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pat renginį. Jos laikėsi ir marijampo-
liečiai organizatoriai. Pernai pirma-
jame susitikime draugų, kaimynų, 
bendradarbių kompanijos vieną prie 
kito stalus rikiavo P. Butlerienės ir 
Gedimino gatvėse. 

(Nukelta į 2 psl.)

Šventiniai renginiai vyko tris 
dienas. Penktadienį savivaldybės 
gyventojams ir svečiams buvo 
suteikta galimybė apsilankyti Kal-
varijos krašto muziejuje, daugiau 
sužinoti apie savo gimtinės istoriją. 
Jungėnų kultūros namuose startavo 
III tarptautinis tautinės instrumen-
tinės muzikos festivalis-konkursas 
„Kanklėmis kankliuokime, sutartinę 
traukime“. Karališkajame parke 
buvo atidengtas koplytstulpis kraš-
tiečiui Jonui Pranui Aleksai. 

Šeštadienį šventė prasidėjo 

Jau nuo pat rugsėjo 7-os ryto 
Kazlų Rūda buvo kaip niekad 
gyva, nenusileido pramogų ir ga-
limybių pasirinkimu ir didesniems 
miestams. Stadione vyko sportinės 
varžybos, miesto skverelyje pra-
mogavo mažieji gyventojai, kur 
jiems specialiai buvo skirta erdvė su 
batutais ir  animatoriais. Atgimimo 
gatvėje sveikus valgius gyventojams 

Balta spalva pasirinkta neatsitik-
tinai – tai pirmo draugų susitikimo 
1988 m. Paryžiuje spalva, nuo 
tada „Balta vakarienė“ pasklido 
po daugelį šalių ir miestų. Viena iš 
jos tradicijų – renkamasi vis kitoje 
miesto vietoje, kuri sužinoma prieš 

Draugų  susitikimas  istoriniame  Vytauto  parke
Šiltą praėjusio penktadienio pavakarę marijampoliečiai ir jų svečiai rinkosi į jaukų, istorija pulsuojantį, nuostabiais gėlynais papuoštą Vytauto Didžiojo parką. Iš skirtingų 

miesto vietų baltai pasipuošę žmonės atsivežė stalus, dengė juos baltomis staltiesėmis, puošė gyvų gėlių puokštėmis, originaliomis dekoracijomis, nuklojo vaišėmis. Parkas 
prisipildė linksmo klegesio, muzikos ir kvapą gniaužiančio bendrystės jausmo. Susitiko draugai!

Renginio iniciatorė V. Kelerytė-Burokienė (dešinėje) dėkojo pa-
galbininkėms.

Prie baltų stalų Vytauto parke susėdo šeimos, draugai, bendradarbiai...

ir svečiams siūlė sveikuolių klubas 
„Atgaja“, rikiavosi verslo įmonių, 
amatininkų dirbtuvėlės, kiemeliai. 
Juos lankė pasivaikščioti išėję 
miesto gyventojai, svečiai. Vieni 
pirko, kiti domėjosi ir žiūrinėjo, treti 
tik vaikštinėjo, bet tai, kad miestas 
švenčia, jautė visi čia apsilankę. 

(Nukelta į 2 psl.)

 

sportiniais renginiais. Gyventojai 
dalyvavo bėgime miesto gatvėmis, 
krepšinio rungtynėse. 

Šešioliktą valandą į Karališkąjį 
parką miesto gatvėmis pajudėjo iš-
kilminga eisena, kurioje žingsniavo 
Kalvarijos savivaldybės vadovai, 
administracijos, jos įstaigų, įmonių, 
mokyklų, seniūnijų, bendruomenių 
atstovai, delegacijos iš Lenki-
jos, Rusijos Federacijos, medikai, 
ugniagesiai. Juos lydėjo Kalvarijos 
muzikos mokyklos pučiamųjų or-
kestras ir šokėjos. 

Eisenoje dalyvavusios įvairių 
įstaigų delegacijos savivaldybės 
krašto šventę pasitiko turėdamos 
kuo pasidžiaugti. Jusevičių kaimo 
bendruomenė jau renkasi suremon-
tuotuose bendruomenės namuose, 
įgyvendinus projektus įrengti tre-
niruokliai, vaikų žaidimų aikštelė. 
Visada turi kuo pasidžiaugti Kalva-
rijos savivaldybės viešoji biblioteka. 
Šiemet ji prisidėjo prie skaitmeninio 
raštingumo mokymų. 

(Nukelta į 5 psl.)

Kazlų  Rūda  
skambėjo  garsiai  

Tradiciškai pirmąjį rudens savaitgalį Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija sukvietė gyventojus ir svečius į miesto šventę. Ji 
šiemet Kazlų Rūdoje naujoviška, nes nauja ir savivaldybės valdžia. 
Atsisakyta tradicinio šventės pavadinimo „Rugsėjo fiesta“, be to, 
šventiniai renginiai pirmą kartą vyko ne parke, bet miesto centre, 
Atgimimo gatvėje. 

Meras Mantas Varaška ir hu-
moristas Justinas Jankevičius.

Kalvarijos  krašto  šventėje  užteko  
ir  šypsenų,  ir  saulės,  ir  svarių  darbų
Kaip kasmet, taip ir šį rugsėjo savaitgalį, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidų išvakarėse, Kalvarijos sa-

vivaldybės administracija sukvietė savojo krašto žmones į tradicinę šventę „Šypsausi savo kraštui“.

Šventinė eisena Kalvarijos gatvėmis. 
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Draugų  susitikimas  istoriniame  Vytauto  parke
(Atkelta iš 1 psl.)

Šiemečiam susitikimui organizatoriai pakvietė 
į nuostabų Vytauto Didžiojo parką. Ir tapo jis baltu 
parku, pilnu prancūziškos elegancijos.

– Esame vienis, draugai, susirinkę į bendrą vakarą. 
Draugų susitikimai – puiki proga ir galimybė pasi-
džiaugti, pasididžiuoti, kad esame marijampoliečiai, 
pasijusti, kad esame tarsi šeima – vieningos ir stiprios 
bendruomenės nariai, – sakė antrą kartą susitikti, 
pabendrauti ir praleisti vakarą prie baltų stalų pakvie-
tusi renginio iniciatorė Vaida Kelerytė-Burokienė. 
Sveikindama susirinkusius ji pasidžiaugė stipria 
bendruomene, pasidariusia sau šventę, ir dėkojo 
pagalbininkams. – Iš atsiliepimų po pirmo susitiki-
mo supratome, kad turime plėstis, atsirado žmonės, 
kurie siūlėsi padėti. Tik paskelbus apie artėjantį antrą 
renginį prie jo prisijungė ir pagrindiniu rėmėju tapo 
Ž. Kazakevičiaus implantologijos centras. „Mūsų 
svarbiausias tikslas – kurti šypsenas, o šis renginys 
būtent apie tai“, – sakė jie. Tad šypsokimės ir švęs-
kime“, – kvietė Vaida.

Šypsenas muzika ir dainomis žadino marijampo-
liečiai atlikėjai Žemyna Krukonytė, Neringa Nekra-
šiūtė, Paulius Bagdanavičius, ansamblis „Savito“, 
Kultūros centro pučiamųjų orkestras. Iki vėlumos 
žmonės linksminosi, dainavo, šoko, apžiūrinėjo 
praėjusių metų susitikimo nuotraukas, iškabintas ant 
medžio.

O kiek emocijų liejosi prie meniškų dekoracijų! 
Nuotraukos atminčiai prie fotografės Gretos Blažės 
sukurtų durų, prie nuostabios Ilonos Lietuvininkaitės-
Babeckienės gėlių kompozicijos, prie knygų lentynos, 
ant retro stiliaus sofutės ar tiesiog apsikabinus ir besi-
šypsant, puošnius baltus apdarus demonstruojant.

Marija BURBIENĖ
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Draugų susitikimą dainomis puošė N. Nekrašiūtė 
ir P. Bagdanavičius.

Prie visų išgirtos dekoracijos ištaikė nusifotografuoti ir jos kūrėja 
I. Lietuvininkaitė-Babeckienė su dukrele.

Scenoje – „Savito“.

(Atkelta iš 1 psl.)
Smagiai nuteikė ir daug žiūrovų 

pritraukė čia pat, jaunimui skirtoje 
erdvėje, vykęs R. Žigaičio menų 
mokyklos koncertas „Toks jau tas 
džiazas“.

Daug susidomėjimo sulaukė 
dar nematyta ir negirdėta diskusijų 
popietė, kurią moderavo vienas 
žinomiausių humoro meistrų Justi-
nas Jankevičius. Ant scenos jaukiai 
prisėsti ir pasikalbėti apie pomėgius, 
gyvenimo būdą, krepšinį humoristas 
pakvietė Kazlų Rūdos savivaldy-
bės merą Mantą Varašką. Abiem 
šmaikštaujant valandą trukusi dis-
kusija neprailgo. 

Neprailgo ir parodomoji Afrikos 
būgnų programa, įtraukusi visus 
į afrikietiško ritmo linksmybes. 

repeticija, startas prieš kitąmet 
vyksiantį Kazlų Rūdos savivaldybės 
dvidešimtmečio jubiliejų. 

Administracijos direktorė Reda 
Kneizevičienė linkėjo žmonėms 
daugiau bendruomeniškumo, ben-
dros veiklos, ypač miesto dau-
giabučių gyventojams. Anot jos, 
valdžia jų sumanymus visuomet 
rems, padės įgyvendinti, bet veikti 
reikia patiems. Taip pat direktorė 
pasidžiaugė, kad Kazlų Rūdoje 
daug darbščių, neabejingų savo 
darbui žmonių, puikus kūrybiškas 
jaunimas, kuris mielai dalyvauja 
savivaldybės gyvenime. 

Vakarinė renginio dalis didžio-
joje scenoje išskirtiniais atlikėjais 
ir kolektyvais nudžiugino Kazlų 
Rūdos šventės 
dalyvius, kurių 
miesto gatvės, 
aikštės ir skvere-
liai vakare buvo 
pilni. „To dar 
Kazlų Rūdoje 
nebuvo“, – kal-
bėjo žmonės. 

Šventę vedė 
renginių vedėjas 
Jonas Radzevi-
čius.  Susirin-
kusius sveikino 
Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės meras 
Mantas Varaška. R. Žigaičio menų mokyklos mokinių pasirodymas. Sveikuolių klubas „Atgaja“.

Miesto gatvės buvo pilnos žmonių.Pasiklausyti diskusijos susirinko daug gyventojų. 

