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– Kaip vertinate pirmąsias 
šimtą vadovavimo savivaldybei 
dienų?

– Yra tokia nerašyta taisyklė: 
pirmosios 100 dienų valdžioje 
negali būti kritikuojamos. Mano 
patirtis rodo, kad ši teorija tėra mi-
tas. Pirmieji priekaištai pasipylė iš 
karto po priesaikos. Nesitikėjau, kad 
pirmosios dienos bus labai ramios, 
tačiau nemaniau, kad tos kritikos 
bus tiek daug. 

Pradžia lengva nebuvo. Ne iš 
karto pavyko suformuoti politinę 
komandą – tai buvo didelė staigme-
na visiems. Darbams įsivažiuoti 
trukdė įvairių dokumentų tvirtini-
mas, politinių susitarimų paieškos. 

(Nukelta į 4 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda sako, kad pirmieji trys darbo mėnesiai lengvi nebuvo. 

Nepaisant to, nemažai reikalingų sprendimų jis jau spėjo priimti.

Mero  šimtadienis:  reikalingiausi  sprendimai  
išjudinti

Praėjusią savaitę suėjo lygiai 
šimtas dienų, kai Povilas Isoda 
vykdo Marijampolės savivaldybės 
mero pareigas. Apžvelgdamas 
šimto dienų darbus savivaldybės 
vadovas sakė, kad pirmieji trys 
darbo mėnesiai lengvi nebuvo, 
tačiau svarbius ir reikalingus 
sprendimus išjudinti pavyko.

Vasara – statybų metas. Darbai 
aktyviai verda ne tik Kauno, Vil-
kaviškio gatvėse, bet ir privačiose 
valdose. Miestiečių smalsumą 
žadina du statybų objektai. Vienas 
– Žemaitės, kitas – Vytauto gatvėje. 
Išsiaiškinome, kokie tai pastatai 
auga.

Marijampolės savivaldybės 
Architektūros ir teritorijų plana-
vimo skyriaus vedėjas Arvydas 
Bekeris paaiškino, kad Vytauto gat
vėje dygsta komercinės paskirties 
pastatas. Investuotojas – Alytaus 
gyventojas. 

(Nukelta į 6 psl.)

Miesto  kasdienybė

Kas  įsikurs  naujuose 
statiniuose?

Vytauto gatvėje investuotojai iš Alytaus stato komercinės paskirties 
objektą.

Po  pergalingo  mačo  Izraelyje 
„Sūduvos“  laukia  sužeisto 

žvėries  kerštas
Iš Izraelio „Sūduva“ parsivežė pergalę su realia galimybe 

iškopti į kitą Europos lygos atrankos etapą. Pirmame „Sūdu-
vos“ ir Tel Avivo „Maccabi“ III etapo mače žaistame Netanijos 
stadione Marijampolės klubas varžovus nugalėjo 2:1 (1:0).

(Nukelta į 12 psl.)

Sauliaus ČIRBOS nuotrauka

Lietuva delegavo kandidatą į 
eurokomisarus – laikinai pareigas 
vykdantį ekonomikos ir inovacijų 
ministrą Virginijų Sinkevičių. Jo 
teigimu, nesąs garantuotas dėl 
Seimo narių paramos, tačiau yra 
pasiryžęs atsakyti į visus kylan-
čius klausimus ir parlamentarams 
Lietuvoje, ir Europoje, o vieninte-
liu trūkumu laikąs savo amžių.

* * *
Ekonomikos ir inovacijų mi-

nisterija paskelbė kvietimą gauti 
finansavimą pagal ES investicijų 
priemonę „Kompetencijos LT“, 
pagal kurią informacinių tech-
nologijų specialistų rengimui ir 
mokymui numatyta paskirstyti iki 
4 mln. eurų ES investicijų.

* * *
Sostinėje surengtas mitingas 

„Apginkime Lietuvos didvy-
rius!“. Mitingo rengėjai reikalavo 
sugrąžinti J. NoreikosGene-
rolo Vėtros atminimo lentą ant 
Vrublevskių bibliotekos pastato 
sienos ir atšaukti sprendimą dėl 
Kazio Škirpos alėjos pervadinimo 
Trispalvės.

* * *
Po beveik 80 metų į Lietuvą 

sugrįžo itin prabangi prezidento A. 
Smetonos plunksna. Tai išskirtinis 
suvenyras, kurį prezidentui 1933 
metais, švenčiant vardadienį, pa-
dovanojo Ukmergės inteligentai. 
Plunksną, kurios ilgis – 31,5 cm, 
o svoris – apie 184 g, pagamino 
auksakalys Ch. Aranovičius, Kau-
ne turėjęs juvelyrinę dirbtuvę.

* * *
Rytoj, sekmadienį, rugpjūčio 

11 d., Kalvarijos sav. Tarprubežių 
bendruomenė kviečia į tradicinę 
kraštiečių šventę. 

* * *
Dešimtmetį gyvuojantis „Ki-

nas po žvaigždėmis“ kartu su 
Lietuvos kino centru pristato 
ypatingą iniciatyvą – lietuviš-
ka kino klasika suvienijo viso 
pasaulio lietuvius. Rugpjūčio 5 
dieną užsienyje ir mūsų šalyje 
vyko „Lietuviško kino naktis“, 
buvo rodomas restauruotas Arūno 
Žebriūno filmas „Riešutų duona“ 
(1978 m.). Šią kino klasiką tuo 
pačiu metu žiūrėjo Vilniuje, Kau-
ne, Panevėžyje, Alytuje, Drus-
kininkuose, Nidoje ir daugelyje 
kitų vietų. 

* * *
Ketvirtadienį nuo 21 iki 23 val. 

Nacionalinės visuomenės sveika-
tos priežiūros laboratorijos dar-
buotojai atliko akustinio triukšmo 
laboratorinius tyrimus, norėdami 
įvertinti plovyklos, esančios prie 
Draugystės gatvės daugiabučių, 
veiklos sukeliamą triukšmą.

Dėl to buvo draudžiamas eis-
mas kai kuriose gatvėse.

„Pastovėk 
po ąžuolu  – 
būsi toks pat  

tvirtas...“
8 psl.
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Į autobusų parką 
sugrįžo po pertraukos

Marijampolietis Gintautas Stun-
džia Marijampoles autobusų parke 
vairuotoju pradėjo dirbti 1988 me-

išgirsti komplimentus miestui vis 
vien smagu. Deja, atokiau nuo cent
ro gyvenantys, įskaitant ir miega-
muosiuose miesto mikrorajonuose, 
pastebi ir nelabai smagius dalykus. 
Vienas tokių pastebėjimų redakciją 
pasiekė iš R. Juknevičiaus gatvės 
12ojo ir 14ojo daugiabučių.

„Turime tokį takelį pasivaikš-
čiojimui link netoliese esančio 
tvenkinėlio, – kalbėjo „Suvalkiečio“ 
redakcijai skambinusi, deja, nepa-
norusi prisistatyti moteris. – Tik ne-
labai smagu juo vaikštinėti, kai akis 
bado šluotos seniai nematę nukritę 
lapai, šakos... Niekam jis nerūpi. 
Atvažiuokite, patys įsitikinsite“, – 
agitavo moteris.

Nuvažiavome. Pamatėme. Aiš-
ku, yra ir baisesnių vietų. Aplanky-
toji – ne baisi, bet kontrastas tarp 
neseniai renovuotų namų ir gražiai 
sutvarkytos jų aplinkos – tikrai ne-
mažas. Ir garbės nedarantis.

Pasak „Suvalkiečio“ pašneko-
… O čia jau privati valda. Tik jos augmenija dar nenusipelnė nei 

šeimininkų dalgio, nei aplinkos priežiūros kontrolierių dėmesio...

Replika Ne  tragedija,  bet  „vaizdelis  ne  koks“

tais. Važinėjo miesto autobusais. 
Prasidėjus blokadai, ėmė stigti kuro, 
nemažai reisų buvo nuimta, tad 
1992 metais vyras išėjo iš darbo. 
Kaip ir dauguma tuo metu be darbo 

likusių marijampoliečių, metėsi į 
automobilių prekybą, gabeno juos 
iš užsienio šalių. Kurį laiką tai buvo 
paklausus, geras pajamas duodantis 
verslas. Tačiau keitėsi laikai, keitėsi 
rinka. Naudotų automobilių preky-
ba ėmė mažėti, turgūs nykti, teko 
galvoti apie kitą veiklos sritį. Pasak 
Gintauto, pasikalbėjęs su buvusiais 
bendradarbiais, kurie liko dirbti 
autobusų parke, išgirdo apie čia į 
gera pasikeitusias darbo sąlygas ir 
nusprendė grįžti. Tad 2016 metais 
jis vėl įsidarbino Marijampolės 
autobusų parke vairuotoju. Gin-
tautas važinėja miesto autobusais. 
„Man patinka mano darbas. Manęs 
nevargina nei keleiviai, nei spūs-
tys gatvėse. Kaip tik malonu su 
žmonėmis pabendrauti, smagu, kai 
keleiviai lieka patenkinti kelione, 
kai gali padėti. Jeigu žmonės tave 
nervina, tu negali dirbti šio darbo“, 
– sako vairuotojas. Nuo 1983ųjų 
metų autobusus vairuojantis vyras 
pasakojo, kad darbo sąlygos Auto-
busų parke pasikeitę neatpažįstamai. 
Senieji, juodus dūmų debesis už 
savęs paliekantys ir gendantys au-
tobusai – jau praeitis. „Važinėjame 
naujais, vairuotojo kabinoje kondi-
cionierius, autobuso salonas šviesus 
ir patogus. Racionaliai sutvarkyti 
grafikai, normalus uždarbis, geros 
sąlygos poilsiui tarp reisų, tvarka“, 
– privalumus vardijo Gintautas. 
Vyras pasakojo, kad vairuotoju jam 
teko dirbti ir privačioje įmonėje. Jo 
teigimu, palyginus darbo sąlygas, 
jos skyrėsi, kaip diena ir naktis. 
Pas privatininką nebuvo normalaus 
režimo, reikėdavo bėgti ir bėgti. 

Po darbo valstybės 
tarnyboje atrado 
Autobusų parką

Remigijus Kunas Marijampolės 
autobusų parke dirba tarpmiestinių 
reisų vairuotoju. Keliauja po visą 
Lietuvą: Kauną, Vilnių, Panevėžį, 
Palangą. Užsakomaisiais reisais ten-
ka važiuoti ir į užsienį. Aišku, dar-
bas atsakingas, sunkus, juk atsakai 
už keleivių saugumą, turi būti ypač 

Autobusų  vairuotojams  darbas  
niekada  nebūna  nuobodus

Atrodo, visai dar neseniai pavydžiai žvelgdavome į užsienyje važinėjančius naujus autobusus, tvar-
kingus, mandagius vairuotojus. Smagu, kad šiandien taip yra ir mūsų mieste, Marijampolėje. Senus ir jau 
eksploatacijos laikotarpį baigiančius autobusus pakeitė nauji, prie jų vairo sėdo mandagūs, paslaugūs, 
tvarkingi vairuotojai. „Suvalkiečio“ kalbinti įvairiais maršrutais autobusus vairuojantys vyrai džiaugėsi 
savo darbu, sąlygomis ir užmokesčiu. Kai kurie šią profesiją atrado naujai ir sakė laimės ieškoti užsie-
nyje neketinantys. 

Gintautas Stundžia nesigaili sugrįžęs į Autobusų parką.

Egidijus pasakoja, kad norint įsidarbinti autobusų vairuotoju, 
teko įgyti tik papildomos kategorijos pažymėjimą.

Remigijus Kunas sako visada norėjęs būti vairuotoju.
atidus ir susikaupęs, bet Remigijui 
jis patinka. „Nemėgstu būti vienoje 
vietoje, man reikia judėjimo, žmo-
nių“, – sako vyras. 

Autobusų vairuotojo profesiją 
jis atrado prieš daugiau kaip dvejus 
metus, kuomet iš darbo valstybės 
tarnyboje išėjo į užtarnautą poilsį. 
„Supratau, kad jėgų dar yra, sveikata 
leidžia, norisi dirbti. Iš pažįstamų, 
buvusių kolegų išgirdęs apie tai, kad 
Marijampolės autobusų parke geros 
darbo sąlygos, reikia darbuotojų, 
nusprendžiau pabandyti“, – pasa-
kojo R. Kunas. 

Pasak jo, teko lankyti kursus, 
gauti teises papildomai kategorijai. 
Daugiau papildomų reikalavimų 
nebuvo. „Vairavimas man į kraują 
įaugęs, sėdi ir važiuoji, aš visada 
norėjau būti vairuotoju. Ir lais-
vadieniais su namiškiais mėgstu 
išvažiuoti. O mandagiu, paslaugiu 
kiekviename darbe reikia būti, nieko 
čia naujo“, – sako vyras. 

Remigijus važinėja visai nauju 
20 vietų autobusu „Volkswagen 
Crafter“, tad ir jam smagu dirbti, 
ir keleiviams patogu. Vyras džiau-
giasi geru kolektyvu, pasakojo, kad 
naujokui seniau dirbantys kolegos 
padėjo perprasti profesijos ypatu-
mus, nė vienas neatsisakė padėti, 
paaiškinti.

Darbo keisti R. Kunas neketina, 
užsienis nevilioja. Paklaustas, kokie 
svertai lemia, kad yra patenkintas 
savo darbu, vairuotojas nedaug-
žodžiavo. Geros darbo sąlygos, 
puikus kolektyvas, laiku mokami 
atlyginimai. Be abejo, privalumas, 
kad būni su savo šeima, nenutolsti 
ilgam laikui nuo namų. 

Pasekė brolio pėdomis
Egidijus Medziukas – jaunas 

vairuotojas. Jam 26eri, autobusų 
parke dirba dvejus metus su tru-
pučiu. Egidijus – tarpmiestinių 
reisų vairuotojas. Marijampolietis 
važinėja įvairiais reisais: Kaunas, 
Vilnius, Panevėžys, veža keleivius 
užsakomaisiais maršrutais. Darbą 
Autobusų parke jam padėjo atrasti 
ten dirbantis brolis, papasakojęs 
apie sąlygas, pastebėjęs, kad atly-
ginimai visuomet mokami laiku. 
Egidijus juokiasi, kad ir nuo įgy-
tos specialybės – Kelių statyba ir 
priežiūra – per daug nenutolo, jo 
darbe – keliai labai svarbūs. Ypač 
žiemą vairuodamas autobusą turi 
būti atidus, susikaupęs, juk atsakai 
už keleivių saugumą. O tų kelių 
visokių būna.

Egidijus džiaugiasi savo profesi-
ja, jam patinka vairuoti, patinka, kad 
darbas ne monotoniškas, naujos vie-
tos, įvairūs maršrutai, nauji žmonės. 
Su keleiviais vairuotojas bendrauti 
mėgsta, konfliktų tarp jo ir važiuo-
jančių nekyla. Vyras džiaugiasi, 
kad ir keleivių daugėja, matyt, juos 
priviliojo patogus keliavimas.

Vairuotojo teigimu, geros dar-
bo sąlygos – didelis privalumas. 
Smagu vairuoti modernius, naujus 
autobusus, nevargina karšti orai, 
nes visuose yra kondicionieriai, vai-
ruotojai aprūpinami ir uniformomis. 
Tvarka, dėmesys dirbantiems – savo 
darbovietės privalumus vardina 
vyras. Egidijus didžiuojasi, kad jų 
darbo sąlygos ir priemonės nė kiek 
nenusileidžia didmiesčių autobusų 
parkams, o autobusų stotis netgi už 
Vilniaus, Panevėžio gražesnė.

Loreta TUMELIENĖ
Gintaro KANDROTO 

nuotraukos

Tarp medžių pasislėpusiu takeliu malonu vaikščioti, bet akis bado 
šluotos seniai nematę nukritę lapai, šakos.

vės, apie tai jie kalbėję ir seniūnijo-
je, bet atsakyta tik tiek, kad ši teri-
torija tvarkoma talkų būdu. Suprask 
– „valdiška“. Matyt, senokai tos 
talkos būta, nes visai netoliese, šalia 
antrinėms žaliavoms skirtų „varpų“ 
įkurdintas ir nemažas, bet jau artipil-
nis maišas su žalienomis...

Iš to, ką pamatėme, sprendžiant, 
aplinkos tvarkytojų ir prižiūrėtojų 
dėmesio, regis, ne tik šis nuošalus 

tarp medžių pasislėpęs takelis nesu-
laukia, bet ir jau gerokai viešesnėje 
vietoje esanti privati valda. Dailus 
šiuolaikiškas statinys, sklypą juo-
sianti tvirta metalo tvora, o už jos 
– senokai dalgį (o gal reikėtų sakyti 
– žoliapjovę) mačiusi augmenija... 
Ne tragedija, bet tikrai vaizdelis – ne 
koks. Ypač lyginant su išpuoselėta 
ir gėlynais išpuošta centrine miesto 
dalimi...

Rita ŽAKAITĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Iščiustytas ir puoselėjamas Ma-
rijampolės centras, ir ne tik jis, 
bet ir daugelis kitų prie priglun-
dančių kampelių sulaukia daug 

komplimentų, ypač iš tų, kurie čia 
apsilanko pirmąkart ar po ilgesnės 
pertraukos. Nors marijampoliečiai 
su tuo grožiu jau lyg ir apsipratę, bet 
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Sveikata – didžiausias turtas

„Mano 91erių mamytę, gu-
lėjusią Traumatologijos skyriuje 
po šlaunikaulio lūžio, dėl širdies 
problemų netikėtai perkėlė į II 
vidaus ligų skyrių. Po operacijos 
buvo praėjusi tik savaitė, mamytė 
ištisai dejavo. Paprašiau paguldyti 
į kuo mažesnę palatą, nes prie jos 
pasikeisdami budėjome, teko ir 
nakvoti ligoninėje. Gydytoja Lina 
Dubinskaitė iškart neprieštaravo, – 
rašo savo laiške redakcijai marijam-
polietė Bronė Marcinkevičienė. – 
Visas skyriaus personalas su mumis 
elgėsi maloniai, dėmesingai. Davė 
papildomą čiužinį, priminė, kad 
kviestume bet kuriuo paros metu, 
o net ir naktį pakviesti darbuotojai 
buvo labai paslaugūs ir geranoriški. 
Be jokių užuominų apie kokį nors 
atlygį.

Savaitę skyriaus gyvenimą ma-
tėme ne vieną parą. Nežinome 

Tikrai nėra taip, kad šiltuoju 
metų laiku, kai vakarai ilgesni, 
miego sutrikimų padaugėtų. Tiesa, 
gaunant daugiau šviesos melatoni-
nas pradedamas gaminti vėliau ir 
pagal įprastą ritmą gal ir nueinama 
miegoti vėliau: ilgiau vakare pabū-
nama lauke, tada sunkiau keltis į 
darbą, nes susidaro mažiau bendro 
miego laiko. Bet yra ir teigiamų 
pusių – lauke būname labiau ak-
tyvūs, o tai netgi gerina miegą. 
Jaučiantiems diskomfortą papras-
čiausiai patariama blokuoti šviesą 
naudojant specialias užuolaidas.

Tačiau bene didžiausias miego 
sutrikimų kaltininkas – miego 
higie nos, jo reguliarumo nesilaiky-
mas, nepakankamas miego kiekis. 
Tai svarbu kalbant apie nemažą dalį 
miego sutrikimų, kurių yra įvairių 
– nemiga, miego apnėja, kojų jude-
siai, parasomnijos (kai sapnų metu 
vaikštoma, šnekama) ir kt.

Nors miego kokybę pagerinti 
pirmiausia gali pakakti gyvensenos 
įpročių korekcijos, tačiau jei miego 
sutrikimai pradeda stipriai bloginti 
gyvenimo kokybę, nereikėtų delsti 
kreiptis į specialistą.

Yra žmonių, kuriems pakanka 
ir penkių šešių valandų miego, 
jie dieną nejaučia jokių funkcio
navimo sutrikimų. Tačiau jei ne-
pavyksta „surinkti“ pakankamai 
miego valandų, ilgai neužmiegama 
ar prabudus naktį ilgai nepavyksta 
užmigti, dėl to dieną jaučiamas 
dirglumas, emocinis nestabilumas, 
tai jau būtų ženklas, kad be specia
listo gali nepavykti susitvarkyti. 
Apie lėtinę nemigą galima kalbėti, 
kai minėtieji simptomai vargina 
ne mažiau tris kartus per savaitę ir 
ilgiau nei tris mėnesius.

Nors paprastai pirmas žings-

lomojo sveikatos fondo skiriamų 
lėšų pakanka. Šiemet, kaip ir 
pernai, numatyta skirti beveik 
11 mln. eurų. Kai kurie tėvai 
nenori siųsti vaikų reabilituotis 
per mokslo metus, tačiau reikėtų 
daugiau rūpintis vaikų sveikata, 
nesutapatinti būtinos reabilitacijos 
su atostogomis.

VLK specialistai primena, kad 
reabilitacijai siunčiantis gydytojas 
turi nurodyti bent 3 gydymo įstai-
gas, kur reikalingas reabilitacinis 
gydymas yra teikiamas. Įstaigą 
pacientas turi teisę pasirinkti pats. 
Duomenys apie esamą laisvų vietų 
skaičių yra atnaujinami kiekvieną 
darbo dieną. 

(Nukelta į 6 psl.)

ir seneliai, tačiau tam vaiko tėvai 
turi būti sutvarkę vieną nedidelį 
formalumą.

Pacientų teisių ir žalos atlygini-
mo įstatymas numato, kad vaiką pas 
gydytoją seneliai gali vesti tuomet, 
jei jo sveikatos raidos istorijoje tėvai 
yra nurodę senelius tais žmonėmis, 
kurie turi teisę gauti informaciją 
apie vaiko sveikatą. Taip pat to-

nis, ko griebiamasi gydant nemi-
gą, yra migdomieji, dar nedaug 
žmonių žino, kad egzistuoja daug 
veiksmingesnis būdas – į nemigą 
orientuota kognityvinė elgesio 
terapija. Esant ūminei nemigai, 
atsiradusiai dėl kokio stresinio 
veiksnio, kurio neišeina tuo metu 
panaikinti, migdomieji yra galimi. 
Tačiau užsitęsus lėtinei nemigai 
medikamentai skiriami daugiau tik 
kaip simptominis gydymas, be to, 
jie negali būti vartojami ilgiau šešių 
savaičių. Vaistai būklę pagerina tik 
trumpam, toliau vystosi priprati-
mas, tad tenka didinti dozes. Savo 
ruožtu moksliškai įrodyta, kad 
gydant lėtinę nemigą kognityvinė 
elgesio terapija ilgesnėje perspek-
tyvoje yra efektyvesnė negu vais-
tai. Jei pacientas motyvuotas, gali 
pakakti šešių seansų, kad pavyktų 
išsivaduoti nuo vaistų.

Psichoterapijos seansai spe-
cialistų (dažniausiai – psichiat
ro, psichoterapeuto, psichologo) 
vyksta pagal tikslų algoritmą. 
Šios terapijos metu akcentuojama 
miego higiena, miego fiziologija, 
namų darbams tenka pildyti miego 
dienyną, mokoma įvairių pratimų, 
technikų, kaip tvarkyti miego reži-
mą. Pavyzdžiui, jei naktį prabudus 
neišeina užmigti dešimt–penkiolika 
minučių, liepiama keltis iš lovos 
ir bandyti atlikti ką nors ramaus, 
monotoniško, nestimuliuojančio 
– vartyti knygą, megzti, valyti 
dulkes, ir tik pajutus norą miegoti 
vėl eiti į lovą. Taip siekiama pa-
naikinti įsitikinimą, kad lova yra 
„siaubo vieta“.

Ši terapija dar tik skinasi kelią, 
trūksta specialistų. 

(Nukelta į 6 psl.)

Skyrelį paruošė Regina KULBOKAITĖ
Ričardo PASILIAUSKO iliustracijos

Miego  sutrikimų  
kaltininkas  –  miego  

higienos  nesilaikymas
Nemiga – dažnas mūsų šiandieninio intensyvaus gyvenimo paly-

dovas, dažnas iš jos vaduodamasis griebiasi tabletės užuot pagalvo-
jęs, ar tikrai be „chemijos“ jau neįmanoma išsiversti. Pastovus miego 
režimas – viena iš tokių „necheminių“ priemonių, t. y. eiti miegoti 
apytikriai tuo pačiu laiku. Tačiau ir įprastą miego režimą gali „išmušti“ 
ne tik įtemptas gyvenimo ritmas, bet ir gamtos pokyčiai – šviesaus 
ir tamsaus paros laikotarpio trukmės kaita keičiantis metų laikams, 
mechaninis žiemos ir vasaros laiko kaitaliojimas ir pan. Apie šiuos ir 
kai kuriuos kitus su miegu susijusius dalykus pasakoja Kauno klinikų 
gydytoja neurologė Evelina PAJĖDIENĖ.

veidų ar darbo imitacijos. Tai apie 
juos reiktų rašyti, įvertinti, užuot 
garsinus nusikaltėlius, girtuoklius, 
mušeikas...“

Vasarą padaugėja sanatorinio 
ir reabilitacinio gydymo siuntimų. 
Gegužę–rugpjūtį, palyginti su 
kitais mėnesiais, ypač padaugėja 
prašymų vaikų reabilitacijai – net 
iki keturių kartų. Valstybinė ligo-
nių kasa prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) primena, kad 
iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) kompensuojamos 
reabilitacijos paslaugos vaikams 
nėra atostogos, jos skiriamos išti-
sus metus ir net kelis kartus. Taip 
pat specialistai atkreipia dėmesį, 
kad reabilitacija – tai kompleksinis 
medicininių reabilitacijos priemo-
nių taikymas siekiant sugrąžinti 
sutrikusias paciento funkcijas.

