampolė

iŠNuoMojaMaS
KABINETAS

Tel. 8 616 53041.
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. 1150.

Užs. 1550.

perKa
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. 1102.

 
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel.: 8 644 
55355, 8 660 66466. Užs. 37.

 
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.

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.

Sendaikčius: knygas, indus, pa-
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro-

džius, medalius, gintarą  ir visa kita. 
Pasiima. Tel. 8 657 53993.  Užs. 57.

 
Traktorių MTZ, T-25, mėšlo 

kratytuvą, purkštuvą, volus, grū-
dų sėjamąją, lėkštes. Tel. 8 630 
93471.  Užs. 1060.

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. 781.

 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. 782.

paslauGos
Įvairiais kiekiais VEžAME 

žVYRą, PLAUTą žVYRą, SMĖ-
LĮ, SKALDą, JUODžEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234. Užs. 7.

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.

 
Santechnikos, suvirinimo, šil-

dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 625.

Atliekame įvairius smėliavimo 
darbus, valome mūrinius ir medi-
nius fasadus. Atvykstame į vietą. 
Tel. 8 639 94474.  Užs. 861.

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

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

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

Greitai ir kokybiškai montuo-
jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 806.

 
Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sodybų 
tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.      Užs. 34.

 
Nebrangiai gamina stumdomą-

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

 
Sienų šiltinimas užpildant 

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

Suvirinimo, pjaustymo darbai. 
Atvykstame į vietą su visa reikiama 
įranga. Tel. 8 605 23593.  Užs. 1121.

Arboristų paslaugos. Avarinių 
medžių pjovimas, medžių genė-
jimas, gyvatvorių karpymas. Tel. 
8 633 58400.  Užs. 1015.

Holistinės sveikatos kabinetas. 
Nustačius stuburo pažeidimų, 
kraujotakos sutrikimų, nervų už-
spaudimų ir kt. priežastis, pats 
organizmas pašalina problemas. Tel. 
8 620 92722.  Užs. 1036.

Naujų terasų, stoginių įrengi-
mas, restauravimas. Atlieku įvai-
rius medienos darbus. Tel. 8 606 
62766.  Užs. 1030.

Stogų dengimas, skardinimas, 
fasado dailylenčių montavimas. Tel. 
8 692 77122.  Užs. 1159.

Stogų, fasadų, trinkelių plovi-
mas. Tel. 8 631 91211.  Užs. 1155.

 
Statybos ir remonto darbai. 

Atliekame ir smulkius darbus (patys 
pasirūpiname medžiagomis). Tel. 
8 612 28446.  Užs. 1054.

Renovuojame sodybas, montuo-
jame plokštes, kalame dailylentes, 
skardiname. Viriname vartus, tve-
riame tvoras. Tel. 8 650 52655.  
 Užs. 1063.

siūlo darBą
Statybų įmonė UAB „Kalstata“ 

siūlo darbą:
- plataus profilio statybinin-

kams;
- suvirintojams / metalo kons-

trukcijų montuotojams;
- betonuotojams; 
- „sandwich“ plokščių montuo-

tojams;
- inžinerinių tinklų montuo-

tojams.
Atlyginimas – 900–1500 Eur 

„į rankas“.
Tel.: +370 699 10316,  +370 

652 88665. Užs. 1030.

Reikalingas vairuotojas, turintis 
C kategoriją. Darbas Europoje. Tel. 
8 605 71185.  Užs. 1024.

 
Ūkiui reikalinga karvių melžėja. 

Tel. 8 643 24165.  Užs. 1179.

Užs. 1151.

Pirktų arba išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemės Sasnavos se-
niūnijoje ir aplink ją. Tel. +370 639 
37487.  Užs. 1109.

Užs. 810.

JUODELIAI KVIEČIA
Medienos perdirbimo įmonė ,,Juodeliai” stiprina savo 
komandą ir darbui gamybiniuose padaliniuose, kviečia 
prisijungti:

PJOVIMO LINIJOS 
OPERATORIUS/PADĖJĖJUS

Darbas pamainomis:
2 dieninės / 2 naktinės / 4 laisvos.

Atlyginimas:
nuo 800 iki 1500 EUR (į rankas).

MEDIENOS KROVIMO 
MAŠINOS OPERATORIUS

Darbas pamainomis:
2 dieninės / 2 naktinės / 4 laisvos.

Atlyginimas:
nuo 1200 iki 1500 EUR (į rankas).

