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Antradienis

Grybaudamos pasikly-
dusios ir beveik iki paryčių 
paliose klaidžiojusios mari-
jampolietės savo išgelbėjimą 
vadina antruoju gimimu. Mo-
terys įsitikinusios, kad jeigu 
ne policijos pareigūnai, jos 
nebūtų išgyvenusios.

Artėjant spalio 2-ajai, An-
gelų sargų dienai, kuomet 
policijos pareigūnai mini savo 
profesinę šventę, ir norisi 
papasakoti šią dviem marijam-
polietės nutikusią istoriją. Lyg 
padėką už nuoširdžią pagalbą, 
tikrąjį savo misijos – ginti, sau-
goti, padėti – vykdymą. Juk 
dažnai priekaištaudami dėl to, 

„Socialinių darbuotojų pagalba, 
parama, geras žodis ir patarimas 
keičia žmonių gyvenimus ir pade-
da jiems kryptingai eiti teisingu 
gyvenimo keliu.“ Tokiais žodžiais 
Marijampolės savivaldybės socia-
liniai darbuotojai sutikti jų profe-
sinės dienos šventėje, surengtoje 
„Spindulio“ kino teatre. Be gražių 
sveikinimo žodžių, ypatingą gerumo 
nuotaiką sukūrė Marijonų gimnazi-
jos choro ir solistės Saulės atliktos 
dainos. Renginiui besibaigiant visi 
pakviesti pažiūrėti filmo „Taip gimė 
žvaigždė“.

Profesinės šventės proga savi-
valdybės meras Povilas Isoda išreiš-
kė padėką įvairių įstaigų socialinės 
pagalbos darbuotojams: Angelei 

Marijampolės „Sūduva“ savo 
kolekciją papildė dar vienu trofėju-
mi. A lygos čempionai ir LFF Super-
taurės laimėtojai iškovojo ir SHARP 
LFF taurės titulą. Utenoje finale 
„Sūduva“ 4:0 pranoko antrojo šalies 
diviziono atstovę Gargždų „Bangą“ 
ir po dešimties metų pertraukos 
triumfavo taurės varžybose.

Taikliais smūgiais „Sūduvą“ 
pergalės link vedė Josipas Tadi-
čius, Renanas Oliveira, dvikovos 
finiše du įvarčius pridėjo Mihretas 
Topčagičius. 

Marijampolės reprezentacinė 
komanda LFF taurės turnyro finale 

LFF  trofėjus  –  „Sūduvos“  
futbolininkų  rankose!

Socialinių  darbuotojų  diena  – 
su  padėkomis  ir  dainomis

Į savo profesinę šventę skubantys socialinės pagalbos darbuotojai 
sutikti su gėlėmis.

Brukienei, Sonatai Daugirdienei, 
Astai Janulienei, Rimai Jurge-
laitienei, Vidai Labutytei, Rasai 
Liškauskienei, Aušrai Parulienei. 
Taip pat – Marijampolės apskrities 
LIONS klubui už paramos projektų 
organizavimą ir nuolatinį rūpestį bei 
pagalbą Marijampolės savivaldybės 
šeimoms. 

Seimo nario Dainiaus Gaižausko 
padėkos įteiktos Artūrui Krutuliui ir 
Marijai Miliauskienei.

Socialinius darbuotojus sveikino 
ir Šv. Vincento Pauliečio parapijos 
klebonas Darius Vasiliauskas.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

žaidė 7 kartą ir 3 kartą tapo nu-
galėtoja. Gargždų ekipai tai buvo 
trečiasis nesėkmingas bandymas 
finale.

„Sūduvos“ treneris Vladimiras 
Čeburinas po pergalės sakė, kad 
jo auklėtiniai labai rimtai rengėsi 
kovai dėl trofėjaus. „Ruošėmės 
rungtynėms labai rimtai. Negalėjo 
būti kalbos apie varžovų neįverti-
nimą. „Bangos“ komanda turi savo 
braižą, pasiruošė tam tikrų naujų 
taktinių sprendimų, – kalbėjo V. 
Čeburinas. – Esminis dalykas, kad 
šiandien aikštėje „Sūduva“ buvo 
užtikrinta, pasitikinti savo jėgomis. 

Varžovas ne viską mums leido, nes 
jie rimtai pasiruošė rungtynėms. 
Buvo 2–3 rimtos kontratakos. Iš 
varžovų tikėjomės, kad jie daugiau 
atiduos iniciatyvą, daugiau žais savo 
aikštės pusėje.“ 

„Sūduvos“ ir „Bangos“ klubų 
istorijoje tai buvo 40-oji šių ekipų 
dvikova: „Sūduva“ šventė 23 per-
gales, „Banga“ – 11, o lygiosiomis 
baigėsi 5 mačai. Įmuštų ir praleistų 
įvarčių santykis – 68:36 „Sūduvos“ 
naudai. 

„Suvalkiečio“ informacija
E. ŽALDARIO (LFF) 

nuotrauka

Paliose  pasiklydusių  marijampoliečių  policija  ieškojo  visą  naktį
ko nepadaro mūsų policija, pa-
mirštame arba net nežinome, 
kiek vis dėl to daug dėl mūsų 
daro su šia profesija savo gy-
venimus susieję žmonės.

Į Želsvos mišką 
susiruošė grybauti

Rugsėjo 14-ąją marijampoliečiai 
Laima Č. su vyru ir jos bendravardė 
Laima S. susiruošė į Želsvos mišką 
grybauti. Susiruošė spontaniškai, 
per kelias minutes, net vandens 
nepasiėmė. Visi sutarė, kad grybaus 
tik valandą. 

Šešiasdešimtmetė Laima Č. 
sako, kad lyg nujausdama nelaimę, 
nenorėjo į mišką, ketino prasėdėti 
automobilyje, bet gražus oras su-
viliojo. Į Želsvos apylinkes trijulė 
atvyko apie 16 valandą, važiavo į 
patį pažintinio tako kraštą, tikėda-
miesi, kad grybai čia nebus išrinkti. 
Deja, grybų nesimatė, tad žingsnia-
vo toliau. Visi sutarė nepasimesti, 

laikytis kartu. Iš pradžių taip ir 
buvo, bet vėliau moterys atsiskyrė 
nuo vyro, neberado ir keliuko, kur 
buvo palikę automobilį. Taip vieni 
kitų beieškodami, šaukdami, ėjo 
vis gilyn ir tolyn. „Laimė, turėjo-
me telefonus, taip palaikėme ryšį. 

Laikas slinko, kartu su juo smelkėsi 
baimė. Bandėme visokius variantus, 
kaip išeiti iš miško. Ir pagal saulę, ir 
pagal išmintus takelius, bet niekas 
nepadėjo. Tuomet nusprendėme eiti 
į priekį, kol rasime kokį nors keliu-
ką“, – prisiminė Laima Č. 

Pakliuvo į palias
Moterys ėjo ilgai, kiek kilometrų 

nuėjo net nežino, tik pagal laikrodį 
orientavosi, kad jau prabėgo va-
landa. 

(Nukelta į 2 psl.)

Paliose kasmet pareigūnai ieško ne vieno pasiklydusio uogautojo ar grybautojo.  

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Tiems, 
kas bent kartą 

keliavo autobusu

3 psl.

Dėkoti 
dangui  

už draugus

5 psl.

Už prekybos  
akcijomis 

slėpėsi sukčiai

6 psl.
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Sekmadienį, rugsėjo 29-ąją, mi-
nėjome Keliaujančiųjų ir vairuotojų 
dieną. Kaip įprasta, policija daug 
dėmesio skyrė saugumui kelyje, o 
bažnyčia – maldai už keliaujančiuo-
sius ir vairuotojus. Marijampolės 
savivaldybėje Mišios už visus ke-
liaujančius ir vairuojančius, taip 
pat žuvusius kelyje, buvo aukotos 
Igliaukos šv. Kazimiero bažnyčio-
je. Klebonas Remigijus Maceina 
priminė susirinkusiems, kokia trapi 
žmogaus gyvybė, kaip turime ją 
saugoti ir branginti, elgdamiesi 
atsargiai visur, o ypač kelyje. 

Po Mišių klebonas laimino 

          (Atkelta iš 1 psl.) 
Pagaliau pamatė išvažinėtą 

keliuką, pasitarę pasirinko kryptį, 
kuria judėti toliau. Kryptis buvo 
klaidinga. Pasirodo, moterys ėjo ne 
iš miško, bet gilyn, tolyn į palias. 
„Man buvo labai baisu, viskas, 
galvojau, jau šešta valanda, kas bus 
kai sutems, prapulsime“, – prisimi-
nė Laima. Taip jos priėjo pasvirusį 
ženklą, ant kurio buvo parašyta 
„Žuvinto rezervatas“ ir įspėta, kad 
pašaliniams vaikščioti draudžiama. 

Pasitarusios telefonu su vyru, 
grybautojos pasuko kairiau ir priėjo 
palias, kur nežinia, ar kada žmogaus 
koja buvo įžengusi. „Dilgėlės iki 
kaklo, išvartos, puvėsiai, lapai, 
krūmai, vanduo po kojomis žliugsi. 
Visur prieblanda. Nežinau, kaip 
mes sugebėjome per tas išvartas 
irtis pirmyn. Griuvome, kėlėmės, 
vėl griuvome. Įvirtome į dilgėles, į 
pelkę, buvome šlapios, apdraskytos, 
dilgėlių nudegintos. Bet jau buvo 
nesvarbu, viena mintis ginė, kaip 
iš čia išeiti“, – pasakojo Laima. Jai 
suplyšo, tiesiog nuo kojos nukrito 
batas. Moteris išsivėrusi raištelį, 
apsuko batą aplink pėdą ir užrišo 
mazgu, kad nors taip galėtų eiti. 

Pasak Laimos, paliose buvo 
ir grybų, ir spanguolių, bet joms 
neberūpėjo. Net vandens neturėjo, 
tad spanguolėmis bandė malšinti 
troškulį. Atsisėsti ir pailsėti nebuvo 
kur, toks tas miškas tankus, suaugęs. 
Kur medžiai mažesni, ten šlapias 
raistas, teko šokinėti nuo kupsto 
ant kupsto. Moterys tolumoje matė 
švieselę, tad ėjo jos kryptimi, manė, 
kad ten gal miško pabaiga. Paaiš-
kėjo, kad ta švieselė, tebuvo maža 

Paliose  pasiklydusių  marijampoliečių 
 policija  ieškojo  visą  naktį

proskyna, kur augalai žemi, kupstai, 
o už jų – vėl miškas. Ir taip be galo, 
be krašto.  

„Pradėjome verkti, jėgos seko, 
įsismelkė baimė, kad gyvos mes 
iš čia neišeisime“, – pasakojo mo-
terys.

Paskambino
 į Pagalbos centrą

Telefonu grybautojos susisiekė 
su vaikais. Šie patarė skambinti į 
Pagalbos centrą. Pranešimas apie 
pasiklydusias grybautojas buvo 
perduotas Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
pareigūnams.

Ieškoti moterų pradėjo du Rea-
gavimo skyriaus ekipažai, kuriuose 
dirbo vyriausieji patruliai: Justas 
Sakatauskas, Žygimantas Matusevi-
čius, Povilas Žilionis ir Lukas Zden-
cevičius. Buvo 20 valanda, visur jau 
tamsa, o miške, ir dar tankiame, iš 
viso nieko nematyti.