Kasmet – ta pati tendencija: 

vasarą, ypač rugpjūtį, tėvai labiau 
nori išsiųsti vaikus sanatoriniam 
ir reabilitaciniam gydymui. Ir 
dažniausiai – į Palangą. Dėl to 
susidaro eilės, reabilitacijos įs-
taigos negali visų priimti, tėvai 
piktinasi.

Sanatorinis gydymas ir reabi-
litacija vaikams gali būti skiriama 
po ūmių ligų, sergant lėtinėmis 
ligomis ar joms paūmėjus, po 
traumų ir kitais atvejais. Gydymo 
trukmė priklauso nuo ligos sudė-
tingumo ir diagnozės, įvertinus 
vaiko sveikatos būklę. Jei yra indi-
kacijų, dėl tos pačios ligos vaikai į 
reabilitaciją gali vykti kelis kartus 
per metus. 

Vaikų reabilitacijai iš Priva-

skyriaus slaugytojų, jų padėjėjų 
vardų, pavardžių, bet esame kiek
vienai nepaprastai dėkingi: nė 
karto nepasitaikė matyti jų rūškanų 

Ligonių kasų specialistai nere-
tai sulaukia klausimų, ar prireikus 
seneliai gali atvesti vaiką pas gydy-
toją ir gauti Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto 
lėšomis apmokamas paslaugas?

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) specialistų teigimu, anūkų 
sveikatos priežiūra gali pasirūpinti 

Geri  žodžiai 
gydytojui

„Tai  apie  juos  reiktų  rašyti...“

Informuoja  Kauno  teritorinė  ligonių  kasa

Reabilitacijos  įstaigos  nėra  skirtos  poilsiui

Ar  gali  vaiką  pas  gydytoją  atvesti  seneliai?
kia konfidenciali informacija gali 
būti suteikta seneliams, jei jie turi 
rašytinį vaiko tėvų sutikimą. Jame 
turi būti nurodytas konfidencialios 
informacijos suteikimo pagrindas, 
naudojimo tikslai ir terminas, iki 
kada šis sutikimas galioja.

Jei tėvai vasarą labai užimti ir 
sunkiai randa laiko vaiką nuvesti 
pas gydytoją, savo anūkų sveikatos 
pažymėjimu dar iki rugsėjo gali pa-
sirūpinti seneliai. Tuomet ir tėvams 
nebus pagrindo piktintis rudeniop 
susidarančiomis eilėmis pas gydy-
tojus, ir vaikai bus pasiruošę lankyti 
mokyklas ar darželius.

VLK primena, kad profilaktiškai 
tikrintis sveikatą pas savo šeimos 
gydytoją bei gydytoją odontologą 
kasmet privaloma visiems ikimo-
kyklinio ir mokyklinio amžiaus 
vaikams. Už šią patikrą mokėti 
nereikia, nes vaikai yra draudžiami 
valstybės, o jiems suteiktos paslau-
gos apmokamos PSDF biudžeto 
lėšomis. Nemokamos paslaugos 
teikiamos tose gydymo įstaigose, 
kurios yra sudariusios sutartis su 
teritorinėmis ligonių kasomis.
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„Teks apsiprasti su mintimi, kad automobilis mieste nebus grei-
čiausia susisiekimo priemonė“, – sako meras ir... renkasi paspirtuką. 
Žodžiai moko – pavyzdžiai patraukia?..

Mero  šimtadienis:  reikalingiausi  
sprendimai  išjudinti

(Atkelta iš 1 psl.)
Kai jau ėmiau vykdyti parei-

gas, nustebino, jog savivaldybės 
vadovas turi tiek daug laiko skirti 
renginiams. Gerbiu ir vertinu orga-
nizatorių darbą, man patinka stebėti 
renginius, tačiau laikas ribotas, o 
mero misija – spręsti sisteminius 
klausimus, todėl nereikėtų įsižeisti, 
jei nedalyvauju kai kuriose šventėse 
– visoms joms nepakanka laiko. 

Taip pat nustebino praktika, 
kad spręsdami problemas žmonės 
besąlygiškai siekia patekti pas 
merą. Teisinamasi, jog tiesiogiai į 
savivaldybės vadovą jie kreipiasi 
vos vieną kartą per kadenciją, bet 
jei per dieną su manimi pakalbėti 
bando 24 tokie žmonės, visą savo 
laiką turiu skirti tik jiems. Nenorė-
damas nieko įžeisti noriu pasakyti, 
kad spręsdamas pavienes problemas 
nieko gero nesukursiu. Priešingai, 
galiu nemažai sugriauti. Esu jautrus 
žmonių bėdoms, tačiau siekiu jas 
išspręsti iš pagrindų, todėl nereikėtų 
supykti tiems, kurių netenkina mano 
atsakymai. 

– Rinkiminės kampanijos 
metu esate ne kartą tikinęs, kad 
jaunas amžius nėra trūkumas 
siekti mero posto. Politiniai opo-
nentai laikėsi priešingos pozicijos. 
Kaip Jūsų jaunas amžius yra 
vertinamas šiandien? Ar vis dar 
tenka rinkti argumentus ir pa-
aiškinimus, kodėl savivaldybės 
vadovas gali būti jaunas?

– Tiesa, rinkimų metu mano 
amžius ne kartą buvo įvardijamas 
trūkumu. Dabar, dirbant meru, 
priekaištų dėl amžiaus sulaukti ne-
teko. Tai sukelia nebent nuostabą. 
Pavyzdžiui, Marijampolės Petro 
Kriaučiūno bibliotekoje vykusiame 
viešųjų bibliotekų asociacijos rengi-
nyje pakvietus žodį tarti merui, ma-
čiau, kaip salė nuščiuvo. Iš žmonių 
bruzdesio buvo galima suprasti, jog 
jie netiki, kad prieš salę stovi meras. 
Dabar tai nutinka retai – žmonės 
apsiprato. Nebent komandiruočių 
metu kai kas trumpam apstulbsta 
pamatę palyginti jauną savivaldybės 
vadovą. Tačiau pradėjus kalbėti 
nuostatos, stereotipai išnyksta. 
Stengiuosi ir noriu žmones stebinti 
ne amžiumi, o intelektu, žiniomis, 
požiūriu.

– Gatvių remontai – įdomiau-
sias ir aktualiausias pastarojo 
meto diskusijų objektas. Ne iš 
karto tinkamai atlikti darbai 
Kauno, Vilkaviškio gatvėse kelia 
daug klausimų. Sakykite, kodėl 
nepavyksta visko teisingai atlikti 
iš karto? Kodėl reikia taisyti klai-
das, laukti visuomenės pasipikti-
nimo, įdėti tiek daug pastangų, 
kad darbai vyktų sklandžiai?

– Šia tema klausimų sulaukiu 
daugiausia, nors minėtų gatvių 
remonto projektai buvo pradėti 
savivaldybės vairą laikant ne man. 
Nesiteisinu ir nuo šių problemų 

nebėgu – jas spręsti tenka ir reikia. 
Bėdų esmė – viešieji pirkimai. Su 
racionalumu ir taupymu jie nieko 
bendro neturi. Kai laimi pigiausi, o 
ne geriausi – turime tokį rezultatą. 
Kauno, Vilkaviškio gatvių proble-
mos labiausiai susijusios su projek-
tavimu – trūksta profesionalumo. 
Geri, kompetentingi specialistai dir-
ba su privačiais projektais, viešam 
sektoriui lieka studentai, nepatyrę 
darbuotojai. Pasiūlę mažiausią kai-
ną jie laimi projektus. Kokia kaina 
– tokia ir kokybė. Pastebėję, kad 
procesai vyksta ne taip, kaip turėtų, 
bandome juos taisyti ir koreguoti, 
tačiau ne viskas mūsų rankose – 
sprendimai rangovo galioje. 

Reikia pripažinti, kad viskas 
būtų kiek kitaip, jei savivaldybė 
turėtų pakankamai techninį išsilavi-
nimą turinčių specialistų. Jų pagalba 
būtų reikšminga sprendžiant įvairius 
statybų klausimus. Ne kartą skelbė-
me konkursą statybos inžinieriaus 
pareigoms užimti – neatsirado nė 
vieno kandidato. Viešasis sektorius 
nėra patrauklus techninį išsilavini-
mą turintiems specialistams dėl per 
mažų atlyginimų. 

Žinoma, yra ir kita medalio pusė 
– nauji eismo saugumo reikalavimai. 
Susiaurėjimai, dirbtinės kliūtys, sa-
lelės – neišvengiamos. Tikėtina, kad 
ateityje jų įrengti bus reikalaujama 
dar daugiau. Vairuotojams tai nesu-
prantama ir nepaaiškinama. Išeitis 
viena – apsiprasti su mintimi, kad 
automobilis mieste nebus greičiau-
sia susisiekimo priemonė. 

– Kokia situacija su Pašešupio 
parku? Kada planuojama pradėti 
rekonstrukcijos darbus?

– Viešieji pirkimai atlikti, šiuo 
metu dokumentus tikrina Aplinkos 
projektų valdymo agentūra. Kai 
dokumentai bus peržiūrėti, pasiraši-
nėsime sutartis ir konkursą laimėję 
rangovai pradės darbus. Tikėjomės 
parašus sudėti liepos pabaigoje, 
tačiau vasarą daug kas atostogauja, 
todėl procesai užtruko. Tačiau galiu 
patikinti, kad darbai parke bus pra-
dėti labai greitai. 

– Rinkimų metu akcentavote 
darbo vietų kūrimo svarbą. Lai-
ko pažadams vykdyti dar buvo 
mažai, bet galbūt jau spėjote 
nuveikti kažką reikšmingo šiuo 
klausimu?

– Galiu paminėti du dalykus. 
Tai – pradėtos „Juodelių“ gamyklos 
statybos, sukursiančios apie 100 
naujų darbo vietų, taip pat – ben-
dradarbystės centras „Spiečius“, 
skirtas smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimui bei plėtrai. Džiaugiuosi, 
kad bendradarbiaujant su koali-
cijos part neriais pavyko įtikinti 
Ekonomikos ir inovacijų ministe-
riją finansuoti „Spiečiaus“ projektą 
Marijampolėje. Jame pradedantieji 
verslininkai galės nemokamai gauti 
darbo vietą, verslo konsultacijas.

Taip pat aktyviai dirbame dėl ga-

limybės plėsti Marijampolės laisvo-
sios ekonominės zonos infrastruktū-
rą. Į plyną lauką investuotojai ateiti 
nenori – reikalinga infrastruktūra, 
kurią išplėsti ketiname pasinaudoję 
ES lėšomis.

Norėčiau paminėti ir švietimo 
sritį. Mano tikslas – pasiekti, kad 
visos švietimo įstaigos Marijam-
polėje būtų vienodai geros, kad 
nebūtų sakoma, jog viena mokykla 
ar darželis geresnis už kitą. Aktyviai 
dirbu su ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis. Dabartinė situacija dėl 
vietų darželiuose ženkliai page-
rėjusi, tačiau vis dar nėra tobula. 
Visi vaikai turi turėti galimybę eiti 
į darželį. Tai – principinė mano 
nuostata. Vos tik buvau išrinktas, 
priėmiau galbūt nepopuliarų, ne 
visiems patikusį, tačiau labai reika-
lingą sprendimą perkelti pradines 
klases iš Mokolų mokyklosdarželio 
į „Šaltinio“ progimnaziją ir vietoje 
jų įsteigti 3 naujas ikimokyklinio 
amžiaus grupes. Eidamas susitikti 
su perkeliamų mokinių tėvais žino-
jau, kad siūlymas bus kritikuojamas, 
bet aš nebijau nepopuliarių ir kartu 
neišvengiamų sprendimų. Aš noriu 
būti sąžiningas prieš viešąjį interesą 
– savivaldybės augimas ir jos pers-
pektyvos man svarbiausia.

– Jums pradėjus vadovauti 
savivaldybei akivaizdžiai suakty-
vėjo komunikacija socialiniuose 
tinkluose. Talpinate ten labai 
daug informacijos, skleidžiate 
žinią apie kiekvieną atliktą dar-
bą, dalijatės fotografijomis. Ko 
siekiate intensyvia informacijos 
sklaida?

– Noriu, kad žmonės matytų, kas 
vyksta. Kuo daugiau informacijos, 
tuo mažiau interpretacijų. Trūkstant 
žinių, gyventojai pastabas pradeda 
reikšti post factum.  Kai apie planus, 
veiklas kalbame daug, viešai ir 
garsiai, didesnė galimybė sulaukti 
grįžtamojo ryšio, kuris padeda vesti 
dialogą. Tiesa, reikia pripažinti, kad 
viešumas ne visada išeina į naudą. 
Kartais pagalvoju, geriau nieko 
neskelbtumėme – mažiau kritikos 
būtų. Tačiau mano pozicija tokia: 
geriau kritikuoja, tačiau žino, kas 
vyksta. Nebijau kalbėtis, aiškintis, 
žiūrėti vadinamai tamsai į akis. 
Prob lemų ignoravimas, bėgimas 
nuo jų geresnių rezultatų neduotų.

– Mero postas – kol kas aukš-
čiausia pozicija Jūsų karjeroje. Ar 
nemanote, kad šis pasiekimas, taip 
pat buvimas politikoje gali Jus 
sugadinti: leisti išpuikti, perdėtai 
didžiuotis, tapti arogantišku?

– Žmonės, kuriuos buriu aplink 
save, tiek draugai, tiek kolegos, yra 
labai kritiški. Neabejoju, kad jei 
imčiau gesti, didžiuotis arba pui-
kuotis, jie mane apie tai perspėtų. 
Tik aš netikiu, jog kada nors taip 
nutiks. Laikausi tam tikrų principų, 
esu nubraižęs sau raudonas linijas, 
kurių nevalia peržengti. Nenorėčiau 

profesinę veiklą vystyti taip, kad 
vėliau būtų gėda išeiti į gatvę ar ne-
galėčiau žmonėms į akis pažiūrėti. 
Politikoje jaučiuosi gerai, man čia 
patinka, bet suprantu, kad viskam 
yra pradžia ir pabaiga. Valdžia ar 
postais nesididžiuoju. Vertinu tai 
kaip įrankį, padedantį įgyvendinti 
ir skleisti idėjas, dirbti visuomeni-
niam labui.

– Kad jau užsiminėte apie 
pabaigą, galbūt įsivaizduojate, 
kas galėtų būti ir kokiomis sa-
vybėmis turėtų pasižymėti Jūsų 
pamaina?

– Norėčiau, kad tai nebūtų už 
mane prastesnis žmogus. Save 
laikau moderatoriumi, kuris girdi 
visas puses ir priima teisingus spren-
dimus. Tikiu šia savivaldybe, noriu, 
kad ji eitų į priekį. Todėl sakau, kad 
įpėdinis turėtų būti inovatyvus, mo-
dernus, kad į priekį sparčiu žingsniu 
galėtų ir gebėtų eiti pats ir tuo pačiu 
ten vestų savivaldybę. Norėčiau, 
kad į politiką ateitų šviesūs, sąži-
ningi, nebijantys kelti ir siekti tikslų 
žmonės. Svarbu, kad jie paisytų ne 
savo, o visuomenės gerovės, savi-
valdybės intereso. Tokiems vietą 
užleisčiau ramiai.

– Ar su Jūsų naujomis pareigo-
mis jau susigyveno šeima?

– Žmona su mano darbo specifi-
ka apsipratusi seniai. Kai susipaži-
nome, politikoje jau dalyvavau, to-
dėl ji žinojo ko tikėtis. Taip, naujos 

mas; 12 val. – Žolinės atlaidų šv. 
Mišios Šv. Kazimiero bažnyčio-
je; 12.45 val. – Žolinės apeigos 
šventoriuje.

Koncertuos Marijampolės KC 
Baraginės skyriaus jaunimo kapela 
„Svaja“.

„Suvalkiečio“ informacija

pareigos reikalauja daugiau mano 
laiko, tačiau skrupulingai planuo-
jant šeimai jo atitenka pakankamai. 
Stengiuosi, kad jo visiškai pakaktų 
augančiai dukrai. Manau, sekasi 
gana gerai, nes laiko pabūti kartu 
randame užtektinai. 

– Pasidalinkite ateities planais. 
Kokius darbus planuojate arti-
miausiu metu?

– Laukia nemažai iššūkių. Rei-
kia peržiūrėti daug sričių: švietimo, 
kultūros, sporto. Privalome apsi-
spręsti ar tikrai visko, ką turime, 
mums reikia. Artimiausiu metu 
rengiuosi atlikti savivaldybės įs-
taigų struktūros analizę, suprasti, 
kas reikalinga, kas ne, ko galima 
atsisakyti, ką reikalinga sukurti. 
Infrastruktūros prasme Marijampolė 
atrodo laba gerai – atitikmenų Lietu-
voje jai nėra. Tačiau jai gyvybiškai 
reikia kokybinio proveržio. Mums 
svarbu pritraukti ir sugrąžinti į 
Marijampolę iš čia išvažiuojančius 
perspektyvius, protingus žmones. 
Esu pasiryžęs padaryti ir darau 
viską, kad Marijampolės savival-
dybė būtų ir taptų patrauklia vieta 
gyventi, kurti, tobulėti ir augti.

– Dėkoju už pokalbį. Linkiu 
neprarasti ryžto ir užsidegimo 
tolimesniame darbe. 

Kalbėjosi
Rita LIŽAITYTĖ

P. ISODOS asmeninio 
archyvo nuotrauka

Meškučiuose
Rugpjūčio 11 d., sekmadienį, 

12 val. – dviračių žygis, skirtas 
Meškučių kaimo 335 metų sukak-
čiai (nuo bendruomenės namų).

17 d., šeštadienį, 18.30 val. 
– malda su kunigu Audriumi Ku-
rapka prie kaimo kryžiaus; 19 val. 

– koncertas bendruomenės aikštėje. 
Dalyvaus: MKC modernaus folk
loro grupė „Balti vėjai“, vokalinis 
ansamblis „Žiedė“, country kapela 
„Jovarai“, Santaikos liaudies šokių 
kolektyvas „Narpulis“, Juozo Ka-
valiausko ir Rasos Navakauskienės 
duetas, Donalda Meiželytė, grupė 
„Husarai“.

Balsupiuose
Rugpjūčio 14 d., trečiadienį, 19 

val. Balsupių bendruomenės namų 
kiemelyje prasidės šventė „Daino-
mis, šokiais ir žolynais apipinta“. 

Linksmins ir pačius linksmintis 
kvies Marijampolės KC country 
kapela „Jovarai“, Želsvos skyriaus 
vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas 

„Žaltytis“, Balsupių skyriaus mo-
terų vokalinis ansamblis „Balsė“, 
Marijampolės TAU folkloro ansam-
blis „Senapilė“, grupė „Mergaitės iš 
„Majemio“.

Igliaukoje
Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, 

bažnyčios šventoriuje – Žolinės 
šventė. 11.30 val. – vainiko pyni-

Vasaros  šventės  nuobodžiauti  neleis...Kviečiame 
 dalyvauti
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Čia  MŪSŲ  Sūduva

Nepavyt dienų tekėjimo spartaus,
Neišsaugot saulės stebuklingo rūmo...

II
Sukruskime visi! Jau baigias vasara!
Į Rudenį varteliai atkelti.
Nubyra dienos tarsi vaiko ašaros.
Nekaltinkim dėl to savęs. Mes nekalti.
Eikliais žirgais jau vasaros vežimą
Beširdis Laikas vėl kažkur išveš.
Kodėl ir vėl į širdį smelktis ima
Juodasis Liūdesys? Jį vėl priglausiu aš.
Suspėkim pasidžiaugt, dar žydi gėlės,
Vanduo malonus ir vaiskus dangus.
Spalvingą vėliavą aukštai iškėlęs,
Rugpjūtis vėl keliauja per rugius.
Prie vartų jau Ruduo. Jis beldžias tyliai,
Nedrąsiai, tarsi nekviestas svetys.
Lietaus lašais į mus prabilęs,
Nuplaus neišsipildžiusias viltis…

Kaip labai pasiilgau Bacho – 
švelnios ir harmoningos smuikų 
dermės! Išgirstu motyvą, rodos, 
visa į jį sulįsčiau – taip ten viskas 
puiku. Dievinu dievinu senąją kla-
siką! Bachas. Vivaldis. Hendelis. 
Haidnas... Įstabusis Telemano kon-
certas fleitai ir čembalui... Tai tik 
dalis to amžino grožio, kuris visada 
žavėjo ir žavės mano protą. Glinka. 
Rachmaninovas. Šopenas. O kam 
gali nepatikti Šostakovičius – jo 
taurusis Noktiurnas, kai švelniai, 
išdidžiai ir tragiškai vilnija violoče-
lė, glosto, harmonizuoja, skaidrina, 
kilnina, veda į ten, kur (pasak vieno 
mąstytojo) „Yra žmonių jausmų 
šaknys“...

Menas ir meilė – tai vienintelė 
Žemė, kur iš tikrųjų gali išsiskleisti 
žmogaus sielos gėlė.

~ ~ ~
Kaip skirtingai leista kalbėti 

apie tą patį pasaulį!
Pamačius peržydėjusią papu-

rusią pienę, galima ją pavadinti 
tik labai primityviai – paprastąja 
kiaulpiene... 

Ir galima pasakyti taip, kaip 
talentingai parašyta Salomėjos 
Nėries poezijoje: „Piene, piene, 
nuostabi gėlele,/ Ko tu rymai vėjų 
pabarėly?“ (atrodo, lyg kalbėtume 
apie visai skirtingus dalykus).

Beveik visi iš mūsų, žvelgdami 
į dausų debesiją, taip ir manome, jog 
dangumi plaukia debesys, o kažkas 
gelmingiau pagalvojo ir pasakė, jog 
tai visai ne debesys – tai „Viešpaties 
kojų keliamos dulkės...“

Jei žmonės mokėtų analizuoti 
mintis, jie išsyk pažintų tuos, kurie 
tas mintis pasakė. Juk mintys – tai 
raktai, galintys atverti dvasios duris, 
už kurių jos ir gyveno, prieš iš ten 
išeidamos.

Ar jums neatrodo keista (ir 
kvaila), kad žodis meilė pernelyg 
jau dažnai saistomas su aistromis, su 
kūno geismais? Negi pasaulis – vien  
tik jaunikiai ir nuotakos?! Dieve, 
juk žinai, kad yra daug didingiau, 

daug įvairiau, dvasingiau ir tyriau. 
Juk yra ir kitokie žmogiški natūralūs 
jausmai, kurie nieko bend ro neturi 
su aistromis. Tik kodėl taip mažai 
kalbama apie vaikų meilę ir pagarbą 
tėvams, draugų meilę, švelnumą 
draugams, brolybės jausmą, sielų 
seserystes? Juk tai gyvenime užima 
tokią svarbią vietą, ir taip gražu! O 
jei mes kuo dažniau išpažintume 
artimiesiems savo tyrus jausmus! Jei 
bučiuotume savo Tėvams rankas, jei 
draugė nesidrovėtų apglėbti drau-
gės, bičiulis bičiulio, brolis brolio, 
– kaip pasikeistų pasaulis, kiek daug 
pasislinktų pozityviojon pusėn: 
padaugėtų jame ir pasitikėjimo, 
ir palaimos, ir pačiam gyvenimui 
pagarbos. Deja...

Neretai mes gėdijamės savo šiltų 
jausmų, esame banalūs ir baikš-
tūs tarsi psichologiniai paaugliai, 
įstrigę ribotumo rėmuose, net su 
mus mylinčiais elgiamės santūriai, 
šaltai, paprastai – taip, tarsi netu-
rėtume pačios gražiausios žmogui 
Dievo duotos dovanos – išmintim 
išmaitintų, šventų, švarių švelnumo 
šaknų...