Kazlų  Rūda  skambėjo  garsiai

Koncertavo „Duokim garo“ laidos 
laureatės – „Vilainių“ ir „Zyplių 
dvaro“ kapelos. 20 val.  – šventės 
kulminacija. Pasiklausyti legendinių 
Gyčio Paškevičiaus dainų suvažiavo 
žiūrovai iš viso regiono. Nuo Mari-
jampolės link įsukimo į Kazlų Rūdą 
nusidriekė eilės mašinų. Šventės 
pabaigoje – diskoteka su radistu 
Jonu Nainiu.

Antroji Kazlų Rūdos šventės 
diena prasidėjo šv. Mišiomis už 
Kazlų Rūdos kraštą. Po jų gyventojų 
laukė dovana – savo koncertą dova-
nojo kraštiečiai Liudas Mikalauskas 
ir Egidijus Bavikinas.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Nuo 15 valandos gyventojai truputį 
prasiskirstė žiūrėti krepšinio, o ne 
vienas pastebėjo, kad būtų buvę 
puiku miesto erdvėje, prie didžiu-
lio ekrano, visiems kartu stebėti 
rungtynes.

Šurmulyje sutiktas vienas iš 
organizatorių, Kazlų Rūdos savival-
dybės vicemeras Marius Žitkus pa-
pasakojo, kad buvo sukurta masinių 
renginių organizatorių grupė, kuri ir 
rūpinosi švente. Joje – Savivaldybės 
administracijos, kultūros, sporto 
centrų atstovai, Tarybos nariai. Visi 
siūlė idėjas, tarėsi, ieškojo geriau-
sio sprendimo. Norėta nudžiuginti 
savojo karšto žmones, pritraukti 
svečių iš aplinkinių miestų, kad visų 
skoniams būtų ką pamatyti ir išgirsti, 
kad Kazlų Rūdos vardas nuskambėtų 

plačiai. Bet daugiausia prie šventės 
scenarijaus triūsė ir naujoviškų idėjų 
pateikė naujieji Kazlų Rūdos savival-
dybės tarybos nariai Sigita ir Liudas 
Mikalauskai. 

Pasak M. Žitkaus, šiemet į šventę 
mažiau kviesta svečių iš užsienio.  
Pataupius lėšas pavyko sudaryti 
puikią programą, pasikviesti soli-
džius atlikėjus, „žvaigždes“. „Esame 
dėkingi rėmėjams. Jie labai gerano-
riškai atsiliepė į prašymą paremti 
Kazlų Rūdos savivaldybės rengi-
nius“, – sakė vicemeras.

Paklaustas, kokiais darbais jau 
džiaugiasi nuo pavasario startavusi 
naujoji valdžia, M. Žitkus pasidžiau-
gė, kad patvirtinta Kazlų Rūdos 
kultūros centro renovacija. Darbams 
iš Kultūros ministerijos per VIP 
programą skirta 1 milijonas 600 
tūkstančių eurų. Taip pat derybose 
su kelių direkcija sutarus, kad savo 
lėšomis prisidės ir Kazlų Rūdos 
savivaldybės administracija, pavyko 
„išmušti“ kelio Kazlų Rūda–Višakio 
Rūda renovaciją su dviračių tako 
įrengimu iki pat Višakio Rūdos.

Vicemeras linkėjo visiems sma-
giai švęsti. Pasak jo, tebūnie tai 
atskaitos taškas naujam Kazlų 
Rūdos savivaldybės gyvenimo 
etapui, kurio pagrindiniai kriterijai 
– kokybiškai, pagarbiai, atsakingai. 
Tą naujoji valdžia norėjo parodyti 
ir šia išskirtine švente, kuri – tik 
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Projekto idėja gimė 
per susirinkimą

Igliaukos seniūnijos Daukšių 
miestelio bendruomenė, bendra-
darbiaudama su Gudelių  seniūnijos 
Daugirdų ir Liudvinavo seniūnijos 
Užgirių kaimų bendruomenėmis, 
vietos gyventojų sveikatingumo ir 
fizinio aktyvumo skatinimo projektą 
parengė pagal Marijampolės vietos 
veiklos grupės (VVG) vietos plėtros 
strategijos priemonės „Bendruome-
niškimo skatinimas“ veiklos sritį 
„Sporto ir sveikatingumo aktyvi-
nimas“. Projekto tikslas – skatinti 
gyventojų sveiką gyvenseną ir fizinį 
aktyvumą, bendradarbiaujant tarp 
bendruomenių.

Projekto autorė iš Daukšių ki-
lusi, Marijampolėje gyvenanti 
Daukšių miestelio bendruomenės 
narė Vida Tumelienė, pakalbinta 
„Suvalkiečio“, papasakojo, kad 
projekto idėja gimė bendruomenės 
ataskaitinio susirinkimo metu. 
Mat į susirinkimą suėję aktyvūs 
šio miestelio bendruomenės nariai 
išsakė pageidavimą organizuotai 
sportuoti. Ne vieną bendruomenės 
projektą parašiusi V. Tumelienė 

Atsisveikino  su  vasara
Rugpjūčio 24 d. Kazlų Rūdos 

sav. Ąžuolų Būdos kaime buvo 
surengta tradicinė vasaros šventė. 
Ji prasidėjo tinklinio ir krepšinio 
varžybomis. Vakaro programoje 
šventės dalyviams koncertavo Es-
tela Aleknavičiūtė, Vaida Genytė 
ir Donalda Meiželytė, akordeonu 
grojo Algirdas Vaičaitis.

Ąžuolų Būdos kaimo ben-
druomenės pirmininkas Romaldas 
Bliuvas pasveikinęs visus ren-
ginio dalyvius, atskirai pagerbė 
ir pasveikino gražias asmenines 
sukaktis šiais metais paminėjusius 
bendruomenės narius. Šventės 
dalyvius taip pat sveikino Kazlų 
Rūdos sav. administracijos direk-
torė Reda Kneizevičienė ir jos pa-
vaduotoja Edita Lukoševičienė.

Išrinkta  nauja  VVGT 
valdyba  ir  pirmininkė

Kauno rajone, Rokuose, vy-
kusiame vietos veiklos grupių tin-
klo (VVGT) visuotiniame narių 
susirinkime aptartos LEADER 
ateities perspektyvos, sudaryta 
darbo grupė konkretiems pasiū-
lymams formuluoti, pristatyta 
VVGT įgyvendinami projektai 
ir ateities planai.

Susirinkimo metu VVGT 
pirmininke buvo išrinkta Kauno 
rajono vietos veiklos grupės 
pirmininkė Kristina Švedaitė-
Damašė. Taip pat išrinkta nauja 
VVGT valdyba. Joje dirbs ir Vil-
kaviškio VVG pirmininkė Lina 
Kružinauskienė.

VDC  lankytojai  
pramogavo  „Tarzanijoje“

Marijampolės savivaldybės 
Balsupių kaimo bendruomenės 
Vaikų dienos centro lankytojai 
drauge su Marijampolės miesto 
Degučių vaikų dienos centro 
vaikais baigiantis vasarai turėjo 
unikalią galimybę papramogauti 
netoli Alytaus esančiame pramo-
gų parke „Tarzanija“. Čia rugpjū-
čio 22d. vyko septintasis Pietų 
Lietuvos regiono vaikų dienos 
centrų suvažiavimas „Dzūkijos 
vaikų vasara“.

Šventės metu vaikus džiugino 
peliukas Mikis ir pelytė Minė, 
taip pat policijos bičiulis Amsis. 
Vaikų dienos centrus lankantiems 
vaikams įdomią programą pado-
vanojo „Dzūkijos cirko“ artistės, 
Alytaus socialinių paslaugų cen-
tro vaikų dienos centro lankyto-
jos, Alytaus sportinių šunų klubo 
„Cerberis“ šuniukai ir t. t.

Išvykoje Balsupių VDC lan-
kytojus lydėjusi Balsupių kaimo 
bendruomenės ir VDC įkūrėja 
Angelė Karalienė neslėpė, kad 
galimybė dalyvauti šventėje ir 
nemokamai papramogauti „Tar-
zanijoje“ itin nudžiugino VDC 
lankytojus. Vaikai galėjo kars-
tytis medžių viršūnėse įrengtose 
trasose, čiuožinėti nuo kalno su 
padanga. Be to, Alytaus miesto 
skautai ir sporto klubo „Judėkime 
laisvai“ treneriai vaikams organi-
zavo įvairias sportines užduotis, 
Alytaus miesto šauliai siūlė šau-
dyti į taikinius, buvo galima šoki-
nėti ant batuto. Baigiantis šventei 
buvo surengtas putų šou, vaikai 
buvo vaišinami ledais, kareiviška 
koše ir arbata su pyragu.

Rasa SUTKUTĖ

išsyk sumojo, kad tokiai veiklai 
organizuoti kuo puikiausiai galima 
pasinaudoti naujosios Marijampolės 
VVG strategijos galimybėmis, o 
bendruomenės pirmininkė V. Va-
linčienė tarp Marijampolės savival-
dybės kaimo bendruomenių ėmėsi 
ieškoti bendraminčių partnerių. 
Daukšių bendruomenininkų idėja 
bendruomeniškumui skatinti drauge 
imtis aktyvesnės sporto ir sveikatin-
gumo veiklos sudomino Daugirdų 
ir Užgirių kaimų bendruomenių 
narius. Būtent šios bendruomenės 
ir tapo Daukšių bendruomenininkų 
partnerėmis įgyvendinant projektą.

Laukia dar daug įdomių 
užsiėmimų

Pateiktas projektas buvo pri-
pažintas tinkamu finansuoti ir jam 
realizuoti buvo skirta 8997 Eur 
parama. 85 proc. paramos sumos 
sudaro Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai skirtos lėšos, likusi da-
lis – šalies biudžeto ir Marijampolės 
savivaldybės lėšos. Marijampolės 
savivaldybė prie projekto įgyven-
dinimo prisidėjo skirdama 473,50 
Eur paramą. 

V. Tumelienės teigimu, įgyven-

dinant projektą vyks ne tik šiaurie-
tiško ėjimo užsiėmimai. Bendruo-
menės namuose bus organizuojami 
ir netradicinės mankštos (pilateso, 
jogos, kalanetikos) užsiėmimai. Be 
to, vyks streso valdymo seminarai, 
bus organizuojamos vienos dienos 
išvykos į baseinus. Kitąmet laukia ir 
vienos dienos žygis baidarėmis.

Realizuojant projektą tikimasi, 
kad fizinis aktyvumas taps kaimo 
gyventojų kasdienybe. Ar pavyks to 
pasiekti, šiandien pasakyti dar sunku, 
tačiau teigiamų poslinkių jau yra. Štai 
grupelė Daukšių moterų, įkvėptos 
šiaurietiško ėjimo, sutarė ir kiekvieną 
vakarą drauge važinėja dviračiais. Be 
to, projekto dalyvės, šiaurietiško ėji-
mo užsiėmimuose besinaudojančios 
išnuomotomis lazdomis, tokias lazdas 
jau užsisakė ir nusipirks kiekviena 
sau, kad užsiėmimams pasibaigus 
galėtų toliau sportuoti ir tobulinti 
įgytus įgūdžius.