GAMYBOS DARBININKUS

Darbas pamainomis:
2 dieninės / 2 naktinės / 4 laisvos.

Atlyginimas:
nuo 700 iki 800 EUR (į rankas).

KIEMO DARBININKUS

Darbas dienomis

Atlyginimas:
nuo 650 EUR (į rankas).

Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra papildomų sąlygų);

Darbo rūbai ir visos darbui reikalingos priemonės;

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai;

Patirtis neprivaloma – apmokome darbo vietoje;

Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį.

Darbo sąlygos:

Skambink ir gauk tau tinkantį pasiūlymą: +370 600 00515
Arba atsiųsk savo CV adresu: cv@juodeliai.lt

Užs. 1206.

nuoMa

Užs. 1200.

Išsinuomočiau dirbamos žemės. 
Tel. 8 686 96019.  Užs. 1055.

Išnuomojamas 1,5 kambario 
butas Marijampolėje (III a., sure-
montuotas, maži mokesčiai). Tel. 
8 650 46208.  Užs. 1065.

Marijampolės naftos 
produktų terminalas 
plečia veiklą. Naujai 

formuojamai pamainai 
reikalingi operatoriai-

mechanikai. Apmokome. 
Karjeros augimas ir visos 

socialinės garantijos. 

Tel. kontaktui 8 656 27217. 

Užs. 1202.
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Ketvirtadienį
Eugenijos, Rimgailės 

ir Rolando vardadieniai.
Saulė teka 6.49 val., 

leisis 19.39 val. Dienos 
ilgumas 12.50 val.  

Mėnulis pilnatis.

penktadienį
Editos, Kamilės, Liudmilos, 

Kipro, Rimgaudo ir Kornelijaus 
vardadieniai.

Saulė teka 6.51 val., leisis 19.37 
val. Dienos ilgumas 12.46 val.  

Mėnulis pilnatis.

šiandien 
Eisv inos ,  Santos  i r 

Krescencijaus vardadieniai.
Saulė teka 6.47 val., leisis 

19.42 val. Dienos ilgumas 
12.55 val.  

Mėnulis pilnatis.

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

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

RUGSĖJO 14–22 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„DC Superaugintinių lyga“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 14, 15 d. 15 val. Bilietas – 5,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 4,30 Eur.

„Pasiutusios letenos. Henko legenda“ (JAV, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai. 16, 19–22 d. 15 val. 17, 18 d. 13 val., 15 
val. Bilietas – 5,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur, sekmadienį 
13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 4,30 Eur.

„Bilietas į rojų“ (JAV, komedija, N-13) 16, 17 d. 17.15 val. 
„Ten, kur gieda vėžiai“ (JAV, melodrama, N-13) 14 d. 17.15 

val. 18 d. 17 val. Bilietas – 6,30 Eur.
„Ko nežino vyrai“ (Lietuva, komedija, N-13) 14, 15 d. 20 val. 

PAMATYK PIRMAS! Bilietas – 7 Eur; (Išankstiniai seansai) 16, 
17 d. 19.30; 22 val. 18 d. 19.30 val. 19–21 d. 17.15; 19.30 val. 22 
d. 17.15 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Filmo „XIX a. fotografo palikimas“ (Lietuva, dokumentinis, 
V) premjera, susitikimas su režisieriumi Mindaugu Meškausku ir 
prodiusere Rasa Miškinyte 15 d. 17.30 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Išankstinis seansas: „Nesijaudink, brangioji“ (JAV, trileris, 
N-16) 22 d. 19.30 val. PAMATYK PIRMAS! Bilietas – 7 Eur.

Mažojoje salėje:
„Šiukšliai. Stebuklingos piramidės legenda“ (Italija, animacinis, 

V). Dubliuota lietuviškai. 17, 18 d. 13.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 4,00 Eur, sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS 
SEANSAS – 4,00 Eur.

„Languotas nindzė: misija Tailande“ (Danija, animacinis, N-7). 
Dubliuota lietuviškai. 14–22 d. 15.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 4 Eur. 

„XIX a. fotografo palikimas“ (Lietuva, dokumentinis, V) 16–22 
d. 17.30 val. Bilietas – 4,80 Eur. Moksleiviams, neįgaliesiems, sen-
jorams taikomos nuolaidos.