I
Paskutinis vasaros mėnuo
Su vos juntamu rudens atsidūsėjimu.
Pilnas laiko lyg vandens dubuo.
Jį ištaškėm, pasidžiaugti nesuspėjome.
Nužydėjo viltys gėlėmis,
Nunešė svajas pietinis vėjas.
Vasaros darbai debesimis
Nuplaukė, net vykdyt nepradėjus.
Liūdna matant nukirstus rugius,
Kupeton sukrautą kvapnų šieną.
Vis dažniau apniūkstantis dangus,
Vis trumpėjančios, dar šiltos dienos.
Ir nostalgiški rugpjūčio vakarai,
Ir rūkai lyg piene paskandinantys.
Kaip prie laužo būdavo gerai
Pasėdėti, nuo uodų vis ginantis...
Visko buvo: saulės ir lietaus.
Paukščių klegesio, gėlių margumo.

Česlova JAKŠTYTĖ

Eseistiniai  užrašai  iš  knygos  „Širdies  
švelnumo  štrichai“

~ ~ ~
Kūnas – vešli virkščia, kuri 

želia ir žydi. Dvasia – nematoma, 
bet ji ir yra tai, dėl ko tos virkščios 
vejas, vargsta, nudžiūsta.

Ir neišmintinga sakyti, jog 
senat vė nėra graži. Palyginki-
te savimi pakiliai patenkintus, 
išpuoselėtus, o iš tikrųjų tuščia 
banalybe dvelkiančius jaunų gra-
žuolių veidelius, žvelgiančius iš 
televizijos ekranų ar žurnalų vir-
šelių, su garbaus amžiaus Motinos 
Teresės veidu ir neabejodami (nors 
ir nustebę) turėsite sutikti, jog gra-
žesnis yra šis – kupinas kantrybės, 
gerumo, išminties, atlaidumo, 
atjautos. Jos ryškios raukšlės, at-
sispindinčios iš sielos gelmių, yra 
tarsi dangiška puošmena... Kaip ir 
mums artimiausių žmonių – mūsų 
Motinų – raukšlės. Atrodo, Dieve, 
jau beveik viską baigia pasiimti 
negailestingas laikas – likę tik pa-
vargusios akys, tik sausi stabarėliai 
iš kažkada žaliavusių ir žydėjusių 
šaknų... Bet koks tas metų naštos 
slegiamas žmogus yra brangus! 
Koks tas veidas mielas – už jokį 
pasaulyje grožį jo neatiduotum, dėl 
jokių turtų neišsižadėtum!

O taip: žmogų mylim už gilią 
sielą, o ne už jaunas dienas...

~ ~ ~
Kas lieka iš dviejų žmonių 

bičiulystės, broliško bendravimo, 
kuris baigiasi santykių suirimu, kai 
iki šiol gerbto ir branginto draugo 
(ar draugės) pasijuntame palikti 

gyvenimo pusiaukelėje? Tarsi ir 
nieko nebelieka, nes bičiulystės 
ateities nebuvimas sunaikina net 
ir pačią puikiausią tos pažinties 
praeitį... Tenka kurį laiką kęsti 
kartėlį, apmaudą, skausmą. Vėliau 
palaimini mintimis tokį žmogų, tar-
si išbrauki iš savo širdies. Patirties 
pamokytas, nuo šiol mąstai taip: 
tikru draugu tegali vadintis tik tas, 
kuris mus palydi iki pat kapo; net 
ir Amžinybėje su tokiu žmogumi 
norėtum susitikti – ir jį, ir kitus 
nuostabius bičiulius. Bet tarp tų 
– mums ištikimų – žmonių tikrai 
nenorėtume susitikti draugo, kuris 
mus paliko pusiaukelėje.

~ ~ ~
Tarp vyro ir moters, vienas ki-

tam jaučiančių palankumą, gražiau-
sias ir patvariausias yra toksai sielų 
sąskambių statinys, kuris iškyla ant 
tvirtų pagarbos pamatų – tyrumo ir 
pagarbos. Jei nuodėmė nugali tas 
dvi širdis, jos pasidaro panašios į 
nušalnojusias gėles – tyrumas iš-
lieka, bet tik šaknyse. Ir reikia daug 
laiko, kuris galėtų vėl atkurti buvusį 
žiedų žavesį. Tik skaisčius sielų 
sąlyčius sunkiai nugali net ir ilgi 
dešimtmečiai. Nuodėmingo bučinio 
atmintis trumpa. O meilės jausmo 
svaigus suplastėjimas, teišreikštas 
vos viename ilgame vyro žvilgs-
nyje, pilname pagarbos ir sielos 
glamonės, moters širdyje gali išlikti 
iki pat gyvenimo pabaigos...

Ričardo PASILIAUSKO 
nuotrauka

Labai pasikeitė Kazliškių kaimo 
(Kazlų Rūdos seniūnija) kraštovaiz-
dis: dar prieš 40–50 metų čia gyveno 
vietos žmonės, augino gyvulius, ve-
šėjo pievos ir javų laukai, o vieninte-
lis kelias nebuvo apaugęs didžiuliais 
medžiais ir krūmais… Dabar kitaip: 
senieji gyventojai iškeliavo ir jau 
tikroje girioje kuriasi naujakuriai, pa-
vargę nuo miesto šurmulio mėgaujasi 
tyla, ramybe. Kas nors gali pamanyti: 
tikras užkampis, tačiau rugpjūčio 
mėnesį į šį, atrodytų, pamirštą žemės 
kampelį iš visų Lietuvos kraštų plūs-
ta žmonės. Vieni – automobiliais, 
kiti – traukiniu iki Kazlų Rūdos, o po 

to keletą kilometrų eina pėsčiomis. 
Kokia Kazliškių trauka?

2004 metais muzikanto ir mo-
kytojo Agniaus Rušio dėka gimė 
festivalis „Bardų naktys“ (vėliau 
pavadintas „Baltos naktys“), pra-
sidėjęs klojime ir vėliau tapęs di-
džiule švente, kvietusia žmones iš 
visos šalies. Tokiam nepaprastam 
renginiui jau reikėjo scenos. Ir 2003 
metais susikūrusiai Kazliškių kai-
mo bendruomenei, vadovaujamai 
Kęstučio Kirnos, tai nebuvo neį-
veikiama užduotis: scena pastatyta 
2008aisiais. 2011 metais įkurtas 
Kazliškių jaunimo klubas „Largo“, 

rengiantis gyvos muzikos festivalį 
„Ką galvoja muzika“. „Largo“ 
savo veiklą kreipia į visos Lietu-
vos muzikinę ir kūrybinę kultūrą, 
organizuoja koncertus, seminarus, 
spektaklius, poezijos skaitymus, 
dailininkų plenerus. 

Ne kiekvieni metai būdavo sėk
mingi žiūrovų gausa. O kadangi per 
Žolinę (prieš šią šventę vykdavo 
festivaliai) visada pliaupia lietus, 
šiemet nuspręsta į šventę žmones 
kviesti rugpjūčio pradžioje. 

(Nukelta į 6 psl.)
Ričardo MARTINKAUS 

nuotrauka 

Rugpjūtis

Sūduvos  krašto  etnokultūros  akcentai

Kazliškių  bardų  scena  atgimsta!

Ugninis žaltys nušvietė rugpjūčio vakarą...

Aldona MURAUSKIENĖ
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Reabilitacijos  įstaigos  nėra  skirtos  poilsiui
(Atkelta iš 3 psl.)

Į stacionarines medicininės 
reabilitacijos įstaigas vaikus iki 8 
metų gali lydėti slaugantis asmuo. 
Jei vaikui daugiau nei 8 metai, 
kartu su juo galima vykti tik tuo 
atveju, jeigu jis yra neįgalus arba 
taip nusprendžia gydytojų konsul-
tacinė komisija. Šiais atvejais PSDF 
biudžeto lėšomis apmokamos ne tik 
vaiko reabilitacijos paslaugos, bet 
ir jį slaugančiojo nakvynė bei mai-
tinimas. Tos pačios šeimos vaikus 

(Atkelta iš 3 psl.)
Todėl bandoma ieškoti pigesnių 

būdų – yra internetinių svetainių, 
paremtų tuo pačiu principu: prisi-
jungęs pacientas gauna virtualius 
patarimus, ką jam daryti, matomas 
miego dienynas. Bandoma kurti ir 
visokių išmaniųjų programėlių, ku-
rios padėtų formuoti sveikus miego 
higienos įpročius. Kas tai?

Miego reguliarumas. Darbo 
diena ar savaitgalis, reiktų eiti gultis 
ir keltis tuo pačiu metu. Geriausia 
užmigti iki 11 valandos, nes tada 
pradeda skirtis melatoninas, ir 
pabusti surinkus reikiamą valandų 
kiekį.

Pogulio miegas. Klaidinga ma-
nyti, kad neišsimiegojus kitą naktį 
„atsigriebiama“ ilgiau pamiegojus. 
Jei prastai miegota naktį, galima 
numigti iki valandos trukmės po-
gulio miego. Tik jis turi būti ne per 
vėlyvas – bent 5 val. iki vakarinio 

Miego  sutrikimų  kaltininkas  –  
miego  higienos  nesilaikymas

Jokia čia paslaptis, kad kyšis so-
vietmečiu nebuvo laikomas nusikal-
timu, tai buvo kaina, kurią reikėjo 
susimokėti norint gauti, pavyzdžiui, 
kai kurių maisto produktų ar vaistų. 
Tačiau šiandien jau vertinama ir 
reali kyšininkavimo keliama grėsmė 
valstybės ekonominei, socialinei ir 
kultūrinei raidai. 

Įvertinus visas rizikas ir galimas 
pasekmes, prasidėjo aktyvi kova 
su korupcija. Rengiami ir nuolatos 
tobulinami teisės aktai, įstatymai, 
korupcijos prevencijos programos, 
projektai, vykdomos socialinės 
akcijos ir iniciatyvos, ypač didelį 
dėmesį skiriant sveikatos apsau-
gos sektoriui. Kokių teigiamų 
rezultatų pavyko pasiekti? Pasak 
antikorupcijos ekspertės dr. Eglės 
KavoliūnaitėsRagauskienės, vie-
na iš veiksmingiausių priemonių 
kovoje su korupcija yra viešumas, 
ne tiek pačių korupcinių atvejų vie-
šinimas, kiek procedūrų bei finansų 
skaidrumas. 

„Kalbant apie sveikatos apsau-
gos sektorių, tai pacientams svarbu 
žinoti, kokias paslaugas ir kokioms 
sąlygoms esant jie turi teisę gauti, 
ir kad jos nepriklauso nuo gydy-
tojo požiūrio ar nuotaikos“, – sako 
mokslininkė ir priduria, kad prie 
didesnės pažangos korupcijos pre-
vencijos srityje reikėtų priskirti 
gydytojų ir farmacininkų santykių 
skaidrinimą.

Svarbu gyventojų 
sąmoningumas 

Nors kelias dar ilgas ir kliūčių 
jame vis dar pasitaiko, teigiami 
rezultatai tik įrodo, kad einama 
teisinga linkme. Gegužės mėnesį 

visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centrui „Vilmorus“ atlikus 
reprezentatyvią visuomenės nuo-
monės apklausą, paaiškėjo, kad 
ketvirtadalis apklaustųjų (25 proc.) 
praneštų apie pastebėtą korupciją 
gydymo įstaigoje. Praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį tokių apklaustųjų 
buvo 19 proc. Kad rezultatai būtų 
dar labiau džiuginantys, gyventojai 
turi suprasti, kad juos iš tiesų gydo 
ne kyšis ir ne dovanos, o gydytojų 
kvalifikacija. 

„Kai gydytojas viską padaro 
taip, kaip priklauso pagal teisės 
aktus bei jo vykdomas funkcijas 
– materialios formos padėka nerei-
kalinga. Būtent tokių atvejų ir yra 
daugiausia – žmonės jaučiasi sko-
lingi už tai, į ką jie ir taip turi teisę 
arba turėtų turėti teisę, nes gaunama 
paslauga yra apmokama valstybės 
arba paties asmens jam sumokant 
privalomojo sveikatos draudimo 
įmoką. Apie tai reikėtų šviesti 
visuomenę – gaudamas gydymo 
paslaugą asmuo negauna malonės, 
tai jo teisė“, – pabrėžia ekspertė E. 
KavoliūnaitėRagauskienė. 

Padėka atviruku
Visai neseniai daugelyje šalies 

poliklinikų ir ligoninių vyko socia-
linė akcija „Nekišk kyšio. Padėkok 
medikui“, kurios metu pacientai, 
norintys padėkoti medikui, galėjo 
padėką išreikšti žodžiais – juos 
užrašyti ant specialaus atviruko ir 
pastarąjį įmesti į šalia esantį voką. 

Pasitaiko pacientų, teigiančių, 
kad jie neduoda kyšių, o tiesiog 
padėkoja medikams už darbą, tačiau 
pagal Lietuvoje galiojančius teisės 
aktus, bet kokia dovana medikui 

– nusikaltimas, už kurį gresia bau-
džiamoji atsakomybė ir duodančia-
jam, ir imančiajam. Žinoma, yra 
gyventojų, ypač vyresnio amžiaus 
žmonių, nesugalvojančių, kaip be 
„vokelio“ ar „kavos“ būtų galima 
padėkoti, todėl buvo siūloma padė-
ką išreikšti atvirlaiškyje. 

Geroji korupcijos 
prevencijos patirtis 

Siekdamos mažinti korupciją 
gydymo įstaigos vykdo įvairias 
veiklas. Marijampolės pirminės 
sveikatos priežiūros centras (PSPC) 
– nedidelė įstaiga, kurioje kyši-
ninkavimo tikimybė galbūt ir nėra 
didelė, tačiau kova su korupcija 
vyksta.

„Kadangi esame maži, daug 
projektų ar iniciatyvų įgyvendin-
ti dar neteko, bet Marijampolės 
PSPC džiaugiasi prisidėjusi prie 
informacinės kampanijos „Nekišk 
kyšio. Padėkok medikui“. Akcijai 
pasibaigus, visi šeimos, vaikų ligų 
gydytojai ir medicinos darbuotojai 
buvo be galo dėkingi pacientams 
už nuoširdžiai išreikštas padėkas. 
Įstaigos direktorė atvirlaiškius įteikė 
kiekvienam darbuotojui asmeniškai 
per darbuotojų susirinkimą.

Be viso to, siekiant sužinoti ir 
įvertinti pacientų nuomonę apie 
korupciją ir jos apraiškas įstaigoje, 
kasmet atliekame anoniminę pacien

Mokslininkė:  „Susirgus  gydo  
mediko  kvalifikacija,  o  ne  dovanos“

tų apklausą, o 
informaciniuo-
se stenduose ir 
i n t e rne t i nė j e 
svetainėje skel-
biame atminti-
nę, kurioje ga-
lima rasti visą 
i n f o r m a c i j ą , 
padėsiančią su-
sidūrusiems su 
kyšininkavimu 
 – kaip jį identi-
fikuoti, kam pra-
nešti, kur kreip-
tis ir kas už tai 
gresia duodan-
čiam ir iman-
čiam“, – sako 
Marijampolės 
PSPC už korup-
cijos prevenciją 
atsakinga Sigita 
Valukonienė. 

Atsakingi visi
Akivaizdu, jog gyventojai turi 

suprasti, kad korupcijos egzistavimas 
Lietuvoje nėra tik valstybės institu-
cijų atsakomybė. Kiekvienas pilietis 
prisideda prie kyšininkavimo pliti-
mo, net jei ir pats to nedaro, tačiau 
toleruoja kitų nederamą elgesį. Nuo 
šiol visi, kurie susidūrė su korupcija 
sveikatos priežiūros sektoriuje, gali 
apie tai iškart pranešti telefonu 112. 

Jeigu to padaryti negalėjote iškart, 
tuomet rekomenduojama kreiptis į 
Sveikatos apsaugos ministeriją ar 
Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Informacija parengta bendradar-
biaujant su LR sveikatos apsaugos 
ministerija, kuri įgyvendina Eu-
ropos socialinio fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės lėšomis 
finansuojamą projektą „Korupcijos 
prevencijos didinimas sveikatos 
apsaugos sektoriuje“.

Užs. 899.

Korupcijos prevencijos specialistė E. Kavoliūnaitė-
Ragauskienė.

vienu metu gali lydėti tik vienas 
slaugantis asmuo.

Siuntimo dokumentus sutvar-
ko siunčiantis gydytojas kartu su 
teritorine ligonių kasa. Jeigu reabi-
litacija yra reikalinga nedelsiant, o 
siunčianti gydymo įstaiga yra išnau-
dojusi šioms paslaugoms numatytas 
lėšas, reikiamos paslaugos vis viena 
bus suteiktos. Tačiau gydymo įstai-
ga turi suderinti motyvuotu prašy-
mu paciento siuntimą medicininei 
reabilitacijai.

miego.
Tinkama aplinka. Reikėtų mie-

goti vėsioje, išvėdintoje, tamsioje 
patalpoje. Bent kelios valandos iki 
miego neturėtų būti vartojami kofei
no turintys produktai, nikotinas, al-
koholis. Nereikėtų sočiai prisivalgy-
ti, bet neiti į lovą ir tuščiu skrandžiu. 
Likus kelioms valandoms iki miego 
neblogai pasivaikščioti gryname 
ore, bet sporto klube intensyviai 
sportuoti nereikėtų.

Mažiau šviesos. Kelios valan-
dos iki miego stengtis nežiūrėti 
televizoriaus, nenaudoti išmaniųjų 
įrenginių. Jei reikia dirbti, bent 
pakeisti ekrano apšvietimą (yra jau 
instaliuotos ir papildomos progra-
mėlės, kurios gali padėti sumažinti 
dienos apšvitą pagal paros laiką). 
Miegamoje aplinkoje neturėtų 
būti jokių prietaisų, skleidžiančių 
vibruojančias bangas, tik paprastas 
žadintuvas.

(Atkelta iš 5 psl.)
Naujasis bendruomenės pirmi-

ninkas Ričardas Martinkus kvietė 
atvykti į Kazliškius, dainuojamo-
sios poezijos vakarą „Kai sirpsta 
vyšnios Suvalkijoj“ rugpjūčio 3 
dieną – kvietė šeimas su vaikais 
ir draugais. Ir šios muzikos fanai 
važiavo automobiliais, dviračiais, 
keturračiais, ėjo pėsti. Tik atvyku-
sieji, o ypač R. Martinkus, pasigedo 
dabartinių Kazlų Rūdos savivaldy-

Kazliškių  bardų  scena  atgimsta!

Kas  įsikurs  naujuose  statiniuose?

Žemaitės gatvėje Jehovos liudytojų salė beveik baigta statyti. Tokių 
pat pastatų Lietuvoje iškilo bent keletas.

bės administracijos atstovų, Tarybos 
narių, nes buvusieji miesto vadovai 
ir domėjosi, ir dalyvavo, ir rėmė 
tokias gražias iniciatyvas. Šiemet 
nei dalyvavo, nei rėmė... Tačiau 
bendruomenė rado išeitį: pagelbė-
jo uždarosios akcinės bendrovės 
„Migva“, „Kirvilė“, „Jūrės medis“, 
„Remavita“. 

...Tikrai verta buvo nepatingėti 
ir išsiruošti į bardų pamėgtą Kazliš-
kių kaimą, nes dainavo, šėlo, grojo 

fleita Neda Malūnavičiūtė, gitara ir 
balsu jai pritarė Olegas Ditkovskis. 
Neda žarstė komplimentus tokiai 
nepaprastai, nuoširdžiai, atidžiai 
publikai ir vis kartojo, kad čia jiems 
labai gera. Šiems atlikėjams išvy-
kus, gitara pritariant dainavo Rokas 
Povilius ir grupės „Dovydas prieš 
Galijotą“ nariai. Vakarėjant buvo 
ugniai atiduota skulptūra iš šiaudų 
„Ugninis žaltys“, kurią, vadovaujant 
menininkui Žilvinui Pranui Smals-
kui iš Anykščių, kūrė Jūrės kaimo 
vaikai su mamomis.

Saulė BERŽINYTĖ

(Atkelta iš 1 psl.)
Planuojama, jog pirmame aukšte 

įsikurs prekybos salė, kurioje bus 
prekiaujama automobilių dalimis, 
antrame aukšte svarstoma įkurti biu-
rus. Žemaitės gatvėje, A. Bekerio ži-

niomis, statoma konferencijų salė.
Marijampoliečiai kalba, kad 

minimoje konferencijų salėje įsikurs 
Lietuvos Jehovos liudytojų religinė 
bendruomenė. Susisiekus su jų 
visuomenės informavimo tarnybos 

atstovu Andrejumi Pakulinu paklau-
sėme, ar kalbos ne iš piršto laužtos. 
Jis patikino, kad Žemaitės gatvėje, 
greta prekybos centro „Lidl“, iš 
tiesų statoma Jehovos liudytojų 
salė. Pašnekovo teigimu, pastate 
bus rengiamos Jehovos liudytojų 
sueigos. Paklausus, ar objektą ga-
lima pavadinti maldos namais, A. 
Pakulinas paaiškino, kad „Užrašas 
ant pastato bus „Jehovos liudytojų 
Karalystės salė“. Jehovos liudytojai 
savo maldos namus vadina Karalys-
tės salėmis, kadangi vienas iš svar-
biausių Šventojo Rašto mokymų 
yra mokymas apie Dievo Karalystę. 
Mūsų sueigų paskirtis yra tyrinėti 
Šventąjį Raštą, mokyti žmones tai-
kyti jo patarimus savo gyvenime.“ 
Jehovos liudytojų atstovas tikino, 
kad objekto statybas planuojama 
užbaigti šį mėnesį, tačiau oficialaus 
atidarymo data dar nėra žinoma.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos
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6.05 Beatos virtuvė. 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30, 15.25 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Brolių Grimų pasa-
kos. „Šešetas traukia per 
pasaulį“.
10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika.
13.50 „Mis Marpl“.
15.43, 20.25 Loterija.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Istorijos detektyvai. 
16.45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. Są-
jūdis“.
22.50 „Melo išradimas“ 
(komedija).
0.30 „Miestiečiai“ (ko-
medija). 

6.25 Animacija.
9.30 „Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas“ (ani-
macinis).
11.15 „Gyvenimas ant 
ratų“ (komedija).
13.20 „Rembo sūnus“ (ko-
medija).
15.15 „Fantomas“ (ko-
medija).
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 „Geležinis žmogus“ 
(nuotykių).

6.05 Gyvenimas. 
7.00, 15.25 Klausimėlis.
7.15 Animacija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30, 15.45, 
17.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13.50 „Džesika Flečer“.
15.43, 20.25 Loterija.
16.00 Sveikinimų kon-
certas.
18.00 „Euromaxx“.
18.30 Vakaras su Edita. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22.40 „Antikvariato pa-
slaptys“.
0.05 „Hobitas. Smogo dy-
kynė“ (fantastinis).

6.35 Animacija.
10.25 „Kas išgelbės Gulą“ 
(animacinis).
12.05 „Monte Karlas“ (ko-
medija).
14.20 „Mamos eina į trasą“ 
(komedija).
16.25 „Naujokė“ (kome-
dija).
18.30 Žinios.
19.30 „Užburtoji  Ela“ 
(nuotykių).
21.25 „Ponas ir ponia Smi-
tai“ (komedija).
23.50 „Pagirių žaidynės“ 
(komedija).
1.25 „Mirties lenktynės“ 
(veiksmo).

6.05, 8.30 Kvailiai šėlsta.
7.30 „Džiunglių princesė 
Šina“.
9.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas.
10.00 Geriausi šuns drau-
gai.
10.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.
11.45 Ekstremalūs išban-
dymai.
12.15 Būk ekstremalas.
12.45 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13.45 „Policijos akade-
mija“.
14.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.
18.20 Pavojingi kaimynai.
19.30 Muzikinė kaukė. 
2 2 . 0 5  „ D r ą s i a š i r d i s “ 
(veiksmo).
0.10 „Demonų miškas“ 
(siaubo).
1.55 „F. T. Budrioji akis“.

6.30 Animacija.
10.00 „Maisto kelias“. Lie-
tuva, 2019. 2 sez. 7 s.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Sarila. Prarastoji 
žemė“ (animacinis).
13.05 „Nimės sala“ (nuo-
tykių).
14.55 „Sugrįžimas į Nimės 
salą“ (nuotykių).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“. 
19.30 „Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“ (melo-

drama).
22.00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Serbi-
ja – Lietuva. Tiesiogiai.
0.00 „Aukšta klasė“ (dra-
ma).

6.05 Duokim garo! 
7.30 Kelias. 
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 ARTS21. 
8.30 Mažesnieji broliai.
9.00 Mano mama gamina 
geriau! 
10.00 Į sveikatą!
10.30 „Meno ritmai“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Opera „Manon“. 
14.10 Mes – Pasaulis.
15.20 Kultūrų kryžkelė. 
15.50 „Euromaxx“.
16.20 Klauskite daktaro.
17.10 Stilius.
18.05 Istorijos detektyvai. 
18.50 Mes nugalėjom.
19.20 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 „Gyvenk ir leisk 
mirti“ (trileris).
23.00 Tyli Madrido nakties 
muzika. 
23.45 ARTS21. 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Kam plėšytis?“ (dra-
ma).