Dalyvauja ir vaikai, 
ir senjorai

Bendruomenės pirmininkės 
V. Valinčienės teigimu, šiuo metu 
šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose 
drauge su partneriais dalyvauja apie 
30 įvairaus amžiaus žmonių – nuo 
vaikų iki senjorų. Praėjusią savaitę, 
trečiadienį, drauge su instruktoriumi 
M. Čėsna projekto dalyviai iš mies-
telio centro nukeliavo iki Amalvos 
palių ir ten aplankė trumpiausią 
Lietuvoje Amalvos pažintinį taką. 
Šio maršruto kelias buvo rekordinis 
– 8 kilometrai.

Pasakodama apie projektą ben-
druomenės pirmininkė juokaudama 
teigia, kad tarp po Daukšius ir 
miestelio apylinkes su šiaurietiško 
ėjimo lazdomis žygiuojančių entuzi-
astų ji nėra vyriausia. Į Daukšiuose 
vykstančius užsiėmimus iš Užgirių 
atvykstančiai vienai moteriai jau 
per 80 metų, bet ji entuziastingai 
važinėja su kitomis Užgirių ben-
druomenininkėmis į Daukšius.

V. Valinčienė taip pat pažymi, 

Daukšių  bendruomenė  vietos  žmones  
skatina  judėti  ir  sveikiau  gyventi

Skyrelis kaimo ir miesto bendruomenėms. Tel. (8 343) 54350, el. paštas bendruomenes@suvalkietis.lt

Ne  vien  duona  sotūs
Kaleidoskopas

kad su projekto dalyviais visuomet 
žygiuoja ir jo autorė V. Tumelienė.

Šiemet įgyvendins 
dar du projektus

V. Tumelienė mėgsta pajuokauti, 
kad gyvena Marijampolėje, dirba 
Kalvarijoje, bet jos namai ir širdis 
– Daukšiuose.

„Aš gimiau, augau, mokiausi 
Daukšiuose, – sako Vida. – Dauk-
šiuose gyvena mano mama, taip 
pat ir mano vyro mama. Visa šeima 
– aš, vyras, mano mama ir vyro 
mama – esame Daukšių miestelio 
bendruomenės nariai.

Kalbėdama apie bendruomenės 
veiklą V. Tumelienė pabrėžia, kad 
Daukšių miestelio bendruomenėje 
yra daug aktyvių narių. „Vieni 
prisideda darbu, dalyvauja talkose, 
kiti pateikia įdomių idėjų, – teigia 
Vida. – Pavyzdžiui, Daukšių biblio-
tekininkės Irmos Leonavičienės 
„arkliukas“ – įvairių išvykų ir eks-
kursijų organizavimas. O aš darau 
tai, ką geriausiai moku – rašau 
projektus.“

Šiais metais Daukšių miestelio 
bendruomenė įgyvendins dar vieną 
projektą, kurį irgi parašė V. Tume-
lienė. Tai – miestelio bendruome-
nės materialinės bazės stiprinimo 
projektas, kuriam finansavimą per 
Žemės ūkio ministeriją skyrė vals-
tybė. Projekto lėšomis bendruomenė 
įsigis kondicionierių ir akordeoną. 
Mat V. Valinčienė yra subūrusi 
bendruomenės moterų vokalinį 
ansamblį. Dar vienam projektui 
bendruomenės iniciatyvoms ska-
tinti finansavimas šiemet skirtas 
per Marijampolės savivaldybę. Šio 
projekto lėšomis gražius bendruo-
menės namus įsirengę Daukšių 
bendruomenininkai įsigis skalbimo 
mašiną ir lygintuvą. 

Birutė MONTVILIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

ir Daukšių miestelio 
bendruomenės archyvo 

nuotraukos

Marijampolės savivaldybės Daukšių miestelio bendruomenė šių metų vasarą pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikatingumo ir fizinio 
aktyvumo skatinimas, bendradarbiaujant Daukšių, Daugirdų ir Užgirių bendruomenėms“. Taigi, nuo liepos mėnesio maždaug kartą per 
savaitę Daukšiuose renkasi ne tik šio miestelio sporto ir sveikos gyvensenos entuziastai, bet ir Daugirdų ir Užgirių kaimų bendruomenių 
atstovai. Vadovaujami šiaurietiško ėjimo instruktoriaus Manto Čėsnos, jie „apsiginklavę“ šiaurietiško ėjimo lazdomis žygiuoja po Daukšių 
apylinkes. Daukšių bendruomenės nariams fizinio aktyvumo pavyzdį demonstruoja bendruomenės pirmininkė 73 metų Vida Valinčienė. 
Be to, kaskart į Daukšiuose vykstančius užsiėmimus lengvuoju automobiliu atvyksta penkių žmonių ekipažas iš Daugirdų ir iki dešimties 
– sveiko gyvenimo entuziastų iš Užgirių kaimo bendruomenės. 

Bendruomenės moterų vokaliniame ansamblyje dainuojanti ir 
Daukšių parapijos bažnyčios chore giedanti V. Tumelienė teigia, kad 
Daukšių miestelį laiko savo namais.

Instruktorius M. Čėsna (pirmas iš kairės) šiaurietiško ėjimo en-
tuziastėms negaili dalykiškų patarimų.

Ilgametė bendruomenės pirmininkė V. Valinčienė neslepia, kad 
V. Tumelienės pagalba bendruomenei rašant projektus yra tiesiog 
neįkainojama.
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...Liudvinave dabar tiek rengi-
nių, kad kai kuriuos pristatyti ne 
visada operatyviai spėjame. Ir lai 
nepyksta skaitytojai, kad apie Lie-
tuvos mažąją kultūros sostinę tiek 
rašome: iš tiesų įvairiausio vyksmo 
šiemet ten tikrai daug...

Antrą dešimtmetį gyvuojantis 
mėgėjų teatras „Žalias sodas“, va-
dovaujamas Vitos Gvazdaitienės, 
šiemet nedalyvauja tik retame Kul-
tūros sostinės renginių, nors gal ir 

pradžioje klausydami ir stebėdami 
įtariai ar net skeptiškai), nes ne 
tik kita vasara, bet ir jos muzikinės 
fiestos dar toli... 

Vienas smagiųjų dalykų tas, kad 
koncertai ir kiti renginiai kartu su 
festivaliais „išėjo“ iš salių. Tiesa, 
ypatingą, skolintą brangų fortepi-
joną, kuriuo skambino Lukas Ge-
niušas, lauke statyti gal būtų buvusi 
nuodėmė (vien tik dėl oro), tačiau 
šiam koncertui kitokios erdvės nė 
nereikėjo. Ir į Kultūros centrą visi 
norėjusieji pakliūti sutilpo. Nereikėjo 
jos ir subtiliam poezijos, muzikos 
ir judesio vyksmui pagal Nijolės 
Miliauskaitės eiles (specialus fes-
tivalio užsakymas). Tačiau džiazas 
Vytauto ar Poezijos parke, Artūro 
Noviko vadovaujamas ansamblis 
„Jazz Island“, sulaukęs ovacijų 
Liudvinavo parke, tarp keturių bet 
kurios salės sienų tikrai nebūtų taip 
plačiai ir spalvingai skambėjęs. Ką 
jau kalbėti apie anšlaginį baigiamąjį 
Lino Adomaičio ir grupės koncertą, 
nardinusį į „Muzikos vandenynus“ 
– regis, norinčių pasilikti sausumoje 
nė nebeliko. „Smagu buvo žiūrėti, 
kai renkasi tiek žmonių – miestas 
toks gyvas, įvairus“, – tai tik viena 
dalyvės mintis, bet labai svarbi. Nėra 
Marijampolė tokia tuščia ar apmirusi 
ir nuobodi, kaip kartais pareiškia 
koks nors užsukęs ir keletui minučių 
stabtelėjęs (dažnai – jaunas ir tik sos-
tinę matęs) tinklaraštininkas. Kai su-
sidomime, kai kyla intriga, pasirodo, 
kad miestas sujuda ne tik per sporto 
rungtynes – nors jos irgi gerai. 

Festivalio sumanytoja ir meno 
vadovė Eglė Kasteckaitė po koncertų 

Čia  MŪSŲ  Sūduva

dėkojo ne tik atlikėjams, bet ir mari-
jampoliečiams – kultūros darbuoto-
jams, techniniam personalui, kurie 
padėjo spręsti daugybę organizacinių 
dalykų. Padėkų ir gerų linkėjimų ne-
trūko ir festivalio uždarymo koncerto 
pabaigoje. Dėkota ne tik šio koncerto 
atlikėjams, bet ir organizatoriams, 
rėmėjams bei išreikšta viltis, kad 
susitiksime kitais metais. 

Ar tikrai? Festivalio organiza-
toriai – VšĮ „Sol artis“ ir Marijam-
polės savivaldybė (ji ir pagrindinis 
rėmėjas kartu su Kultūros taryba). 
Rėmėjų – bent keliolika, o festi-
valio draugų bei partnerių – dar 
daugiau. Taigi nuo visų, pirmiausia 
nuo didžiųjų, geros valios ir norų 
priklauso, ar kitais metais vasara 
Marijampolėje bus taip pat ar dar 
įvairiau skambanti...

...Festivaliui pasibaigus Eglę 
Kasteckaitę paklausiau apie jos pa-
čios nuotaikas ir pastebėjimus, jau 
keletą metų betarpiškai bendraujant 
su marijampoliečiais, stebint klau-
sytojus. (Beje, ji neišvyko į šiltus 
kraštus atsipalaiduoti po įtemptos 
veiklos: mokslo metai prasidėjo 
„Liepaičių“ ir Balio Dvariono mu-
zikos mokyklose, kur ji dirba pe-
dagoginį darbą, o kur dar festivalio 
ataskaitos ir panašūs dalykai?)