Pirmiausia patruliai moterų bu-
vimo vietą pabandė nustatyti pagal 
telefono skleidžiamą ryšį. Pasak Jus-
to Sakatausko, kadangi grybautojų 
telefonai seni, neišmanieji, buvimo 
vietos nustatyti buvo neįmanoma. 
Rodė Simno koordinates. Tuomet 
policininkai išsiaiškino, kur paliktas 
grybautojų automobilis. Pareigūnai 
Buktos pažintinio tako pakraštyje 
surado jų automobilį. Išsiaiškinę, 
kokia kryptimi marijampolietės ėjo, 
kokius vaizdus matė ar mato, vyrai 
ieškojo grybautojų. Supo automobi-
liais mišką iš abiejų pusių, signali-
zavo garso ir šviesos signalais. „Kas 
dešimtį minučių skambinau joms ir 
kalbėjomės. Jautėme, kad moterys 

jau pervargę, išsekę, tad pirmiausia 
drąsinome, kad tikrai jas rasime, 
stengėmės nukreipti jų dėmesį, kad 
nepasiduotų“, – prisiminė Justas.

Laiminga pabaiga 
Vyrai, suko ratus aplink palias, 

ramino panikuoti pradėjusias mote-
ris, sprendė, ką daryti toliau. Atėjo 
ir pirma, ir antra valanda nakties. 
Išsikrovė vienos grybautojos tele-
fonas, kitos buvo į pabaigą. Reikėjo 
imtis kažkokių priemonių. „Raketų 
panaudoti negalėjome, miškas per 
tamsus, nebūtų matę. Nusprendėme 
vieną ekipažą palikti ant keliuko, o 
mes dviese, maždaug toje vietoje, 
kur moterys nupasakojo, brovėmės 
į palias ir tarnybiniais švilpukai švil-
pėme, kad jos išgirstų. Joms taip pat 
liepėme šaukti, kad mes girdėtume. 
Švietėme galingu prožektoriumi. 
Nepaisant, kad buvo pilnatis, brūz-
gynuose nieko nėjo įžiūrėti. Aukšti, 
tankūs medžiai, išvartos, vietomis 
šlapias raistas. Klimpome, batus pri-
sėmėme. Man sunku buvo patikėti, 
kaip dvi pagyvenusios moterys tokia 
tankmyne tamsoje, be jokio šviesos 
šaltinio, dar pajėgė tiek nueiti“, – tas 
akimirkas prisiminė Justas. 

Pareigūnai tarėsi jau kviesti 
kinologą su šunimi, kai tolumoje 
lyg ir išgirdo kažkokius garsus. „Iš 
pradžių pamaniau, kad paukščiai, 
paaiškėjo jog tai grybautojų balsai“, 
– pasakojo pareigūnas. Susisiekę 
su moterimis pareigūnai prisakė 
likti vietoje, nes bijojo, kad tamsoje 
jos neįžengtų į pelkę. Patys toliau 
skubėjo per palias link jų. Anot 
Justo, nuo tos vietos jiems teko 
nužingsniuoti dar du kilometrus, kol 
rado moteris. Sušalusias, šlapias, 

nusilpusias, išsigandusias. „Situ-
acija buvo sudėtinga, bet mes taip 
džiaugėmės radę jas gyvas“, – sakė 
patrulis. Buvo beveik ketvirta va-
landa nakties. Paieška truko beveik 
aštuonias valandas, o grybautojos 
miške išbuvo 12 valandų. Nuo 
automobilio jos buvo nutolę apie 
dešimtį kilometrų.

„Puolėme prie mus suradusių 
vyrukų, apkabinome, norėjosi ran-
kas išbučiuoti už tai, ką jie dėl mūsų 
padarė, kad Dievas jiems duotų 
sveikatos. Verkiau visą kelią, kol 
vežė namo“, – sakė Laima. 

Marijampolietės šį įvykį vadina 
savo antruoju gimimu, dar vis negali 
patikėti, kad viskas palyginti taip 
gerai baigėsi. Nesusigriebė kokio 
plaučių uždegimo, nesustreikavo 
širdys, neišsilaužė griūdamos kojų. 
Labai nedaug trūko iki to, Laima 
koją pasitempė. Braunantis per 
palias suplyšo drabužiai, neatlaikė 
batai. Lūpos suskeldėjo ir nuėjo 
šašais, balsai dingo, limfmazgiai 
sutino. Viskas dėl to, kad moterys 
kiek galėjo, tiek šaukė, kad jas iš-
girstų pareigūnai. Sudilginti kūnai 
perštėjo kelias dienas. Mėlynės ir 
nubrozdinimai, subraižymai ma-
tosi ligi šiol. Eidamos per palias 
grybautojos matė daug kaulų, tad 
džiaugiasi, kad neteko susidurti su 
žvėrimis. 

„Gyvenimas mums suteikė ant-
rą šansą, vienu metu maniau, kad 
liksime paliose amžinai. Jeigu ne 
policijos pareigūnai, pačios būtume 
niekada neišėję“, – sakė Laima, dė-
kodama jiems iš visos širdies. 

Loreta TUMELIENĖ

Įmonė paaiškina, kad siekdama 
stiprinti bendradarbiavimą su Lietu-
vos gamintojais šalies regionuose ir 
miestelių bendruomenėmis sumanė 
aplankyti šalies savivaldybes ir 
padėkoti pirkėjams ir vietos gamin-
tojams. „Maxima“ Marijampolės 
parduotuvių lankytojams „Ačiū“ 
tarė į jas atvežusi net 75 tonas pre-
kių po 1 Eur. Padėkota ir bendro-
vių „Mantinga“, „ICECO žuvis“, 
„ICECO ledai“, „Agrofertis“ bei 
Marijampolės pieno konservų gru-

Pavojaus  skambutis 
socdemams  

ir...  valdantiesiems
Prieš savaitę trijose vienman-

datėse – Žiemgalos, Žirmūnų ir 
Gargždų – apygardose įvyko Sei-
mo rinkimai. Juose į Seimą buvo 
išrinktos Tėvynės Sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovės Paulė Kuzmickienė bei 
Rasa Petrauskienė ir socialde-
mokratas Liudas Jonaitis. Po šių 
rinkimų jų rezultatus bei reikšmę 
suskubo komentuoti tiek polito-
logai, tiek ir partijų atstovai. Su 
vienais reikėtų sutikti, o su kitais 
galima ir pasiginčyti.

Bene įdomiausi rinkimai 
buvo sostinės Žirmūnų apygar-
doje, kur konservatorė P. Kuz-
mickienė įveikė socialdemokratų 
partijos lyderį Gintautą Palucką. 
Skirtumas – nedidelis, vos keli 
procentai, tačiau socdemams tai 
stiprus signalas, kad su jų lyderiu 
(o kartu ir pačia partija) nėra vis-
kas gerai. Praeityje jauniesiems 
konservatoriams priklausęs ir 
netgi teistumą turintis G. Paluc-
kas taip ir netapo partijos vedliu, 
stipriu autoritetingu lyderiu, ga-
linčiu nuvesti socdemus į pergalę 
būsimuose Seimo rinkimuose ki-
tąmet. Žinoma, į Seimą jis galėtų 
patekti su sąrašu, tačiau ar dėl to 
sustiprės jo autoritetas – labai 
abejotina. Tad vargu ar teisūs 
socdemai ir jiems prijaučiantys 
politologai, raminantys, kad nie-
ko, girdi, čia tokio baisaus neįvy-
ko. Kol kas – tikrai ne, tačiau jei 
partija nesiims jokių veiksmų, per 
sekančius rinkimus gali sulaukti 
ir visiško fiasko.

Gargždų apygardoje kita 
konservatorė R. Petrauskienė 
nugalėjo TV laidų vedėją Kris-
tupą Krivicką. Šis, kaip ir G. 
Paluckas, po pirmojo turo buvo 
labai užtikrintas savo sėkme an-
trajame ir žiniasklaidai teigė, kad 
antras turas tebus formalumas. 
Nebuvo. Nedideliu skirtumu 
rinkimus laimėjo vietos politi-
kė, iki tol dirbusi Savivaldybės 
administracijoje direktoriaus 
pavaduotoja. Rinkėjams jų krašto 
žmogus pasirodė tinkamesnis eiti 
Seimo nario pareigas, nei tik iš 
TV ekrano pažįstamas veidas.

Žiemgalos rinkimų apygar-
doje krito dar viena TV žvaigždė 
Rūta Janutienė, gana ryškiai 
pralaimėjusi socialdemokratui L. 
Jonaičiui. Beje, pirmajame ture 
R. Janutienė konkurentą buvo 
aplenkusi. Savo konkurentą rin-
kimų kampanijos metu „ūsuotu 
bebru“ bei žmogumi iš praeities 
vadinusi R. Janutienė jo atsako 
sulaukė po antrojo turo: L. Jo-
naitis pareiškė gavęs sveikinimų 
„nugalėjęs velnią“...

R. Janutienė, kaip ir K. Kri-
vickas, laimėjimo atveju ketino 
jungtis prie valdančiosios koali-
cijos – rinkimuose jie dalyvavo 
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos parama. Tačiau rinkimų 
rezultatai parodė valdantiesiems 
nemalonią tendenciją: visose 
trijose apygardose laimėjo jų 
opozicijos atstovai. Tai irgi šioks 
toks signalas, liudijantis, kaip 
žmonės vertina dabartinius val-
dančiuosius. Kategoriškas išva-
das iš to jiems daryti vargu ar 
reikėtų (vien dėl to, kad rinkėjų 
aktyvumas buvo labai mažas), 
tačiau nekreipti dėmesio į tokias 
tendencijas būtų mažų mažiausia 
lengvabūdiška...

Keliaujančiųjų  ir  vairuotojų  dieną 
kvietė  pamąstyti,  kokia  trapi 

žmogaus  gyvybė
vairuotojus, pašventino transporto 
priemones. Policijos pareigūnai 
bendravo su tikinčiaisiais. Primi-
nusios, kad čia pat tamsusis paros 
metas, pareigūnės dovanojo gy-
ventojams atšvaitus, prašydamos 
juos nešioti, atsakinėjo į žmonėms 
rūpimus klausimus. 

Kartu su policija atvyko ir jų 
bičiulis Amsis, kuris bendravo su 
mažaisiais gyventojais. 

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

„Maxima“  padėkojo 
Marijampolei

Klebonas R. Maceina šventino automobilius. 

Dėkodama vietos pirkėjams ir tiekėjams savaitgalį „Maxima“ 
Marijampolėje surengė šventę. Pirkėjus pradžiugino akcinėmis 
prekėmis, o gamintojams iš Marijampolės įteikė padėkas.

„Mantingos“ įkūrėjas Klemencas Agentas, atsiimdamas „Maxi-
mos“ vadovės Kristinos Meidės teikiamą „Ačiū“ padėką, džiaugėsi,  
kad „Maxima“ viena pirmųjų patikėjo „Mantingos“ gaminiais. Tai 
leido sukurti daugiau nei 20 metų besitęsiančią bendradarbiavimo 
istoriją. 

pei priklausančios Lukšių pieninės 
atstovams. 