7.20 Lietuvos mokslinin-
kai. 
7.55 Vyrų šešėlyje: Marija 

De NeriOginskienė.
8.30 „Padangių moterys“.
9.00 „Nuostabūs pojū-
čiai“.
9.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis.
11.00, 17.00, 23.00 Laiky-
kitės ten. 
12.00 „Inspektorius Lui-
sas“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00, 18.00, 20.00. 22.30 
Žinios.
16.30 Baltijos kelias.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. 
0.05 „Karo merginos“.

6.45, 12.15, 17.45 „Aklo-
ji“.
7.15 Pragaro katytė.
8.15 Daktaras Ozas. 
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.35, 18.50 Būrėja.
11.45 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
13.45 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė“.
15.45 „Širdele mano“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.15 „Begėdis“.
1.25 „Aeroplanas“ (ko-
medija).

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!

7.30 Ledo kelias.
8.30, 17.00 Sandėlių ka-
rai.
9.00 Nuo amato iki vers-
lo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Įspūdingiausios atos-
togų vietos.
10.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.
11.00 Azija iš paukščio 
skrydžio.
12.55 Didieji senovės sta-
tiniai.
14.00 Išlikimas.
16.00 Iš peties.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Miestas ar kaimas.
21.00 Žinios.
22.00 „Neištikimybė“ (tri-
leris).
0 .10 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“.

5.30 Kultūra plius.
6.00 Lietuvos pilietis.
6.30 Ūkio šefas.
7.00 Animacija.
15.00 Tavo augintinis.
15.30 Maisto kelias.
16.00 Topmodeliai.
17.00, 1.10 Šokiai!
19.00 „Kam ta meilė?“
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Žmogžudystė Bajo-
nėje“ (drama).
23.05 „Meilės priesaika“ 
(melodrama).

6.00 Info diena.
14.00, 20.00 Už vaikystę.
14.30, 0.00 KK2.
16.30 KK2 penktadienis.
18.00 Nuo... Iki... 
19.00 Gyvūnų policija.
20.30 Valanda su Rūta. 
22.00 Žinios.
23.00 Bus visko. 
0.30 Yra, kaip yra.

6.10, 17.55 „Keitė ir Leo-
poldas“.
8.35 „Šalutinis poveikis“.
11.00 „Ruduo Niujorke“.
13.15 „Penktasis elemen-
tas“.
15.40 „Džuli ir Džulija“.
20.05 „Vaikų darželio po-
licininkas“.
22.05 „Aleksandras“.
1.20 „Evoliucija“.

6.00, 13.25, 21.05 Angliš-
kasis biliardas.
11.00, 16.50, 1.20 Lengvoji 
atletika. Europos komandi-
nis čempionatas. 
12.25 Dviračių sportas. 
„Tour de Pologne“.
16.30 Sporto linksmybės.
21.00, 0.00 Sporto nau-
jienos.
23.00 Jojimas.
0.05 Šuoliai su slidėmis. 

7.00, 12.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Ap
žvalga.
7.30 Futbolas. UEFA Čem-

pionų lyga. 
9.40, 21.30 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Žur-
nalas.
10.10 Vokietijos taurė. 
12.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.
14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „West Ham“ 
– „Manchester City“. Tie-
siogiai.
16.50 „Crystal Palace“ – 
„Everton“. Tiesiogiai.
19.20 „Tottenham“ – „As-
ton Villa“. Tiesiogiai.
22.00 MXGP. Čekijos 
lenktynių apžvalga.
22.30 Vokietijos taurė. 

 
6.00, 13.00 Automobilių 
perpardavinėtojai.
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta?
8.30 Nebaigti inžinerijos 
projektai.
11.00 Muziejų paslaptys.
12.00 Gyvūnų istorijos.
16.00 Greitai ir triukš-
mingai.
17.00 Nesėkmių garažas.
18.00 Garažų auksas.
19.00 Turto gelbėtojai.
20.00 Senienų medžio-
tojai. 
21.00 Naminukės sezo-
nas.
22.00 Eskobaro milijonų 
suradimas.
23.00 Gyvačių medžio-
tojai.
0.00 Mirtinas laimikis.
2.00 Nemėginkite pakar-
toti.

21.55 „Nežinomas“ (tri-
leris).
0.10 „Kaulinis tomahau-
kas“ (drama).

6.30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas.
7.30 „Džiunglių princesė 
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Geriau vėliau, negu 
niekada. 
10.00 Geriausi šuns drau-
gai.
10.30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.
11.40 Ekstremalūs išban-
dymai.
12.10 Būk ekstremalas.
12.40 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13.40 „Policijos akade-
mija“.
14.40 Ekstrasensų mūšis.
17.15 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.
18.20 Pavojingi kaimynai.
19.30 „Šuo“.
21.50 „Juodasis sąrašas“.
22.50 „Karo vilkai. Likvi-
datoriai“.
0.00 „Įkaitų krizė“ (tri-
leris).
1.40 „Demonų miškas“ 
(siaubo).

6.30 Animacija.
9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk išmaniai.
10.30 „Bibliotekininkai“,
11.30 „Aštuonkojis Dipas“ 
(animacinis).
13.15 „Gerbėja“ (nuoty-
kių).
15.05 „Princas ir aš“.
17.25 „Už Kaukazo“. 

18.30 Žinios.
19.30 „Naktis muziejuje. 
Kapo paslaptis“ (nuoty-
kių).
21.25 „Purvini pinigai“ 
(mistinis).
23.35 „Nesunaikinamieji“ 
(nuotykių).
1.35 „Mačetė žudo“ (ko-
medija).

6.05 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016.
7.30 Kultūrų kryžkelė. 
8.30 Mažesnieji broliai. 
9.00 Vilniečiai. 
9.30 „Euromaxx“.
10.00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. 
10.30 Atspindžiai.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva, for-
ma. 
12.00 Lietuva mūsų lū-
pose.
12.30 „Neribotos žmogaus 
galimybės“.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Eurovizija 2019“. 
15.30 „Saros muzika. Šiuo-
laikinė klasika“.
15.45 Šventadienio min-
tys. 
16.10 Mokytojų kamba-
rys.
16.35 Mokslo sriuba.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su No-
meda. 
18.55 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasau-

liai.
21.55 Tarptautinis Klaipė-
dos violončelės festivalis 
2019. 
22.55 „Gyvenk ir leisk 
mirti“ (trileris).
0.55 „Antikvariato pa-
slaptys“.

7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Neprijaukinti“.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00, 17.00, 23.00 Laiky-
kitės ten. 
12.00 „Detektyvas Lin-
lis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.
16.30 Krepšinio pasau-
lyje.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė.
0.05 „Inspektorius Lui-
sas“.

7.05, 17.45 „Akloji“.
7.35 Pragaro katytė.
8.35 Daktaras Ozas. 
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.55 Už vaikystę. 
11.25, 18.50 Būrėja.
12.00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12.30 Džinas Italijos pa-
krantėje.
13.00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
13.30 Sveikinimai. 

15.45 „Širdele mano“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.
21.00 „Aš gyvas“. 
22.35 „Alfis“ (komedija).
0.40 „Aeroplanas“ (ko-
medija). 

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!
7.30, 16.00 Iš peties.
8.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00, 17.00 Sandėlių ka-
rai.
10.55, 13.00 Didieji seno-
vės statiniai.
14.05 Išlikimas.
15.00 Aliaskos geležin-
keliai.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
22.00 Nakties TOP. Va-
sara.
22.30 „Aukščiausia pava-
ra“ (komedija).
23.55 „Neištikimybė“ (dra-
ma).
1.50 „Beždžionių planeta“ 
(nuotykių).

5.25 Lietuvos pilietis.
5.55 Tavo augintinis.
6.25, 15.00 Džeimio Oli-
verio patiekalai per pus-
valandį.
6.55, 8.00 Animacija.
7 .30 Ką pasakė Kakė 
Makė?
15.30 Maisto kelias.
16.00 Topmodeliai.

17.00, 1.00 Šokiai!
19.00 „Kam ta meilė?“
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Vasara Floridoje“ 
(nuotykių).
22.55 „Žmogžudystė Bajo-
nėje“ (drama).

6.00 Apie žūklę.
6.30 Valanda su Rūta.
8.00, 21.00 Bus visko.
9.00, 0.00 KK2.
11.00, 19.30, 0.30 Nuo... 
Iki... 
12.00 Už vaikystę.
12.30 Yra, kaip yra.
16.30, 20.00 Gyvūnų po-
licija.
17.30, 2.00 KK2 penkta-
dienis.
22.00 Žinios.
23.00 Galiūnai.

6.10, 17.40 „Laivų mū-
šis“.
8.40 „Aleksandras“.
12.00 „Evoliucija“.
13.50 „Vaikų darželio po-
licininkas“.
15.55 „Nuojauta“.
20.10 „Mėlynoji bedug
nė“.
22.35 „Vasabiai“.
0.15 „Neįmanomas“.
2.00 „Ar matėme naktį“.

6.00, 13.25, 20.05 Angliš-
kasis biliardas.
11.30, 16.30, 22.05 Len-
gvoji atletika. Europos 
komandinis čempionatas..
22.00 Sporto naujienos
23.55 Olimpinės žaidynės 
2026
0.25 Sporto naujienos.

6.20, 11.30, 14.50, 20.30 
Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. Apžvalga.
7.20, 13.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Žur-
nalas.
7.50 Vokietijos taurė.
12.30 MXGP. Čekijos 
lenktynių apžvalga.
15.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „Newcastle“ 
– „Arsenal“. Tiesiogiai.
18.15 „Manchester United“ 
– „Chelsea“. Tiesiogiai.
21.00 Automobilių sportas. 
MotoGP. Austrijos Moto 
lenktynės.
1.00 Futbolas. Premier 
lyga.

 
6.00, 9.30 Automobilių 
perpardavinėtojai.
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta?
9.00 Sandėlių medžio-
tojai.
11.00, 22.00 Neįtikėtinos 
konstrukcijos.
12.00 Pamiršta ir palai-
dota.
13.00 Karai dėl bagažo.
15.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Garažų auksas.
18.00 Dyzelinio pasaulio 
broliai.
19.00 Purvini vairuotojai.
20.00 Nesėkmių garažas.
23.00 Sugrįžimas į Čer-
nobylį.
0.00 Gyvenimas po Čer-
nobylio.
1.00 Išvyniotos mumijos.
2.00 Gyvačių medžioto-
jai.

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d.

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d.



TV programos

S k a i t y k   i n t e r n e t e   s u v a l k i e t i s . l t

6.05 Labas rytas, Lie-
tuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-
linė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Stilius.
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.15 Laba diena, Lie-
tuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama.
21.30 Dniepru per Ukrai-
ną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
0.30 Klausimėlis.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.10 Istorijos detektyvai. 

6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-
linė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.15 Laba diena, Lie-
tuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 Dniepru per Ukrai-
ną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
0.30 Klausimėlis.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Savaitė. 

6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.

16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Valanda su Rūta. 
22.28 Telefoninė loterija 
1634.
22.30 „Baudėjas. Karo 
zona“ (veiksmo).
0.35 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Nežinomas“ (trile-
ris).

6.25, 18.30 „Mentalistas“.
7.20, 13.50 Pragaro vir-
tuvė.
8.15, 14.50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.15, 15.55 „Teisingumo 
agentai“.
10.15, 17.30 „Kobra 11“.
11.15 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Info diena.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Tikras išbandymas“ 
(vesternas).
23.15 „Drąsiaširdis“ (veiks-
mo).
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Karo vilkai. Likvida-
toriai VI“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Ūkio šefas.
8.20 Maisto kelias.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gyve-
nimas“.

12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.30 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietu-
va – Serbija. Tiesiogiai.
22.30 „Hitmanas. Agentas 
47“ (trileris).
0.20 „Kaulai“.
1.15 „Legendos“.
2.05 „Raitelis be galvos“. 

6.05, 1.10 Džiazo muzikos 
vakaras.
7.15, 19.00 Mano tėviškė. 
7.30, 15.40 Animacija. 
8.20 „Neribotos žmogaus 
galimybės“.
8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Savaitė. 
12.55 „Dauntono abatija“.
16.30 Laba diena, Lie-
tuva.
18.00 Mokslo ekspresas. 
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi“.
19.15 „Kurdų ryžtas“ 
(dok.).
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 „Apsimetėliai“ (dra-
ma).
23.10 „Angela Merkel. Ne-
įtikėtina karjera“ (dok.).
0.40 Dabar pasaulyje. 

6.30 Krepšinio pasaulyje.
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 Ant bangos. 
9.00, 11.05, 15.00, 23.30 
Laikykitės ten.
10.00 „Rojus“.
12.10, 21.00 „Bruto ir 
Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Karo merginos“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
17.00, 0.30 „Gluchario-
vas“.
18.52, 23.27 Verslo genas.
18.55, 1.35 „Šeimininkė“.
21.30 „Pamiršk mane“.

7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.05 „Akloji“.
11.35 Būrėja.
12.10 „Širdžių daktaras“.
13.10 Animacija. 
15.00 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Geroji Naujiena. 
Žolinės atlaidai Sasnavos 
parapijoje.
18.30, 20.00, 22.50 Mari-
jampolės žinios.
19.00 Susitikimai. 
20.30 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose.
21.00 „Nebaigti reikaliu-

kai“ (komedija).

6.30, 16.00 „CSI krimina-
listai“.
7.30, 15.00 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Univeras. 
Naujas bendrikas“.
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Įsikūnijęs blogis“ 
(siaubo).
0.40 „Pėdsakai“.
1.30 „Svieto lygintojai“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.00 „Vasara Floridoje“ 
(melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“.
15.00 „Kerštas ir meilė“.
18.00, 22.55 „Aistros kai-
na“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Mėlynoji paukštė“ 
(melodrama).
0.55 TV pagalba.

6.00 Apie žūklę.
6.30, 21.00 Labas vakaras, 

Lietuva.
8.00 Žinios.
9.00 Gyvūnų policija.
10.00 KK2.
12.00, 15.30 Valanda su 
Rūta.
13.30 KK2 penktadienis.
15.00 Visi už vieną.
17.00, 22.30, 2.00 Info 
diena.

6.10, 18.30 „Patrauklumo 
taisyklės“.
8.10 „Vasabiai“.
10.10 „Mėlynoji bedu-
gnė“.
12.40 „Zoro kaukė“.
15.15 „Aleksandras“.
20.10 „Neįtikėtina jaunojo 
išradėjo T. S. Spiveto ke-
lionė“.
22.05 „Sfera“.
0.10 „Džeki“.
2.00 „Ruduo. Niujorke“.

6.00, 9.30, 13.30, 0.35 Len-
gvoji atletika. Europos ko-
mandinis čempionatas.
8.00, 11.30, 18.00 Angliš-
kasis biliardas. Tarptautinis 
čempionatas.
15.00, 16.00, 21.35, 22.30 
Dviračių sportas. 
20.00 Olimpinės žaidynės 
2026.
20.30 Jojimas. Pasaulio 
čempionų lyga.
21.00 Sporto linksmybės.
21.25, 0.30 Sporto nau-
jienos.

6.00, 18.30, 20.40 Futbo-

las. Anglijos Premier lyga. 
Apžvalga.
7.00, 8.50, 10.40, 12.30, 
14.20, 16.10 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. 
18.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. Burtai.
19.30 Spidvėjus. Vroclavo 
GP lenktynių apžvalga.
21.40 Vokietijos taurė. 
„Energie Cottbus“ – „Ba-
yern“. Tiesiogiai.
23.45 Vokietijos taurė. 
1.40 MotoGP. Čekijos Mo-
to3 lenktynės.

 
6.00, 13.00, 17.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
8.30, 19.30 Kaip tai paga-
minta?
9.30, 11.00, 18.00 Turto 
gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
12.00 Greitai ir triukš-
mingai.
14.00 Vaikų auginimas 
laukinėje gamtoje.
20.00, 2.00 Nežinoma eks-
pedicija.
21.00 Vaikų auginimas 
laukinėje gamtoje.
22.00 Statybos Aliaskoje.
23.00 Išgyvenimas nepa-
prastomis sąlygomis.
0.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
1.00 Asfalto kaubojai.

16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Valanda su Rūta.
22.30 „Mirtinos žaizdos“ 
(trileris).
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Baudėjas .  Karo 
zona“ (veiksmo). 

6.30, 18.30 „Mentalis-
tas“.
7.25, 13.50 Pragaro vir-
tuvė.
8.20, 14.50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.20, 15.55 „Teisingumo 
agentai“.
10.20, 17.30 „Kobra 11“.
11.20 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Info diena.
1 9 . 3 0 ,  1 . 5 0  „ A k l o j i 
zona“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Sergėtojas“ (veiks-
mo).
22.50 „Tikras išbandy-
mas“ (vesternas).
1.00 „F. T. Budrioji akis“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55, 12.00 „Svotai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gyve-
nimas“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“
22.00 „Pagrobimas“ (dra-
ma).
23.50 „Kaulai“.
0.50 „Legendos“.
1.45 „Raitelis be galvos“.

6.05, 1.05 Džiazo muzikos 
vakaras.
7.15, 12.00, 19.00 Mano 
tėviškė. 
7.30, 15.40 Animacija.
8.15 Lietuvos moksli-
ninkai. 
8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lie-
tuva.
12.15 Gimę tą pačią die-
ną.
13.10 „Eurovizija 2019“.
15.10 „Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika“.
15.25 ...formatas. 
16.30 Laba diena, Lie-
tuva.
18.00 Mokslo ekspresas. 
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi“.
19.15 „Svajonės apie Nau-
jąjį pasaulį. Europiečių 
emigracijos istorija“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 „Kalnų istorijos“ 
(melodrama).
23.00 „Vajda. Kino pamo-
ka“ (dok.).
0.35 Dabar pasaulyje.

2.00 „Apsimetėliai“ (dra-
ma).

6.30 Kaimo akademija.
7.00, 17.00, 0.30 „Glucha-
riovas“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
9.00, 11.05, 15.00, 23.30 
Laikykitės ten.
10.00 „Rojus“.
12.10, 21.00 „Bruto ir 
Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Karo merginos“.
16.30, 20.30 Lietuva tie-
siogiai. 
18.55, 1.35 „Šeiminin-
kė“.
21.30 „Pamiršk mane“.

7.35, 12.10, 18.30, 20.00, 
23.05 Marijampolės ži-
nios.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.05 Būrėja.
12.40 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose.
13.10 Animacija. 
1 5 . 0 0  „ S u g r į ž i m a s  į 
salą“. 
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“. 
17.00 „Būk su manim“. 
18.00 Mūsų praeities be-
ieškant.
19.00 Susitikimai. 
19.45 Muzikinė vaivo-
rykštė.

20.30 Lietuvininkų kos-
tiumas. 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės“.

6.30, 16.00 „CSI krimi-
nalistai“.
7.30,  15.00 „Skorpio-
nas“.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
9.00 „Nuo amato iki vers-
lo“.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 Animacija.
11.30, 16.55 „Univeras. 
Naujas bendrikas“.
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30, 19.00 „Gelbėto-
jai“.
20.30 Žinios.
21.00 „Transporteris“ (tri-
leris).
22.40 „Aukščiausia pa-
vara“.
0.05 „Pėdsakai“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
1.50 „Gaudynės“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.00, 21.00 „Mėlynoji 
paukštė“.
13.55 „Tėvelio dukry-
tės“.
15.00 „Kerštas ir meilė“.
18.00, 22.55 „Aistros kai-
na“.
20.00 Labanakt, vaiku-

čiai.
0.55 TV pagalba.

6.00, 17.00, 22.30, 2.00 
Info diena.
10.00, 14.30 KK2.
10.30, 21.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 
12.00 Nuo... Iki... 
12.30 Žinios.
13.30 Yra, kaip yra. 
15.00 Visi už vieną.
15.30 Valanda su Rūta.

6.10, 18.30 „Monstrų vieš-
butis“.
8.10 „Sfera“.
10.30 „Šeima“.
12.35 „Neįtikėtina jauno-
jo išradėjo T. S. Spiveto 
kelionė“.
14.30 „Šalutinis povei-
kis“.
16.30 „Ruduo Niujorke“.
20.10 „Šalutinis efektas“.
22.05 „Geriausio draugo 
vestuvės“.
0.05 „Operos vaiduo-
klis“.

6.00, 13.30, 0.35 Angliš-
kasis biliardas. Tarptauti-
nis čempionatas. 
8.00, 12.00, 18.05 Len-
gvoji atletika. Europos 
komandinis čempionatas.
9.30, 10.30, 15.00, 16.00, 
22.05 Dviračių sportas.
20.00 Olimpinės žaidynės 
2026.
20.30 Jojimas.
22.00, 0.30 Sporto nau-

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d.

Antradienis, rugpjūčio 13 d.
jienos.

7.00 MotoGP. Austrijos 
Moto kvalifikacija.
10.00 Smiginis. Pasaulio 
serijos turnyras: Aštunt-
finalis.
15.00 Ketvirtfinalis, pus-
finalis ir finalas.
19.40, 21.30, 23.20 Fut-
bolas. Anglijos Premier 
lyga.
1.10 Automobilių sportas. 
MotoGP. Austrijos Moto3 
lenktynės. 

 
6.00, 13.00, 17.00 Au-
tomobilių perpardavinė-
tojai.
8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
8.30, 19.30 Kaip tai pa-
gaminta?
9.30, 11.00, 18.00 Turto 
gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
12.00 Greitai ir triukš-
mingai.
14.00 Nuogi ir išsigandę.
20.00, 2.00 Nežinoma 
ekspedicija.
21.00 Statybos atokioje 
Montanoje.
22.00 Mirtinas laimikis.
23.00 Gyvačių medžio-
tojai.
0.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.
1.00 Asfalto kaubojai.



TV programos

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d.

  
Linksmasis kampelis

– Sveikas, Boleslovai!
– Šiaip tai aš Angelė...
– Taip?! O mano vyro telefone tu – Boleslovas...

* * *
Jeigu niekas nepastebėjo, kad išėjote, vadinasi, 

išėjote ne veltui.
* * *

Vyras – kaip vilkas: arba vienas, arba su viena. 
O tas, kuris laksto paskui avis – tai avinas.

* * * 
Jūs man taip patinkate! Maldauju, susitikime 

rytoj...
– Ką jūs čia dabar kalbate!.. Aš ištekėjusi mo-

teris! Susitikime šiandien!
* * *

Grįžta vyras namo. Ant stalo – tortas su dvide-
šimčia žvakučių.

– Kieno šiandien gimtadienis?  – klausia žmo-
nos.

– Mano palto, – atkerta ši. – Šiandien jam lygiai 
dvidešimt metų.

* * *
Iš svetainės pasigirsta apstulbusio vyro balsas:
– Nu nieko sau!..
Žmona iš virtuvės:
– Kas atsitiko?
Vyras:
– Nieko, akinių stiklus nusivaliau.

* * *
– Kelkis! Žadintuvas skambina!
– Pasakyk, kad aš perskambinsiu.

* * * 
– Jūs pasiekėte gerų rezultatų! – sako vairavimo 

instruktorius moteriškei. – Šiandien pirmą kartą 
aplenkėte sunkvežimį neužsimerkusi…

* * *
Po vakarėlio pats įtakingiausias tas, kurio tele-

fone – nuotraukos.

6.05 Labas rytas, Lie-
tuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-
linė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lie-
tuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Mano mama gamina 
geriau! 
20.30 Panorama.
21.30 Nacionalinė eks-
pedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
0.30 Klausimėlis.
1.00, 2.00 LRT radijo 
žinios.
1.05 Stilius. 

6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 „Bjaurusis ančiukas 

6.05 Dviračio žinios.
6.30 Žolinė.
7.00 Klausimėlis.
7.40 „Bitė Maja. Filmas“ 
(animacinis). 
9.05 „Bitė Maja. Medaus 
žaidynės / Bitė Maja 2“ 
(animacinis). 
10.30 „Rožinė pantera“ 
(komedija).
12.00 Žolinės atlaidai Pi-
vašiūnuose. Šv. Mišios 
tiesiogiai.
13.48, 20.25, 20.59 Lo-
terija.
13.50 „Patvirtinta buči-
niu“ (komedija). 
15.15 „Mamma Mia!“ 
(muzikinė komedija). 
17.00 Kas ir kodėl?
17.30 Žinios. 
18.00 Gražiausios poetų 
dainos. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.00 Dviračio žinios. 
22.00 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“. 
0.20 „Aukšta klasė“ (mu-
zikinė komedija). 
2.10 Koncertas „Folkšo-
kas“. 