„Po festivalio, tokio sunkaus 
laiko, turėjau „grįžti“ į save, kol 
kas dar vis „tebegrįžtu“... Apie pa-
stebėjimus... Festivalio programa, 
manau, šiais metais įspūdingesnė 
jau vien dėl to, kad Lukas Geniušas 
grojo. Tai buvo stebuklas. Tai buvo 
aukščiausio meistriškumo koncer-
tas, tuo didžiuojuosi ir nepaprastai 

džiaugiuosi. Gal galėčiau pasakyti, 
kad publika tapo reiklesnė, bet ji 
tokia pat nuoširdi, net nežinau ar 
ji keitėsi per tuos metus, galbūt… 
taip, kaip ir aš pati. Labai tikiu, kad 
mano muzikinis skonis marijampo-
liečiams patinka: klasika – tikra, 
intelektuali, profesionali, pasau-
lyje pripažinta, džiazas – virtuo-
ziškas, dalyvaujant pasauliniams 
atlikėjams, teatras, šokis – irgi su 
pripažintais Lietuvos menininkais. 
Nauja, šiuolaikinė elektroninė 
muzika – kad būtų patraukli, koks 
nors supergeras kolektyvas, itin 
profesionaliai atliekantis įvairiau-
sią muziką ir intelektualus – tik 
intelektualus – popsas. Štai toks 
platus mano muzikinis skonis. 
Nepatyriau jokių sunkumų, o jei 
ir buvo kokių nors smulkmenų, jos 
nevertos aptarimo.

Tikrai džiaugiuosi šiuo festi-
valiu ir kol kas nežinau, kas bus 
toliau...“

Nijolė LINIONIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

ne kiekvieną kartą atgimęs istorinis 
personažas ar aktyvus kurio nors 
vyksmo dalyvis įvardijamas kaip 
šio kolektyvo narys... Nes teatro 
žmonės ir visuomeniški, ir daug 
ką gebantys, tad ir improvizuoti ar 
persikūnyti jiems nesunku. 

Jau tradiciniu tapusiame mėgė-
jų teatrų festivalyje, pavadintame 
taip pat – „Žalias sodas“  – patys 
šeimininkai spektaklio nerodė, 
tik rūpinosi svečiais. Atvyko trys 

kolektyvai su labai skirtingais spek-
takliais, tik įrodančiais, kad mėgėjų 
teatras – ne vien komedijos (nors 
jų, gerai pastatytų ir suvaidintų, oi, 
kaip reikia), bet ir gilūs spektakliai, 
liečiantys mūsų dienų aktualijas ar 
apnuoginantys žmogiškąsias galias, 
kokios jos bebūtų. 

Vilkaviškio kultūros centro ko-
lektyvas „Gluosnė“ atidarė festivalį 
smagia komedija „Kapinių klubas“ 
(režisierė Daiva Kasulaitienė), ku-
rios pagrindinės veikėjos – našlės, 
belankančios vyrų kapus ir... besi-
žvalgančios aplinkui. Dėl visa ko. 

Trakų karališkasis teatras (vado-
vas Robertas Čuta) taip pat parodė 
komediją. Neretai įvairiose scenose 
statomos Antono Čechovo „Piršly-
bos“ – tik iš pažiūros paprasta pjesė. 
Teko matyti įvairių variantų – ne 
visada profesionaliam teatrui pa-
vyksta sužibėti geriau už mėgėjus. 
Ir šį kartą Trakų kolektyvas istoriją 
apie dviejų bajorų šeimų šimtmečius 
trunkantį ginčą pateikė subtiliai ir iš-
radingai: žiūrovai svečiams dėkojo 
stovėdami...

O Utenos kultūros centro ka-
merinis teatras (režisierius Šarūnas 
Kunickas) panardino į visai kitokią 
istoriją. Jono Šarkausko drama „Už 
tave to padaryti negaliu“ kalba apie 
senatvę, šeimos santykius, žmogaus 

atsakomybę prieš kitus ir savo sąži-
nę, kaltę ir atpirkimą, apie tai, kaip 
mus įsuka šiuolaikinio gyvenimo 
skuba ir lėkimas – kartais net nežinia 
kur ir ko... Skirtingos erdvės, didelis 
artistų būrys, realusis ir simbolinis 
(arlekinų, mimų) klodai. Jautresnių 
žiūrovų akyse ir ašara sužibo... Ir – 
kone detektyvinė pabaiga.

Pertraukėlių metu koncertavo 
jaunas kolektyvas – Marijampolės 
KC Liudvinavo skyriaus merginų 
ansamblis, vadovaujamas Jurgitos 
Stražnickaitės, visi buvo kviečiami 
išgerti puodelį arbatos ar kavos...

...„Žalio sodo“ kolektyvas ne tik 
dalyvauja renginiuose Liudvinave 
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u Vasarą  palydėjo  klasika  ir  džiazas...
Pašaliečiai vis dar stebisi: šitiek muzikinių renginių Marijampolėje nuo pavasario iki pat rudens – ir įvairiausiam skoniui: 

„Šv. Jurgio meno sezonas“, pradedantis vasarą, „Skamba Sūduvos vargonai“, solidžiais garsių atlikėjų koncertais sukvie-
čiantis į Šv. Mykolo arkangelo baziliką, o rugpjūčiui baigiantis – klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis „Marijampole 
Music Park“. Šiemet – jau šeštasis. Kitiems stebintis ir kartais pavydint mums atrodo, kad kitaip jau nė negali būti...

Eglė Kasteckaitė sakė Ma-
rijampolėje besijaučianti tarsi 
namie – jau tiek metų bendrauja 
su geranoriškais žmonėmis.  

Latvijos saksofonininkų kvartetas „Atomos“ pristatė programą 
„Dž. Rosinis šoka rumbą“.

Lino Adomaičio „Muzikos vandenynai“ sukvietė į Poezijos parką 
neregėtai daug publikos.

Keletą koncertų iš septynių vasa-
ros pabaigos festivalyje jau paminė-
jome – patingėję ar negalėję atvykti 

tegali gailėtis (gal ne viskas visiems 
vienodai patinka, kai kuriuos žanrus 
dažnas mūsų jaukinamės pamažu, 

Keturi teatro laikai: 
vasara „Žalias  sodas“  skamba  visokiais  balsais...

Viena baigiamųjų uteniškių spektaklio „Už tave to padaryti ne-
galiu“ scenų.

„Žalio sodo“ ir vaikų bei jaunimo studijos „Gaja“ nariai atplaukė 
sutikti svečių (juk šių metų temos siejasi su vandeniu...).

– teatro žmonės ir gastroliuoja, ir 
prisijungia prie įdomių projektų. 
Paskutinę rugpjūčio dieną jie kaip 
Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus 
memorialinio muziejaus partneriai 
dalyvavo baigiamajame Lietuvos 
muziejų kelio renginyje Suvalkijo-
je. Sužavėjo teatralizuotos išvykos 
„Baltaragio malūnas“: sakmė apie 
velnių karalių“ dalyvius, sutikdami 
ir lydėdami juos Kazio Borutos 
aprašytais ir šiandienos Liudvinavo 
maršrutais, primindami ir jo istoriją, 
ir iš čia kilusio rašytojo kūrybą.

Nijolė LINIONIENĖ    
Nuotraukos autorės 

ir iš „Žalio sodo“ metraščio
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Kalvarijos  krašto  šventėje  užteko  
ir  šypsenų,  ir  saulės,  ir  svarių  darbų

(Atkelta iš 1 psl.)
Bibliotekos palapinėje apie 

mokymų naudą bei savo pažintį su 
internetu plačiau pasakojo režisie-
rius, televizijos laidų vedėjas, po-
puliariausių projektų komisijų narys 
Vytenis Pauliukaitis. Internetinio 
turinio kūrėjas Gediminas Gabalis, 
geriau žinomas kaip Vėjas, dalijosi 
patarimais, kaip naudojant internetą 
palengvinti savo kasdienybę. 

Kalvarijos gimnazijos kolekty-
vas džiaugiasi ne tik puikiais moki-
niais, mokytojais, bet ir užmegztais 
ryšiais su Japonijos, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, Izraelio, Turkijos mo-
kyklų bendruomenėmis. Mokykla 
didžiuojasi Europos Parlamento 
ambasadorės titulu.

Kalvarijos socialinės globos 
namai gyvena pertvarkos nuotaiko-
mis. Šiemet pradėta teikti „Laikino 
atokvėpio paslauga“, atidaryti gru-
pinio gyvenimo namai. Kalvarijos 
medikai stengiasi išsaugoti savi-
valdybėje esančią gydymo įstaigą, 
įgyvendinami projektai modernios 
įrangos diagnostikai ir gydymui 
įsigyti.

Kalvarijos savivaldybės meras 
Vincas Plikaitis, sveikindamas į 
parką susirinkusius savojo krašto 
žmones ir svečius, pasidžiaugė, kad 
šventė pasitinkama svariais darbais, 
puikiais įvertinimais, sėkmingai 
įgyvendintais projektais. „Kasmet 
mes susirenkame prieš Švenčiausios 
Mergelės Marijos vardo atlaidus, 
kad pasidžiaugtume Kalvarijos 
kraštu, čia gyvenančių žmonių dar-
bais ir pasiekimais. Gerų darbų šiais 
metais mūsų savivaldybėje tikrai 
daug“, – sakė meras.

Pabaigtuvių laukia autobusų 
stotis. Bus baigti remontai miesto 
centriniame parke, Laisvės gatvėje, 
bibliotekoje. Bus įrengtas ne tik 
Kalvarijos gatvių, bet ir kaimo vie-
tovių apšvietimas. Svarbūs projektai 
įgyvendinami bendradarbiaujant su 
kaimyninėmis Lenkijos ir Rusijos 
Federacijos savivaldybėmis. 

Savivaldybės vadovas už dar-
bus, palaikymą dėkojo Kalvarijos 
savivaldybės tarybos nariams, 
administracijos darbuotojams. Pa-

dėkomis už gerus darbus, savano-
rišką veiklą, savojo krašto garsi-
nimą meras apdovanojo labiausiai 
nusipelniusius žmones. Padėkas už 
nuoširdų darbą Kalvarijos savival-
dybės administracijoje V. Plikaitis 
įteikė Irenai Skroblienei ir Angelei 
Marcinkevičienei. Valda Arelie-
nė apdovanota už aktyvią veiklą 
Trakėnų kaimo bendruomenėje. 
Pagerbti Kalvarijos savivaldybės 
garbės piliečiai. Aldona Kraukšlienė 
apdovanota padėkos raštu  80-ojo 
jubiliejaus proga, Bronislovas Jun-
gaitis – 90-mečio proga, Vincentas 
Kazimieras Svitojus pagerbtas 90-
mečio proga. Už liaudiškų kūrinių 
aranžavimą, misterijos ,,Uždegta 
žibėki“ kūrimą ir režisūrą mero pa-
dėka įteikta ansamblio „Diemedis“ 

vadovei Žydruolei Zenevičienei. 
Regina Mačiulskienė apdovanota 
už Kalvarijos savivaldybės garsini-
mą bei iniciatyvą organizuojant III 
tarptautinės tautinės instrumentinės 
muzikos festivalį. Regimantui Bin-
dokui mero padėka įteikta už ilga-
metį ir sąžiningą darbą Kalvarijos 
seniūnijoje. 