„Trys tūkstančiai metų troškimų“ (JAV, melodrama, N-13) 14, 
15 d. 17.10 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„After. Kai tapome laimingi“ (JAV, melodrama, N-16) 14, 15 
d. 19.30 val. 16–22 d. 19.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Prakeiktoji“ (JAV, siaubo, N-16) 16, 17 d. 21.30 val. 

Kur eiti?

Trečiadienį šalį pasieks šiek tiek šiltesnio oro masė, todėl naktį temperatūra nekris žemiau 9–14 laipsnių, dieną kils iki 15–20 laipsnių. Ketvirtadienio naktį debesys pra-
sisklaidys, trumpai palis tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Dieną debesuotumas bus nepastovus, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, dažnesni jie bus 
vakariniuose rajonuose. Naktį kai kur gali suboluoti rūkas. Dieną pūs stipresnis pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį vės iki 9–14, dieną šils 

iki 14–19 laipsnių. Penktadienį orai išliks panašūs. Naktį vietomis, dieną daug kur nuvilnys trumpi lietūs, daugiausia lietaus klius vakariniams rajonams. Pietvakarių, vakarų vėjas išliks stiprokas, 
pajūryje gūsingas. Naktį temperatūra bus 8–13, dieną pakils iki 12–17 laipsnių. 

orai

Reklama, skelbimai, prenumerata
Plėtros vadovė Iveta Kemerzūnaitė ...................... tel. 8 687 94445, el. p. iveta@suvalkietis.lt 
Buhalterė-vadybininkė Erika Černiauskaitė ..... tel. 8 641 79885, el. p. reklama@suvalkietis.lt 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  .............. tel. 8 616 53041, el. p. buhalterija@suvalkietis.lt 

Prenumerata, skelbimai internetu – mokejimai.suvalkietis.lt
Leidybos skyrius
Rimantas Vosylius ............................................ tel. 8 641 40150, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Marija Burbienė ............................................... tel. 8 636 37536, el. p. marija@suvalkietis.lt

Redaktorė Birutė Montvilienė .................................................tel. 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina).... tel. 8 630 38240, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai 
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas) ............................................. tel. 8 630 66850, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga) ......................................... tel. 8 630 79659, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Daiva Klimavičienė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės) .......... tel. 8 641 20412, el. p. daiva@suvalkietis.lt

Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) .............. tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt

Algis Vaškevičius (aktualijos, kultūra, bendruomenės) .................... tel. 8 630 64996, el. p. algis@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Laikraštis eina du kartus per savaitę: 

trečiadienį ir šeštadienį.
www.suvalkietis.lt

El. p. info@suvalkietis.lt
Steigėjas ir leidėjas – 

„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Laikraštis leidžiamas: „Naujasis kelias“ nuo 1941 04 19, „Suvalkietis“ nuo 1992 07 01
Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako. Užsakomi straipsniai žymimi .  Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ leidybos skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė.    Tiražas 3000.                      Užsakymo Nr. 72.   

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

Per praėjusią savaitę gimė 7 vaikučiai: 3 mergaitės ir 4 berniukai. Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, į namus parsivežusius 
savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę. 

Rūtos M
ARKELIEN

ĖS nuotraukos

Kultūros renginiai 
rugsėjo mėnesį
Marijampolėje

Kultūros centre
Veikia iš Suvalkijos kilusių 

menininkų jubiliatų darbų paroda 
(dailės galerijoje). 

Veikia tapybos paroda „Ex 
nova“: Neringa Krivičienė, Jūratė 
Bytautė, Angelija Eidukienė, Rita 
Kaniušaitė-Grikšienė (M. B. Stan-
kūnienės menų galerijoje). 

Veikia regioninė liaudies meno 
paroda „Aukso vainikas“.

Veikia Zeniaus Sakalausko foto-
paroda „Moters paveikslas“, skirta 
paminėti Sūduvos metams (I a.).

Rugsėjo 22 d. 18 val. – iš teatrų 
festivalio „Perženk slenkstį“ progra-
mos: Juozo Miltinio dramos teatro 
spektaklis „Volponė“.

Dramos teatre
Teatrų ir istorijų festivalis 

„Įžiebta rampa“
14 d. 18 val. – teatro „Ar-

batvakariai“ spektaklis „Mano 
Tėvynė – prie jo širdies“ (rež. Eglė 
Tulevičiūtė).

15 d. 11 val. – Lietuvos teatro 
ir kino muziejaus edukacija „Spalvų 
scenografija“ (1–8 klasių moki-
niams); 13 val. – edukacija „Šeši ele-
mentai“ (5–8 klasių mokiniams). 