6.50 Animacija.
11.05 „Kelias į Eldoradą“ 
(animacinis). 
12.50 „Alvinas ir burun-
dukai“ (nuotykių). 
14.40 „Ciucikas“ (kome-
dija). 
16.25 „Didžiosios motušės 
namai 2“ (komedija).
18.30 Žinios.
19.30 „Maksas 2. Baltųjų 
rūmų didvyris“ (nuoty-
kių). 
21.15 „Ben Huras“ (isto-
rinė drama). 
23.40 „Taisyklės negalio-
ja“ (komedija). 
2.00 „Naktinis reisas“ 
(trileris). 

7.00 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.

Niujorke“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Valanda su Rūta. 
22.30 „Naktinis reisas“ 
(trileris). 
0.10 „Juodasis sąrašas“.
1.05 „Mirtinos žaizdos“ 
(trileris). 

6.15 „Mentalistas“.
7.10, 13.50 Pragaro vir-
tuvė.
8.05, 14.50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.05 „Teisingumo agen-
tai“.
10.05, 17.30 „Kobra 11“.
11.05 Ekstrasensų mūšis.
15.55 „Teisingumo agen-
tai“.
17.00 Info diena.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Saulės ašaros“ 
(veiksmo). 
23.25 „Sergėtojas“ (veiks-
mo). 
1.10 „Akloji zona“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 „Atsargiai! Mergi-
nos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gy-
venimas“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 „Atsargiai! Mer-
ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“

22.00 „Išlikęs gyvas“ (dra-
ma). 
22.25 „Vikinglotto“. 
0.30 „Nuodėmių dakta-
ras“.
1.30 „Raitelis be galvos“.

6.05, 1.30 Džiazo muzikos 
vakaras.
7.00 Lietuva mūsų lū-
pose. 
7.30, 15.40 Animacija.
8.15 Pradėk nuo savęs. 
8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
9.15 Labas rytas, Lie-
tuva.
12.00 Mano tėviškė. 
12.15 Aš – laidos vedėjas. 
13.10 Kultūringai su No-
meda.
14.00 Pradėk nuo savęs. 
14.30 „Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. Europie-
čių emigracijos istorija“ 
(dok.,  1). 
15.25 ...formatas. 
16.30 Laba diena, Lie-
tuva.
18.00 Mokslo ekspresas. 
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi“. 
19.00 Mano tėviškė. 
19.15 „Mokslas apie mie-
gą“ (dok.).
20.00 Smegenų paslap-
tys. 
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 „Nekalti prisimini-
mai“ (dok. drama).
23.05 „Aktyvios priemo-

nės“ (dok.). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

 
6.30 Grilio skanėstai. 
7.00, 17.00, 0.30 „Glucha-
riovas“.
8.00 Reporteris. 
9.00 Laikykitės ten su A. 
Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su A. 
Tapinu.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
23.30 Laikykitės ten su A. 
Tapinu.
1.35 „Šeimininkė“.

7.35, 12.10 Marijampolės 
žinios. 
8.05 „Meilės sparnai“. 
10.05 „Akloji“. 
11.05 Būrėja. 
12.40 Lietuvininkų kos-
tiumas.
13.10 Animacija. 
14.50 „Sugrįžimas į salą“. 
15.50 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.  
18.00 Gyvenimo metodas. 
Artūras Areima. 
18.30, 20.00, 23.05 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Stasys 

Eidrigevičius. 
20.30 Žolinė Virbalyje. 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės“.

6.30, 16.00 „CSI krimi-
nalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
15.00 „Skorpionas“.
17.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“. 
20.30 Žinios. 
21.00 „Kikboksininkas“ 
(veiksmo).
23.00 „Transporteris“.
0.10 „Pėdsakai“. 
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.50 „Gaudynės“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00 „Likimo karuselė“.
12.00 „Mėlynoji paukštė“ 
(melodrama). 
13.55 „Tėvelio dukry-
tės“. 
15.00 „Kerštas ir meilė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00 „Aistros kaina“. 
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.

21.00 „Meilė ant šakos“ 
(komedija). 
22.50 „Aistros kaina“.
0.50 TV pagalba.

6.00, 17.00, 22.30 Info 
diena.
10.00, 14.30 KK2. 
10.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
12.00 Nuo... Iki... 
12.30 Žinios.
13.30 Yra, kaip yra. 
15.00 Visi už vieną.
15.30 Valanda su Rūta. 
21.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 

6.10 „Aleksandras“.
9.30 „Geriausio draugo 
vestuvės“.
11.35 „Operos vaiduok
lis“. 
14.10 „Šalutinis efektas“.
16.10 „Evoliucija“. 
18.05 „Vaikų darželio 
policininkas“.
22.00 „Pianistas“.
0.45 „Tristanas ir Izol-
da“.

6.00, 13.30, 0.35 Lengvoji 
atletika. 
8.00, 12.00, 18.30 Angliš-
kasis biliardas. 
9.30, 15.00, 21.45 Dvira-
čių sportas.
18.00 Olimpinės žaidynės 
2026
20.30 Golfas. 
21.30, 0.30 Sporto nau-
jienos
1.30 Triatlonas. 

7.00, 9.25 Vokietijos taurė. 
8.55, 20.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. Burtai.
21.50 Futbolas. UEFA 
CHL 2019/20. Super Cup. 
„Liverpool“ – „Chelsea“. 
Tiesiogiai. 
0.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
0.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. 

6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
8.30 Kaip tai pagaminta?
9.30 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Turto gelbėtojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Nesėkmių garažas.
17.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
18.00 Turto gelbėtojai.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Nežinoma ekspe-
dicija.
21.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
22.00 Aronui reikia darbo.
23.00 Gatvių lenktynės.
0.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
1.00 Asfalto kaubojai.

9.15 „Mažieji gamtos ste-
buklai“. 
10.25 Nikulino cirkas. 
12.35 „Europa“ (trileris). 
14.25 Jazzu ir D. Montvy-
do muzikinė dvikova.
16.55 „Skubi siunta“ (tri-
leris). 
18.45 „Įkalinti laike“ (tri-
leris). 
21.00 „Nojaus laivas“ 
(drama). 
23.50 „Saulės ašaros“ 
(veiksmo). 

6.35 Animacija.
7.05 „Nimės sala“ (nuo-
tykių). 
8.55 „Mažylis mieste“ 
(komedija). 
10.45 „Rio“ (animacinis).
12.40 „Gilyn į mišką“ 
(drama). 
15.00 „Guliverio kelio-
nės“ (nuotykių). 
16.45 „Simpsonų filmas“ 
(animacinis).
18.30 Žinios. 
19.30 „Ir velnias dėvi 
„Prada“ (komedija). 
21.50 „Šešios dienos, 
septynios naktys“ (veiks-
mo). 
23.55 „Kaulai“.
0.55 „Nuodėmių dakta-
ras“.
1.45 „Raitelis be galvos“.

6.05 XVII vaikų ir jauni-
mo muzikos festivalis.
7.20 Animacija. 
7.45 „Alfa ir Omega. Šei-
mos atostogos“ (anima-
cinis).
8.30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
9.25 Istorijos detektyvai.
10.10, 15.10 „Skamba 
skamba kankliai 2019“. 
11.15 „Dantė Aligjeri. 
Rojus“ (spektaklis). 
12.20 Laumės juosta 
2019.
13.30 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“ (komedi-
ja).

17.25 „Dainos galia. Lion-
ginas Abarius“. 
18.00 Koncertas „Opera 
po žvaigždėmis“. 
19.35 Kultūros diena.
19.55 UEFA Europos ly-
gos III atrankos etapas. 
Marijampolės „Sūduva“ 
– TelAvivo „Maccabi“. 
Tiesiogiai.
22.00 „Vargdieniai“ (miu-
ziklas). 
0.30 Grupės „Vairas“ kon-
certas.
1.35 „Atpildas“ (drama). 

 
6.30 Vantos lapas. 
7.00, 17.00, 0.30 „Glucha-
riovas“.
8.00 Reporteris. 
9.00 Laikykitės ten su A. 
Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Karo merginos“.
15.00, 23.30 Laikykitės 
ten su A. Tapinu.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
18.55 „Šeimininkė“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
1.35 „Šeimininkė“.

7.35, 12.10 Marijampolės 
žinios.
8.05 „Meilės sparnai“. 
10.05 „Akloji“. 
11.05 Būrėja. 
12.40 Žolinė Virbalyje.
13.10 Animacija. 
15.00 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“. 
18.00 Pranciškus Skorina 
Prahoje. 
18.30 Lietuvos darželių 
gėlės.
19.00 Susitikimai. Eglė 
Colucci.

20.00 Lietuviai anapus 
Lietuvos. Punsko kraštas.
20.30 Grįžtantys.
21.00 „Nusikaltimo vieta 
– Hamburgas. Viskas, ką 
pasakysite“. 
22.55 „Amžina meilė“. 
0.50 „Senojo Tilto pa-
slaptis“. 

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“. 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
21.00 „Beždžionių plane-
tos sukilimas“ (drama). 
23.10 „Transporteris“.
0.10 „Pėdsakai“. 
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Gaudynės“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00 „Likimo karuselė“.
12.05 „Meilė ant šakos“ 
(melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
15.00 „Kerštas ir meilė“. 
16.00 „Likimo karuselė“. 
18.00, 22.50 „Aistros kai-
na“. 
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Meilė prie jūros“ 
(melodrama).
0.50 TV pagalba.

6.00 Info diena.
10.00, 14.30, 23.35 KK2. 

10.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
12.00, 0.55 Nuo... Iki... 
12.30 Žinios.
13.30, 19.55 Yra, kaip 
yra. 
15.00 Visi už vieną.
15.30, 18.30 Valanda su 
Rūta. 
17.00 KK2 penktadienis.
22.40 Bus visko.

8.50 „Pianistas“. 
11.45 „Tristanas ir Izol-
da“. 
16.00 „Vasabiai“. 
20.10 „Ana Karenina“.
22.35 „Legenda apie 
Zoro“.
1.00 „Ledi Makbet“. 

6.00, 14.00 Angliškasis 
biliardas. 
8.00, 13.00, 19.15 Len-
gvoji atletika. 
9.30, 15.00, 21.45 Dvira-
čių sportas. 
12.00 Golfas. 
21.00 Olimpinės žaidy-
nės.
21.30, 0.30 Sporto nau-
jienos
21.35, 0.35 Tinklinis.
0.45 Triatlonas. 

7.00, 15.15 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. 
14.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
17.30 Futbolas. UEFA 
CHL 2019/20. 
19.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. Burtai.
20.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. 
1.30 UEFA Čempionų 
lyga. Žurnalas.

6.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?

8.30 Kaip tai pagaminta?
9.30 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Turto gelbėtojai.
12.00 Greitai ir triukš-
mingai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
18.00 Turto gelbėtojai.

18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagamin-
ta?
20.00 Nežinoma ekspe-
dicija.
21.00 Neįtikėtinos kons-
trukcijos.
22.00 Kas nutiko vėliau?
23.00 Statybos atokioje 
Montanoje.
0.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.



TV programos

Galite tikėti, galite netikėti ASTRologINė  PRogNozė  KITAI  SAVAITEI

Penktadienis, rugpjūčio 16 d.

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu regina@suvalkietis.lt 
arba Ūkininkų g. 6, Marijampolė.

Primename, kad siųsdami atsakymus nurodytumėte savo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą.

AVINAS. Balansuosite tarp troškimo būti dė-
mesio centre ir poreikio pasinerti į labai asmeniškus 
reikalus. Regis, pasirodys, kad populiarumą lemia 
ne vien pinigai, profesinis statusas ir gera išvaizda. 
Ne visų žmonių dėmesys jus džiugins, nes kai kurie 
sieks to, kas jums nenaudinga. 

JAUTIS. Gali iš toli atvykti svečių arba patiems 
teks keliauti. Kontaktai su patyrusiais žmonėmis 
suteiks svarbios informacijos. Nors ne su visais 
žmonėmis seksis susikalbėti taip lengvai, kaip 
tikėjotės, bet pastangos atsipirks. Viskas bus ne-
blogai, jeigu galėsite pasirinkti, su kuo bendrauti, 
kur lankytis. 

DVYNIAI. Galite mėginti susigrąžinti skolas, 
derėtis, ieškoti finansinės paramos. Galbūt jums siū-
lys investuoti, bendradarbiauti. Nepulkite į tai stačia 
galva. Pasisaugokite apgaulių. Tikriausiai per Žolinę 
vyksite į svečius pas tuos žmones, su kuriais susitin-
kate gana retai. Bus aktualios kalbos apie mokslus, 
keliones arba numatomus viešus pasirodymus.

VĖŽYS. Turėtumėte labiau paisyti antrosios 
pusės, aplinkinių žmonių, o ypač partnerių nuomo-
nės, interesų. Bendraudami apsišarvuokite kantrybe, 
kontroliuokite emocijas. Dosnaus pasiūlymo galite 
tikėtis iš mažai pažįstamo asmens ar naujo gerbėjo. 
Arba būtent jums kils šaunių idėjų, kurios kažkam 
padarys didelį įspūdį. 

LIŪTAS. Pasižymėsite kaip aktyvūs ir atkaklūs 
darbuotojai. Visgi geriau būtų nepakliūti į akis 
viršininkui, neapsikrauti papildomais įsiparei-
gojimais. Dirbdami nepamirškite laikytis darbo 
saugos taisyklių. Pasistenkite, kad Žolinė būtų ne 
santykių nutraukimo, o jų sustiprinimo, susitaiky-
mo metas. 

MERGELĖ. Būsite kūrybingi ir veiklūs. Regis, 
jums teks rimčiau pažvelgti į tėviškas pareigas ir 
vaikų auklėjimą. Visgi galima naujiena, kuri ne-
kaip paveiks savijautą. Arba tokį poveikį padarys 
neįprastas maistas. Regis, nepagailėsite pinigų, kad 
taptumėte gražesni, stilingesni. 

SVARSTYKLĖS. Būsite susimąstę apie asmeni-
nius reikalus, nusiteikę apsiriboti paprastais buitiniais 
darbais, šeimos reikalais. Pasistenkite nedramatizuoti, 
nesinervinti. Galimas ir romantiškas pasimatymas. 
Skirsite laiko pramogoms, vaikams. Galimas sponta-
niškas poelgis, dėl kurio vėliau turbūt gailėsitės. 

SKORPIONAS. Jūsų veikla bus produktyvi, jei-
gu ji susijusi su komercija, reklama, komunikacijos 
priemonėmis, mokslu. Regis, nustebins naujiena, su-
sijusi su artimais žmonėmis, giminaičiais. Per Žolinę 
daug bendrausite, tačiau jei nenorite, tai ir nederėtų 
savęs versti būti viešumoje, tarp žmonių. 

ŠAULYS. Asmenines problemas patartina spręsti 
savarankiškai ir mažiau apie jas kalbėti pašaliniams. 
Ir apie perspektyvas kalbėtis dar neverta. Per Žolinę 
tikriausiai svečiuositės pas gimines arba jų patys 
sulauksite. Numatomas įspūdingas renginys, eks-
kursija. Visgi nesistenkite pagarsėti, nes aplinkinių 
reakcija gali būti ne tokia, kokios norite. 

OŽIARAGIS. Nelabai seksis susikalbėti su 
aplinkiniais, turbūt todėl, kad labai akcentuosite 
asmeninius interesus. Verčiau neliekite nepasitenki-
nimo. Rūpinkitės sveikata. Per Žolinę rūpės žemiški 
malonumai, pirkiniai ir turtiniai reikalai. Atsitiktinai 
gali užsimegzti lengvabūdiška meilės intriga. 

VANDENIS. Ir darbai, ir pramogos labai sekins 
jėgas. Norėsis romantikos, meilės, tačiau vis gali 
kažkas kišti koją. Nederėtų plepėti apie savo ir kitų 
intymias paslaptis, skleisti gandų. Gana gerai seksis 
veikla, kuriai reikia meniškumo, intuicijos. Per Žoli-
nę būsite linkęs pramogauti, skirti pasimatymus. 

ŽUVYS. Galimos intriguojančios situacijos, 
susitikimai, kurie pažadins prisiminimus. Žolinė 
atneš didesnį ramybės poreikį. Jūsų organizmas 
reikalaus poilsio, sveikos dietos. Pagalvokite, ar 
nederėtų atsikratyti kai kurių žalingų įpročių. Pa-
sistenkite neįsivelti į pavojingą avantiūrą, nors ir 
sunku bus atsispirti kitų valiai ir saviems vidiniams 
demonams. 

Pagal ELTĄ

Prizas – „Suvalkiečio“ skėtis.

Rugpjūčio 3-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas – BITĖS GELUONIS) 
prizo laimėtojas – Kantališkių k. gyvenantis Valerijus Ustenko.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminali-
nė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 (Ne)emigrantai. 
13.00 Vartotojų kontrolė. 
13.58, 20.25, 20.59 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.00 Vakarėja.
22.40 „Hobitas. Penkių ar-
mijų mūšis“ (nuotykių). 
1.05 Daiktų istorijos. 
2.00 LRT radijo žinios.

6.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Šalta dienos šviesa“ 
(trileris). 
22.50 „Kai nesiseka, tai 
nesiseka“ (trileris). 
0.50 „Projektas „Monstras“ 
(siaubo). 
2.10 „Ben Huras“ (drama). 

6.30 „Mentalistas“.
7.25, 13.50 Pragaro vir-
tuvė.
8.20 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.
9.20 „Teisingumo agen-
tai“.
10.20, 17.30 „Kobra 11“.
11.20 Ekstrasensų mūšis.
 14.50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.
15.55 „Teisingumo agen-
tai“.
17.00 Info diena.
19.30 Amerikietiškos im-
tynės.
21.30 „Merginų kovos“ 
(veiksmo). 
23.40 „Nojaus laivas“ (dra-
ma).

6.25 Animacija.
7.55 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Paslaptingas gyve-
nimas“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Suo-
mija – Lietuva. Tiesiogiai.
21.00 „Egipto dievai“ 
(veiksmo). 
23.20 „Lemtingas posū-
kis 4. Kruvinoji pradžia“ 
(siaubo). 
1.15 „Šešios dienos, septy-
nios naktys“ (komedija). 

6.05, 0.30 Džiazo muzikos 
vakaras. 
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30, 15.40 Animacija.

7.50 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. 
8.15 „Euromaxx“. 
8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 19.00 Mano tėviškė. 
12.15 Nuo Baltijos iki Ben-
galijos. 
13.10 Daiktų istorijos. 
13.55 „Neribotos žmogaus 
galimybės“.
14.25 „Mokslas apie mie-
gą“.
15.10 ...formatas. Poetas 
Vacys Reimeris. 
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2“. 
19.15 Mano tautinis kos-
tiumas. 
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 „Nenuorama“ (dra-
ma).
22.30 Vintažinių dainų va-
karas su Neda ir „4 Tan-
go“.
0.00 Dabar pasaulyje. 
1.35 Koncertas „Opera po 
žvaigždėmis“. 

6.30 Baltijos kelias. 
7.00, 17.00, 0.30 „Glucha-
riovas“.
8.00 Reporteris. 
9.00, 15.00, 23.30 Laikyki-
tės ten su A. Tapinu.
10.00 „Rojus“. 
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Karo merginos“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. 
1.35 „Šeimininkė“. 

6.55 „Tėvas Motiejus“. 
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“. 
11.05 Būrėja. 
12.10 Lietuviai anapus Lie-
tuvos. Punsko kraštas.
12.40 Grįžtantys.
13.10 Animacija. 
15.00 „Sugrįžimas į salą“. 
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Susitikime čia. Grįž-
tantys paukščiai. 
18.30, 20.00, 23.15 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Riman-
tas Štaras. 
19.45 Muzikinė vaivorykš-
tė.
20.30 Vyrų šešėlyje. Mari-
jana Korvelytė. 
21.00 „Nebylus liudiji-
mas“. 

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“. 
9.00 Sandėlių karai.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“. 
21.00 Žinios. 
21.30 „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas, I 
dalis“ (veiksmo).
23.55 „Transporteris 2“ 
(trileris). 
1.30 „Beždžionių planetos 
sukilimas“ (drama). 

6.40 Animacija.
9.10 „Kai šaukia širdis“.
10.05 „Likimo karuselė“.
12.05 „Meilė prie jūros“ 
(melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
15.00 „Kerštas ir meilė“. 
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00 „Aistros kaina“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kažkas skolinto“ 
(melodrama). 
23.15 „Aistros kaina“.
1.15 TV pagalba.

6.00, 10.30 KK2 penkta-
dienis.
7.30 Valanda su Rūta. 
9.00 Bus visko.
10.00, 14.30 KK2. 
12.00 Nuo... Iki... 
12.30 Žinios.
13.30 Yra, kaip yra. 
15.00 Visi už vieną. 
15.30 Valanda su Rūta. 
17.00, 22.30 Info diena.
21.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 

6.10, 18.05 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T. S. Spi-
veto kelionė“.
8.30 „Operos vaiduoklis“. 
11 .10  „Legenda  ap ie 
Zoro“. 
13.40 „Ana Karenina“.
16.05 „Sfera“. 
22.10 „Pažadas“. 
0.40 „Šeima“.

6.30, 13.30, 20.00, 0.35  
Lengvoji atletika. 
8.00, 12.35, 19.15 Angliš-
kasis biliardas. 
9.30, 15.00, 21.35 Dviračių 
sportas.
12.25, 14.50 Tinklinis.
21.15 Sporto linksmybės.
21.30, 0.30 Sporto nau-
jienos.

7.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. Apžvalga.
8.30 Futbolas. UEFA Euro-
pos lyga. 
17.10 UEFA Čempionų 
lyga. Žurnalas.
18.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.
20.00 Spidvėjus. Kvalifika-
cija. Tiesiogiai. 
21.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
21.30 Smiginis. Pasaulio 
serijos turnyras. Melburnas. 
Aštuntfinalis.

6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
8.30 Kaip tai pagaminta?
9.30 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Turto gelbėtojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Aukso karštinė.
17.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
18.00 Turto gelbėtojai.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Nežinoma ekspe-
dicija.
21.00 Plieno draugužiai.
22.00 Kovotojai.
23.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
0.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
1.00 Asfalto kaubojai.
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Tikisi padėti kovoti 
su klimato kaita

Ieva Birštonaitė po 100 balų 
surinko iš biologijos, chemijos ir 
anglų kalbos valstybinių brandos 
egzaminų. Iš lietuvių kalbos ir li-
teratūros gavo 93, iš matematikos 
– 91 balą.

Mergina pasakojo, kad tikrai ne-
sitikėjo maksimalių įvertinimų ir dar 
tiek daug, nes niekada nežinai, ko ti-
kėtis, kadangi egzaminų vertinimai, 
pasak jos, sunkiai prognozuojami. 
Labiausiai abejojo dėl lietuvių 
kalbos ir literatūros egzamino, nes 
šio vertinimas yra mažiausiai nuspė-

„Kai  dirbi  nuosekliai,  finišuoti  lengviau“
Marijampolės savivaldybėje šiemet aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus (100 balų) gavo 37 absolven-

tai: Rygiškių Jono gimnazijoje – 22, Sūduvos gimnazijoje – 10, Marijonų gimnazijoje – 3, Šv. Cecilijos gimnazijoje 
– vienas, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje – vienas. Tris „šimtukus“ surinko 2 abiturientės, abi iš Rygiškių 
Jono gimnazijos. Po du „šimtukus“ gavo 5 abiturientai, visi iš Rygiškių Jono gimnazijos. Po vieną „šimtuką“ gavo 
net 30 abiturientų.

Jau tapo tradicija supažindinti „Suvalkiečio“ skaitytojus su geriausiais iš geriausių Marijampolės savivaldybės 
gimnazijų absolventais. 

Šį kartą pristatome Rygiškių Jono gimnazijos absolventes Augustę RYSELYTĘ ir Ievą BIRŠTONAITĘ, gavusias 
po tris 100 balų įvertinimus iš valstybinių brandos egzaminų.

jamas. „Būtent šitą 
jaučiausi prastai pa-
rašiusi, – sakė Ieva. – 
Kitus tikėjausi gerai 
išlaikyti, nes visada 
gerai sekėsi mokyk
loje ir tuo metu jau 
pasitikėjau savimi. 
Aišku, 100 balų ne-
planavau ar gal tie-
siog negalvojau apie 
tai, kai mokiausi ir 
kai rašiau egzaminų 
užduotis.“

Šeima ir kai kurie 
pedagogai, be abejo, 
tikėjosi, ypač mama, 
ji sakė: „Tu gali ge-
rai išlaikyti, nepani-
kuok, susikaupk ir 
pavyks.“

I e v a i  v i s a d a 
mokslai sekėsi gerai, 
ji nuolat dalyvauda-
vo įvairiose olimpia-
dose, gynė savo mo-
kyklos garbę, aišku, 
visada stropiai ruoš-
davo namų darbus. 
„Kai dirbi nuosekliai, 
finišuoti lengviau“, 
– kalbėjo mergina iš 
savo patirties.