Šventėje sulaukta daug svečių: 
Europos Parlamento nario Juozas 
Olekos, Seimo narių, kaimyni-
nių savivaldybių vadovų. Visi jie 
nuoširdžiai sveikino susirinkusius, 
linkėdami gražios šventės, sėkmin-
gų visų metų. Bene originaliausias 
sveikinimas buvo Šakių rajono mero 
Edgaro Pilypaičio, kuris švenčian-
tiems Kalvarijos krašto gyventojams 
padainavo dainą. 

Išradingi seniūnijų kiemeliai 
kvietė užsukti, pasižiūrėti, kuo 
turtingos seniūnijos. Akmenynų 
seniūnija į kiemelį viliojo ne tik 
ypatingomis vaišėmis, bet ir iš-
skirtinėmis dekoracijomis, kurias 
iš šiaudų ritinių sukūrė Aistiškių 
bendruomenės pirmininkės Marijos 
Murauskienės sutuoktinis Gedimi-
nas. Akmenynų seniūnijos seniūnė 
Danguolė Sinkevičienė pasidžiau-
gė, kad metai buvo geri, išvengta 
bendruomenėje didelių nelaimių, 
o pats geriausias dalykas – nuolat 
augantis žmonių bendruomenišku-
mas, parama vienas kitam, bendri 
darbai. Tuomet daug ką galima 
nuveikti, problemas išspręsti, sun-
kumus atlaikyti. Išradingumu nuo 
jų neatsiliko ir Sangrūdos, Liubavo 
seniūnijų kiemeliai.

Po iškilmingų kalbų ir sveiki-
nimų šventę tęsė vaikų popchoras 
„Viesulas“, Marijampolės kultūros 
centro vokalinis ansamblis „Savi-
to“, Neringa Nekrašiūtė ir Paulius 
Bagdanavičius, grupė „Poliarizuoti 
stiklai“, atlikėjas Tonis. Šventę 
vainikavo fejerverkas. 

Sekmadienį Kalvarijos krašto 
šventę tęsė Švč. Mergelės Marijos 
vardo atlaidų šv. Mišios, koplystul-
pių šventinimas ir agapė. 

Loreta TUMELIENĖ 
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis padėką įteikia Irenai 
Skroblienei.

Akmenynų seniūnijos aktyviausios moterys prie savo kiemelio: 
Marija Murauskienė, Vilma Zdanienė, Giedrė Veikšienė, Rita Lin-
ciuvienė ir seniūnė Danguolė Sinkevičienė. 

Šventiškai nusiteikusi Sangrūdos bendruomenė.

Šokis žiūrovams.

Gražią šventę Automobilių 
transporto darbuotojų dienos proga 
savo kolektyvui surengė UAB „Ma-
rijampolės autobusų parkas“. 

Šventės dalyvius pasveikino 
Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda, Marijampolės auto-
busų parko direktorė Dalytė Venč-
kauskienė. Meras įteikė padėkas už 
gerą darbą ilgametėms bendrovės 
darbuotojoms Aurelijai Kalinkaus-
kaitei, Birutei Rimavičienei, Danai 
Šeškuvienei.

Pasižymėjusius darbe apdo-
vanojo ir direktorė. Padėkos ir 
dovanos įteiktos Remigijui Kunui, 

Egidijui Medziukui, Jonui Leona-
vičiui, Antanui Raguckui, Gintautui 
Stundžiai.

Renginio metu pristatyta tik 
pasirodžiusi knyga „Marijampolės 
krašto viešasis transportas“.

Autobusų parko darbuotojai 
rungėsi įvairiose sporto varžybose, 
jiems koncertavo Tautkaičių kaimo 
kapela  „Sūduva“, Sasnavos muziki-
nė grupė „Sasnava“, Artūras Grine-
vičius  ir  Romas Pauliukonis.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Šventė  Automobilių  
transporto  

darbuotojų  dieną 

Padėka iš mero P. Isodos rankų – ilgametei bendrovės darbuotojai 
B. Rimavičienei.

Darbuotojai rungėsi nuotaikingose sporto varžybose.

Valavičių biblioteka šventė 
gyvavimo 65-metį, tad į erdvią ir 
šiuolaikišką kaimo kultūros įstaigą 
tą dieną rinkosi skaitytojai, ben-
druomenės atstovai, Marijampolės 
seniūnijoje esančių bibliotekų dar-
buotojos, viešnios iš Marijampolės 
Petro Kriaučiūno viešosios bibli-
otekos, kaimo saviveiklininkai, 
buvę darbuotojai, bičiuliai...

1954 metais vadinta Skardu-
pių, nuo 1955-ųjų – Gulbiniškių, o 
nuo 1991 m. – Valavičių biblioteka 
ne kartą kėlėsi į vis kitas patalpas, 
keitėsi ir jos darbuotojai. Bet 
bibliotekoje visada buvo gausu 
renginių, ji garsi savo kraštotyrine 
veikla. Minint jubiliejų parengta 
išsami dokumentų paroda „Iš bi-
bliotekos gyvenimo“.

Renginio pradžioje buvo ap-
žvelgti svarbiausi bibliotekos 
gyvavimo įvykiai, darbo rezultatai 
įrašyti skaidrėse. Pagerbti čia dir-
bę žmonės, prisiminimais pasida-
lino buvęs bibliotekos darbuotojas 
Zenonas Jančiulis.

Bibliotekai nuoširdžius svei-
kinimus ir geriausius linkėji-
mus išsakė Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoja Jūratė 
Dudkienė, kolegės, Kristijono 
Donelaičio draugijos pirmininkas 
Gintaras Skamaročius, Sūduvos ir 
Valavičių bendruomenių atstovai, 
daug biblio tekos bičiulių. Birutės 
Zavistauskienės vadovaujamas 
liaudiškos muzikos kolektyvas 
„Pinavija“ susirinkusius pradžiu-
gino nuotaikingomis melodijo-
mis.

Renginio pabaigoje bibliotekos 
gimtadienio svečiai vaišinosi jubi-
liejiniu tortu ir linkėjo Valavičių 
kultūros židiniui ilgiausių metų. 
Daug linkėjimų, įrašytų į spalvin-
gus miniatiūrinius atvirukus, buvo 
sukabinta ant simbolinio linkėjimų 
medžio šakų.

Lilija STANKEVIČIENĖ
Valavičių bibliotekos 

bibliotekininkė

Paminėtas  jubiliejus



2019 m. rugsėjo 10 d.6 psl.

Visų markių automobilius ir 
motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 1810.

----------------------------------
4, 6, 9 tonų priekabas. Tel. 8 655 

58644.  Užs. 2038.
----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi-
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 986.

----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 

Užs. 1008.

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.

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.

   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.

Užs. 786.

„Suvalkiečio“ redakcijoje 
pigiau nei knygynuose galima 
įsigyti įvairių knygų ir albumų.

Iliustruotas žinynas „Įdo-
miausios Lietuvos bažnyčios“ 
supažindins su daugiau nei 100 
įdomiausių Lietuvos bažnyčių. 
Knygoje gausu interjero ir dailės 
kūrinių nuotraukų, kiekviena 
šventovė užfiksuota iš paukščio 
skrydžio – neįprasto eksterjero ir 
urbanistinės situacijos matymo 
kampo.

Kaina – 18 eurų.

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

Kviečiame įsigyti  knygų  pigiau

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.

Pasigedo  piniginės  
su  beveik  1000 eurų
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
pareigūnai savaitgalį pradėjo keletą 
ikiteisminių tyrimų dėl vagysčių.

Šeštadienį 21 metų marijam-
polietė, būdama parduotuvėje, 
esančioje Dariaus ir Girėno gatvėje, 
pasigedo rankinėje buvusios pinigi-
nės. Piniginėje ji turėjo 900 eurų. 

Vagystę aiškinasi policija.
Sekmadienį 43 metų Vilkaviškio 

rajono Gudelių kaimo gyventojas 
rado apvogtą garažą. Išplėšę spyną 
ilgapirščiai pavogė 500 litrų žymėtų 
degalų. Nuostolis – 380 eurų. 

Marijampolės savivaldybėje, 
Sasnavos seniūnijoje, Smilgių 
kaime, apvogtas traktorius „John 
Deere 8320R“. Iš jo pagrobti du 
kompiuteriai ir sekimo navigacija. 
Nuostolis tikslinamas. 

Keliuose  daug  
techninių  avarijų

Prasidėjus rugsėjui gausu ne 
tik įskaitinių eismo įvykių, bet ir 
techninių avarijų.

11.55 val. Marijampolės aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato pareigūnai gavo pranešimą, 
kad kelyje Marijampolė–Kalvarija, 
ties Gulbiniškių kaimu, susidū-
rė automobiliai „Volkswagen“ ir 
„Audi“. Vienu važiavo 63 metų 
gyventojas, prie kito vairo sėdėjo 
devyniolikmetis. Per eismo įvykį 
žmonės nenukentėjo, tik apgadintos 
transporto priemonės. Marijampolės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
ugniagesiai vyko nušluoti nuo kelio 
automobilio duženų.

Valyti kelią po eismo įvykio gel-
bėtojai 14.42 val. buvo iškviesti ir į 
Kalvarijos savivaldybos Jurgežerių 
kaimą. Plento gatvėje, sankryžoje, 
buvo susidūrę automobiliai „Merce-
des Benz“ ir „Peugeot“. Prispaustų 
ar nukentėjusių žmonių nebuvo. 
Patraukę iš avarijos vietos automo-
bilius, ugniagesiai nušlavė duženas, 
nuplovė išsiliejusį aušinimo skystį.

Paauglė  su  padirbtu 
banknotu  bandė  

apgauti  pardavėją
Pardavėjos neatsistebi šiuolaiki-

nių paauglių įžūlumu. Jie be skru-
pulų bando ne tik vogti iš parduo-
tuvių, bet ir įbrukti prekybininkėms 
padirbtų pinigų.

Marijampolės pakraštyje vieno-
je nedidelėje parduotuvėje dirbanti 

Vežios  ateivius?
P. Vaičaičio gatvėje netoli san-

kryžos su Vytauto gatve eidama 
marijampolietė Valentina pamatė, 
kaip prie Kraštotyros muziejaus 
esančioje stotelėje sustojo į miestą 
važiuojantis maršrutinis autobusiu-
kas. „Pradėjau bėgti, kad suspėčiau, 
geras vairuotojas pasitaikė, palau-
kė... Kai jau norėjau lipti, tik tada ir 
pastebėjau, kad ne man reikalingas 
autobusiukas sustojo“, – įspūdžius 
pasakoja Valentina, dar pamokiusi 
vairuotoją, kad autobuso numerį 
ir ant galinio stiklo įtaisytų, tada 
keleiviai iš bet kur pamatytų, kokiu 
numeriu pažymėtas mikroautobu-
sas važiuoja. Juk dabar tik didieji 
autobusai taip paženklinti, o mikro-
autobusuose net ir ant šono ne visi 
maršrutus iškabinę.