Pasisvečiavęs Suvalkijoje, „Ma-
ximos“ padėkos turas „Ačiū“ vyks į 
kitus Lietuvos miestus, kur padėkas, 
kaip ir Marijampolėje, įteiks vie-
tos gamintojams, o pirkėjus kvies 
įsigyti akcinių prekių „Maxima“ 
parduotuvėse.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka
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Čia  MŪSŲ  Sūduva

...Nors šiemet minimas susigi-
miniavusių miestų – Marijampolės 
ir Bergiš Gladbacho – draugystės ir 
bendradarbiavimo trisdešimtmetis, 
nors per tą laiką būta daugybės 
oficialaus (ir nelabai) keitimosi 
delegacijomis, vyko į Vokietiją kai 
kurie mūsų menų atstovai bei sulau-
kėme atsako iš partnerių, dailininkų 

Penktadienį Marijampolės au-
tobusų stoties laukiamojoje salėje 
žurnalistas, „Suvalkiečio“ redak-
torius Gintaras Kandrotas pristatė 
savo knygą „Viešasis transportas 
Marijampolės krašte“. 

Anot autoriaus, ir data, ir vieta 
pristatymui pasirinkta neatsitiktinai. 
Prieš septyniasdešimt metų, rugsėjo 
27-ąją, Marijampolėje buvo įkurta 
autotransporto kontora, vėliau per-
vardinta autotransporto įmone, iš 
kurios išsivystė ir dabartinis Mari-
jampolės autobusų parkas. „Kur dar 
daugiau, jeigu ne autobusų stotyje, 
tokią knygą pristatinėti“, – retoriš-
kai klausė autorius.

Sūduvos  
istorijos 
puslapiai

Tiems,  kas  bent  kartą keliavo  autobusu
Skaitytojams pristatyta  Gintaro Kandroto knyga „Marijampolės krašto viešasis transportas“ 

Kultūrinio 
gyvenimo 
metraštis

„Atradome  dvasiškai  artimą 
bendruomenę“

Taip sakė Marijampolės dailininkų ir dailės pedagogų klubo „Žvilgsnis“ pirmininkė, dailinin-
kė ir pedagogė Jūratė Preikšienė. Tai – apie Marijampolės kūrėjų viešnagę Bergiš Gladbache 
(Vokietija) ir nuo rugsėjo pradžios čia vykstančią jų darbų parodą.

susitikimas ir išsami kūrybos paroda 
surengta pirmą kartą. Gal to ir nebū-
tų įvykę (ar nusikėlę dar tolesniam 
laikui), jei ne aktyvioji Gizela Švarc 
(Gisela Schwarz), kuri, pernai ir 
šiemet apsilankiusi Marijampolėje 
kartu su kitais partnerių atstovais, 
pati susižavėjo mūsų dailininkų 
kūryba ir tiesiai šviesiai paklausė: 

Renginį vedusi žurnalistė Daiva 
Klimavičienė susirinkusiuosius, 
kurių buvo pilna stoties laukiamoji 
salė, įtraukė į nuotaikingą viktoriną 
apie keleivinių autobusų istoriją 
Marijampolėje, kuri ir suguldyta į 
šią knygą. Klausytojai atsakinėjo, 
kiek autobusų stočių buvo Marijam-
polėje, per kiek laiko iš Marijampo-
lės į Kauną nuvažiuodavo autobusai 
ir į kitus smagius klausimus. Vikto-
riną paįvairino nuotaikingos dainos, 
kurios taip pat buvo susijusios su 
keliavimu, transportu. Jas atliko 
dainuojamosios poezijos atstovas, 
Šakių gitaristų klubo vadovas Arū-
nas Danielius. 

Knygos gimimu džiaugėsi užsa-

kodėl iki šiol kolegos menininkai 
iš Bergiš Gladbacho nieko apie tai 
nežino? Beje, aktyvi ir kūrybinga 
moteris labai gerų įspūdžių sakė 
patyrusi ne tik Marijampolėje, bet ir 
daugelyje kitų Lietuvos vietų, pati 
vis sugrįždama kviečia susipažinti 
su mūsų šalimi ir kitus...

Tiek klubo pirmininkė, tiek 
skulptorius Kęstutis Balčiūnas 
sako buvę šiek tiek nustebinti, kai 
užuot surengus tik marijampolie-
čių parodą (pradžioje buvo sutarta 
parodomis pasikeisti) šeimininkai 
pasiūlė surengti bendrą, bandant 
surasti skirtingų kūrėjų bendrus ar 
panašius kodus ir meninius vardik-
lius. „Požiūris“ – taip vadinasi ši 
paroda, sulaukusi didelio dėmesio: 
vyko spaudos konferencijos, buvo 
nemažai publikacijų. Pavadinimas 
įgavo ir simbolinę prasmę. „Iš tik-
rųjų ši dviguba ekspozicija buvo 
netikėtai įdomi, skirtingų mokyklų, 
skirtingų kolektyvų menininkų 
„pasižiūrėjimas“ vieniems į kitus 
buvo intriguojantis ir naudingas, – 
sakė Kęstutis Balčiūnas. – Paroda 
vyko ne tik mūsų miestų draugystės 
jubiliejaus proga. Bergiš Gladbache 

vyko miesto šventė, čia buvo daug 
svečių iš įvairių šalių. Labai patiko 
atmosfera: be jokios pompastikos, 
be „žvaigždžių“, koncertuojančių 
už tūkstančius ar milijonus, vokie-
čiai šventė linksmai ir jaukiai.“ Be 
minėtų pašnekovų, į parodos atida-
rymą ir šventę vyko Aušra Staugai-
tytė-Tekorienė, Kristina Rimienė ir 
Loreta Zaleckienė. Be šių autorių 
darbų, dar buvo eksponuojami 
Jolitos ir Egidijaus Bičkų, Skir-
mantės Makarevičienės kūriniai. 
Žanrai įvairūs – tapyba, skulptūra, 
tekstilė, fotografija, instaliacijos... 
Vokiečiai pateikė taip pat įvairių 
žanrų kūrinių.

Jūratė Preikšienė pasidžiaugė 
ne tik įspūdžiais (marijampoliečiai 

lankėsi Kelne, susipažino su itin 
turtingu meno muziejumi ir kitais 
objektais, taip pat menininkų stu-
dijose, visur jautė tikrą šilumą ir 
susidomėjimą), bet labiausiai tuo, 
kad užsimezgė tikrai geri ryšiai, 
laukia įdomus bendradarbiavimas. 
Jau svarstomi būsimi projektai, o 
vienas artimiausių ir konkrečiausių 
– paroda Marijampolėje pavasarį. 
Vėl planuojama, kad tai bus abiejų 
miestų kūrėjų darbų ekspozicija – 
dabar jau daugiau žinant vieniems 
apie kitus...

Nijolė LINIONIENĖ

Nuotraukos iš Kęstučio Balčiūno 
archyvo 

Gizela Švarc (centre su Jūrate Preikšiene ir Kęstučiu Balčiūnu) 
pilna sumanymų bei energijos jiems įgyvendinti.

Pirmajam susitikimui prisiminti: marijampoliečiai su Bergiš 
Gladbacho menininkais. 

Renginį vedusi Daiva Klimavičienė nuodugniai iškamantinėjo 
Gintarą Kandrotą. 

Marijampolės autobusų parko 
direktorė Dalytė Venčkauskienė 
dėkojo knygos autoriui už svajo-
nės įgyvendinimą. 

Autobusų parko direktorė norėtų, kad laukiamojoje salėje kasdien būtų tiek žmonių, kiek jų buvo 
atėję į knygos pristatymą. 

kovai, Marijampolės autobusų par-
ko direktorė Dalytė Venčkauskienė. 
Juk į 335 puslapių leidinį sugulė 
visa įmonės istorija. Tai ne tik isto-
rinė vertybė, bet ir puiki reprezen-
tacija įmonei. Knygą vartys ne vien 
marijampoliečiai, ji jau iškeliavo į 
kitus miestus, keliaus ir į užsienį, 
nešdama žiną apie Marijampolės 
viešąjį transportą. Lietuvoje tokia 
knyga bene pirmoji, gal tik Kaunas 
ir Vilnius turi kažką panašaus.

„Mano širdis džiaugiasi, matant 
tokį susidomėjimą knyga. Norėčiau, 
kad kiekvieną dieną autobusų stoties 
laukiamojoje salėje būtų tiek žmo-
nių, linkėčiau skleisti žinią apie kny-
gą ir visiems važinėti Marijampolės 
autobusų parko autobusais“, – sakė 
direktorė.

Knygą pristatinėdamas jos auto-
rius Gintaras Kandrotas pasakojo, 
kad idėja ją parašyti gimė spontaniš-
kai, netyčia. „Domiuosi praeitimi, 
senovine technika ir daiktais, senais 
automobiliais. Šis pomėgis skatino 
ieškoti atsakymų į klausimus: o 
kaip su transportu Marijampolėje 
buvo tarpukariu, kada atsirado vie-
šasis transportas, kokiais autobusais 
buvo vežiojami marijampoliečiai, 
kokie buvo maršrutai. Bandžiau šių 
atsakymų ieškoti internete, bet pasi-
rodė ne taip paprasta, informacijos 
beveik neradau. Pasidarė įdomu, 
ėmiau klausinėti. Taip užsukau 
į Marijampolės autobusų parką, 
pradėjome bendrauti su direktore 
Dalyte Venčkauskiene.

          (Nukelta į 5 psl.) 
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Elementorius
Priešmokyklinio ugdymo „Bo-

ružėlių“ grupės vaikai ir mokytojos 
Marijampolės lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ bendruomenėje orga-
nizavo gerumo akciją „Padėkime 
beglobiams gyvūnams“. Visą savai-
tę buvo renkamas katėms, šunims 
ir kitokiems gyvūnams tinkamas 
pašaras. Sunešėme jo net 91 kilo-
gramą. 

Akcijos organizatoriai „boru-
žiukai“ šiais mokslo metais vykdo 

antytėmis, begale kitų gyvūnų ir 
augalų. 

Koks nuostabus mus supantis 
pasaulis, o kiekviena žemės pėda 
paslaptinga savo įvairove ir įdomy-
bėmis. Daug sužinoję iš Kvaksytės 
mamos, padėkojome už įdomias 
žinias ir grįžome į darželį. Vaikai 
stebėjo, tyrinėjo rudenėjančią gam-
tą, patyrė pažinimo džiaugsmą, ug-
dėsi pagarbą aplinkai, įgijo saugaus 
elgesio gamtoje įgūdžių.

Lijana JUOČIENĖ,
Rasa MATUKEVIČIENĖ

Marijampolės lopšelio-darželio 
„Rasa“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos

Rygiškių Jono gimnazijos moks-
leiviai, vedami II a klasės gimnazis-
tės, gimnazijos prezidentės Dovilė 
Lipnevičiūtė, praėjusį penktadienį 
prie gimnazijos surengė akciją 
„Penktadieniai už ateitį“. Jie prisi-
jungė prie taikios pasaulio moks-
leivių ir jaunimo protesto akcijos, 
kurios tikslas – atkreipti valdžios 
dėmesį į klimato atšilimą ir jo pa-
sekmes planetai.