Sunkiausia jai 
buvo I gimnazijos 
klasėje, kai tik atėjo 

į naują mokyklą iš Liudvinavo 
Kazio Borutos gimnazijos. Visus 
sunkumus, pasak jos, įveikti padėjo 
bendraklasiai, nes visi buvo naujo-
kai, visiems buvo pradžia. „Toliau 
dariau viską, ką galėjau, galbūt 
stengiausi truputį labiau ir pavyko 
įveikti visus sunkumus“, – sako ji. 
Mergina yra pastebėjusi, kad jei 
nuosekliai stengiesi, net nepajauti, 
jog mokslai sunkėja.

Laiko Ieva rasdavo ir šokiams 
– nuo II gimnazijos klasės lankė 
šokių studiją „Arabeskas“. „Pa-
kvietė draugė, nuėjau ir labai patiko 
– nuostabi vadovė, kolektyvas, sma-
gu buvo leisti laiką, atsigauti nuo 

mokslų, atsipalaiduoti. Pastebėjau 
pati ir išgirdau iš ne vieno pirmūno, 
kuriuos tekdavo sutikti konkursuose 
ir olimpiadose, kad ir jie visada 
darydavo daugiau, nei tik moky-
masis – savanoriavo, buvo aktyvūs 
įvairiose organizacijose, sportavo, 
mokėsi menų mokyklose ir viską 
spėdavo. Kai nuolat esi įsijungęs, 
tai ir spėji daugiau.“

Mergina turi du vyresnius bro-
lius, abu jau baigę mokslus. Jie irgi 
mokėsi neblogai, bet tokių aukštų 
įvertinimų neturėjo. Brolis Aurimas 
pasuko į menus, o brolis Paulius 
užsiima informacinių technologijų 
srityje. 

Ievą džiugina didelis dėmesys, 
kurio sulaukė iš gimnazijos, sa-
vivaldybės atstovų, Vyriausybės. 
Jai buvo patikėta sakyti kalbą visų 
absolventų vardu mokykloje, o 
kitą dieną – ir renginyje pas merą. 
„Smagu, kai pagiria ir įvertina, pa-
sidžiaugia ne tik šeima. Supranti, 
kad ir miestas, ir šalis tavim gali 
didžiuotis.“

I. Birštonaitė jau įstojo studijuoti 
biochemiją Vilniaus universitete. 
Baigusi ji tikisi padėti kovoti su 
klimato kaita, išgelbėti planetą nuo 
plastiko atliekų. „Džiaugiuosi, kad 
mokysiuosi Vilniaus universitete, 
manau, tai geriausias universitetas, 
kur šiuo metu šalyje rengiami bio-
chemikai. Užsienyje nesvarsčiau 
studijuoti, bet ateityje galbūt – tikiu, 
kad tai būtų naudinga patirtis“, – 
sakė Ieva.

12 mokykloje praleistų metų, 
pasak Ievos, kone visas gyvenimas, 
ir jie yra svarbūs, nes čia išmoks-
tama bendrauti, susikuriama sava 
pasaulėžiūra, ugdoma asmenybė, 
mokomasi daug skirtingų dalykų. 
„Niekada nesakiau, kam man gyve-
nime nereikės matematikos ar prog
raminių literatūros kūrinių, tikiu, 
kad viskas svarbu, tik gal reikėtų 
viską labiau integruoti, kad įgytos 
žinios susisietų į visumą“, – kalbėjo 
I. Birštonaitė.

Nelaikė 
savęs 

„moksliuke“
Apie  s avo 

aukštus laimėji-
mus sutiko papa-
sakoti ir Augustė 
Ryselytė: 

„Iš viso lai-
kiau penkis egza-
minus: biologi-
jos, lietuvių kal-
bos ir literatūros, 
matematikos (iš 
šių gavau 100 
balų), iš chemi-
jos surinkau 96 
balus, anglų kal-
bos – 92. 

Jeigu ne nuo-
latinis 12 metų 
darbas, manau, 
nebūčiau pasie-
kusi tokių re-
zultatų. Tėvelių 
dėka jau nuo pat mažens supratau 
mokslo svarbą, tad nebuvo kitos 
išeities – tik mokytis. Visgi jokiais 
būdais negalėčiau savęs pavadinti 
„moksliuke“. Miegas ir poilsis 
man be galo svarbus, tad niekada 
nesu mokiusis per naktį, o savait-
galiai ir atostogos būdavo skirtos 
pramogoms ir kelionėms. Nuo pat 
pradinių klasių buvau pripratusi 
prie tokio ritmo darbo dienomis: 
mokykla, įvairūs būreliai, o grįžus 
vakare – namų darbai ir miegas. 
Kadangi nuolatos mokiausi, prieš 
egzaminus tereikėjo begalinio 
pasitikėjimo savimi, drąsos siekti 
išsikeltų aukščiausių tikslų ir viską 
gerai pasikartoti. 

Po mokyklos laukia naujas eta-
pas. Jau esu Vilniaus universiteto 
medicinos studentė. Visada norėjau 
sieti ateitį su sveikatos mokslais, 
keblumų kilo tik apsisprendžiant, 
ką rinktis, svyravau tarp odonto-
logijos ir medicinos. Baigusi III 
gimnazijos klasę savanoriavau 
odontologijos klinikoje, tai padėjo 
galiausiai apsispręsti, kad man ar-

čiau prie širdies yra medicina – o 
juk ir tėveliai medikai. 

Visą laiką buvau aktyvus vaikas, 
nuo 3 metų iki pat IV gimnazijos 
klasės lankiau popchorą „O lia 
lia“, priklausiau merginų grupei 
„Mergaitės iš „Majemio“, taigi 
scena buvo man tarsi antrieji namai, 
aplankiau didžiausias Lietuvos are-
nas, koncertavau ir užsienyje. Esu 
baigusi muzikos mokyklą – grojau 
fortepijonu. Taip pat lankiau pramo-
ginius šokius, mėgstu piešti. Buvau 
aktyvi ir gimnazijoje – priklausiau 
Rygiškių Jono gimnazijos mokinių 
tarybai ir gimnazijos tarybai. Labai 
mėgstu keliauti, pažinti įvairias 
tautas ir kultūras. Noriu tarti ačiū 
tėvams už suteiktas galimybes 
džiaugtis gyvenimu!“

Palinkėkime visiems šiemet 
gimnazijas baigusiems absolven-
tams sėkmės renkantis gyvenimo 
kelią, įgyvendinant savo svajones 
ir ateities tikslus.

Loreta AKELIENĖ
Nuotraukos iš pašnekovių 

asmeninių albumų

Ieva Birštonaitė planuoja tapti mokslinin-
ke.

Augustė Ryselytė, sekdama tėvų pėdomis, ketina 
tapti medike.

Rugpjūčio pirmą savaitgalį 42 
Daukšių krašto gyventojai, vado-
vaujami gido Zenono Meškelevi-
čiaus, išvykome pasigrožėti šiaurine 
Lenkija. Keliaudami link Gdansko 
aplankėme prie Lynos upės įsikūrusį 
Olštyną – Varmijos Mozūrų sostinę, 
Mikalojaus Koperniko miestą su 
gotikine XIV amžiaus Varmijos 
kapitulos pilimi, rotušę, Šv. Jokūbo 
katedrą, Jeruzalės koplyčią.  

Populiariame Lenkijos kurorte 
Sopote, garsėjančiame dainų fes-
tivaliu, pasivaikščiojome ilgiausiu 
Europoje Baltijos jūros tiltu (ilgis 
515 m), apžiūrėjome modernio-
sios architektūros kūrinį – kreivąjį 
namą. Pasigėrėję smėlėtu Baltijos 
jūros krantu, atsigaivinę šiltu jūros 
vandeniu išvykome į Olivą, kuris 
garsėja savo parku su alpiniais 
sodais, nuostabia medžių alėja, 
pasodinta dar XVII amžiuje. Parko 
prieigose – rokoko stiliaus katedra, 
apdainuota garsiojo keliautojo fon 
Humbolto.

Antrą kelionės dieną naujai 
išdažytais tiltais ir viadukais mus 
pasitiko Gdanskas. Tai vienas la-

biausiai turistų lankomų Lenkijos 
miestų su žavingu senamiesčiu. 
Nors didelė miesto dalis atstatyta 
po Antrojo pasaulinio karo bombar-
davimų, Gdanskas turistus stebina 
įdomia architektūra, išskirtine mies-
to atmosfera. Aplankėme svarbiau-
sias miesto įžymybes ir simbolius: 
Neptūno fontaną, Gervinį kraną, 
Auksinius vartus, Bučinių kampe-
lį, pasigrožėjome Švč. Mergelės 
katedra, kuri yra didžiausia gotikos 
stiliaus katedra Europoje. Teigiama, 
jog vienu metu ji gali sutalpinti 
25 tūkst. žmonių. Viena katedros 
įžymybių – astronominis laikro-
dis. Pasivaikščiojus laukė smagi 
pramoga – plaukimas piratų laivu 
link Vyslos žiočių. Drąsiausi ir ne-
bijantys aukščio keliautojai pasikėlė 
senamiestyje esančiu milžinišku, 
šviečiančiu ir grojančiu apžvalgos 
ratu „Amber SKY“.

Vėlai vakare kupini įspūdžių, 
teigiamų emocijų jau grįžome 
namo...

Irma LEONAVIČIENĖ
Bibliotekininkė, grupės vadovė

Šiaurės  lenkijos  keliais

Štai koks gausus daukšiečių būrys pamėgo keliones. Šį kartą nuotrauka atminčiai iš Olštyno.
                                                                                                                      Algio BRIZGIO nuotrauka 

Iš redakcijos pašto
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(Pradžia Nr. 64)
Baigę vidurinę neišsilakstėme 

kaip to žydo bitės. Dar prieš išleistu-
ves su B klasės mokiniais vieningai 
nutarėme kas penkeri metai susi-
tikti. Tik kai kurie iš tų smetoniškų 
mokytojų kortas sumaišė – prisakė 
atvykti kartu su savo antrosiomis 
pusėmis. O tos niekam neįdomios 
pusės viską akylai stebėjo. Lyg 
Kaukazo kalnų ereliai. Neišgersi 
kaip žmogus, nepakalbėsi per ilgai 
su kita, nepašokdinsi. 

Šokau su viena kadaise retkar-
čiais pakibinama ir žodį bijojau pa-
sakyti, nes jos vyras buvo taip į mus 
įsmeigęs veizolus, kad iki muštynių 
ne taip toli. Kažkas, greičiausiai ji 
pati, į lėkštutę šalia manosios įdėjo 
savo vizitinę. Visą savaitę maliau, 
kol daugmaž įrodžiau, kad tai kla-
siokė ir daugiau be jokių magaryčių. 
Bepigu tiems, kurie nuo gimimo 
laisvi. Prisipila gurklius, vaikšto 
kaip gaidžiai ir dairosi, kurią vištelę 
pašokdinti, paglamonėti, o netikėtai 
susiklosčius palankioms aplinky-
bėms, gal ir nuplunksnuoti. 

Linksma buvo – muzika, šo-
kiai, malonūs, ilgesingi pokalbiai... 
Kviesdavome auklėtojus, moky-
tojus ir patį direktorių. Gaudavo 
kvietimus ir toji, padovanojusi man 
ilgą aistringą bučinį išleistuvių sau-
lėtekyje, bet nė karto neatėjo.

1967 metų liepą „Rasos“ res-
torano banketų salėje, apkaišytoje 
gėlėmis ir žalumynais, prie vaišė-
mis ir gėrimais nukrautų stalų kaip 
visuomet su B klasės mokiniais 
minėjome dešimties metų mokyk
los baigimo sukaktį. Direktorius, 
abiejų klasių auklėtojai ir moky-
tojai susėdo „krikštasuolėje“, tai 
yra, pačioje matomiausioje ir gar-
bingiausioje vietoje, tarsi kunigai, 
su visa svita atvykę kalėdoti, o mes 
– už ilgo pristatomo stalo. Prasidėjo 
kalbos, tostai ir linkėjimai. Mūsų 
klasės auklėtojas šviesaus atmini-
mo matematikas („baisus dalykas, 
intereeesna, šlapiu maišu trenkti“) 
linksmai nusiteikęs, šiek tiek kils-
telėtas alkoholio garų, prikimusiu 
lyriniu tenoriuku užtraukė „itališ-
kai“: „In restoranijo morda bara-
nijo kišenėj švilpijo santa liučijo... 
Grįžtu namolijo, žmona kočėlijo, 
kaktoje guzijo santa liučijo.“ 

Pastebėjau, kad auklėtojas po 
kiekvienos išgertos taurelės vis 
įdėmiau ir įdėmiau nužvelgia mane. 
Negi klausi, ko žiūri? Nuleidžiu akis 
kaip jaunamartė, ir tiek. Pasirodo, ir 
klausti nereikėjo. Atsistojo, peiliu 
skambtelėjo į tuščią stiklinę, kol 
visi nurimo, o tada iš vidinės švarko 
kišenės išsitraukė pusiau perlenktą 
tamsiai žalios spalvos mokyklinį 
languotą sąsiuvinį ir tarė:

– Noriu keliais žodžiais pasakyti 
ir kai ką parodyti apie veikėją, bai-
gusį vidurinę mokyklą be portfelio, 
be kepurės ir pirštinių, nors jo tėvas, 
su kuriuo kartais sumesdavome 
„pulką“ (preferansą), buvo vienas 
iš Raseinių rajono prekybos vadovų. 
Tikrinau, namuose vadovėlius turi, 
o į mokyklą sąsiuvinius už kelnių 
diržo – ir pirmyn.

Nesunkiai supratau, apie ką 
kalba, todėl replikavau:

– Vaikščioti su portfeliu tas pats, 
kaip su krepšiu po turgų. Kepurė – 
tai kaimo bernų išmislas*, o piršti-
nės tokiais orais kaip pas mus – tik 
tampymas nereikalingų daiktų.

– Intereeesna, baisus dalykas. 
Čia dar ne viskas... Pasirodo, tas 
veikėjas dar ir taupydavo, kad 
mažiau sąsiuvinių reikėtų kišti už 
diržo.

Ir parodė tą žaliąjį sąsiuvinį. 
Ant viršelio užrašyta, kad tai mano, 
VIII a klasės mokinio, fizikos 

sąsiuvinis. Ir tikrai, vidiniuose 
puslapiuose – brėžinukai, formulės, 
žodžiu, tikslieji mokslai. Auklėtojas 
apvertė sąsiuvinį. Kaip įprasta, 
ant viršelio atspausdinta daugybos 
lentelė, o vidinėje viršelio pusėje ir 
sąsiuvinyje – „Domašniaja rabota“ 
(namų darbas), „Predloženie“ (sa-
kinys), „Klasnaja rabota“ (klasės 
darbas)...

– Idėją parodyti sąsiuvinį bran-
dinau trylika metų. Ir pats Povilas 
turbūt pamiršo, kur jį buvo pra-
danginęs, o aš laikiau, vis laukiau 
progos, o ji ir atėjo. Kai ką Maironio 
stiliumi įrašiau, tegul prisimins, kad 
buvo toks klasės auklėtojas ir kad 
susitikimai – tai ir prisiminimai, o 
ne vien šokiai ir pagėrimai...

Ir tikrai. Kokie pranašiški žo-
džiai!.. Auklėtojo nebėra, niekas 
neturi jo rankraščio, o aš turiu, ir dar 
su kūryba. Saugau jį, nors lapai vis 
labiau ir labiau geltonuoja.

– Paskaityk, Pauliau, paskaityk! 
– klykė merginos, o joms pritarė ir 
vyrai.

Ką gi, skaitau, kaip parašyta:**
Pelėsiais ir kerpėm apaugę antai
Jaunuoliai štai stovi išties.
Jų galvas apaugę madingi plaukai
Kaip angliškos veislės avies.
Kai magas užgroja, 
                            tik dulkės pakyla,
Širdis suplasnoja ir veržias platyn,
Alkūnėm tik irias, kulnais 
                                 drumsčia tylą,
Svyruoja ir lankstos žemyn.
Drauguži, vienuolika metų 
                             praleidai čionai,
Tu elgtis pramokai, turi ir žinių.
Tu dvejeto didžio galybę žinai,
Aplaužei daug kėdžių, stalų.
Nutils šviesios klasės, 
                              apleistos visų –
Be juoko, skambučio, dainos.
Mokykloj praleistų vaikystės dienų
Gyvenime nieks neatstos!

Iš pradžių juokinga, o toliau 
graudu. Viena bendramokslė net 
dūdas paleido. Taip jai gera buvo 
mokykloje.

* * *
Paryčiais visi patraukėme į 

miesto skverą, kur atkišęs dešinę 
ranką tiesiai į Marijampolę rodo 
garsaus skulptoriaus Vinco Grybo 
1934 metais nulipdytas „Žemaitis“. 
Tėvulis, amžiną jam atilsį, pasakojo, 
kad skulptorius nulipdė save, tik be 
vyžų, juostos ir sermėgos. Pasižiūri, 
būdavo, į savo nuotrauką, pasitiks-
lina veidrodyje ir gramdo, kala, 
lipdo... Jei kas nepatinka, nueina į 
netolimą bariuką, atsigaivina mažu-
mėlę, o grįžęs pataiso. Nepavydus, 
nors zanavykas, artimas suvalkiečiui 
buvo. Į paminklo pamatus įleido du 
butelius geros smetoniškos degtinės. 
Užtai ir laiko... Karą, badą, klasių 
kovas atlaikė.

Senieji gyventojai pasakodavo, 
kad paminklo atidengimo dieną į 
Raseinius gal pusšimtis juodų limu-
zinų buvo sulėkę. Pats prezidentas 
Antanas Smetona pro užriestus 
ūselius tada kalbą rėžė... Ach, tie 
prisiminimai...

Pastovėję prie paminklo, virš 
bažnyčios bokšto kylant saulutei, 
išsiskirstėme kas kur, vienas kitam 
pažadėdami susitikti dar ne kartą.

(Bus daugiau)

Povilas IVAŠKEVIČIUS

* Turėjau juodas tankias kudlas, 
užleistas beveik ant pusės ausų. 
Kažkokiame filme mačiau, kaip jau-
ni kavalieriai, nesvarbu, koks būtų 
oras, vaikšto be kepurių pasistatę 
paltų ar apsiaustų apykakles.

*** Pagal Maironio žodžius 
(kalba netaisyta).

Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
informavo, kad Kalvarijoje buvo 
susirinkę vaiko gerovės srityje 
dirbantys specialistai ir aptarė susi-
rūpinimą keliantį klausimą: kodėl 
koordinuotai teikiamas paslaugas 
gavo tik viena šeima? 

Pasak susitikime dalyvavusios 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatorės Rūtos Kučinskienės, 
poreikis tokioms paslaugoms gauti 
Kalvarijos savivaldybėje yra kur kas 
didesnis, negu rodo gautų prašymų 
joms skaičius.

Tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo specialistų tikslas – užtikrinti 
savivaldybėje koordinuotai teikiamų 
švietimo pagalbos, socialinių ir svei-
katos priežiūros paslaugų vaikams ir 
jų tėvams teikimą, mažinti socialinę 
atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir 
didinti šeimos savarankiškumą. 

Šie tikslai neatsiejami ir nuo 
vaiko teisių gynėjų, kurie užtikrina 
reagavimą į galimus vaiko teisių 
pažeidimus ir greitą sprendimų 
priėmimą, darbo. 

„Jeigu kokybiškai ir aktyviai 
bus teikiamos paslaugos šeimai, 
vaiko teisių pažeidimų mažės“, 
– įsitikinusi Erika Stankevičienė, 
Marijampolės apskrities vaiko teisių 
apsaugos skyriaus (VTAS) Kalvari-
joje patarėja.

Susirinkusieji sprendė, kokiais 
būdais vaiko teisių apsaugos spe-
cialistai galėtų prisidėti prie koor-
dinuotų paslaugų šeimoms teikimo 
inicijavimo. 

Šį klausimą būtina aptarti ir su 
atvejo vadybininkais, koordinuojan-
čiais atvejo vadybos procesą, kurio 
metu nustatomas kompleksinės pa-
galbos vaikui ir jo atstovams pagal 
įstatymą organizavimas ir teikimas, 
siekiant jiems padėti įveikti iškilu-
sius socialinius sunkumus, kurių 
sėkmingas sprendimas sudarytų 
prielaidas išvengti galimų vaiko 
teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas 
savarankiškai užtikrinti vaiko teises 
ir teisėtus interesus.

Taigi susitikime buvo nutarta 
inicijuoti bendrą pasitarimą su 
atvejo vadybininkais ir patikslinti 
koordinuotų paslaugų teikimo bei 

inicijavimo šeimoms Kalvarijos 
savivaldybėje principą.

Savo ruožtu Marijampolės aps-
krities VTAS specialistai, Kal-
varijos savivaldybėje vertindami 
grėsmės vaikui lygį ir pastebėję, 
kad šeimai reikalinga pagalba, 
bendradarbiaus ne tik su Kalvarijos 
socialinių paslaugų centru, bet ir su 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatoriumi.

„Kiekvienoje savivaldybėje šei-
moms sudarytos galimybės gauti 
koordinuotai teikiamas paslaugas, 
tačiau Kalvarijos savivaldybėje šie-
met šios paslaugos buvo teikiamos 
tik vienai šeimai. Esu tikra, kad yra 
daugiau šeimų, kurioms reikalingos 
šios paslaugos. Kad kiekviena šeima, 
kuriai reikalinga pagalba, gautų koor-
dinuotas paslaugas, būtinas tarpinsti-
tucinis bendradarbiavimas, nes šioje 
srityje reikalingas sisteminis darbas. 
Juk bendras visų vaiko gerovės srity-
je dirbančių institucijų ir specialistų 
tikslas –  užtikrinti vaiko interesus“, 
–  kalbėjo E. Stankevičienė.

„Suvalkiečio“ informacija

Klasių  susitikime
Kiek kartų tokius ar panašius 

žodžius esame skaitę, girdėję ne 
tik etnokultūriniuose ar panašiuose 
renginiuose, bet ir iš savo senelių – o 
vyresnieji gal iš tėvų? O kiek kartų 
pastaruoju metu iš tiesų tai prisimi-
nėme, šio patarimo paklausėme ir 
sėmėmės ramybės, jėgų, stiprybės 
ar minčių blaivumo iš medžių, jų 
skleidžiamos paslaptingos ener-
getikos? Nebūtinai tiesmukai – iš 
ąžuolų, bet ir iš kitų, nes aplink – 
šitokia įvairovė! Tiesa, kartais po 
mišką pasivaikščiojus (dažniausiai 
praktiniais sumetimais – uogaujant 
ar grybaujant, nes kaip čia veltui 
laiką švaistysi) nejučia išsprūsta: 
„Tai bent gera ant širdies pasidarė... 
Įsiskaudėjo galvą, bet kūnas toks 
lengvas...“ Galvą, sako išmanantys, 
skauda nuo gryno, o jei tiksliau 
– pilno visokių biologinių „papil-
dų“, miško oro, o kartais, kaip yra 
sakiusi garsioji žolininkė Eugenija 
Šimkūnaitė, „nuo lankstymosi prieš 
kiekvieną, kad ir sukirmijusį, grybą, 
dažnai – ir prieš šungrybį...“ 

Taigi grybų ar uogų nėra – į 
mišką kojos nekeliame. Na, nebent 
bičiuliai sugundo vasarišką kepsnį 
leidžiamoje vietoje išsikepti... Ta-
čiau pastaruoju metu negalėjo pra-
slysti pro akis naujausia tendencija, 
iki mūsų prieš metus kitus atėjusi 
(kaip dažniausiai ir būna) iš svetur. 
Tai vadinama miško maudynėmis, o 
jei paprasčiau – ramiu (nieko neieš-
kant, bet viską pastebint, tyrinėjant, 
klausantis) vaikštinėjimu miške. 
Aišku, ne tik palikus visus išma-
niuosius įrenginius, bet ir apie juos 

Gamtos  turtai 
ir  mes

„Pastovėk  po  ąžuolu  – 
būsi  toks  pat  tvirtas...“

užmiršus... Pirmieji miško mau-
dynes atrado japonai – bene prieš 
trejetą dešimtmečių. Ten veikia 
miško terapijos centrai, mokslinin-
kai skleidžia savo patirtį – neseniai 
teko skaityti apie pirmuosius tokių 
kursų vadovus ir pas mus. Gal nege-
rai, bet iš karto šmėstelėjo ironiška 
mintis: kiek jau visokių gyvenimo 
būdo plačiąja prasme gidų yra ir 
vis dar daugėja (pradedant sveika 
gyvensena, namų dizainu, virtuve, 
apsipirkimu ir baigiant reikalais 
miegamajame...). Ne tik rankų, bet 
ir kojų pirštų veikiausiai neužtektų 
norint suskaičiuoti. Bet jeigu kam 
tai reikalinga – tebūnie.