– Gerai, gerai, ne tik ant galinio 
stiklo, bet ir ant stogo numerius 
iškabinsime“, – staiga vairuotojas 
pasidarė ne toks malonus.

„O kam ant stogo?.. – viena sau 
svarsto Valentina. Negi Marijam-
polės viešasis transportas ruošiasi 
aptarnauti iš kosmoso juos stebin-
čius ateivius? 

Dalintis  smagu
Apie Petro Armino gatvėje 

gyvenančią Aną papasakojo jos kai-
mynė. Anos namų sodelyje šiemet 
užderėjo skanių vasarinių obuolių. 
Jų daug, šeima pati nesunaudoja, tad 
Ana kartu su dukrelėmis prie vartų 
kas vakarą padeda po krepšelį ska-
niųjų vaisių ir dar lentelę ant tvoros 
su užrašu „Vaišinu“ užkabino.

Tokios obuolių dalybos truko 
visą rugpjūtį. Vieną rytą atsidariusi 
vartelius Ana pamatė padėtą gražiai 
sulankstytą vakarykštį krepšelį, 
kuriame buvo sudėti obuoliai, o 
ant jo – nedidelę šermukšnio kekę. 
„Kaip gaila, kad vasariniai obuoliai 
jau baigėsi? Tuoj prinoks rudeni-
niai, tikrai vėl dalinsimės. Smagu, 
kad kažkam tie obuoliai reikalingi. 
Juk atrodo smulkmena, bet labai 
malonu...“ 

Kažin, ar Anos dosnumas ir 
maišelį su šermukšniais padėjusios 
rankos yra smulkmena?..

Paruošė 
Aldona KALINAUSKIENĖ

pardavėja pasakojo kaip tik apie 
tokį atvejį.

Vienos dienos pavakare į par-
duotuvę atėjo maždaug 13–15 metų 
pirkėja. Ji pasižvalgė po prekybos 
salę, pasiėmė nedidelį sulčių pakelį 
ir priėjusi prie kasos pardavėjai 
padavė 50 eurų banknotą. 

Anot prekybininkės, iš tolo, net 
plika akimi buvo matyti, kad pini-
gai padirbti. Banknotas buvo ne tik 
be jokių apsaugos ženklų, bet ir iš 
paprasto popieriaus.

Pardavėja be užuolankų paaug-
lės paklausė, ką čia ji duodanti. Ši 
nė nemirktelėjusi atsakė: „Pinigus“. 
Išgirdusi, kad banknotas padirbtas, 
nesumišusi mergaitė ėmė aiškinti esą 
50 eurų jai davusi mama, ji pinigus 
gavo turguje. Išsitraukusi telefoną 
paauglė apsimetė, kad skambina 
mamai. Bekalbėdama ji traukėsi 
link išėjimo. Pardavėjai pabandžius 
sulaikyti apgavikę, ši pabėgo. 

Parduotuvės darbuotoja apie 
įvykį pranešė policijai ir atidavė 
suklastotą banknotą.

Ir  vairuotojas,  
ir  keleivė  –  girti

Naktį į pirmadienį Vilkaviškio 
rajone Opšrūtų kaime neblaivus 
vairuotojas sukėlė avariją.

Pusvalandis po vidurnakčio 
Vilkaviškio rajone Opšrūtų kaime 
apvirto mopedu „Sanyang“ važia-
vęs 35 metų vietos gyventojas ir 38 
metų Marijampolės savivaldybės 
Dambavos kaimo gyventoja. Abu 
eismo įvykio dalyviai buvo girti. 
Keleivės kraujyje rasta 2,35 prom. 
alkoholio. Vairuotojo tikslus girtu-
mas bus nustatytas ligoninėje.

Abu į avariją patekę asmenys 
ne tik kad važiavo girti, be šalmų, 
bet dar ir techniškai netvarkinga 
transporto priemone. Mopedas 
buvo be šviesų, juo gyventojai rie-
dėjo visiškoje tamsoje, kol apvirto. 
Kelio ruožas, kur įvyko nelaimė, 
neapšviestas.  

Abu asmenys buvo nuvežti į 
Vilkaviškio ligoninę. Po medikų 
apžiūros moteriai nustatytas galvos 
paviršinis sužalojimas, sumušimas, 
ji išleista gydytis ambulatoriškai. 
Vairuotojui konstatuotas smegenų 
sukrėtimas, galvos žaizda, veido 
sumušimas. Jis tolimesniam gy-
dymui išvežtas į Kauno klinikas. 
Transporto priemonė nugabenta į 
policijos saugojimo aikštelę. 

Loreta TUMELIENĖ

Ąžuolų  Būdoje  
ir  Jūrėje  –  „Skydas“

Savaitgalio dienomis vykstant 
intensyviems rudeniniams žemės 
dirbimo darbams mūsų krašto lau-
kuose vėl rasta pavojingų karo laikų 
sprogmenų.

Penktadienio pavakarę planas 
„Skydas“ buvo įvestas Kazlų Rūdos 
savivaldybės Ąžuolų Būdos kaime. 
Čia buvo rastas 105 mm artilerijos 
sviedinys. Jį Lietuvos kariuomenės 
J. Vitkaus inžinerinio bataliono 
išminuotojai išsivežė sunaikinti į 
Kazlų Rūdos poligoną.

Šeštadienio rytą visos specialios 
tarnybos skubėjo į Kazlų Rūdos 
sav. Jūrės miestelį. Šia buvo rastas 
86 mm artilerijos sviedinys. Jį J. 
Vitkaus inžinerijos bataliono išmi-
nuotojai sunaikino vietoje.

Įkliuvo  įtariami  
kvaišalų  tiekėjai

Marijampolės apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(apskr. VPK) pareigūnai glaudžiai 
bendradarbiaudami su Marijam-
polės pataisos namų Kriminalinės 
žvalgybos skyriaus pareigūnais 
penktadienį užkirto kelią labai 
didelio kiekio narkotinių medžia-
gų permetimui į pataisos namų 
teritoriją. 

Turėdami išankstinės informa-
cijos apie galimą bandymą įvykdyti 
tokį nusikaltimą Marijampolės 
apskr. VPK pareigūnai penktadienį 
po pietų Sporto gatvėje sustabdė 
patikrinti automobilį „Mercedes 
Benz A180“. Automobilio vai-
ruotojas atsisakė vykdyti teisėtą 
policijos pareigūnų reikalavimą 
atidaryti vairuotojo dureles ir staiga 
nuspaudęs greičio pedalą dideliu 
greičiu nuvažiavo. 

Operacijoje dalyvavę policijos 
pareigūnai 13.15 val. automobilį 
pasivijo ir sustabdė Dariaus ir Gi-
rėno gatvėje. Automobilį stabdant 
vienas iš jame sėdėjusių vyrų pro 
langą išmetė paketą su galimai 
narkotinėmis medžiagomis ir iššo-
kęs iš automobilio bandė sprukti, 
bet buvo sulaikytas. Pareigūnai į 
areštinę atgabeno sulaikytus 1984 
m. gimusį kalvarijietį ir du Kazlų 
Rūdos gyventojus, gimusius 1986 
m. ir 1995 m.

Dviem operacijoje dalyvavu-
siems pareigūnams dėl įtariamųjų 

PERKA
Sodybą, namą arba butą ir visų 

markių automobilius. Tel. 8 634 
49324.  Užs. 2060.

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

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel. 8 644 55355. 
 Užs. 872.

----------------------------------
Namą ar sodybą prie Marijampo-

lės. Tel. 8 655 58644.  Užs. 2037.

----------------------------------
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. 1868.

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

Skaitytojai  pastebi, 
svarsto,  analizuoja

pasipriešinimo prireikė medikų 
pagalbos. Jiems paskirtas ambulato-
rinis patirtų traumų gydymas.

Automobilį  apgadino 
narkomanas?

Sekmadienio popietę Mari-
jampolės gyventojas (g. 1994 m.) 
pareigūnams pranešė, kad prie jam 
priklausančio automobilio „Toyota 
Corolla Verso“ pastebėjo besisukio-
jantį iš matymo pažįstamą miesto 
gyventoją ir nuėjęs prie automobi-
lio pamatė, kad pradurtos dešinės 
pusės abi ir kairės pusės priekinė 
padangos.

Atvykę į Beržų gatvę, kurioje 
stovėjo automobilis, pareigūnai 
sulaikė „Toyota Corolla Verso“ 
savininko nurodytą įtartiną asme-
nį. Kratos metu vyro (g. 1996 m.) 
kuprinėje pareigūnai rado foliją su 
galimai augalinės kilmės narkoti-
nėmis medžiagomis (kanapėmis) 
ir kastetą.

Rasta  ir  paimta 
kontrabandinių  cigarečių

Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos (VSAT) Pagėgių pasienio 
rinktinės Kriminalinės žvalgybos 
ir Specialiosios paskirties skyrių 
pareigūnai praėjusią savaitę Mari-
jampolės sav. Igliškėlių kaime su-
laikė du Marijampolės gyventojus, 
kurie iš automobilio „Audi A6“ į 
vieną namą nešė juodos spalvos ry-
šuliuose supakuotas kontrabandines 
cigaretes. VSAT praneša, kad šios 
pasieniečių operacijos metu buvo 
rasta ir paimta į Igliškėlius sandė-
liuoti atgabentų 3500 pakelių ciga-
rečių „Golden Gate Red“ ir „Golden 
Gate Blue“ be banderolių.

Sulaikę įtariamuosius VSAT 
pareigūnai kratas atliko ir 42 bei 
58 metų marijampoliečiams pri-
klausančiuose garažuose Mari-
jampolėje. 42 m. Marijampolės 
gyventojo garaže rasta dar 1500 
pakelių įvairių markių cigarečių 
su baltarusiškais akcizo ženklais ir 
4090 pakelių rūkalų be banderolių. 
O 58 m. marijampoliečio garaže pa-
sieniečiai aptiko 3800 pakelių „NZ 
Gold“ ir „Minsk Capital“ cigarečių 
su baltarusiškais akcizo mokesčio 
ženklais.

Dėl neteisėto disponavimo ak-
cizais apmokestinamomis prekėmis 
VSAT pareigūnai pradėjo ikiteismi-
nį tyrimą. Automobilis „Audi A6“ ir 
cigaretės laikinai saugomi Pagėgių 
pasienio rinktinėje.