Pirmą kartą prieš metus viena 
šią akciją surengė švedų moksleivė 
Greta Thunberg, klimato aktyvistė 
ir šiuo metu žinomiausia pasaulyje 
paauglė. Ji tada protestavo prie 
Švedijos parlamento, vėliau akcija 
tapo tradicinė. 

„Klimato atšilimas – aktuali ir 
svarbi tema, žmonės turi apie tai 
žinoti. Norėjome paraginti ir savo 
gimnazijos mokinius prisidėti prie 
šios iniciatyvos. Per pamokas ne-
daug apie tai kalbame, nes tai – ne ta 
tema, apie kurią daug mokytojų kal-
bėtų. Mokymo programoje klimato 

atšilimo tema yra, bet tai daugiau 
sausa teorija, o ne reali problemos 
analizė. Norime plačiau diskutuoti 
šia tema“, – sakė Dovilė.

Agnė Žitkauskaitė, Rygiškių 
Jono gimnazijos II a klasės gim-
nazistė, kalbėjo apie tai, kad vien 
akcijų neužtenka, reikia ir veiksmų. 
Jų mokykloje rūšiuojamos atliekos, 
mokiniai nenaudoja vienkartinių 
indų, namie taip pat stengiasi rū-
šiuoti atliekas.

Agnė papasakojo, kad renginiui 
pakvietė moksleivius pasigaminti 
plakatų iš seno kartono, kad pa-
naudotų jį antrą kartą. Su plakatais 
moksleiviai stovėjo prie gatvės, 
praeiviams pasakojo apie klimato 
kaitos grėsmes, aiškino, kas dėl to 
vyksta. Gimnazistams organizatorės 
surengė viktoriną, uždavė klausimų, 
kad atsiskleistų, kiek jie žino apie 
šią problemą. O siekiant suteikti ži-
nių buvo paruošti keli informaciniai 
pranešimai su svarbia informacija, 
kurie perskaityti piketo dalyviams.

Kai kurie mokiniai atėjo į piketą 
su veido kaukėmis, kurios simboli-
zuoja taršą, siekį nuo jos apsisaugoti 
ir ją mažinti.

Agnė ir Dovilė sakė, kad atei-
tyje planuoja daugiau akcijų savo 
gimnazijoje, taip pat bandys ieškoti 
prob lemos sprendimo būdų. Jos 
sakė norinčios pakviesti ir kitas 
miesto mokyklas prisijungti, pla-
nuoja surengti bendrą protestą, kurį 
perkeltų į centrinę miesto aikštę.

„Šiek tiek liūdna, kad jauni 
žmonės turi imtis veiksmų ir ini-
ciatyvos, o tie, kam priklauso, kas 
yra atsakingi už tai, nieko nesiima. 
Kita vertus, Greta – mums labai 
geras pavyzdys, kad nereikia būti 
pasyviems. Mes ją palaikome, Greta 
mus įkvepia, stengiamės prisidėti 
prie jos idėjų, jas paremti“, – sakė 
A. Žitkauskaitė.

„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

Gimnazistai  protestuoja  dėl  klimato  kaitos

Ryte Marijampolės lopšelio-dar-
želio „Rasa“ grupės „Paukščiukai“ 
vaikai rado liūdną mažą varlytę, 
besislepiančią už knygelių, sudėtų 
ant stalo. Ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja Lijana papasakojo, kad 
varlytė vardu Kvaksytė pasiklydo 
ir atšokavusi į lopšelį-darželį pa-
prašė pagalbos surasti jos mamytę. 
„Surasime tavo mamą, tik neliūdėk, 
Kvaksyte“, – guodė vaikai.

Rudenėlis, pamarginęs vieną 
kitą lapą, žaisdamas su vėju links-
mino vaikučius, einančius prie upės 
ieškoti varlytės mamos. Pievoje žy-
dėjo dar viena kita rudeninė gėlelė. 
Skraidė, rinko medų darbštuolės bi-

tutės. Lyg susitarusios viena paskui 
kitą skubėjo skruzdėlytės. Keletas 
vabalėlių džiaugėsi paskutiniais 
rudens saulutės spinduliais.

Neskubėdamas žeme keliauja ru-
denėlis, duodamas dar keletą gražių 
dienų užbaigti lauko darbams ir visai 
gyvūnijai pasiruošti žiemai. Stebė-
dami kiekvieną žemės lopinėlį ir 
gyvūniją, pakalbindami visus sutik-
tus kelyje, netgi ir medžius, artėjome 
prie Kvaksytės mamos namų. 

Besidžiaugdami gamta ir žais-
dami sulaukėme varlytės mamos 
(ugdytinius pasitiko personažas 
Varlytė). Atsidėkodama už pagalbą 
ji supažindino su upės gyventojais: 

verslumo projektą, todėl suplanavo 
išvyką į gyvūnų globos namus 
„Mindraja“. Vaikai turėjo progą 
patirti, kaip galima užsidirbti pinigų 
ir kur juos panaudoti. Jie gamino 
knygeles, jas pardavinėjo, o gautą 
pelną panaudojo kilniai misijai – gy-
vūnų globai. Patirti įspūdžiai skatins 
toliau vykdyti verslumo projektą.

Genovaitė ALEKNAVIČIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

Rugsėjo 16–20 dienomis visa ša-
lis šventė 2019 m. Europos judumo 
savaitę „Žingsniuokime kartu“. Prie 
šios iniciatyvos prisijungė ir mūsų 
įstaigos bendruomenė. 

Rugsėjo 16 dieną priešmokyk-
linio ugdymo mokytojos Gileta 
Neimonienė ir Virginija Pažėrienė 
visą bendruomenę pakvietė į rytinę 
mankštą – tai Judumo savaitės ren-
ginių startas mūsų darželyje.

Antra Judumo savaitės diena ra-
gino palikti automobilį namuose, tai 
buvo puiki proga pasirinkti mažiau 
teršiantį transportą ar keliavimą pės-
čiomis. Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojos Dalia Brazaitienė ir Rūta 
Strolienė sukvietė visus kiemelyje 
linksmai mankštintis, laisvai ju-
dėti dviračiais, paspirtukais, eiti 
pėsčiomis laikantis saugaus eismo 
taisyklių.

Rugsėjo 18-oji buvo žaidimų 
diena, kurią organizavo ikimokyk-
linio ugdymo mokytojos Liucija 
Kildušienė ir Vilma Vaikšnorienė. 
Smagiai pasimankštinę ir energingai 
nusiteikę vaikai žaidė lauko aikšte-
lėse, išbandė savo jėgas, vik-
rumą, greitumą, ištvermę ir 
patyrė judėjimo džiaugsmą. 
Mokėsi bendrauti ir ben-
dradarbiauti. Nors saulutė 
ir pašykštėjo spindulių, bet 
visų nuotaika buvo puiki, nes 
įdomūs žaidimai, estafetės 
skatino fizinį aktyvumą.

Rugsėjo 19 dieną judrią 
veiklą ir vėl organizavome 
lauke. Rytmetys prasidėjo 
ėjimu aplink darželį ir visuo-
tine mankšta, kurią organi-
zavo ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos Edita Kuralavi-
čienė ir Aldona Bielskuvienė. 
Ir maži, ir dideli dalyvavo 
linksmose estafetėse. O pa-
tys didžiausi žaidė futbolą. 
Vaikams netrūko azarto, gerų 

emocijų ir noro pirmauti. 
Penktadienį buvo žygio diena. 

Visi svarstėme, kur keliausime. 
Patys mažiausi žingsniavo apie 
darželį, stebėjo pasikeitusią gamtą. 
Be abejo, atliko mankštą, ėjo kliūčių 
ruožą, žaidė judriuosius žaidimus. 
„Jūreivėlių“ grupės vaikai vaikš-
tinėjo Pašešupio parko takeliais, 
grožėjosi auksiniu rudeniu. Pakeliui 
į darželį sutiko plaukiojančias antis, 
kurias mūsų mažieji turistai noriai 
stebėjo. „Bitučių“ grupės vaikai 
keliavo į „Šaltinio“ progimnazijos 
stadioną, aplankė ir progimnaziją. 
„Varpelių“ grupės vaikučiai ėjo 
į žygį parke. Smagiai pasportavę 
vaikai ilsėjosi ir užkandžiavo. „Gry-
bukų“ grupės vaikai keliavo į „Pega-
so“ knygyną. Knygyno darbuotojos 
supažindino su knygų įvairove, 
kaip jos pasiekia skaitytoją, atliko 
smagius eksperimentus.

Žygio diena užbaigėme Europos 
judumo savaitę.

Danutė BISKIENĖ, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Marijampolės Rimanto Stanke-
vičiaus pagrindinė mokykla kreipėsi 
į „Mantingos“ paramos ir labdaros 
fondą, prašydama skirti lėšų mokyk-
los bibliotekos fondui atnaujinti.

Pradėjus įgyvendinti naują lie-
tuvių kalbos ir literatūros programą, 
atnaujinti bibliotekos fondą tapo 
būtinybė. Taip pat ugdant vaiko 
gimtąją kalbą vienas iš mokymo 

būdų – skaitymo mokymas. Geri 
skaitymo įgūdžiai lemia ir gimtosios 
kalbos, ir kitų mokomųjų dalykų 
mokymosi sėkmę ir visą vaiko 
ugdymosi procesą. Šiuo metu vis 
daugiau dėmesio skiriama skai-
tymui ir vaikų skaitymo poreikių 
tenkinimui. 

Rimanto Stankevičiaus pa-
grindinės mokyklos bendruomenė 

džiaugiasi gavusi galimybę tokiu 
būdu papildyti bibliotekos lentynas 
naujais leidiniais. Norėtume pati-
kinti, kad visos dovanotos knygos 
yra vertingos vis kitaip: turiniu, 
temomis, problemomis... 

Laima VAIČIŪNIENĖ
Marijampolės Rimanto 

Stankevičiaus pagrindinės 
mokyklos bibliotekos vedėja 

„Mantingos“  paramos  ir  labdaros  fondas  mokyklai  dovanojo  knygų

Pažintinė  išvyka  į  Pašešupio  parką

Globoja  gyvūnėlius

Darželinukai savo uždirbtus pinigus išleido beglobiams gyvū-
nams.

Europos  judumo  savaitė  „Žingsniuokime 
 kartu“  lopšelyje-darželyje  „Nykštukas“
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Tiems,  kas  bent  kartą  keliavo  autobusu
         (Atkelta iš 3 psl.) 
Iš jos gavau pirmų transporto 

veteranų kontaktus, pakalbinau 
buvusius autotransporto įmonės 
darbuotojus. Rinkdamas medžiagą 
apsilankiau Kauno regioninio vals-
tybės archyvo Marijampolės filiale, 
Lietuvos centriniame valstybės, 
savivaldybės archyvuose, perver-
čiau tarpukario ir pokario spaudą, 
kalbinau ką nors apie Marijampolės 
viešojo transporto istoriją žinančius 
žmones. Esu dėkingas visiems, 
ypač transportininkams vetera-
nams, kurie pasakojo, dalijosi turi-
ma medžiaga. Išgirsti jų liudijimus 
buvo labai įdomu. Pavyko surasti 
tikrai unikalių nuotraukų, pasako-
jančių transporto istoriją“, – sakė 
G. Kandrotas.