...O mes galime pradžiai pasi-
vaikščioti bent jau atokesniuose 
mūsų miesto žaliuosiuose plotuose, 
kurių japonai gali tik pavydėti – o ir 
iki tikro miško ne taip jau toli. Ypač 
jei mąstome apie sveikatą. 

Ir kilo šios mintys tarsi iš nieko 
– senokai nemačius Lietuvos vardo 
tūkstantmečio ąžuolyno. Ar dar 
prisimenate tokį? Ne Ožkabaliuose, 
Basanavičynėje, o netoli Marijam-
polės, nors jau Kazlų Rūdos savival-
dybėje, Utalinos kaime. Jei papras-
čiau – prie kelio į Plutiškes kairėje 
pusėje. Atsirado šis ąžuolynas per 
Lietuvą ritantis iniciatyvai kiekvie-
noje apskrityje pasodinti Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečiui 
skirtus ąžuolynus. Aktyviai veikė 
jaunieji miško bičiuliai ir patys 
miškininkai, talkino Marijampolės 
apskrities savivaldybių vadovai 
ir geranoriškai nusiteikę piliečiai. 

Parką papuošė tautodailininko Al-
gimanto Sakalausko stogastulpis, 
atsirado poilsio aikštelė ir daugiau 
dekoratyvinių akcentų. O artėjant 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 100mečiui Marijampolės miš-
kininkai su pagalbininkais pasodino 
dar šimto ąžuolų giraitę – taip šioje 
vietoje atsirado įvairaus amžiaus ir 
dydžio medžių. 

Taigi galėtume sau vaikščiodami 
po ąžuolyną, pastebėdami ir aplink 
esančius kitus medžius, pabandyti 
šio specifinio miško maudynes, 
bet... Ne kiekvienas ryšis eiti tolė-
liau nuo išminto tako link simbo-
linių ženklų, nes pats takas tikrai 
negražiai apaugęs aukštais sausrai 
atspariais augalais. Gal jie liko 
nenušienauti, nes žolė dideliuose 
plotuose, nors didoka, bet bent kartą 
tikrai pjauta (kažkada čia yra tekę 
matyti ir liūdnesnį vaizdą); o gal 
kiečiai ir kiti stiprūs augalai, nors 
vaistingi, mūsų piktžolėmis vadina-
mi, vėl spėjo užaugti iki juosmens. 
Apskritai, norint pasivaikščioti, 
reikėtų ne tik tinkamos avalynės, 
bet ir atidumo einant – kai kur žemė, 
matyt, buvo technikos išmalta. Tad 
apžvelgus nemažą, bet ribotą plotą 
patrauki atgal... 

Tarsi turime išskirtiniu galintį 
būti gamtos objektą, kurį galėtume 
ir svečiui parodyti, bet paklaidžioti 
po ąžuolyną, patyrinėti šių medžių 
jėgą ir galią gana sudėtinga.

Lina VOLUNGYTĖ
Autorės nuotraukos

Kalvarijoje  per  mažai  šeimų 
gauna  koordinuotai  teikiamas  paslaugas

 Žolynai išties įspūdingi...

Rodyklė, nurodanti kryptį, pastatyta pradžioje.
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Smulkiau  apie  įvykius

brangiai per ka kar ves, jau čius, te ly
čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 818.

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

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

 1548.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tie-
siogiai perka karves, bulius, telyčias.  
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 
proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
635 07197, Ričardas Lukauskas.                

Užs. 1486.

Užs. 893.

Užs. 786.

Užs. 342.

UAB 
„Samsonas“ 
brangiai perka 

karves, bulius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. 8 616 21993. Užs. 50.

PERKA
Sodybą, namą arba butą ir visų 

markių automobilius. Tel. 8 634 
49324.  Užs. 1842.

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

drasavininkių, būti neatidalintas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarkau do-
kumentus. Tel. 8 644 55355. Užs. 872.

----------------------------------
Visų markių automobilius (tvar-

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 1699.

----------------------------------
Šienainio ritinius (reikia atvežti). 

Tel. 8 686 75726.  Užs. 919.
----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 54.

----------------------------------

BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-
sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1549.

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

čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel. 
8 613 79515.  Užs. 818.

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

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037. 

 Užs. 1550.

Detektyvas
 Kauno  gatvėje

Trečiadienio vakarą įvykiai Ma-
rijampolės Kauno gatvėje priminė 
nuotykių filmus. Čia suvažiavo 
policijos, ugniagesių, greitosios 
pagalbos tarnybos.

Viskas prasidėjo apie 18 val., kai 
dideliu greičiu į 78ojo namo aikštelę 
įlėkė automobilis BMW 5 serijos 
E60. Jame sėdėjo du vyrai. Pirmiau-
sia automobilis nuvertė šiukšlių 
konteinerį, paskui rėžėsi į aikštelėje 
stovėjusį  „Daewoo Leganza“, tas 
atsitrenkė į „ Opel Astra“. Kieme 
žaidė daug vaikų, buvo kilęs pavojus 
jų sveikatai ir gyvybei.

Apgadinęs automobilius BMW 
vairuotojas ramiai jį pastatė į aikš-
telę ir su keleiviu, kuris dėvėjo 
apykoję (priemonę anksčiau laiko 
į laisvę paleistų nuteistųjų stebėji-
mui) nudrožė į namą. 

Atvykę policijos pareigūnai 
aiškinosi, kam priklauso minėtas 
automobilis, kas jį vairavo. Buvo 
iškviestas automobilvežis, kuris 
BMW išgabeno į aikštelę. Ugniage-
siai atjungė apdaužytų automobilių 
akumuliatorius. Prispaustų ar nu-
kentėjusių žmonių nebuvo.

Policija nustatė 26 metų įtaria-
mąjį. Vyras vairavo neblaivus. Al-
koholio matuokliu buvo nustatytas 
1,71 promilės girtumas. Vyras buvo 
uždarytas į areštinę. Abu automobi-
liu BMW važiavę asmenys policijai 
žinomi.

Vilkaviškyje  automobilių  
kaktomuša

Ketvirtadienį Vilkaviškyje susi-
dūrė automobiliai. Įvykis tiriamas.

Avarija įvyko Rimgaudo gatvė-
je. Apie 18 val. automobilį „Audi 
80“ vairavęs 27 metų vilkaviškietis, 
bandydamas apvažiuoti pakelėje 
stovinčią transporto priemonę, 
išvažiavo į priešpriešinę eismo 
juostą ir susidūrė su automobiliu 
„Ford Galaxy“. Jį vairavo 34 metų 
vyras. Abu vairuotojai buvo blaivūs, 
tačiau „Audi“ vairuotojas neturėjo 
teisės vairuoti motorines transporto 
priemones.

Į nelaimės vietą buvo iškviesti 
ugniagesiai gelbėtojai. Gatvėje buvo 
išsilieję tepalai, pribirę duženų. 
Teko atjungti automobilių akumu-
liatorius.

Ministras Pirmininkas Sau-
lius Skvernelis trečiadienį 
Prezidentui Gitanui Nausėdai 
pateikė ministrų kandidatū-
ras. 

Aplinkos ministerijai vadovaus 
Kęstutis Mažeika, Energetikos mi-
nisterija – Žygimantas Vaičiūnas, 
Ekonomikos ir inovacijų – Virgi-
nijus Sinkevičius, Finansų – Vilius 
Šapoka, Krašto apsaugos – Raimun-

Premjeras  pateikė  ministrų  kandidatūras  Prezidentui:  keisis  trys  ministrai
das Karoblis, Kultūros – Mindaugas 
Kvietkauskas, Socialinės apsaugos 
ir darbo – Linas Kukuraitis, Susi-
siekimo – Jaroslavas Narkevičius, 
Sveikatos apsaugos – Aurelijus 
Veryga, Švietimo, mokslo ir sporto 
– Algirdas Monkevičius, Teisingu-
mo – Elvinas Jankevičius, Užsienio 
reikalų – Linas Linkevičius, Vidaus 
reikalų  – Rita Tamašunienė, Žemės 
ūkio – Andrius Palionis.

Atnaujintoje Vyriausybėje turėtų 
keistis trys ministrai. Po Prezidento 
dekreto susisiekimo ministrą Roką 
Masiulį turėtų pakeisti Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijosKrikščioniš-
kų šeimų sąjungos (LLRAKŠS) 
atstovas J. Narkevičius. Vidaus 
reikalų ministrą E. Misiūną pakeis 
taip pat LLRAKŠS atstovė R. Ta-
mašunienė (ji bus vienintelė moteris 
atnaujintoje XVII Vyriausybėje), 

žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį 
siūloma pakeisti „socialdarbiečiu“ 
A. Palioniu.

Taip pat nuo lapkričio 1 die-
nos V. Sinkevičiui pradėjus darbą 
Europos Komisijoje, ekonomikos 
ir inovacijų ministro postą turės 
užimti kitas asmuo. Numanoma, 
kad šio ministro kandidatūrą siūlys 
koalicinę sutartį pasirašiusi partija 
„Tvarka ir teisingumas“. 

Po Prezidento dekreto Vyriau-
sybėje bus pasikeitę daugiau nei 
pusė ministrų, todėl reikės iš naujo 
gauti Vyriausybės įgaliojimus. Dėl 
to Seimas turės vėl balsuoti, ar 
pritaria Vyriausybės programai. 
Vyriausybės programa patvirti-
nama surinkus Seimo narių balsų 
daugumą.

      „Eltos“ informacija

Vakar gaisras Marijampolės 
Vilkaviškio gatvėje ant kojų sukėlė 
specialiąsias tarnybas. 11.45 val.
prie 70uoju numeriu pažymėto 
dvylikaaukščio lėkė gaisriniai auto-
mobiliai. Prie „monolito“ išsirikiavo 
ne mažiau kaip keturi gaisriniai au-
tomobiliai, automobilinės kopėčios, 
atvyko budėti ir medikai.

Pranešta, kad iš 10ame aukšte 
esančio bendro naudojimo sandė-

Internautų  įžeidinėjimai
Marijampolės apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato pareigū-
nai tikslinasi aplinkybes ir spren-
džia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą 
dėl moralinės žalos padarymo.

Ketvirtadienį policijai 43 metų 
Marijampolės savivaldybės gyven-
toja pranešė, kad interneto tinklala-
pyje „Facebook“ buvo paviešintas 
vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip 
ji su sugyventiniu atvyksta į sodų 
bendriją, matomas jos automobilis, 
jo valstybiniai numeriai. Paviešinus 
vaizdo įrašą asmenų grupėje, pasi-
pylė komentarai ir įžeidinėjimai, 
nukentėjusioji patyrė stresą.

Vogė  kurą,  anglis, 
automobilių  dalis

Pareigūnai aiškinasi vagysčių 
aplinkybes. 

Trečiadienį marijampolietis, 
išėjęs į Kosmonautų gatvės namo 
kiemą, kur buvo pastatęs automobilį 
„Lexus RX350“, pamatė, kad pavog-
ti galinio vaizdo veidrodžių stiklai. 
Padaryta apie 1600 eurų žala. 

Ketvirtadienį Vilkaviškio rajono 
gyventojas policijai pranešė, kad 
po nakties iš kieme Virbalio kaime 
stovėjusio kombaino „Sampo 410“ 
kuro bako ištraukta 120 litrų žymėto 
dyzelinio kuro. Iš garažo pavogtos 
dvi talpos po 20 litrų su žymėtu 
dyzelinu, iš sandėliuko dar pagrobta 
30 litrų kuro. Žala tikslinama.

Vilkaviškio rajone įsikūrusi 
uždaroji akcinė bendrovė policiją 
informavo, kad iš jų sandėlio pa-
vogta apie 43 tonos anglies.

 Perėjoje 
partrenktas  vyras
Per šią savaitę Marijampolėje 

sužalojamas jau antras perėja ėjęs 
pėstysis.

Trečiadienį Gedimino gatvės san-
kryžoje su Klaipėdos gatve per perėją 
ėjo 57 metų vyras. Gatve važiavęs 
krovininis automobilis „Scania“, 
kurį vairavo 39 metų vairuotojas, su-
stojo einantį žmogų praleisti, tačiau 
kita juosta atvažiavęs „Peugeot“, 
vairuojamas devyniolikmetės Mari-
jampolės savivaldybės gyventojos, 
nesustojo ir vyrą partrenkė. Pėstysis 
nuvežtas į Marijampolės ligoninę. 
Jam nustatyti nežymūs sužalojimai. 
Avarijos aplinkybės tikslinamos.

Mušėsi  sutuoktiniai
 ir  kaimynai

Policija pradėjo ikiteisminius 
tyrimus dėl smurto, kūno sužalo-
jimo.

Trečiadienį Kazlų Rūdoje į Dau-
kanto gatvėje esantį butą policija 
buvo iškviesta dėl sutuoktinių peš-
tynių. Paaiškėjo, kad tarp 47 metų 
moters ir 51 metų vyro kilo konflik-
tas. Nesusivaldžiusi moteris į vyrą 
sviedė kuprinę. Kuprinė buvo su 
plastikinėmis sagtimis. Sagtis patai-
kė vyrui į akį. Nelaimėlis išsikvietė 
policiją. Vyrą sužalojusi moteris 
buvo blaivi. Nukentėjusiojo kraujy-
je rasta 0,95 prom. alkoholio. 

Tą pačią dieną Kalvarijos savi-
valdybės Sūsninkų kaimo Mokyklos 
gatvėje gėrė vietos gyventojai. Prie 
išgertuvininkų prisidėjo dar vie-
nas, kuris sumušė kaimyną. Šiam 
konstatuota antakio srities muštinė 
žaizda.

Tiesą  aiškinasi 
specialistai

Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato pareigū-
nai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
veiksmų prieš mažametį.

Ketvirtadienį policija gavo 
pranešimą, kad Marijampolės J. 
Jablonskio gatvėje prieš trylikos 
metų mergaitę smurtauja neblaivus 
49 metų patėvis. Atvykę medikai 
mergaitę išsivežė į ligoninę apžiūrai, 
ji atrodė išsigandusi. Po medikų 
apžiūros nustatytas kairės kojos 
patempimas ir išleista į namus. 
Buvo informuoti vaikų teisių spe-
cialistai. 

Mažametės motina, kuri buvo 
blaivi, nurodė, jog jos dukra norėjo 
išeiti į lauką, tačiau ji neleidusi. 
Patėvis, norėdamas sudrausminti, 
paėmė dukrą už peties ir pastūmė 
link kambario, kad galėtų uždaryti 
duris. Dukra ir toliau juos abu įžeidi-
nėjo, pasišalino iš namų ir išsikvietė 
pagalbą. Aplinkybės tikslinamos. 

Tą pačią dieną į Šakių ligoninę 
buvo atvežtas keturiolikmetis. Vai-
kui kojoje buvo durtinė žaizda. Pa-
aiškėjo, kad jis rankoje nešėsi peilį, 
kuris išslydo iš rankos ir pataikė į 
koją. Aplinkybės tikslinamos.

Loreta TUMELIENĖ

gaisras  kilo  Vilkaviškio  gatvės  „monolite“
liuko rūksta dūmai, jų prisipildė 
ir laiptinės. Atvykę ugniagesiai 
gyventojų paprašė išeiti į lauką. Kol 
buvo vėdinamos patalpos, į namus 
neįleido. Medikų pagalbos nepri-
reikė, žmonės nenukentėjo. Gaisrą 
ugniagesiai užgesino. Aprūko patal-
pos. Priežastys dar tiriamos.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Prie Vilkaviškio gatvėje esančio „monolito“, kurio dešimtame 
aukšte degė sandėliukas, sulėkė gaisrinės.

Gyventojai į butus kurį laiką nebuvo įleidžiami.
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Užs. 889.

PARDUODA
Kambario butą Marijampolėje 

(III aukšte). Tel.: 8 684 27074, 8 686 
70255.  Užs.1802.

----------------------------------
2 kambarių butą Beržų g. bendra-

butyje (su visais patogumais, 6000 
Eur). Tel. 8 698 54420.  Užs. 1831.

----------------------------------
2 kambarių butą Geležinkelio 

g. (II a., 54 kv. m, didelis įstiklintas 
balkonas). Tel. 8 685 65873.   
 Užs. 1756.

----------------------------------
Dviejų kambarių butą renovuota-

me name su patogumais Kęstučio g. 3, 
Kalvarijoje (III aukštas, 15000 Eur). 

Dalį namo (virtuvė ir kambarys 
be patogumų) Dariaus ir Girėno g. 
12, Kalvarijoje (4000 Eur). Tel. 8 610 
43637.  Užs. 1614.

----------------------------------
Namą su sklypu ir 1 ha žemės 

Tautkaičių k., Sasnavos sen. Tel. 8 
698 12425.  Užs. 1761.

----------------------------------
Liudvinavo miestelyje – namą su 

ūkiniu pastatu. Sklypas 20 arų. Tel. 8 
686 58405.  Užs. 624.

----------------------------------
Namą ir ūkinius pastatus Želsvoje. 

Tel. 8 610 42206.  Užs. 1776.
----------------------------------
Vasarnamį Poilsiautojų g. Vištyty-

je (Vilų rajone, prie ežero). Tel. 8 611 
37524.  Užs. 924.

----------------------------------
Sodybą Gyviškių k. (12 km asfal-

tuotu keliu iki Marijampolės, mūrinis 
namas, centrinis šildymas, rūsys, 14 a 
sklypas, ūkinis pastatas), 17500 Eur. 
Tel. 8 683 91121.  Užs. 928.

----------------------------------

NUOMA 
Išsinuomočiau žemės Marijampo-

lės, Patašinės, Igliškėlių, Puskelnių, 
Sasnavos kadastrinėse vietovėse. Tel.: 
8 698 71696, 8 624 60644.  Užs. 726.

----------------------------------
Išsinuomočiau pievų arba dirba-

mos žemės Kalvarijos sav. (100–200 
Eur). Tel. +370 654 93851. 

 Užs. 1731.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

Pristato. 
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189. 

Užs. 800.

Užs. 880.

10 ha ariamos žemės Kalvari-
jos sav., Zigmantavo k. Tel. 8 674 
46484.  Užs. 809.

----------------------------------
2jų korpusų plūgą, kultivatorių, 

nerūdijančio plieno cisterną vande-
niui. Tel. 8 689 33518.  Užs. 901.

----------------------------------
Geros būklės priekabą (14 tonų, 

aliuminio bortai, verčia į 3 puses). 
Tel. 8 682 25084.  Užs. 1851.

----------------------------------
Vokišką bulvių kasimo kombainą, 

rusišką bulvių sodinamąją, pievines 
lėkštes. Tel. 8 610 75530.  

 Užs. 932.
----------------------------------
Techniškai tvarkingą T25 (1990 

m.). Tel. 8 639 09143.  Užs. 1863.
----------------------------------
Naują trimerį „Suptec Italy“. 

Garantija. Gali atvežti. Tel. 8 686 
11317.  Užs. 1035.

----------------------------------
Naudotą buitinę techniką iš 

Vokietijos. Gali atvežti. Garantija. 
Kauno g. 43. Tel.: 8 686 14137, 8 686 
11317.  Užs. 1034.

----------------------------------
Mažai naudotą dušo kabiną su 

padu. Tel.: 8 655 95695, 8 682 
26520.  Užs. 1827.

----------------------------------
Granulinį katilą (mažai naudotą) 

RED ECO (25 kW). Kaina – 1000 
eurų. Tel. 8 687 46412.  Užs. 1843.

----------------------------------
Kokybiškus dėvėtus drabužius iš 

Švedijos (urmu). Nerūšiuoti šeimy-
niniuose maišeliuose. Be tarpininkų. 
Didesnius kiekius gali siųsti tiesiai iš 
Švedijos (1 kg – 1 Eur). Perkant 1 t 
taikoma 10 proc. nuolaida. Tel. 8 659 
21594.  Užs. 865.

----------------------------------
Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio 

skaldytas malkas, atraižas (pjautas, 
pakais). Atvežimas nemokamas. Tel. 
8 681 94630.  Užs. 1820.

----------------------------------
Beržo, alksnio malkas (skal-

dytas, supjautas kaladėmis ir rąs-
teliais), stambias beržo, pušies 
atraižas. Tel. 8 681 21353. 

 Užs. 809.
---------------------------------
Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio 

skaldytas malkas ir atraižas (pjautas, 
pakais). Atvežimas nemokamas. Tel.: 
8 633 84438, 8 636 25626.  

 Užs. 1821.
----------------------------------
Skaldytas beržo, alksnio, ąžuolo 

malkas ir alksnio, pušies, eglės atrai-
žas (smulkios ir stambios). Tel. 8 633 
84438.  Užs. 1823.

----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir pjuvenas. Atvežimas nemo-
kamas. Tel. 8 605 84401.  Užs. 1822.

----------------------------------
Beržo ir juodalksnio malkas 

(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 689 60418.  
 Užs. 1545.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais. Tikslų kiekį 

matuoja jūsų kieme. Pristato nemoka-
mai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 
8 655 72191.            Užs. 1779.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais. Pristato ne-

mokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 639 59593.  Užs. 1778.

----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir  pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 1804.

----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas arba 

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 1805.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 1702.

----------------------------------
Stambias juodalksnio atraižas 

(pakais ir supjautas), beržo, alksnio, 
uosio malkas. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 609 73915, 8 690 27280.  
 Užs. 1585.

----------------------------------

Skaldytas ir rąsteliais beržo, 
alksnio ir uosio malkas. Juodalks-
nio atraižas, supjautas ir pakais. 
Atveža nemokamai. Tel.: 8 610 
45504, 8 645 34667.  Užs. 1586.

----------------------------------
Skaldytas beržo, alksnio malkas. 

Malkas rąsteliais. Alksnio stambias 
atraižas. Veža nemokamai. Tel.: 8 
699 40234, 8 602 09301.  Užs. 1587. 

----------------------------------
Kokybiškas beržo, juodalksnio 

malkas rąsteliais ir skaldytas. Greitas 
ir nemokamas pristatymas. Matuoja 
vietoje. Tel. 8 645 34667. 

 Užs. 1588.
----------------------------------
Šviežių bulvių pašarines bulvaites  

(fasuotos maišiukais). Ūkis – Anta-
navo sen. Tel.: 8 618 22415, 8 687 
31602.  Užs. 807.

----------------------------------
Šiaudų „kitkas“. Tel. 8 643 

40008.  Užs. 1859.
----------------------------------
Kviečius, miežius, metalinius 

lovius. Trakiškiai. Tel. 8 611 35679.  
 Užs. 1870.

----------------------------------
Rugpjūčio 13 d., antradienį, 

Marijampolės sav. prekiausime UAB 
Rumšiškių paukštyno (Kaišiadorių r.) 
išperintais vakcinuotais greitai augan-
čiais paaugintais (800 g – 1 kg) mėsi-
niais viščiukais COBB500. Priimami 
užsakymai  paaugintiems viščiukams 
įsigyti. Tel. 8 699 26517.  Užs. 920.

----------------------------------
Paršelius su dokumentais. Tel. 8 

656 66546.  Užs. 927.
----------------------------------

Naminiai paukščiai
3–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 

Tel. 8 685 78204.  Užs. 1828.
----------------------------------

Vištos, vištaitės
Rugpjūčio 13 d. (antradienį) 

prekiausime Kaišiadorių r. paukštyno 
10 mėnesių vakcinuotomis rudomis, 
gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
ir 4, 5, 6 mėnesių įvairių spalvų vištai-
tėmis. Priimami užsakymai vištaitėms 
įsigyti tel. 8 699 26517. Prekiausime 
lesalais. Priimami užsakymai 1 kg 
ir 800 g mėsiniams paaugintiems 
viščiukams įsigyti. UAB Rumšiškių 
paukštynas:

Antanave – 8 val., Šunskuose – 
8.15 val., Marijampolėje – 8.40 val., 
Patašinėje – 8.50 val., Trakiškiuose 
–  9 val., Puskelniuose – 9.15 val., 
Sasnavoje – 9.35 val., Smilgiuose – 
9.45 val., Igliškėliuose – 9.55 val., 
Igliaukoje – 10.05 val., Šventragyje 
– 10.15val., Gudeliuose – 10.25 val., 
Daukšiuose – 10.40 val., Varnupiuo-
se – 10.50 val., Padovinyje – 11 val., 
Narte – 11.10 val., Netičkampyje – 
11.20 val., Liudvinave – 11.30 val., 
Užgiriuose – 11.40 val., Želsvoje 
– 11.50 val., Naujienoje – 12 val., 
Brukuose – 12.15 val., Sūsninkuose – 
12.25 val., Jusevičiuose – 12.40 val., 
Kalvarijoje – 12.55 val., Jungėnuose 
– 13.05 val., Valavičiuose – 13.25 val., 
Meškučiuose – 13.40 val., Skaisčiū-
nuose – 13.55 val. Tel. 8 699 26517.  
 Užs. 930.

