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Padėkos – ūkininkams 
ir žemdirbiams

Kiekviena šventė yra kažkuo 
ypatinga. „Sūduvos kraitė“ – ne 
išimtis. Ji ir rudens gėrybės – ne-

Mokys kovoti su kenkėjais
Siekdama dalytis patirtimi ir 

padėti sumedėjusių augalų augin-
tojams atpažinti pavojingus kenkė-
jus, galinčius ne tik pažeisti, bet ir 
visiškai sunaikinti tam tikros rūšies 
sumedėjusius augalus, spalio 10 d. 
14 val. VATZUM kviečia į nuotoli-
nius mokymus tema „Sumedėjusių 
augalų kenkėjai“. Pranešama, kad 
mokymuose bus aptariama šių ken-
kėjų biologija, paplitimas, daroma 
žala, prevencinės bei fitosanitarinės 
priemonės, skirtos nuo jų apsi-
ginti: agrilus planipennis; agrilus 
anxius; anoplophora chinensis 
(citrinmedinis ūsuotis) ir anoplop-
hora glabripennis (rytinis ūsuotis); 
dendrolimus sibiricus; bursaphe-
lenchus xylophilus (pušinis stiebinis 
nematodas). Taip pat bus pristatyta 
aktuali informacija, susijusi su 
Europos Sąjungos teisės aktais ir 
2020 m. – Tarptautiniais augalų 
sveikatos metais. Susidomėjusieji 
kviečiami el. paštu rašyti Augali-
ninkystės tarnybos Fitosanitarijos 
skyriaus vyriausiajai specialistei L. 
Valatkevičienei (loreta.valatkevici-
ene@vatzum.lt) iki spalio 8 d., kad 
būsimiems mokymų dalyviams būtų 

Kviečia  į  nuotolinius  
mokymus

galima išsiųsti klausytojo prisijun-
gimo informaciją.

Primins vaisių ir daržovių 
prekybos standartus

Šviežių vaisių ir daržovių preky-
bos standartų mokymuose planuo-
jama aptarti bendrojo ir specialiųjų 
prekybos standartų nuostatas, išdės-
tytas 2018-07-12 Europos Komisijos 
deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 
2019/428, kuriuo iš dalies keičia-
mos Įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir 
daržovių sektoriuje taikomų preky-
bos standartų. VATZUM tikina, kad 
tai – puiki proga tarptautine vaisių 
ir daržovių prekyba užsiimantiems 
ūkio subjektams daugiau sužinoti 
apie šiems augaliniams produktams 
taikomus prekybos standartus. Mo-
kymai vyks spalio 11 d. nuo 9 val. 
interneto erdvėje. 

Susidomėjusius šviežių vaisių ir 
daržovių prekybos standartų taiky-
mo mokymais, kviečiami el. paštu 
rašyti Augalininkystės tarnybos 
Fitosanitarijos skyriaus vyriausia-
jam specialistui A. Dereškevičiui 
(arunas.dereskevicius@vatzum.lt) 
iki spalio 9 d.

„Suvalkiečio“ informacija

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 
(VATZUM) organizuoja nuotolinius mokymus apie sumedėjusių au-
galų kenkėjus bei apie šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartų 
taikymo mokymus ir kviečia juose dalyvauti visus, kam aktualios 
šios temos. 

„Sūduvos  kraitė“  įprasmino  ūkininkų  darbus
Prasidėjus spaliui Marijampolėje tampa tradicija susirinkti į Derliaus šventę, aptarti besibaigiančių ūkininkų metų ypatumus, pasidžiaugti derliumi, įprasminti darbų sezono 

pabaigą. Šie metai – ne išimtis. J. Basanavičiaus aikštėje šeštadienį netrūko triukšmo: vieni rudenines gėrybes pirko ir pardavė, kiti iš jų sriubą virė ar tiesiog linksminosi.