Anot knygos autoriaus, visas šis 
darbas užtruko daugiau kaip pus-
trečių metų. Leidinyje pateikiami 
ne tik sausi faktai, skaičiai, bet ir 
ištraukos iš įvairaus laiko spau-
dos, kitų leidinių, taip pat buvusių 
transporto darbuotojų prisimini-
mai. Knygoje gausu archyvinių 
dokumentų ir fotografijų, iš kurių 
nemaža dalis – anksčiau niekur 
neskelbtos. „Sąmoningai vengiu 
šį leidinį vadinti istoriniu. Esu 
žurnalistas, tad man norėjosi, kad 
knygoje būtų ne vien sausi faktai, 
bet ir „druskos“. Trumpai tariant, 
kad būtų įdomu skaitytojams, kurie 
bent kartą keliavę autobusu“, – 
sakė autorius. 

Ne tik dainuojantis, bet ir kuriantis muziką Arūnas Danielius šį 
kartą dainavo apie transportą ir kelius...

Didelę pagalbą autoriui su-
teikė Kauno regioninio archyvo 
Marijampolės filialo direktorius 
Rimvydas Urbanavičius, pasvei-
kinęs autorių su rimtos knygos  
gimimu. Naudotasi įvairiais šal-
tiniais, pateikta daug istorinės 
medžiagos, aplankyti archyvai, 
atrinkti ir publikuojami įdomiausi 
dokumentai, nuotraukos. Istorikas, 
kraštotyrininkas Arūnas Kapsevi-
čius pastebėjo, kad leidinys apie 
regiono transportą vienas pirmųjų 
Lietuvoje. Knyga tikra, išsiskiria 
iš tų dabar pasirodančių gausybės 
knygelių joje pateikta tiriamąja, 
istorine medžiaga. A. Kapsevičius 

juokavo, kad už tokį darbą autorių 
jie jau gali priimti į savo „istorikų 
butlerininkų“ draugiją. 

Knygą „Marijampolės viešasis 
transportas“ išleido leidykla „Terra 
Publica“. 

Tai pirmoji Gintaro knyga, 
tad visai simboliškai nuskambėjo 
Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijos Komunikacijos skyriaus 
specialistės Danguolės Micutienės 
linkėjimas, kad knyga apie Mari-
jampolės autobusų parko istoriją 
nebūtų paskutinė. 

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

gams Jį dalinti šv. Mišiose. Šiuo 
metu mūsų vyskupijoje yra apie 30 
ekstraordinarinių Komunijos dalin-
tojų, kurie yra ir vyrai, ir moterys, 
– atsakė gerbiamas kancleris. 

Kad tokie žmonės – didelė pa-
galba kunigui, pripažino ir parapi-
jiečių, ir svečių pamėgtos Marijam-
polės Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios 
klebonas Marius Rudzinskas: 

– Mūsų bažnytėlė mylima, į ją 
kasdien ir sekmadieniais, o ypač per 
didžiąsias šventes – Kalėdas, Verbų 
sekmadienį, Velykas – tikinčiųjų 
sulaukiame ypač daug. Per tokias 
iškilmes Komuniją dalijantis vienas 
kunigas užtrukdavo ilgai, žmonėms 
tekdavo laukti eilėje. Maždaug prieš 
trejus metus vyskupas skyrė mums 
tris pagalbininkus, tarp jų ir vieną 
moterį vienuolę.

Kunigas sako pastebėjęs, kad 
šiek tiek nepatikliai žmonės prie 
moters priimti Komunijos eina, bet 
žinantys, kokia svarbi jos pagalba, 
priima tai kaip savaime suprantamą 
dalyką.

Komunijos dalytojai pasau-
liečiai – seniai taikoma praktika 
Vakarų šalyse. Ne dvasininkai vyrai 
ir moterys užimtiems kunigams jau 
seniai gelbėja Vokietijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, JAV. Šv. Mišių apeigų 
ir maldų knygoje – 1987 m. išleis-
tame Mišiole – numatyta galimybė 
paskirti Komunijos dalintoją, tačiau 
tokia praktika mūsų šalies bažnyčio-
se pradėta taikyti tik pastaraisiais 
metais. Komunijos dalytojus skiria 
vyskupas, įvertinęs jų gyvenseną, 
religinę praktiką ir moralę. „Ko-
munija yra Kristaus kūnas, ir nėra 
skirtumo, kas ją dalija“, – pabrėžia 
Katalikų bažnyčios vyresnieji. 

Marija BURBIENĖ

Tarptautinė pagyvenusių žmonių 
diena pastaruoju metu tampa viena 
iš populiariausių rudens švenčių. 

Petro Kriaučiūno viešojoje bib-
liotekoje ta proga gražų renginį 
suorganizavęs VšĮ Marijampolės 
senjorų ir neįgaliųjų dienos centras 
„Židinys“ kartu pabūti pasikvietė ir 
draugus – Kazlų Rūdos senjorų klu-
bo mišrų ansamblį. Jau dešimtmetį 
aktyviai koncertuojantis kolektyvas 
atliko linksmas ir nostalgiškas dai-
nas apie auksinį gamtos ir žmogaus 
rudenį, tėvynę, apie užgrūdintą 
gyvenimą, bet nepasenusias širdis. 
Šventės šeimininkai – dienos centro 
„Židinys“ nariai, dar tik švęsiantys 
vienerių metų veiklos sukaktį, taip 
pat paruošė nuotaikingą ir gražią 
programą. Ir padainavo, paskaitė 
poezijos, ir labai prasmingą mįslę 
užminė: „Jis mąstė lėtai, kalbėjo re-
tai ir sąmoju negarsėjo... Bet už ką jį 
mylėjo draugai?..“ Pasirodo, už tai, 
kad išklausyti mokėjo... Skambėjo 
ir daugiau išmintingų minčių, pa-
mokančių branginti vieniems kitus 
ir dėkoti dangui už draugus. 

O kai į sceną „socialiai paremta“ 
(pasiramsčiuodama lazdele) atėjo 
Karmen Vieraitienė ir jos kolegė Fe-
licija Mockevičienė, daugelis supra-
to, kad tokio skanaus humoro iš šių 
talentingų moterų galėtų pasimokyti 
ne vienas per televiziją visą tautą 

Gyventojai, kurie moka gyven-
tojų pajamų mokestį (GPM) nuo 
jų gaunamo darbo užmokesčio, 
individualios veiklos pajamų ar 
pelningai parduoto turto, kiekvie-
ną pavasarį deklaruodami paja-
mas ir pateikę prašymą mokesčių 
administratoriui (FR0512 formos 
4 versija), dalį šio mokesčio gali 
skirti paramos gavėjams ar meno 
kūrėjams, politinėms partijoms, 
profesinėms sąjungoms ar jų su-
sivienijimams;

nuo 2020 m. sausio 1 d. prašy-
mai skirti pajamų mokesčio dalį 
paramai bus priimami tik e. būdu 
– nebelieka popierinių prašymų;

apie 37 tūkst. paramos gavėjų, 
meno kūrėjų, politinių partijų, 
profesinių sąjungų informaciją 
apie pokyčius gaus tiesiogiai per 
Mano VMI.

Atnaujinus gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) dalies skyrimo 
paramai taisykles, esminė informa-
cija apie pokyčius paramos gavėjus 
ir politines partijas pasieks asme-
niškai – per Mano VMI.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašy-

mus skirti dalį pajamų mokesčio 
paramai teiksime tik elektroniniu 
būdu VMI Elektroninio deklaravi-
mo sistemoje (EDS), tad mokesčių 
administratorius siekia užtikrinti, 
jog organizacijos ir politinės par-
tijos spėtų iš anksto pasidalinti šia 
žinia ir su kitąmet paramą jiems 
galimai skirsiančiais bei anksčiau 
tik popierinius prašymus teikusiais 
gyventojais. 

 „Sprendimas atsisakyti popie-
rinių prašymų priimtas siekiant 
užkirsti kelią neteisėtiems asmens 
duomenų panaudojimo atvejams 
ir įvertinus gyventojų elgsenos 
pokyčius. Pernai e. būdu sava-
rankiškai dalį pajamų mokesčio 
skyrė apie 70 proc. gyventojų, ir 
jų skaičius kasmet auga, o net 60 
proc. popierinius prašymus skirti 
paramą pateikusių gyventojų savo 
pajamų deklaracijas pildo e. būdu. 
Galima daryti prielaidą, kad jie 
taip pat turi galimybes ir įgūdžius 
pildyti duomenis e. būdu“, – teigia 
Kauno AVMI viršininkė Judita 
Stankienė. 

(Nukelta į 6 psl.)

Kas tie žmonės, po švenčių 
paklausėme Kalvarijos bažnyčios 
klebono Algirdo Žukausko.

– Tai – ekstraordinariniai šv. 
Komunijos dalintojai, kurie padeda 
kunigams. Ir ne tik bažnyčioje. 
Eucharistiją, įsidėję į tam skirtą 
specialų indą – mažą metalinę ko-
muninę, jie gali nunešti į ligoninę, 
taip pat į namus dėl ligos ar negalios 
negalintiems bažnyčiom atvykti 
tikintiesiems, Mišias klausantiems 
per radiją – tokių parapijoje yra 
nemažai. Vis dėlto ekstraordinarai 
negali klausyti išpažinties ar suteikti 
Ligonio patepimo.

Komuniją dalijantys pasau-
liečiai Kalvarijos bažnyčioje yra 
trys. Jie visi bendruomenei buvo 
pristatyti šv. Mišiose prieš Velykas. 
Ir per Marijos atlaidus jie visi, pasak 
klebono, dalijo Švč. Sakramentą, 
tiesiog padėjėjas vyras žmonėms 
buvo lyg ir įprastesnis patarnautojas 
negu moterys. 

Apie šią naujovę ir kas gali būti 
Komunijos dalintojais, taip pat ar 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose 
jų yra daugiau, paklausėme Vilka-
viškio vyskupijos kurijos kanclerio 
kun. Lino Baltrušaičio.

– Tai nėra tokia jau didelė naujo-
vė, nes visuotinėje Bažnyčioje Ko-
muniją pasauliečiai dalija jau seniai, 
o vis mažėjant kunigų Lietuvoje, 
daugėja tokių parapijų, kur, esant 
daugiau žmonių, Komuniją per šv. 
Mišias padeda dalinti tam pasiruo-
šę pasauliečiai – vyrai ir moterys. 
Ekstraordinariniais Komunijos 
dalintojais gali tapti parapijos kle-
bono rekomenduoti uolūs parapijos 
žmonės, kurie, pabaigę pasiruošimo 
kursą, gali nešti Švč. Sakramentą 
ligoniams į namus ir padėti kuni-

juokinti besistengiantis artistas. Ko 
tik jos neprivaidino vaizdelyje apie 
gerėjantį gyvenimą ir senjorų padėtį 
šalyje: pasirodo, teismas senolėms 
jau grasina, nes per ilgai gyvena, o 
joms „kuo ilgiau gyvena, tuo labiau 
norisi...“ O gal geriau spjauti į viską 
ir emigruoti?.. Bet štai bėda – viena 
iš ponių 2 metrus žemės turinti ir 
palikti gaila. Ką gi daryti? Geriausia 
išeitis – „batalyruotis“ į Seimą, nes 
pasižadėti ir neištesėti jos jau suge-
ba, belieka tik išmokti meluoti – ir 
kelias į valdžios olimpą tiesus!.. Kiti 

Karmen ir Felicija nusprendė – „batalyruosis“ į Seimą! 