----------------------------------
Vištos, vištaitės

Rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių r. paukštyno 
10 mėnesių vakcinuotomis rudomis, 
gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
ir 4, 5, 6 mėnesių įvairių spalvų vištai-
tėmis. Priimami užsakymai vištaitėms 
įsigyti tel. 8 699 26517. Prekiausime 
lesalais. Priimami užsakymai 1 kg 
ir 800 g mėsiniams paaugintiems 
viščiukams įsigyti. UAB Rumšiškių 
paukštynas: 

Jankuose – 12.15 val., Višakio Rū-
doje – 12.25 val., Jūrėje – 12.35 val., 
Kazlų Rūdoje – 12.45 val., Ąžuolų 
Būdoje – 12.55 val., Gudeliuose – 
13.05 val., Plutiškėse – 13.15 val., 
Subačiškėse – 13.25 val., Kvietiškyje 
– 13.35 val., Sasnavoje – 13.50 val., 
Antanave – 14.10 val., Bagotojoje – 
14.20 val.  Užs. 931.

----------------------------------
Išsinuomočiau dirbamos žemės 

Želsvos, Krosnos ir Šeštokų kadas-
trinėse vietovėse. Mokėsiu brangiai. 
Tel. 8 686 10795.  Užs. 1866.

----------------------------------
Brangiai išsinuomočiau dirbamos 

žemės Varnupių, Daukšių, Gudelių, 
Daugirdų apylinkėse. Tel. 8 647 
38940.  Užs. 1867.
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Ši vieta gali būti skirta 
pranešimams apie netektis.

Skelbiantis 
„Suvalkietyje“ 5 kartus, 

6-asis skelbimas – 
n e m o k a m a i !

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 1787. 
----------------------------------
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 1566.
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1658.

----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 820.

----------------------------------

REIKAlINgA
Vairavimo mokyklai Mari-

jampolėje reikalingas vairavimo 
instruktorius su patirtimi. Tel. 8 682 
14140.  Užs. 1848.

----------------------------------
Teismo medicinos ekspertizei 

reikalinga (as) sanitarė (as). Tel. 8 
686 86638.  Užs. 1860.

----------------------------------
Darbas vairuotojams, turintiems 

patirties. Užtenka C kategorijos ir 95 
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8 
655 56743.  Užs. 1861.

----------------------------------
Padovinio ŽŪB (10 km nuo 

miesto) reikalingas gyvulininkystės 
darbuotojas. Darbas pamaininis, at-
lyginimas – 1000 eurų per mėnesį „į 
rankas“. Tel. 8 699 39024.  Užs. 912.

----------------------------------
Reikalingi savivarčių vairuotojai, 

sugebantys prižiūrėti paskirtą techni-
ką. Amžius – iki 50 m. Atlyginimas 
– pagal sugebėjimą 1000–1500 Eur. 
Tel. (8 343) 26003.  Užs. 857.

----------------------------------
Reikalingi šaltalankių skynėjai 

rugpjūčio–rugsėjo mėn. Tel. 8 686 
57877.  Užs. 1846.

----------------------------------
Reikalinga pagalbininkė ūkio 

virtuvėje (kepyklėlėje). Tel. 8 650 
52353.  Užs. 1862.

Užs. 896.

Užs. 895.

ĮVAIRŪS
Perku stačią mišką. 
Parduodu statybinę medieną, 

malkas. Atvežu. Tel.: 8 699 48191, 8 
614 98516.  Užs. 264.

----------------------------------
Priimsiu nemokamai pensininkų 

šeimą gyventi sodyboje Prienų rajone. 
Tel. 8 679 36783.  Užs. 910.

Užs. 6.

„Diemedis“ 
šarvojimo salė  
Bažnyčios g. 42, Marijampolė.
• Visos laidojimo paslaugos 
ir reikmenys.
 Prekiaujame:
• Pirmosios Komunijos atributika.
• Devocionalijomis.
• Katalikiška literatūra.
• Tradicinėmis vaško, Pirmosios 
Komunijos, Krikšto žvakėmis.

Tel.: 8 609 98726, 
visą parą  8 699 58719.

VšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

Marijampolė, Vy tau to g. 33            
(bet ku riuo pa ros me tu).

Vi sos  lai do ji mo  ir 
 šar vo ji mo  pa slau gos

Užs. 13.

Tel. 8 611 18799Užs. 1662.

SuvalkijoS  
paminklai

Tel.: 8 638 02931, 
8 653 91797, 8 658 19464.

paminklai, 
dengimas, antkapiai. 

pamatų liejimas, 
trinkelių klojimas, 
kapinių tvarkymas. 

Užs. 7.

Marijampolės laidojimo namai 
UAB „Sustojęs laikas“

Tel.: (visą  parą) 8 699 58719, 8 615 90347, 8 611 42299,  (8 343) 54362.
Vokiečių g. 3. LT 68137 Marijampolė

LAIDOJIMO IR KREMAVIMO PASLAUGOS
ŠARVOJIMO REIKMENYS • ŠARVOJIMO SALĖS

KŪNO BALZAMAVIMAS
ILGESNIO LAIKYMO ŠALDYTUVE GALIMYBĖ

ŠARVOJAME 
KALVARIJOS BAŽNYČIOS 
KOPLYČIOJE IR VISOSE 

BENDRUOMENIų SALĖSE
• Laidojimo organizavimas
• Prekyba karstais, drabužiais,     
   gėlėmis ir kt.
• Katafalko paslaugos
• Velionio paruošimas šarvoti
Tel.: +370 652 93037 (visą parą),

          +370 698 32091 Užs. Nr. 15.

UAB Laidojimo namai 
„Saulėlydis“ 

Vytauto g. 78, Kalvarija

Nebrangiai gamina stumdomąsias 
duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 

----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, voniosvirtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 1767.

----------------------------------
Gaminame šulinių apdailas, te-

rasas, laiptus, pavėsines. Tveriame 
tvoras: medines, segmentines. Kiti 
karkasiniai gaminiai. Tel. 8 678 
40269.  Užs. 1732.

----------------------------------
Atliekame įvairius statybos 

darbus: terasos, lauko ir vidaus ap-
daila, stogai. Tel. +370 602 83929.   
 Užs. 1736.

----------------------------------
ĮVAIRŪS STALIAUS DARBAI, 

LAIPTų GAMYBA, BALDų SU-
RINKIMAS, REMONTAS. GRIN-
Dų KLOJIMAS. Tel. 8 612 96916.  
 Užs. 1747.

----------------------------------
Atliekame vidaus apdailos darbus. 

Dažome sodų namelius. Tel. 8 637 
54780.  Užs. 1833. 

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

išlyginame žemes, darome pylimus. 
Įvairūs kasimo, lyginimo darbai. Tel.: 
8 659 45419, 8 686 15419.   Užs. 1840.

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

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686 
15419.  Užs. 1841.

----------------------------------
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, plau-

tą žvyrą, juodžemį, durpžemį. 
Išvežu šakas ir kitas šiukšles. Galiu 
pasikrauti, išsikrauti. Tel.: 8 687 
41274, 8 699 92406.  Užs. 1701.

----------------------------------
Santechnikos, suvirinimo, šildy-

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 1703. 

----------------------------------
Bituminių stogų dengimas prily-

doma danga, skardinimo darbai. Tel. 
8 633 62871.  Užs. 860.

----------------------------------
Sienų šiltinimas, užpildant oro 

tarpą termoputa. Tel. 8 640 36105.  
 Užs. 319.
----------------------------------
Nelauk nelaimės, kviesk elektri-

ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 639 36799.  Užs. 1769.

----------------------------------
Metalinių vartų, tvorų, turėklų 

gamyba, segmento montavimas. Tel. 
8 635 96008.  Užs. 1784.

----------------------------------
Gaminame paminklus, tvore-

les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, dedame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 1565. 

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

same ir valome tvenkinius. Įvairių 
dydžių ekskavatorių, buldozerių 
paslaugos. Statybviečių paruošimas, 
senų sodybų tvarkymas. Vežame žvy-
rą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 14532.  
 Užs. 768.

----------------------------------
Dengiame stogus. Skardinimo 

darbai, kraigai, vėjinės, pakalimai 
ir kt. Montuojame „Cetral“ daily-
lentes. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.  Užs. 648.

----------------------------------
Dažome medinius, tinkuotus na-

mus ir stogus. Patirtis, garantija. Tel. 
8 691 42513.  Užs. 1609.

----------------------------------
Dažome medinius namus, fa-

sadus, stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 
8 636 94394.  Užs. 647.

----------------------------------
Kokybiški nerūdijančio plieno 

kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Gamyba, montavimas, garantija! Tel. 
8 683 75879.  Užs. 1458.

----------------------------------
Tveriame įvairių tipų tvoras. Tel.: 

8 642 47200, 8 633 61818.  
 Užs. 1791.
----------------------------------
Atliekame skardinimo darbus. 

Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.  
 Užs. 1793.
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai klojame 

trinkeles. Tel. 8 655 28268. 
 Užs. 543.
----------------------------------
Dažome tvoras, namus, medinius 

langus. Tel.: 8 642 47200, 8 633 
61818.  Užs. 1792.

----------------------------------
Veža žvyrą, juodžemį, mėšlą, 

malkas, durpes, kitus krovinius. Per-
krausto. Tel. 8 685 56724.  Užs. 1547. 

----------------------------------
Sutvarkome dokumentus Kali-

ningrado vizai gauti. Organizuojame 
keliones į Kaliningrado sritį. Tel. 8 
652 71170.  Užs. 821.

----------------------------------
Stogų dengimas. Skardinimo dar-

bai. Tel. +370 612 72940.  Užs. 1685.
----------------------------------
Gaminame duris namams, ūki-

niams pastatams ir kitus stalių gami-
nius. Tel. 8 682 62195.  Užs. 1686.

----------------------------------
Dengiame stogus, Atliekame 

skardinimo darbus, fasadų apkalimą. 
Pasirūpiname medžiagomis. Tel. 8 
663 36874.  Užs. 1748.

----------------------------------
Trinkelių klojimas su užsakovo 

arba savo medžiagomis, žemių ly-
ginimas. Tel. 8 694 90110.  Užs. 1757.

----------------------------------
Metalinių tvorų, tvoralenčių ga-

myba ir montavimas. Tel.: 8 625 
35828, 8 656 23538.  Užs. 1801.

----------------------------------
Šlifuojame, lakuojame parketo 

grindis. Tel. 8 653 20814.  Užs. 1835.
----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, smė-

lį, skaldą. Tel. 8 650 48645.  Užs. 876.
----------------------------------
Paminklai, antkapiai, tvorelės, 

dengimo plokštės, betonavimo, 
montavimo darbai. V. Kudirkos g. 
44. www.paminklaivisiems.lt. Tel. 8 
671 47733.  Užs. 94.

Įmonei reikalingi 
stogdengiai, skardininkai 

ir pagalbiniai darbuotojai. 
Pageidaujama patirtis, 

jos neturinčius apmokome. 
Atlyginimas sutartinis. 

Kreiptis tel. 8 689 59111. 
Užs. 903.

SIŪlo DARBĄ
Darbas užsienyje: Vokietija, Olan-

dija, Airija, JK, Norvegija. Kontraktas 
ir socialinės garantijos užsienio! Atly-
ginimas – nuo 1600 iki 4000 Eur per 
mėn., priklauso nuo pozicijos. Tel. 8 
600 90120, Alytus, Ugniagesių g. 7, 
UAB „Bimus“.  Užs. 911.

Užs. 881.

- Stemplės, skrandžio tyrimas
vaizdo endoskopu, 
 skydliaukės, pilvo organų
echoskopija (ultragarsu),  
ozonoterapija, gyd. G. Kireilis.
- Akuš. ginekologė B.Valiukienė.
- Lėtinio skausmo gydytojas
   Egidijus Gaučas (Kauno klinikos).
- Kojų problemiškų nagų 
   tvarkymas, tiesinimas sąsaga, 
   nuospaudų šalinimas, 
   karpų cheminis šalinimas,
  b. pr. slaugytoja S. Sakalauskienė.
Tel. 8 658 58633, Žemaitės g. 14,

Marijampolė, Kireilio klinika

Užs. 929.

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ priimami:

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

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 

Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
Kazlų Rūdoje  

Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
 priimami skelbimai 
ir į kitus leidinius: 

(Prienai)

„Vieno kąsnio užkandžiai“ 
– tai Pauliaus Strasevičiaus 
receptų knyga, skirta visiems, 
mėgstantiems rengti užkandžių 
vakarėlius. Knygoje autorius 
pateikia 101 lengvai ir greitai 
pagaminamų užkandžių re-
ceptą.

Knygos kaina – 13 eurų.

Knygų teiraukitės redak-
cijos reklamos ir skelbimų 
skyriuje (Ūkininkų g. 6, Mari-
jampolė, tel. (8 343) 51925).

Kviečiame  įsigyti  
naujų  knygų  pigiau

P A D ė K A
Dėkojame skubios medici-

nos pagalbos ekipažui: Daliai 
Krasnickienei, Alvytei Rasla-
vičienei ir Egidijui Pavasariui, 
išgelbėjusiems tėvelio gyvybę.

Jolanta Rosendal
 ir šeima 

Užs. 1869.
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Sekmadienį
Filomenos, Kla-

ros, Ligijos, Visvilės, 
Zuzanos, Severo ir 
Visalgo vardadie-
niai.

Saulė teka 5.44 
val., leisis 21.03 val. 
Mėnulis priešpilnis.

Pirmadienį
Klaros, Laimonos, Radės, 

Radegundos ir Laimono var-
dadieniai.

Saulė teka 5.46 val., leisis 
21.01 val. Mėnulis priešpilnis.

Tarptautinė jaunimo 
diena

Šiandien 
Asterijos, Astros, Laimos, 

Lauryno ir Norimanto varda-
dieniai.

Saulė teka 5.43 val., leisis 
21.05 val. Mėnulis priešpilnis.

Tarptautinė apatinių 
drabužių diena 

Sportas

„SPINDUlIo“  KINo  TEATRE  (KAUNo g. 13)

RUGPJŪČIO 10–15 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Liūtas karalius“ (JAV, drama, V). Dubliuota lietuviškai. 10, 
11, 15 d. 10.30 val. (2D formatu). Bilietas – 3 Eur.

„Žaislų istorija 4“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
11–15 d. 13 val., 15 val. (2D formatu), 10 d. 13 val. (2D formatu), 
15 val. (3D formatu). Bilietai: į 2D seansus – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur, į 3D seansą – 4,30 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,70 Eur. 
sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.

„Vestuvės“ (Lietuva, komedija, N16) 10–15 d. 17.30 val. Bilie-
tas – 4,70 Eur.

„Greiti ir įsiutę: Hobsas ir Šo“ (JAV, D. Britanija, komedija, 
N13) 10 d. 19.30 val., 11–15 d. 21.30 val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Šiurpios istorijos pasakojimui tamsoje“ (JAV, siaubo, N13) 
9, 10 d. 22 val., 11–15 d. 19.30 val. Bilietas – 4,70 Eur.

Atostogų seansas
„Žaislų istorija 4“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 

15 d. 13 val. Bilietas – TIK 3 Eur.
Mažojoje salėje:

„Pūkuota šnipė“ (Belgija, Vokietija, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 12–14 d. 13.15, 15.15 val., 10, 11, 15 d. 11.15, 13.15, 
15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, sekmadienį 
13.15 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Aušros pažadas“ (Prancūzija, Belgija, melodrama, N13) 10–15 
d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Gernsio literatūros ir bulvių lupenų pyrago draugija“ (D. 
Britanija, Prancūzija, JAV, melodrama, N13) 10–15 d. 19.45 val. 
Bilietas – 3,70 Eur.

Atostogų seansas
„Pūkuota šnipė“ (Belgija, Vokietija, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 14 d. 13.15 val. Bilietas – TIK 2,50 Eur.
Perkant internetu www.spinduliokinas.lt bilietai pigesni!

Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos čempionai pasirin-

ko gynybinę taktiką ir rungtynių 
pradžioje neleido šeimininkams 
įsibėgėti. Tuo metu pačių marijam-
poliečių kontratakos po truputį ėmė 
kelti pavojų, kuris virto įvarčiu 37 
min. – po Ovidijaus Verbicko per-
davimo iš aikštės krašto kamuolį 
sau būdingu stiliumi galva į vartus 
įmušė Semiras Kerla.

Antrame kėlinyje „Sūduva“ 
taip pat kantriai laukė „Maccabi“ 
klaidų ir keletą kartų buvo arti 
antrojo įvarčio. Deja, antro kėlinio 
pirmoje dalyje Mihretui Topčagičiui 
ir Andro Švrljugai savo progomis 
pasinaudoti nepavyko.

Kas nepavyko komandos drau-
gams, 76 min. padarė po keitimo 
aikštėje pasirodęs Eligijus Jan-
kauskas. Jis keliu nukreipė kamuolį 
į vartus po A. Švrljugos pakelto 
kampinio.

Į tai „Maccabi“ atsakė 83 min., 
kai greitą ataką taikliu smūgiu iš arti 
užbaigė Chikeluba Ofoedu. Nors 
akylesni futbolo gerbėjai suabejojo, 

Po  pergalingo  mačo  Izraelyje  „Sūduvos“  
laukia  sužeisto  žvėries  kerštas

ar tai buvo padaryta ne iš nuošalės. 
„Rungtynės buvo labai sunkios, 

nes varžovų komanda labai stipri, 
– po žaidimo kalbėjo „Sūduvos“ 
vyriausiasis treneris Vladimiras 
Čeburinas. – Stengėmės primesti tai, 
ką ruošėme. Kartais tai pavykdavo, 
kartais – ne. Varžovų spaudimas 
buvo labai didelis, tačiau ir mes 
sukūrėme neblogų progų pasižy-
mėti. Negaliu sakyti, kad „Macca-
bi“ visiškai kontroliavo žaidimą, 
visgi didžiąją laiko dalį iniciatyva 
priklausė jiems. Buvo sunku, bet 
mūsų žaidėjai atidavė visas jėgas – 
viską, ką turėjo, ir dar daugiau. Esu 
jiems labai dėkingas. Laukia antros 
rungtynės, jos bus dar sunkesnės ir 
labiau įtemptos, nes abi komandos 
sieks savo tikslų: mes – išlaikyti 
savo pranašumą, o „Maccabi“ – jį 
panaikinti.“

Atsakomosios rungtynės Ma-
rijampolėje bus žaidžiamos rug-
pjūčio 15 d. 20 val.

„Suvalkiečio“, FK „Sūduva“ 
informacija

Šiandien, rugpjūčio 10 d. šven-
čiama Tarptautinė apatinių dra-
bužių diena. Šia proga Brazilijoje 
rengiamas mados festivalis, ku-
riame gamintojai pristato apatinių 
drabužių kolekcijas, Amerikoje 
organizuojamos akcijos, kuriose 
žmonės į gatves išžygiuoja vienais 
apatiniais. Apatiniams drabužiams 
skiriamas didelis dėmesys, nes jais 
vilkima kasdien, todėl svarbiausia 

Kovos menų klubo „Remeris“ kovotojas Linas 
Andrijauskas sugrįžo iš Bankoko (Tailandas), kur da-
lyvavo Pasaulio muai tai čempionate. Į šias aukščiau-
sio lygio varžybas buvo susirinkę pusantro tūkstančio 
dalyvių – patys geriausi iš kiekvienos šalies. 

„Tai buvo didžiulė patirtis, be to, teko lankytis ke-
liuose klubuose ir dalyvauti treniruotėse, kurias vedė 
ne vien Tailande, bet ir visame pasaulyje žinomos 
muai tai žvaigždės. Tai buvo neįkainojamas pasiren-
gimas ateities kovoms“, – sakė L. Andrijauskas.

Pirma numatyta marijampoliečio kova čempi-
onate neįvyko jo priešininkui iš Afganistano dėl 
nežinomų priežasčių neišėjus į ringą. Antrame rate 
teko susitikti su praėjusių metų pasaulio čempionu 
ukrainiečiu Vasilijumi Sorokinu. Apylygėje kovoje 
atsilaikęs visus tris raundus Linas tituluotam prieši-
ninkui nusileido tik taškais. Po nemažai dėmesio su-
laukusios kovos lietuvį gyrė ne tik kitų šalių atstovai, 
bet ir pats varžovas, kuris finale nusileido Tailando 
kovotojui ir liko trečioje vietoje.

Iš 26 gausiausios 81 kg svorio kategorijos dalyvių 
L. Andrijauskas užėmė 9 vietą.

Be jo, Lietuvai atstovavo dar du kovotojai iš 
Kauno klubo „Titanas“ – vienintelį sidabro medalį 
parvežęs Matas Pultaražinskas (67 kg) ir Mindaugas 
Narauskas (71 kg). 

Daugkartinis Lietuvos čempionas, įvairių tarp-
tautinių turnyrų nugalėtojas 27 metų L. Andrijauskas 
sportuoja dešimt metų. Šiemet vykusiame Baltijos 

Marijampolės SC „Sūduva“ 
stadione pirmą kartą vyko sporti-
nio pasirengimo testavimas pagal 
vokiško sporto ženklo normaty-
vus. Nemokamą sporto renginį 
organizavo Lietuvos šaulių sąjungą 
remiančiosios sąjungos Vokietijoje 
atstovas Mindaugas Lukšys kartu su 
Vokietijos olimpinio sporto federa-
cijos ir Marijampolės savivaldybės 
atstovais. 

jaustis patogiai.
Lietuvoje ši diena kol kas dar tik 

skinasi kelią ir kuria savas tradicijas. 
Praėjusiais metais didžiuosiuose 
prekybos centruose ta proga buvo 
sveikinami pirkėjai, kai kurie apa-
tiniu trikotažu prekiaujantys skyriai 
suteikė šventines nuolaidas. 

* * * 
Perkeltine prasme ši diena Lie-

tuvoje švenčiama kasdien, nes 
daugelio žmonių apatiniai drabužiai 

skalbiami ir demonstruojami viešoje 
erdvėje. Pramogų žvaigždės pačios 
iki apatinių, o kartais ir daugiau, 
išrenginėja savo gyvenimą, o pa-
rodyti politikų nešvarius apatinius 
pasirūpina oponentai.

Taigi apatinių drabužių dieną – 
tik gal kitaip nei pasaulis, su humoru 
– galėtume oficialiai švęsti ir mes. Ji 
įgautų tikrai savitą prasmę...

Aldona MOKOLIENĖ

Iš  Bankoko  –  su  didžiule  patirtimi

L. Andrijauskas (dešinėje) su kitu lietuviu M. Na-
rausku ir Tailando muai tai žvaigžde Saenčai.

Sportinio  pasirengimo  testavimas  pagal  vokiško  sporto  ženklo  normatyvus

Beveik rimtai Tarptautinė  apatinių  drabužių  diena

šalių čempionate iškovojo sidabro medalį.
„Linas nestokoja ambicijų, užsispyrimo, todėl dar 

daug ko pasieks“, – gyrė savo auklėtinį treneris Remigijus 
Kulikauskas.

Ričardas PASILIAUSKAS

Renginio dalyviai turėjo ga-
limybę pasitikrinti individualias 
sportines savybes – greitį, jėgą, iš-
tvermę ir koordinaciją. Dalyviams 
teko mesti kimštinį 2 kg kamuolį, 
nubėgti 50 m, 100 m ir 3000 m 
nuotolius, atlikti šuolius į tolį. 
Buvo vykdoma ir 200 m plaukimo 
laisvu stiliumi rungtis, kuri vyko 
Šešupėje prie Marijampolės irkla-
vimo bazės. 

Renginiu susidomėjo įvairių am-
žiaus grupių atstovai – jauniausiai 
dalyvei buvo 8 m., o vyriausiam 
– 44 m. Užfiksuoti individualūs 
sporto rezultatai bus išanalizuoti, 
suskaičiuoti ir patvirtinti Vokietijos 
olimpinio sporto federacijoje. 

Kiekvienas dalyvis, įvykdęs 
normatyvus, bus apdovanotas bron-
ziniu, sidabriniu arba auksiniu 
vokišku sporto ženkleliu. Organi-
zatoriai džiaugėsi aukštais dalyvių 
rezultatais, kurie byloja apie aktyvią 
ir sportišką miesto visuomenę. Ma-
rijampolės savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Giedrius Šlekys, įteikdamas sim-
bolines Savivaldybės dovanėles 
svečiams iš Vokietijos, vylėsi, kad 
renginys taps kasmetinis.

Marijampolės savivaldybės 
administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 
informacija

Renginio dalyviai SC „Sūduva“ stadione.

Pasak sinoptikų, šiandien Suval-
kijoje nelis, kai kur formuosis rūkas. 
Oras šils iki 20–24 laipsnių, pūs 
6–11 m/s pietinių krypčių vėjas.

Sekmadienį neaplenks trumpa-
laikiai lietūs su perkūnija, įdienojus 
bus apie 22–25 laipsniai šilumos.

Kitą savaitę orai mažai keisis, 
trumpai palis, bus šilta.