Mero padėkos ir dovanos – geriausiems savivaldybėms ūkininkams.

atsiejamas duetas. Už jas turime 
būti dėkingi žemei, tačiau šventėje 
nemažai dėmesio buvo skirta ir ūki-
ninkams, žemės ūkio specialistams. 
Jiems tradiciškai padėkota už įvairų 

indėlį į žemės ūkį. 
Mero padėkos ir šventinės dova-

nos įteiktos Mantui Račkauskui – už 
bitininkystės tradicijų puoselėjimą, 
jaunajam ūkininkui Karoliui Kali-

nauskui – už darbštumą ir atkak-
lumą siekiant gerų ūkininkavimo 
rezultatų, Andriui Kuncai, jaunajam 
ūkininkui – už konkurencingo 
augalininkystės ūkio vystymą, ūki-

ninkui Liudvikui Mačiunskui – už 
tradicinio ūkio išlaikymą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą. 

(Nukelta į 2 psl.)

Kai prieš metus Marijampolės 
autobusų stotyje pradėjo veikti 
kavinė „Miami stotelė“, buvo šiek 
tiek neįprasta. Stotyse esame įpratę 
matyti kuklesnes maitinimo įstaigas, 
dažnai – greitojo maisto užkandines, 
kioskelius arba tokias valgyklas, 
į kurias nelabai ir norisi užsukti. 
„Miami stotelė“ atrodo kitaip – 
tvarkinga, pakankamai skoningai 
įrengta. Dera prie bendro gana mo-
dernios mūsų miesto stoties vaizdo. 
Ši kavinė – miesto centre, Gedimino 
g., esančio restorano „Miami sushi“ 
filialas. 

Savo metų sukaktį „Stotelė“ 
atšventė džiaugsmingai – nusivil-
ti, pasak kavinių „Miami sushi“, 
„Miami stotelė“ ir „Senosios mies-
to kepyklėlės“ vadovo Andrejaus 
Leskovo neteko. Priešingai – matyti 
perspektyva, yra ateities planų. Pro-
jektas įkurti kavinę stotyje pateisino 
lūkesčius.

Argi belaukiantieji autobuso ar 
išlipę persėsti perka sušius, neieško 
ko nors pigiau? Pasirodo, perka 
ir juos. Tačiau meniu toli gražu 
neapsiriboja sušiais, tai tik viena jo 
sudedamųjų dalių. Siūlomi ir dienos 
pietūs, karšti patiekalai, salotos.

Belaukiant autobuso teko iš-
girsti, kaip net keletas žmonių 

„Ir  stotyje  maistas  gali  būti  geras“
priėjo padėkoti padavėjai „Ačiū, 
labai skani sriuba“. Nedažnai tai 
išgirsti – paprastai padavėjai patys 
klausia, ar buvo skanu ir išsiprašo 
teigiamo vertinimo – nuoširdaus 
arba ne visai. Taigi teko nustebti... 
Nežinia, kur slypi paslaptis, gal ji 
turi keletą sudedamųjų dalių? Viena 
iš jų galėtų būti tai, kad steigėjai 
idėjos įkurti „Miami stotelę“ ėmėsi 
su entuziazmu. Apie tai ir kalbamės 
su A. Leskovu.

– Miami stotelė“ autobusų sto-
tyje – mažoji „Miami sushi“ kopija, 
– pasakoja jis. – Daugiau kaip prieš 
metus stoties administracija kreipėsi 
su pasiūlymu nuomotis kavinės pa-

talpas. Anksčiau čia veikusi kavinė 
jau buvo užsidariusi. Pasiūlymas 
suintrigavo. Juk stotyje – didelis 
srautas žmonių. Taip, įsikurti au-
tobusų stotyje buvo nemažas iššū-
kis. Tačiau norėjome įgyvendinti 
idėją „Ir stotyje maistas gali būti 
kokybiškas bei geras“. Dar vienas 
dalykas – mus sužavėjo pačios pa-
talpos – gerai išplanuotos, su erdvia 
gamybinei veiklai skirta dalimi.

Atsiliepimų apie maistą, pasak 
A. Leskovo, būna įvairių, tačiau 
bendra tendencija – žmonės pastan-
gas siekti kokybės įvertino.

(Nukelta į 4 psl.)