Smagias dainas traukė Kazlų Rūdos senjorų klubo mišrus ansamblis.
šventės dalyviai su džiaugsmu pri-
tarė tokiam sumanymui ir pažadėjo, 
kad rinkimuose už savo atstoves 
tikrai balsuos...

Tokio gero užtaiso tikrai galėtų 
pavydėti net ir profesionalių švenčių 
organizatoriai. Štai kokia jėga glūdi 
bendrystėje! Net ir nelengvomis 
akimirkomis pagyvenusius žmones 
palaiko jų talentas, iš prigimties ir 
patirties spinduliuojantis kūrybiš-
kumas.

Aldona KALINAUSKIENĖ
Autorės nuotraukos

Komunija  iš  moters  rankų  
dar  stebina  tikinčiuosius

Per Švč. Mergelės Marijos atlaidus Kalvarijos bažnyčioje nemažai 
tikinčiųjų buvo nustebinti, kad Komuniją dalijo ne tik kunigai, bet ir 
baltais bažnytiniais drabužiais apsirengusios dvi moterys. Matėsi, 
kad eilėje per visą bažnyčią stovintys žmonės sutrikę ir nedaug kas 
ryžtasi Komuniją priimti ne iš kunigo rankų. 

Šiandien  –  Tarptautinė  pagyvenusių  žmonių  diena

Dėkoti  dangui  už  draugus

Informuoja  Mokesčių  inspekcija

Nuo  2020 m.  pajamų  mokesčio 
dalį  paramai  gyventojai  
skirs  elektroniniu  būdu
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Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

Užs. 1107.

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.

----------------------------------
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. 2128.

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

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

----------------------------------
Dovanų čekius, kuponus pramo-

goms. Kainą susitarsime. Tel. 8 636 
86680, Kęstas.  Užs. 1128.

NUOMA 
Išnuomoju garažą miesto centre. 

Tel. 8 671 60288.  Užs. 2237.

Užs. 1127.

Užs. 1133.
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.

REIKALINGA
Garantuotas darbas namų tvarky-

tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kalba 
nebūtina. Uždarbis 1500–2000 eurų 
per mėn. Be žalingų įpročių. Tel. 8 
672 41083; www.superdarbas.com.  
 Užs. 805.

----------------------------------
UAB „Marijampolės švara“ rei-

kalingas antrinių žaliavų rūšiuotojas, 
turintis autokrautuvo mašinisto pa-
žymėjimą. Atlyginimas – 600 Eur, 
atskaičius mokesčius. Kreiptis tel. 
(8 343) 71748.  Užs. 1130.

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

patirties. Užtenka C kategorijos ir 95 
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8 
655 56743.  Užs. 2203.

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

----------------------------------
Buliuką iki 1 mėn. auginti. Tel. 8 

624 02242.  Užs. 2228.
----------------------------------
 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. 

.

10 x 6 (60 kv. cm)

Užs. 1101.

Neįtikėtinas  vagies 
žiaurumas

Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato (aps-
kr. VPK) pareigūnai dar praėjusį 
penktadienį pradėjo tirti neįtikėtino 
žiaurumo vagystės atvejį Marijam-
polės savivaldybės Padovinio kaimo 
laukuose. 

Padovinyje gyvenanti moteris (g. 
1963 m.), penktadienio rytą atėjusi į 
jai priklausančią ganyklą, nerado ten 
besiganančios 7 mėnesių telyčaitės. 
Tai, kas liko iš vargšo gyvulio, jos 
šeimininkė rado kruvinoje žolėje. 
Kažkoks dvikojis galvijas ar galvijai 
telyčaitę užmušė, daužydami jos gal-
vą. Paskui iš telyčaitės buvo išpjautas 
gabalas mėsos, o visa kita palikta 
ganykloje. 

Telyčaitės savininkė patyrė di-
džiulę moralinę žalą ir 370 eurų 
nuostolį.

Kybartų  daugiabutį 
sudrebino  sprogimas
Sekmadienio vakarą 18.37 val. 

Skubios pagalbos centras gavo pra-
nešimą, kad Kybartuose (Vilkaviškio 
r. sav.) viename iš Darvino gatvės 
daugiabučių nugriaudėjo sprogimas, 
o iš laiptinės veržiasi dūmai.

Į nelaimės vietą atskubėję ugnia-
gesiai gelbėtojai penktame aukšte 
rado atvira liepsna degantį vieno kam-
bario butą. Patekę vidun ugniagesiai 
virtuvėje rado stipriai apdegusį šoko 
ištiktą vyrą (g. 1970 m.). Nukentėjęs 
žmogus iš buto buvo išneštas ir per-
duotas greitosios pagalbos medikams, 
kurie jį išvežė į ligoninę.

 Ugniagesiai gelbėtojai skelbia, 
kad po sprogimo kilus gaisrui ap-
degė kambarys, jame buvę baldai, 
aprūko virtuvė ir vonia. Sprogimo 
banga išlaužė ir gretimo buto balkono 
duris, išdužo langas, taip pat keletas 
laiptinės langų. Gesinant gaisrą visas 
butas buvo sulietas vandeniu, taip pat 
ir kiti butai.

Įtardami, kad sprogimą galėjo 
sukelti vyro bute laikytas sprogmuo, 
įvykį drauge tiriantys policijos parei-
gūnai ir ugniagesiai vakar priešpiet 
buvo nutarę evakuoti visų šiame name 
esančių 50 butų gyventojus. Visgi 
evakuacija, dar nė neprasidėjusi, buvo 
atšaukta.

Pirminiais duomenimis, versija, 
kad sprogimą galėjo sukelti bute lai-
kytas sprogmuo, buvo atmesta, tačiau 
kodėl nugriaudėjo sprogimas, dar 
tiriama. Šiuo metu jau nustatyta, kad 
sprogimo epicentras yra kambaryje, 
kuriame buto savininkas buvo įsijun-
gęs kažkokį šildymo prietaisą.

Pranešama, kad buto savininkas 
apdegė apie 85 proc. kūno. 

Nelaimės sukrėsti Kybartų gy-
ventojai aptarinėja keistą sutapimą. 

Prieš penkerius metus dėl sprogimo 
toje pačioje Darvino gatvėje esančia-
me kitame daugiabutyje nukentėjo 
sekmadienį stipriai apdegusio vyro 
brolis. Tąkart buvo nustatyta, kad 
sprogimą sukėlė dujų nuotėkis.

Į  Lietuvą  vežė  vogtą 
turistinį  namelį

Lietuvos–Lenkijos pasienyje Kal-
varijos užkardos pasieniečiai sulaikė, 
įtariama, Prancūzijoje pavogtą prika-
binamą turistinį namelį. Jį į Lietuvą 
gabeno du Klaipėdos gyventojai.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT) pranešė, kad mikroautobu-
sas „MB Sprinter“ su mūsų šalyje 
išduotais automobilio numeriai iš 
Lenkijos įvažiavo penktadienio naktį 
po vidurnakčio. Patikrinti automobilį 
sustabdę pasieniečiai nustatė, kad jį 
vairavo 45 metų Klaipėdos gyvento-
jas, o drauge su juo vyko dar vienas 
40 m. klaipėdietis.

Į Lietuvą klaipėdiečiai vežėsi ir 
prie mikroautobuso prikabintą 2013 
m. turistinį namelį „Tabbert“ su pran-
cūziškais registracijos numeriais. Pa-
tikrinę namelio duomenis pasieniečiai 
nustatė, kad jo, įtariama, kaip vogto, 
nuo šių metų rugpjūčio pradžios ieško 
Prancūzijos teisėsauga.

VSAT pareigūnams namelio savi-
ninku prisistatė keleivis. Pasieniečiai 
sulaikė ir apklausė abu klaipėdie-
čius.

Birutė MONTVILIENĖ

Vagys  nusitaikė 
į  Marijampolės  ir  

Kalvarijos  parduotuves
Savaitgalį Marijampolės regione 

apvogtos dvi prekybos vietos. Vagis 
domino alkoholis.

Šeštadienį 5.25 val. policija gavo 
pranešimą, kad nepažįstami asmenys, 
išdaužę parduotuvės, esančios Kal-
varijos Laisvės gatvėje, lango stiklą, 
įlipo vidų ir pavogė nenustatytą kiekį 
įvairių alkoholinių gėrimų. Nuostolis 
tikslinamas.

Sekmadienį 3.20 val. Marijampo-
lės Mokolų gatvėje apvogtas prekybos 
paviljonas. Vagystę užfiksavo saugos 
tarnyba. Vagys, išlaužę duris, išsinešė 
dvi pakuotes po 24 vienetus sidro ir 
vieną pakuotę alaus. Nuostolis – 200 
eurų. Vagys nerasti.

Iššoko  pro  langą
Policija aiškinasi aplinkybes, per 

kurias stipriai susižalojo 27 metų 
marijampolietė.

Kalvių gatvėje gyvenanti moteris 
sekmadienį viešėjo pas draugus Vy-

tauto gatvės 49-ajame name. Paryčiais 
ji pro langą iššoko iš ketvirto aukšto. 
Moteris patyrė rimtus sužalojimus: 
lūžo kojos, įtariami krūtinkaulio ir 
krūtininių slankstelių lūžimai. Ma-
rijampolietė buvo neblaivi. Kraujyje 
rasta 1,59 prom. alkoholio. Moteris 
paguldyta į Marijampolės ligoninės 
Traumatologijos skyrių. 

Bandyta  pavogti 
traktorių  ir  automobilį

Sekmadienį pradėti du ikiteismi-
niai tyrimai dėl transporto priemonių 
vagysčių.

66 metų Marijampolės savival-
dybės gyventoja viešėjo pas draugus 
Gudelių seniūnijos Riečių kaime. 
Moteris į svečius atvyko 2002 metais 
pagamintu automobiliu „Volvo“.

Kitos dienos rytmetį ji pastebėjo, 
kad kieme nebėra mašinos. Automobi-
lį pati savininkė surado tame pačiame 
kaime netoli tenuvažiavusį. Raktelių 
„Volvo“ viduje ji nebuvo palikusi.

Policija tiria įvairias versijas.
Tą pačią dieną 31 metų Vilkaviš-

kio rajono Vartų kaimo gyventojas 
pranešė, kad nerado Bartninkų se-
niūnijos Grajauskų kaimo laukuose 
palikto traktoriaus T-16. Traktorių jis 
aptiko nutemptą už 30 metrų. Savinin-
kas mano, kad buvo bandyta transpor-
to priemonę pavogti. Vagims kažkas 
sutrukdė įgyvendinti savo kėslus. 

Už  prekybos  akcijomis 
slėpėsi  sukčiai

Nuo sukčių, tikėdamasi uždirbti iš 
prekybos akcijomis, nukentėjo Kazlų 
Rūdos savivaldybės gyventoja.

74 metų moteris socialiniame tin-
kle „Facebook“ rugpjūčio mėnesį pa-
matė reklaminį puslapį apie galimybę 
uždirbti prekiaujant akcijomis. Moterį 
galimybė investuoti sudomino, tad ji 
nurodytame puslapyje prisiregistravo. 
Čia buvo ir žinomų žmonių atsiliepi-
mų, kiek daug jie uždirbo.