16 d. 12 val. – Kauno lėlių teat-

ro spektaklis „Baldis ir Vivaldis“.
17 d. 18 val. – Alytaus miesto 

teatro spektaklis „Marytė“ (rež. 
Stasas Žyrkovas).

18 d. 15 val. – vieša diskusija 
„Penktasis teatras. Ateities vizija“.

18 d. 18 val. – „Solo“ teatro 
spektaklis „Lietuviškoji Nora“ (rež. 
Birutė Mar).
Beatričės Kleizaitės-Vasaris 

menų galerijoje
Veikia paroda „Forma, šviesa, 

šešėlis. Rimo Čiurlionio kūryba“.
Marijampolės krašto ir 

Prezidento Kazio Griniaus 
muziejuje

15 d. 17 val. – Sūduvos metams 
skirtos Suvalkų regiono muziejaus 
parodos „Jotvingių eldoradas“ atida-
rymas („Saulėračio“ galerijoje).

Veikia paroda, skirta „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 50-
mečiui (Tauro apygardos partizanų 
ir tremties muziejuje).

Veikia fotografijų paroda „Vinco 
Dovinės ainiai“, skirta Sūduvos 
metams (rūsyje).
Petro Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje
22 d.17 val. – projektas „Baroko 

puota su grafiene Butleriene“: istori-
nio kostiumo parodos atidarymas.

Draugystės bibliotekoje
28 d. 16 val. – Sūduvos metams 

skirtos suvalkiečių draugijos „Suval-

kija“ parodos „Molotovo-Ribentro-
po paktas ir Lietuva“ atidarymas.

29 d. 16 val. – Birutės Kižienės 
atsiminimų knygos „Mes „ne trenkti“, 
mes tikrai ištremti!“ pristatymas.

Rygiškių Jono gimnazijos 
stadione

18 d. 20 val. – muzikinė mis-
terija „Sūduvių pėdsakais“, skirta 
Sūduvos metams.

Rezidencijoje 
„Grįžulo ratai“

Veikia Ritos Mockeliūnienės 
(Šakiai) kūrybos paroda, skirta 
Sūduvos metams. 

Kazlų Rūdos 
savivaldybėje
Nemiruose

18 d. 13.30 val. – Šv. Dvasios 
bažnyčioje atlaiduose giedos Išlaužo 
bažnyčios serafiškasis trio. Klėte-
lėje veikia Erikos Junelės kūrybos 
paroda.

Bebruliškėje
24 d. 18 val. – Būdos kaimo 

kapelos „Vandupė“ koncertas. 

Būdos kaime
30 d. 18 val. – Kauno dramos 

teatro aktoriaus Henriko Savicko 
autorinių dainų koncertas.

Kraštietis 
pristatys knygą

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 11 
val. Gudelių seniūnijos salėje – nuo-
tykių romano „Išeiti į horizontą“ 
pristatymas ir susitikimas su jo 
autoriumi Justinu Naviku. Jis yra 
baigęs Gudelių vidurinę mokyklą, 
su kraštiečiais pasidalins įspūdžiais 
apie kelionę po Afriką.

„Suvalkiečio“ informacija

Kybartuose gyvenančių San-
dros ir Mindaugo Verbylų šeimoje 
2022 m. rugsėjo 4 d. 12.45 val. 
gimė dukrelė FAUSTA. Naujagi-
mė svėrė 4080 g, buvo 53 cm.

Marijampoliečių Lauros La-
pinskaitės ir Mariaus Valkausko 
sūnelis MARKAS gimė 2022 m. 
rugsėjo 9 d. 18.27 val. Naujagimis 
svėrė 3660 g, buvo 53 cm. 

2022 m. rugsėjo 9 d. 12.55 val. 
gimė MARTYNA, Kazlų Rūdos sav. 
Judrarūdės k. gyvenančių Ingos ir 
Vaido Kedaičių dukrelė. Naujagimė 
svėrė 3240 g, buvo 51 cm.

Daiva ir Vytautas Anzeliai, 
gyvenantys Vilkaviškyje, 2022 m. 
rugsėjo 6 d. 22.41 val. susilaukė 
sūnelio ADRIANO. Berniukas 
gimė 3690 g, buvo 51 cm.

Skelbiantis 
„Suvalkietyje“ 

5 kartus, 
6-asis skelbimas –

 nemokamai!