Birutė MONTVILIENĖ

Smulkiau  apie  įvykius
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TELELOTO  Lošimas  Nr. 1222 Data: 2019-09-08
55 64 48 49 07 16 27 06 61 41 70 21 57 25 74 24 73 36 26 29 51 

71 66 46 17 10 56 53 62 32 03 28 44 05 69 42 37 45 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 33 54 40 30 12 20 50 13 43 59 09 52 65 75 (visa 
lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 14543 Eur, įstrižainės – 15,5 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 1,5 Eur.

Papildomi prizai:
0124710 – automobilis „Fiat Tipo“,
007*883, 028*514, 09*627, 003*000 – kvietimas į TV studiją.

N E T E K T y S
Mirė Gražina Marija KAVALIAUSKIENĖ, gim. 

1935 m., gyv. Marijampolėje. 
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose 

„Sustojęs laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 m. rugsėjo 
10 d. 12 val. Lydės į Marijampolės naująsias kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Juozapas RUSECKAS, gim. 1935 m., gyv. Marijampolė-

je. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 m. rugsėjo 11 d. 12 
val. Lydės į Marijampolės naująsias kapines.

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)

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

Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

PARDUODA
Skubiai – 2 kambarių butą R. 

Juknevičiaus g. Tel. 8 685 14029.  
 Užs. 1984.

----------------------------------
4 kambarių butą Uosupio g. 

5-aukščio namo 4 aukšte. Tel. +370 
650 40351.  Užs. 1975.

----------------------------------
Gyvenamąjį namą sode (10 

km nuo Marijampolės). Tel. 8 685 
08605.  Užs. 1985.

----------------------------------
Sodą su nameliu, Liudvinavo k., 

SB „Dovinė“. Kaina – 9000 Eur. Tel. 
8 614 65866.  Užs. 1022.

----------------------------------
Diskinę grūdų sėjamąją SZ-3,6 

(kaina – 550 Eur) ir dalimis ardomą 
sėjamąją. Tel. 8 630 93471.  Užs. 2075.

----------------------------------
Ritininį presą „Gallignani 8600“ 

(riša tinkleliu), 3 korpusų plūgą (300 
Eur). Tel. 8 652 58499.  Užs. 2078.

----------------------------------
Pigiai – mažai naudotą šaldytuvą  

„Whirlpool“. Pasiimti patiems. Tel. 8 
603 42173.  Užs. 1059.

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

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir  pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2010.

----------------------------------
Pigiai – sausas uosio, beržo, 

alksnio malkas rąstais, supjautas, 
kaladėmis ir skaldytas, beržo, pu-
šies ir alksnio atraižas. Tel. 8 643 
71094.  Užs. 2007.

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

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 2011.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 2018.

----------------------------------
Įvairias kokybiškas malkas ka-

potas ir rąsteliais, alksnio atraižas. 
Tel. 8 610 45504.  Užs. 1999.

----------------------------------
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmaišiuo-
se. Atveža nemokamai. Tel. 8 602 
09301.  Užs. 2000.

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

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915.  Užs. 2001.

----------------------------------
Rudeninė akcija įvairioms mal-

koms, sausoms juodalksnio atrai-
žoms. Pjuvenas didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 2002

----------------------------------
Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižas ir 
pjuvenas. Tel. 8 645 34667.  
 Užs. 2003.

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. 1971.

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

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 984.

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

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

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

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 1988.

----------------------------------
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. 2019.

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

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

----------------------------------
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. 1970.

----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, 

smėlį, skaldą, juodžemį. Tel. 8 650 
48645.  Užs. 876.

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

tarpą termoputa. Tel. 8 640 36105.  
 Užs. 319.
----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, skal-

dą, akmenukus. Tel. 8 612 05706.   
 Užs. 1902.

----------------------------------
Vidaus ir lauko apdailos darbai. 

Nemokamos sąmatos, statybinių 
atliekų išvežimas. Kokybės garantija. 
Tikslios sąmatos. Greiti terminai. Tel. 
8 653 75961.  Užs. 1932.

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

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

----------------------------------
Visų tipų stogų, fasadų, patalpų 

plovimas, atnaujinimas, dažymas. 
Konsultuojame. Suteikiame garantiją. 
Tel. 8 621 99958.  Užs. 999.

----------------------------------
Karkasinių namų statyba, stogų 

dengimas, vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 625 23335.  Užs. 2072.

----------------------------------
Liejame pamatus, statome, sodo 

namelius, viriname vartus, tveriame 
tvoras, apkalame namus dailylen-
tėmis, dengiame stogus. Tel. 8 650 
52655.  Užs. 2071.

SPORTINIŲ ŠOKIŲ 
STUDIJA „PŪKAS“

Kviečiame vaikus nuo 
7 m. jaunimą ir suaugusius 
mokytis šokti klasikinių, 

Lotynų Amerikos ir šiuolaikinių 
šokių. Repeticijos vyksta pirmadie-
niais ir trečiadieniais.

Priėmimas vyks rugsėjo 9, 11, 
16, 18 dienomis. Vaikų laukiame 16 
val., suaugusiųjų – 18 val. Marijam-
polės kultūros centre, 309 kab. Tel. 
8 611 32120.                         

 Užs. 2028.

SIŪLO DARBĄ
UAB „Gensera“ siūlo darbą lauko 

vamzdynų montuotojams ir pagalbi-
niams darbininkams vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir aplinkos tvarkymo dar-
bams visoje Lietuvoje (yra galimybė 
rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Atlyginimas – nuo 800 Eur (į rankas). 
Suteikiame visas darbui reikalingas 
priemones, transportą atvykimui į dar-
bą. Daugiau informacijos suteiksime 
žemiau nurodytais kontaktais.

Skambinti: tel. 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštu: ausra@gense-
ra.lt.  Užs. 1018.

----------------------------------
Reikalingas darbuotojas lentpjū-

vėje. Norintį dirbti prie gaterio išmo-
kysime. Darbas netoli Marijampolės, 
Trakiškiuose. Darbo atlygis – nuo 700 
Eur. Tel. 8 699 56137.  Užs. 2068.

----------------------------------
Darbas užsienyje: Vokietija, 

Olandija, Airija, Jungtinė Karalystė, 
Norvegija. Kontraktas ir socialinės 
garantijos – užsienio! Atlyginimas 
– 1600–4000 Eur per mėn., pri-
klausomai nuo pozicijos. Tel. 8 600  
90120, Alytus, Ugniagesių g. 7, UAB 
„Bimus“.  Užs. 1060.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

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

Užs. 800.

Užs. 1049.

Užs. 1007.

----------------------------------
Pigiai – skroblo, ąžuolo, beržo, 

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 2004.

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

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

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

----------------------------------
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. Atvežimas nemo-
kamas. Tel. 8 605 84401.  Užs. 1822.

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

(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 689 60418.  
 Užs. 1888.

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

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

----------------------------------
UAB „Žemūktechnika“ geromis 

kainomis – plautas anglis didmaišiais 
po toną ir maišais po 25 kg, baltaru-
siškus durpių briketus. Atveža. Tel. 8 
655 93796.  Užs. 1051.

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

40008.  Užs. 2059.
----------------------------------

Naminiai paukščiai
3–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 

Tel. 8 685 78204.  Užs. 2070.
----------------------------------

PIRKITE VIŠTAS!
RUGSĖJO 12 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime 6 mėn. pradėjusiomis 
dėti kiaušinius, rudomis olandiško-
mis ir 5 mėn. raibomis, juodomis 
dedeklėmis vištaitėmis, lesalais (tel. 
8 611 51770):

Šunskuose – 7.45 val., Antanave 
– 8 val., Lygumuose – 8.10 val., Ba-
gotojoje – 8.30 val., Višakio Rūdoje – 
8.45 val., Jūrėje – 9 val., Kazlų Rūdos 
turguje – 9.10 val., Jūrės miestelyje 
– 9.20 val., Ąžuolų Būdoje – 9.40 val., 
Gudeliuose – 9.50 val., Plutiškėse – 
9.55 val., Smilgiuose – 10.10 val., 
Tautkaičiuose – 10.20 val., Sasnavoje 
– 10.35 val., Puskelniuose – 10.50 
val., Baraginėje – 11.10 val., Trakiš-
kiuose – 11.20 val., Marijampolėje 
(prie buvusio turgaus Klaipėdos g.) 
– 11.30 val., Patašinėje – 11.45 val., 
Igliškėliuose – 11.55 val., Igliaukoje 
– 12.10 val., Šventragyje – 12.20 val., 
Gudeliuose – 12.40 val., Daukšiuose – 
12.55 val., Varnupiuose – 13.05 val., 
Padovinyje – 13.20 val., Gyviškiuose 
– 13.35 val., Kūlokuose – 13.40 val., 
Netičkampyje – 14 val., Liudvinave 
– 14.15 val., Užgiriuose – 14.30 val., 
Buktoje – 14.40 val., Želsvoje – 14.50 
val., Naujienoje – 15 val., Brukuose – 
15.10 val., Sūsninkuose – 15.20 val., 
Jusevičiuose – 15.30 val., Kalvarijoje 
– 15.40 val., Jungėnuose – 15.55 val., 
Valavičiuose – 16.10 val., Meškučiuo-
se – 16.25 val., Skaisčiūnuose – 16.40 
val., VILKAVIŠKIO r., ALVITAS, 
Tel. 8 611 51770.  Užs. 2017.

----------------------------------
UAB „Suvalkijos granitas“ (Ty-

lioji g. 4, Marijampolė, prie naujųjų 
kapinių) gamina paminklus, įvairių 
spalvų dengimo plokštes (4–5 cm), 
parduoda skaldelę iš Graikijos, Ita-
lijos, Švedijos ir Lenkijos. Taikoma 
nuolaida. Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel.: 8 615 60220, 8 686 92716.  
 Užs. 2074.

REIKALINGA
Veiklą plečianti UAB „Argo“ 

ieško atsakingų, kruopščių, sąži-
ningų darbuotojų griovimo darbų 
sektoriuje.

Įmonė Jums siūlo karjeros pers-
pektyvas, visas soc. garantijas, laiku 
mokamą atlyginimą, gerą ir draugišką 
įmonės komandą.

Siųsti savo CV galite el. paštu: 
info@griovimosprendimai.lt, tel. 
+370 677 27714.  Užs. 1014.

----------------------------------
Reikalingas lengvųjų automobi-

lių, mikroautobusų paruošėjas. Tel. 8 
639 38827.  Užs. 2025.

----------------------------------
Reikalingi: statybininkas, kiemo 

darbininkas, sodybos prižiūrėtojas. 
Tel. 8 687 71665.  Užs. 1033.

----------------------------------
Transporto įmonei reikalingi: su-

virintojas, šaltkalvis, automechanikas. 
Darbas Marijampolėje. Tel. 8 698 
33217.  Užs. 1037.