Su moterimi telefonu iš karto susi-
siekė trys ar keturi asmenys ir nurodė 
jai atsidaryti sąskaitą, patikino, kad 
investavimas atneš didelę grąžą. Pra-
sidėjo įkalbinėjimai investuoti. Kazlų 
Rūdos gyventojai vieną kartą per 
internetinę bankininkystę pervedus 
pinigus, vyrukai ją skatino investuoti 
dar, esą taip daugiau uždirbs. Po antro 
investavimo sekė trečias. Moteriai 
nesutikus daugiau investuoti, vyrai 
pareiškė, kad dings visi uždirbti pini-
gai, tuomet ji dar kartą įmokėjo dalį 
pinigų. Taip tęsėsi iki rugsėjo vidurio, 
grįžtamojo ryšio nebuvo. Į nurodytą 
sąskaitą moteris  iš viso buvo pervedu-
si 12715 eurų. Vieną dieną per radiją 
ji išgirdo pasakojant lygiai tokią pat 
istoriją ir suprato, kad taip pat susidėjo 
su sukčiais. 

Policija pradėjo tyrimą. Vilčių 
nedaug, kad moteriai pavyks atgauti 
pinigus.

Loreta TUMELIENĖ

Smulkiau 
apie  įvykius

(Atkelta iš 5 psl.)
Šis būdas patogesnis, sauges-

nis ir taupo gyventojų laiką bei 
pinigus, nes nereikia rūpintis, kad 
popieriuje pateiktas prašymas būtų 
tinkamai užpildytas, laiku pasiektų 
VMI, o kartu nereikia mokėti ir už 
jo siuntimą.

Kompiuteriu nesinaudojantys 
ar interneto ryšio neturintys, tačiau 
dalį pajamų mokesčio paramos 
gavėjams ar politinėms partijoms 
norintys skirti gyventojai jau nuo 
sausio 1 d. pildydami prašymus e. 
būdu visą reikiamą pagalbą gaus 
tiek atvykę į VMI gyventojų aptar-
navimo padalinius, tiek paskambinę 
Mokesčių informacijos centro tele-
fonu 1882. Prašymus EDS sistemoje 
taip pat bus galima užpildyti bei 
pateikti ir visoje Lietuvoje vei-
kiančiuose viešuosiuose interneto 
prieigos taškuose, į kuriuos tam 

tikru laiku atvyks ir VMI specialis-
tai. Aktualią informaciją paramos 
gavėjai ir ją teikiantys gyventojai 
taip pat galės rasti šiai temai skirtoje 
VMI svetainės skiltyje, kuri bus 
nuolat pildoma.

Įgyvendinant mokesčių reformą, 
nuo šių metų 1,289 karto padidintas 
„ant popieriaus“ gaunamas darbo 
užmokestis ir atnaujinti GPM ta-
rifai, todėl pasikeitė ir procentinės 
paramai skiriamos pajamų mokes-
čio dalys.

Nuo 2020 m. paramos gavė-
jams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus 
galima skirti iki 1,2 proc. pajamų 
mokesčio (anksčiau buvo skiriama 
2 proc.), politinėms partijoms – iki 
0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 
proc.), profesinėms sąjungoms ar 
jų susivienijimams – iki 0,6 proc. 
GPM (anksčiau buvo 1 proc.). 

Be to, gyventojams, kurie anks-

čiau pateiktuose prašymuose iš karto 
nurodė norintys paramą skirti toms 
pačioms organizacijoms ne tik šiais, 
bet ir kitais metais ar maksimaliam 
5 metų laikotarpiui, pateiktų pra-
šymų tikslinti nereikės. Paramai 
skirtos pajamų mokesčio dalys bus 
perskaičiuotos automatiškai. 

Kauno AVMI primena, kad su 
VMI specialistais mokesčių klausi-
mais galima pasikonsultuoti atvykus 
į gyventojų aptarnavimo skyrius 
ir paskambinus telefonu 1882 
arba +370 5 260 5060. Telefonu 
suteikta konsultacija – lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi 
ir saugomi 5 metus. Informaciją apie 
VMI veiklą galite sekti interneto 
svetainėje www.vmi.lt  ir socialinio 
tinklo „Facebook“ oficialiame VMI 
puslapyje www.facebook.com/Vals-
tybinemokesciuinspekcija.

Kauno AVMI informacija

Nuo  2020 m.  pajamų  mokesčio dalį  paramai  
gyventojai  skirs  elektroniniu  būdu
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TELELOTO  Lošimas  Nr. 1224  Data:  2019-09-22
70 46 45 28 23 63 24 27 75 74 18 34 36 21 66 11 26 22 16 32 54 

35 31 58 39 59 55 61 48 73 15 65 53 01 40 29 02 49 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės), 30 62 09 57 37 20 03 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 500674 Eur, įstrižainės – 33 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 3,5 Eur.

Papildomi prizai:
0226714 – automobilis NISSAN LEAF,
033*642, 006*741, 043*928, 034*465, 002*247 – belaidės ausinės 

JBL 500 BT,
004*532, 038*852, 037*428, 001*462, 004*002 – įkroviklis „Xia-

omi Mi Power Bank“,
007*571, 009*963, 025*765 – išmanusis laikrodis „Xiaomi“,
0109001, 0279928, 0211447, 0181488, 0111104 – išmanusis TV 

„Philips 32“,
006*430, 022*453, 023*609, 043*391, 028*477 – kolonėlė JBL 

GO 2,
028*755, 011*359, 030*092, 006*223 – kvietimas į TV studiją,
033*496 – planšetė „Lenovo TAB E-10“,
0137571, 0008404, 0087501, 0149225, 0123860 – siurblys robotas 

„XiaomiC10“.

N E T E K T y S
Mirė Jonas ŠIMČIKAS, gim. 1939 m., gyv. Mari-

jampolėje. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose 

„Sustojęs laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 
m. spalio 1 d. 10 val. Lydės į Liudvinavo kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Zofija Meilutė PRIŠMANTIENĖ, gim. 1932 m., gyv. 

Marijampolėje. 
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 m. spalio 1 d. 12 val. 
Lydės į Marijampolės naująsias kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Vida DEREŠKEVIČIENĖ, gim. 1952 m., gyv. Marijam-

polėje. 
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 m. spalio 2 d. 12 val. 
Lydės į Marijampolės naująsias kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Sigita ZAPOLSKIENĖ, gim. 1935 m., gyv. Girkantų k.
Velionė palaidota Akmenynų k. kapinėse.

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 !

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

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

Užs. 800.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 1787. 
----------------------------------
Karkasinių namų statyba, stogų 

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

----------------------------------
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, plautą 

žvyrą, juodžemį, durpžemį. Išvežu 
šakas ir kitas šiukšles. Galiu pasi-
krauti, išsikrauti. Tel.: 8 687 41274, 
8 699 92406.  Užs. 2019.

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

PARDUODA
LABAI PIGIAI – 3 kambarių butą 

Jungėnuose. Tel. 8 698 78733.   
 Užs. 2204.

----------------------------------
Metalo tekinimo stakles, namų 

darbo grūdų malūną, malkų pjovimo 
„kreizą“ su varikliu. Tel.: (8 343) 
29863, po 18 val., 8 680 28784.  
 Užs. 2199.

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

mokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 639 59593.  Užs. 2126.

----------------------------------
PIGIAI – sausas skaldytas 

įvairių rūšių malkas, stambias 
supjautas atraižas. Veža ir pakais. 
Atvežimas nemokamas. Tel. 8 681 
94630.  Užs. 2091.

----------------------------------
AKCIJA sausoms kapotoms 

įvairių rūšių malkoms, supjautoms 
alksnio atraižoms (galima atvežti 
pakais). Tel. 8 636 71878.  

 Užs. 2094.
----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

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

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

----------------------------------
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. 2127.

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

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

----------------------------------
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 1566.
----------------------------------
Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 

medieną pasirinktoje vietoje. Pjaunu 
ir be elektros. Tel. 8 611 65795.   
 Užs. 2136.

----------------------------------
Medžio masyvo gaminiai – laip-

tai, durys, lovos ir kiti staliaus darbai. 
Tel. +370 638 02579.  Užs. 2195.

----------------------------------
Vežame išspaudas (iki 27 tonų). 

Tel. 8 652 95881.  Užs. 1118.
----------------------------------
Sienų šiltinimas, užpildant oro 

tarpą termoputa. Tel. 8 640 36105.  
 Užs. 319.
----------------------------------
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.

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

bai. Tel. +370 612 72940.  Užs. 1685.

Užs. 1134. Užs. 1135.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

2019-10-07 10 val. UAB „Ka-
gesta“ vykdys žemės sklypo kad. Nr. 
5178/0001:279, esančio Marijampo-
lės sav. Sasnavos sen. Barštinės k. 
Žiedo g. 6, kadastrinius matavimus. 
Prašome dalyvauti gretimo sklypo 
kad. Nr. 5178/0001:280 savininkus 
ar jų įgaliotus asmenis bendrų ribų 
suderinimui. Informacija tel. 8 654 
27027, Punsko g. 21, Marijampolė.  
 Užs. 1131

Albumas „Suval-
kija. Sūduva“ – tai 
gausiai iliustruotas 
leidinys apie mūsų 
kraštą. Skaitytojams 
atskleidžiamas regi-
ono savitumas ir iš-
skirtinumas: istorija, 
kraštovaizdis, gamta, 
kalba, papročiai, žy-
mūs žmonės. Supa-
žindinama su krašto 
kultūra, miestais ir 
miesteliais, čia plė-
tojamais verslais, že-
mės ūkiu, išskirtiniais 
krašto lankytinais 
objektais.  Kaina – 
tik 15 eurų.

Kviečiame  įsigyti  knygų  pigiau
„Suvalkiečio“ redakcijoje pigiau nei knygynuose 

galima įsigyti įvairių knygų ir albumų.

Knygų teiraukitės redakcijos Reklamos ir skelbimų skyriuje 
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).

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.

----------------------------------
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. 8 672 77690.     Užs. 2081.

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

skaldytas malkas ir atraižas (pjau-
tas, pakais). Atvežimas nemokamas. 
Tel. 8 636 25626.  Užs. 2082.

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

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

----------------------------------
Valuckų ūkis nuolat prekiauja 

įvairios paskirties bulvėmis, kukurū-
zais, garstyčiomis. Tel.: 8 652 73696, 
8 687 29812.  Užs. 1083.

----------------------------------
Maistines ir sėklines bulves. Tel.: 

(8 343) 63226, 8 639 41442.   
 Užs. 2247.

----------------------------------
Runkelius. Tel. 8 675 91347.   

 Užs. 2257.
----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 620 40998.   

 Užs. 2162.
----------------------------------
Veršingą karvę. Tel.: 8 640 38872, 

8 638 15760.  Užs. 2240.
----------------------------------

Naminiai paukščiai
4–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 

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

PIRKITE VIŠTAS!
Spalio 3 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime 5–6 mėn. rudomis olandiškomis, 
raibomis, juodomis, baltomis (leghor-
nų veislės) dedeklėmis vištaitėmis, 

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

smėlį, skaldą, juodžemį. Tel. 8 650 
48645.  Užs. 1063.

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

les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, dedame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 2232. 

----------------------------------
Nebrangiai dengiame stogus, at-

liekame statybos ir remonto darbus. 
Tel. 8 611 18006.  Užs. 2216.

----------------------------------
Siurbliu „Karcher“ plaunu kilimus 

ir baldus. Tel. 8 689 32141.   
 Užs. 1125.

----------------------------------
Naujas autoservisas Marijampolė-

je. Profesionali kompiuterinė diagnos-
tika. Variklio ir pakabos remontas. 
Elektros įrangos remontas. Tel. +370 
636 84140.  Užs. 1129.

----------------------------------
69 metų moteris, gyvenanti viena, 

gali priimti prižiūrėti seną, ligotą 
žmogų. Tel. 8 653 68429.  Užs. 2238.

----------------------------------
Atlieku įvairius mūrijimo darbus 

(pertvaros, tvoros, stulpai). Tel. 8 685 
16025.  Užs. 2258.

----------------------------------
Vežu cukrinius runkelius, žvyrą ir 

kitus krovinius. Tel. 8 686 06666.   
 Užs. 2259.

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., Mešku-
čiuose – 16.25 val., Skaisčiūnuose 
– 16.40 val. 

Vilkaviškio r., Alvitas. Tel. 8 611 
51770.  Užs. 2159.
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Redaktorius Gintaras Kandrotas....... .................... tel. (8 343) 51474, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt
Redaktoriaus pavaduotoja Regina Kulbokaitė 
(savivaldybių darbas, sveikata, verslas) ...............................  tel. (8 343) 53967, el. p. regina@suvalkietis.lt
Korespondentai ................................................................................  tel.: 8 605 19406, 8 616 53036
Birutė Montvilienė (teisėtvarka, buitis, bendruomenės) ........  tel. (8 343) 54350, el. p. birute@suvalkietis.lt
Loreta Tumelienė (teisėsauga, socialinės problemos, eismas)... tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas)  ................................. tel. (8 343) 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga)  ............................. tel. (8 343) 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Rita Ližaitytė (žemės ūkis)..................................................... tel.(8 343) 53358, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotoiliustracija Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas).... tel. (8 343) 50853, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Techninis skyrius
Rimantas Vosylius .........................................................  tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Aldona Kalinauskienė ... ....................................tel. (8 343) 54607, el. p. kalinauskiene@suvalkietis.lt
Marija Burbienė  ........................................................ tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Laikraštis eina tris kartus per savaitę: 
antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį.

www.suvalkietis.lt
El. p. info@suvalkietis.lt

Steigėjas ir leidėjas – 
„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Skelbimai, reklama, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Kristina Daugvilavičienė .................................... tel. (8 343) 51925, 
el. paštas reklama@suvalkietis.lt 

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
Užsakomi straipsniai žymimi . 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  .............................................................. tel. 8 616 53041, 
el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 
Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ 
redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 2 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo „Suvalkiečio“ techninis 
skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė. 
Užsakymo Nr. 115. Tiražas 3730.

Trečiadienį
Getautės, Eidvilo ir 

Modesto vardadieniai.
Saulė teka 7.20 val., 

leisis 18.56 val. Mėnulis 
jaunatis. 

Angelų sargų 
arba Policijos diena

Šiandien 
 Benignos, Mintės, Teresės, Emanuelio, Manto ir Remi-

gijaus vardadieniai.
Saulė teka 7.18 val., leisis 18.59 val. Mėnulis jaunatis.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Pasaulinė vegetarų diena
Pasaulinė muzikos diena
Tarptautinė kavos diena

Lietuvos kelių policijos diena

AUKITE  SVEIKIIR  LAIMINGI, MŪSŲ  MAŽIEJI!
„Suvalkiečio“ informacija, Virginijos TULEVIČIŪTĖS nuotraukos

Laikraštį  pigiau  skaitykite 
  internete  suvalkietis.lt

„SPINDULIO“  KINO  TEATRE  (KAUNO G. 13)
SPALIO 1–3 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:
„Raudonbatė ir 7 nykštukai“ (P. Korėja, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 1–3 d. 15 val. (2D formatu). Bilietas – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.

„Informatorius“ (D. Britanija, kriminalinė drama, N-16) 1–3 d. 17.30 
val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Merė: laivo prakeiksmas“ (JAV, siaubo, N-16) 1–2 d. 20 val. 
Bilietas – 4,70 Eur.

IŠANKSTINIS SEANSAS „Džokeris“ (JAV, kriminalinė drama, N-16) 
3 d. 20 val. PAMATYK PIRMAS! Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Juodojo drakono pėdsakais“ (Rusija, Kinija, nuotykių, N-13). 

Anglų k. su lietuviškais subtitrais. 1–3 d. 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 3 Eur.

„Ar gali išsaugoti paslaptį?“ (JAV, romantinė komedija, N-13) 1–2 
d. 19.45 val. Bilietas – 3,70 Eur. 

„Nematoma“ (Lietuva, kriminalinė drama, N-13) 1–2 d. 17.45 val. 
Bilietas – 3,70 Eur.

IZRAELIO KINO SEANSAS „Raudoni lapai“ (Izraelis, drama) 
3 d. 17.30; 19.15 val. Įėjimas nemokamas.

Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

Artimiausiomis paromis šalyje 
vyraus lietingi, darganoti orai.

Šiandien Suvalkijoje įšils iki 
9–13 laipsnių, pūs stiprus pietvakarių 
vėjas. Trečiadienį taip pat gausiai lis, 
naktį bus apie 10, o dieną 13 laipsnių 
šilumos.

Išankstinėmis prognozėmis, an-
tra savaitės pusė bus sausesnė, bet 
vėsesnė.

Antradieniais „Suvalkietis“ savo 
skaitytojus supažindina su naujagi-
miais, išvydusiais pasaulį Marijam-
polės ligoninėje. Džiugu, kad mūsų 
laikraštyje spausdinta savo dukrelės 
ar sūnelio nuotrauka tėveliai pradeda 
vaikų Didžiąją Gyvenimo knygą. 

Kartais nuotraukėlių būna dau-
giau, kartais – mažiau. Tai – tėvelių pasirinkimas. O vieną laimingą šeimą, kurios mažylio nuotrauka pub-
likuojama, redakcija kas mėnesį apdovanoja „Suvalkiečio“ prenumerata ketvirčiui. Šį kartą prenumerata 
atiteko Liudvinave gyvenančių Agnės ir Andriaus Šnipkų šeimai, jų sūnelio Jobūbo nuotrauka išspausdinta 
rugsėjo 10 d. laikraštyje. Prašome atvykti į redakciją ir užpildyti prenumeratos kvitą.

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 9 vaikučiai: 3 mergaitės ir 6 berniukai. Sveikiname 
tėvelius ir visus šeimynykščius, į namus parsivežusius savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę. 

2019 m. rugsėjo 21 d. 20.01 
val. marijampoliečiai Miglė ir 
Karolis Goberiai susilaukė sū-
nelio. Berniukas gimė 3780 g, 
53 cm. 

Marijampoliečių Renatos ir 
Ryčio Katilių sūnelis TIMAS 
gimė 2019 m. rugsėjo 22 d. 20.25 
val. Naujagimis buvo 4460 g, 
54 cm.

DANIELĖ, marijampoliečių 
Karolinos Jasūdytės ir Raimundo 
Račkausko dukrelė, gimė 2019 m. 
rugsėjo 27 d. 21.05 val. Naujagi-
mė buvo 3050 g, 51 cm. 

Sveikas,  
PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

Po  vasaros  darbų  
veiklus  ir  ruduo

Rugsėjo pabaigoje susirinkę Marijampolės Kris-
tijono Donelaičio draugijos nariai aptarė nuveiktus 
per vasarą darbus ir pritarė naujiems planams. 

Pastaraisiais mėnesiais jie ne kartą lankėsi Tol-
minkiemyje, Lazdynėliuose, Stalupėnų (Nesterovo) 
bibliotekoje, Įrutyje (Černiachovske), dalyvavo Ka-
raliaučiaus srities regioninės lietuvių kalbos moky-
tojų asociacijos renginiuose. Mokytojų olimpiadoje 
ir internetinėje viktorinoje dalyvavo Marijampolės 
marijonų ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazi-
jų moksleiviai. Šeštą kartą kūrybingi Karaliaučiaus 
krašto ir mūsų šalies moksleiviai buvo susirinkę 
į stovyklą „Palikimas“. Tai tarptautinis sambūris 
Šventojoje, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir 
150-osioms J. Tumo-Vaižganto gimimo metinėms. 
Stovyklos uždaryme koncertavo Marijampolės kul-
tūros centro sutartinių ansamblis „Dijūta“ (vadovė 
Audronė Jusaitytė).

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos grupė 
– draugijos nariai – lankėsi 20-ojoje Karaliaučiaus 
srities lietuvių kultūros šventėje Dobrovolske (Pil-
kalnyje). Dalyvauta lietuvių kalbos mokytojų kon-
ferencijoje Tilžėje (Sovietske), rengiamasi vykti į K. 
Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje jubiliejų.

Artimiausiuose planuose – lapkritį vyksianti 
tradicinė draugijos rudens konferencija, Klaipėdos 
dramos teatro spektaklio „Kalės vaikai“ (pagal 
Sauliaus Šaltenio romaną apie K. Donelaitį) aplan-
kymas Alytuje. Lapkričio 23 d. planuojama išvyka 
į Karaliaučiaus sritį pagerbti Herkaus Manto žūties 
vietą Narkyčiuose (Miežduriečje), kitas lietuvių 
atminties vietas ir paruošti jų aplinką žiemai.

„Suvalkiečio“ informacija

 Rugsėjo 27 dieną, jau ant spalio slenksčio, 
Marijampolės kultūros centras dideliu koncertu 
pradėjo naują 21-ąjį kūrybinės veiklos sezoną. 
Teatralizuotame renginyje pasirodė apie 500 
visokiausio amžiaus atlikėjų – 34 įvairaus 
žanro kolektyvai tiek iš paties Kultūros cen-
tro, tiek iš jo skyrių savivaldybės kaimuose ir 
miesteliuose.

Kolektyvų vadovus, dalyvius, džiuginan-
čius įvairia mėgėjų meno veikla, ir Kultūros 
centro darbuotojus pasveikino, gražaus, turi-
ningo darbo pradedant trečią dešimtmetį linkėjo 

Sezonas  prasidėjo!  Visi  kviečiami,  visų  laukiama

Marijampolės meras Povilas Isoda. Jis pasidžiaugė 
nelengvą darbą puikiai organizuojančių žmonių kūry-
bingumu, dėkojo už aktyvų dalyvavimą savivaldybės 
renginiuose, Marijampolės vardo garsinimą ne tik 
Lietuvoje. Žiūrovams, susirinkusiems į šį renginį, 
linkėjo būti aktyviems ir lankytis Kultūros centre 
kuo dažniau. 

Šį sezoną žadama ne tik koncertų, bet ir kitokių 
įdomių renginių – ir tradicinių, ir naujų.

„Suvalkiečio“ informacija
Redos BRAZYTĖS nuotraukosKoncerte pasirodė įvairių žanrų kolektyvai, visokio amžiaus dalyviai...

Kultūros centro direktorė Rima Striaušienė 
(centre) su kolektyvų vadovais žadėjo marijampo-
liečiams įdomų ir gausų renginių sezoną. 