----------------------------------
Statybos įmonei UAB „Kalsta-

ta“ reikalingi plataus profilio 
statybos darbininkai. Darbas Ma-
rijampolės regione. Tel. +370 699 
10316.  Užs. 1035.

----------------------------------
Statybos darbų įmonei darbui 

Marijampolėje reikalingi trinkelių 
klojėjai. Atlyginimas – 400–700 Eur 
„į rankas“. Tel. 8 620 74701.   
 Užs. 1057.
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Užsakomi straipsniai žymimi . 
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Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
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skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė. 
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„SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)
 RUGSĖJO 10–12 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:
„Piktieji paukščiai. Filmas 2“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 10–12 d. 15 val. (2D formatu),  Bilietai: 4 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Tas: antroji dalis“ (JAV, siaubo trileris, N-16) 10–11 d. 19.30 
val. Bilietas – 4,70 Eur.

Išankstinis seansas: „Dauntono abatija“ (D. Britanija, drama, 
N-13) 12 d. 19.30 val. PAMATYK PIRMAS! Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Nepaprasta Remio kelionė“ (Prancūzija, komiška drama, V). 

Įgarsinta lietuviškai. 10–12 d. 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3 Eur.

„(Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2“ (Prancūzija, komedija, 
N-13) 10–11 d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Agentė“ (JAV, Izraelis, trileris, N-13) 10–12 d. 19.15 val. Bi-
lietas – 3,70 Eur.

IZRAELIO KINO SEANSAI:
„Obuoliai iš dykumos“ (Izraelis, romantinė komedija) 12 d. 17.30 

val. Įėjimas nemokamas.
„Testamentas“ (Izraelis, Austrija, drama) 19 d. 17.30 val. Įėjimas 

nemokamas.
„Kalnas“ (Izraelis, Danija, drama, N-16) 26 d. 17.30 val. Įėjimas 

nemokamas.
„Raudoni lapai“ (Izraelis, drama) 10-03 d. 17.30 val. Įėjimas 

nemokamas.
Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!

Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

Šiandien
Girmintės, Konstancijos, 

Kostės, Dionyzo, Mikalojaus, 
Salvijaus ir Tautgirdo varda-
dieniai.

Saulė teka 6.40 val., leisis 
19.52 val. Mėnulis priešpilnis.

Pasaulinė savižudybių 
prevencijos diena

Trečiadienį 
 Gytautės, Gytės, Helgos, 

Auganto, Jacinto, Jackaus ir 
Hiacinto vardadieniai.

Saulė teka 6.41 val., leisis 
19.49 val. Mėnulis prieš-
pilnis.

Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni de-
besys, bet ir saulė protarpiais pasirodys. Vietomis trumpai 
palis. Stiprės pietryčių, pietų vėjas, kai kur gūsiai sieks 15 
m/s. Šiluma trauksis, temperatūra dieną pakils iki 19–24 
laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį telksis tankesni debesys, gali trum-
pai palyti. Dieną dar džiugins saulė, lietaus tikimybė bus 
nedidelė.

Sveikas,  
PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

AUKITE  SVEIKI IR  LAIMINGI, 
MŪSŲ  MAŽIEJI!
„Suvalkiečio“ informacija

Virginijos TULEVIČIŪTĖS nuotraukos

Antradieniais „Suvalkietis“ 
savo skaitytojus supažindina su 
naujagimiais, išvydusiais pasaulį 
Marijampolės ligoninėje. Džiu-
gu, kad mūsų laikraštyje spaus-
dinta savo dukrelės ar sūnelio 
nuotrauka tėveliai pradeda vaikų 
Didžiąją Gyvenimo knygą. 

Per praėjusią savaitę Ma-
rijampolės ligoninėje gimė 7 
vaikučiai: 6 mergaitės ir ber-
niukas. Sveikiname tėvelius ir 
visus šeimynykščius, į namus 
parsivežusius savo Stebuklą, 
Džiaugsmą, Meilę.

Rugpjūčio 31 d. 2.00 val. 
gimė AURĖJA, marijampoliečių 
Lauros Mickutės ir Tado Karpa-
vičiaus dukrelė. Naujagimė buvo 
3120 g, 48 cm.

Rugpjūčio 31 d. 9.05 val. 
Agnė ir Andrius Šnipkai iš Liudvi-
navo susilaukė sūnelio JOKŪBO. 
Berniukas gimė 4070 g, 52 cm.

Rugpjūčio 30 d. 0.10 val. Kris-
tina ir Ramūnas Krasauskai, gyve-
nantys Kalvarijos sav., susilaukė 
dukrelės EVELITOS. Naujagimė 
svėrė 3550 g, buvo 51 cm.

Mylimai mamytei, močiutei, promočiutei

Marijai BUBNIENEI,
gyv. Kūlokų k.

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
80-čia įvairių žiedų...
Čia visko būta: saulės vėjo,
Daug praradimų ir vilčių.
Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią, 
Pavargo rankos nuo sunkių darbų.
Priimkit šiandien degančią ugnelę
Savo anūkų, proanūkių ir vaikų širdžių.

 Užs. 2077.

Vilkaviškio regiono Marijam-
polės šv. arkangelo Mykolo pa-
sauliečių pranciškonų brolija ir P. 
Kriaučiūno viešoji biblioteka iki 
rugsėjo 27 dienos organizuoja pra-
dinukų, moksleivių ir suaugusiųjų 
meninės kūrybos ir eilėraščio kon-
kursą „Saulės giesmė“, skirtą gam-
tos išsaugojimui ir šv. Pranciškaus 
asmenybei atskleisti. Konkurso 
tikslai: ugdyti pagarbos, atjautos, 
meilės žmogui ir gamtai jausmus, 
skatinti meninę saviraišką, domė-
tis istorine, kultūrine ir pažintine 
vietovės aplinka, jos tausojimu ir 
išsaugojimu.

Pasaulio  taurėje – 
lietuvio  kova  su  galingu 
Rusijos  šachmatininku

Chanty-Mansijske (Rusija) starta-
vo elitinis FIDE Pasaulio taurės šach-
matų turnyras. Jo finalininkai patenka 
į 2020 m. kandidatų turnyrą, kurio 
nugalėtojas žais mačą dėl Pasaulio 
čempiono titulo su Magnusu Carlse-
nu. Dalyvauti teisę elitiniame turnyre 
iškovojo vienintelis Lietuvos atstovas 
17-metis Paulius Pultinevičius (FIDE 
reitingas 2503). Jau pirmajame etape 
marijampolietis kovos su galingu 
varžovu – Rusijos didmeistriu Alek-
sandru Griščuku (2759).

Teisę dalyvauti tokiame turnyre 
Paulius, kuriam artimiausiu metu 
turėtų būti patvirtintas didmeistrio 
(GM) titulas, iškovojo patekęs tarp 
22 stipriausių Europos šachmatinin-
kų. Šių metų Europos čempionate P. 
Pultinevičius užėmė 15 vietą, nors 

Konkurso darbai bus skaitomi 
rugsėjo 27 d. 16 val. Marijampolės 
P. Kriaučiūno viešojoje biblioteko-
je vyksiančiame renginyje „Giedu 
giesmę kūrinijai“. I–III vietų lai-
mėtojų lauks dovanos. 

Konkurso koordinatorė – Ma-
rijampolės šv. arkangelo Mykolo 
pasauliečių pranciškonų brolijos 
vyresnioji Janina Lebskienė, tel. 
8 612 68330. Konkursui skirtus 
eilėraščius siųsti el. p. jlebskiene@
gmail.com arba R. Juknevičiaus 
90–4, Marijampolė.

„Suvalkiečio“ informacija

Kviečia  dalyvauti

Eilėraščio  konkursas  
„Saulės  giesmė“

pagal reitingą buvo vos 186-as tarp 
361 dalyvio.

M. Brusoko  ir  
Ž.  Savicko  pergalės  bei  

V.  Blekaičio  sidabras
Panevėžyje praūžė pasaulio rąsto 

kėlimo čempionatas, kuriame netrūko 
aukštų rezultatų.

Profesionalų varžybose triumfavo 
australas Rongo Keene‘as. Jis iškėlė 
207,5 kg sveriantį rąstą. Vienintelis 
lietuvis vyrų profesionalų grupėje 
Vidas Blekaitis iškėlęs 200 kg užėmė 
antrąją vietą ir pelnė sidabro medalį. 
Jaunimo grupėje pasaulio čempionu 
tapo galiūnas iš Marijampolės Marty-
nas Brusokas – 180 kg. Tarp veteranų 
aukso medalį iškovojo Žydrūnas Sa-
vickas. Tituluotas Lietuvos galiūnas 
iškėlė 162,5 kg sveriantį rąstą. 

Čempionato komandų įskaitoje 
Lietuva tapo nugalėtoja (95 tšk.). 
Antrą vietą užėmė Ukraina (86 tšk.), 
trečią – Didžioji Britanija (32 tšk.).

R.  Kostiuškevičius  tapo 
Lenkijos  vicečempionu

28-ajame atvirajame Lenkijos 
karšto oro balionų čempionate ma-
rijampolietis Rokas Kostiuškevičius 
iškovojo antrąją vietą. Lietuvos orei-
vis per 18 užduočių surinko 12303 
taškus.

Čempionu tapo lenkas Mateušas 
Rekas – 13278 taškai. Bronza atite-
ko ukrainiečiui Romanui Savčiukui 
(11722 tšk.).

Roko tėtis Rimas Kostiuškevičius 
(10642 tšk.) užėmė 13-ąją vietą.

„Suvalkiečio“ informacija

Žengė  į   pusfinalį
Marijampolės „Sūduva“ per 

SHARP LFF taurės turnyro ketvirt-
finalio rungtynes namie palaužė 
„Panevėžį“ 1:0 (0:0).

Pirmajame kėlinyje „Sūduva“ 
nuo pirmųjų minučių buvo gerokai 
aktyvesnė ir jau 8 min. išsiveržė į 
priekį, kai po Mihreto Topčagičiaus 
perdavimo kamuolį galva į vartus 
pasiuntė Renanas Oliveira. Tai buvo 
pirmasis brazilo įvartis atstovaujant 
„Sūduvai“.

Rungtynių pabaigoje „Panevėžys“ 
bandė surengti marijampoliečių vartų 
šturmą, tačiau didesnio pavojaus prie 
Ivano Kardumo vartų nesukūrė ir 
baigė savo pasirodymą SHARP FF 
taurės turnyre.

Turnyro pusfinalyje rugsėjo 17 
d. 18.30 val. „Sūduva“ savo aikštėje 
priims Vilniaus „Žalgirį“.

FK „Sūduva“ informacija

Sportas

Lietuvos šachmatų federacijos nuotrauka