„Miami stotelė“ – visuomet tvarkinga kavinė, siūlanti ne tik už-
kandžius bei sušius, bet ir karštą maistą, dienos pietus.
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Redakcijos 
skiltis „Sūduvos  kraitė“  įprasmino  ūkininkų  darbus

(Atkelta iš 1 psl.)
Už nuoširdų darbą ir ilgametį 

ūkininkavimą padėkota Marijai 
ir Jonui Petrui Miliauskams, už 
sėkmingą ūkininkavimą ir pieno 
ūkio plėtrą ačiū pasakyta ūkininkui 
Juozui Vasiliauskui,  taip pat gėles ir 
dekoratyvinius augalus auginančiai 
ūkininkei Zitai Siaurusevičienei. 
Nepamiršta buvo ir Irena Maziliaus-
kienė – Baraginės bendruomenės 
pirmininkė, kuri, savivaldybės 
atstovų nuomone, padėkos buvo 
verta už aktyvią bendruomenės 
veiklą. Mero padėkas taip pat gavo 

ūkininkai: Remigijus Uleckas – už 
pažangų ūkininkavimą ir perspekty-
vų augalininkystės ūkio plėtojimą, 
Danguolė ir Gintaras Senkai, plėto-
jantys netradicinį verslą, auginantys 
afrikines sraiges. Ačiū pasakyta ir 
Haroldui Blockui, jaunajam ūki-
ninkui – už tradicijų tęstinumą iš 
kartos į kartą, darbštumą ir tikėjimą 
savo jėgomis, Pranciškui Vitalistui 
Jokimaičiui, SB „Tarpučiai“ valdy-
bos nariui – už ilgametį atsakingą 
ir aktyvų darbą bendrijos veikloje 
žemdirbių švenčių metu, rūpinimąsi 
kaimo žmonėmis.

Paaiškėjo konkursų 
prizininkai

Kaip ir žadėta, šventės metu 
paaiškėjo konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtojai. Komisijos sprendimu, 
I vieta atiteko jaunajam ūkininkui 
Dariui Gabrielaičiui. Jam nugalėtojo 
Marijampolės regione titulas skirtas 
už darbštumą ir atkaklumą, siekiant 
gerų ūkininkavimo rezultatų. II vie-
tą nuspręsta skirti taip pat jaunajam 
ūkininkui Mindaugui Mileriui, o 
III – Vaidui Žutautui, kuris kaip ir 
kolegos – jaunasis ūkininkas.

Mero padėkos ir dovanos taip 
pat buvo įteiktos pirmą kartą organi-
zuoto aplinkos tvarkymo konkurso 
„Žydinti Marijampolė“ dalyviams: 
Linutei Kristinai Andriukaitienei, 
Oksanai ir Vaidui Karpavičiams, 
Rinaldai Pajaujienei, Irmai Gaspe-
ravičienei ir Albinui Giniui, Raselei 
ir Robertui Sutkauskiams, Laimutei 
ir Vaidotui Žukauskams, Vidui Zu-
brickui, Marijampolės vaikų lopše-
lių-darželių „Rasa“ ir„Nykštukas“ 
bendruomenėms.

Svečių dovanos
Šventėje viešėjęs žemės ūkio 

ministro patarėjas Gediminas Lapu-
kas atvyko ne tuščiomis. Jis Žemės 
ūkio ministerijos padėkas įteikė 
jaunajam ūkininkui Audrui Ambra-
zui – už žemdirbystės tradicijų per-
ėmimą, Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Marijampolės skyriaus pirmininkui 
Sigučiui Jundului – už žemdirbių 
vienijimą ir aktyvią visuomeninę 
veiklą, bitininkui Antanui Kisie-
liauskui – už bitininkystės tradicijų 
puoselėjimą. 

Ūkininkų nepamiršo ir aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika. Jis ap-
dovanojo Igliaukos seniūnijos ūki-
ninką Mindaugą Spūdį, Liudvinavo 
seniūnijoje dirbantį Juozą Bekampį 
ir Marijampolės seniūnijos žemę 
puoselėjantį Giedrių Kereišą.

Sukakties proga – 
šildanti sriuba

Vėliau šventę tęsė linksmybės, 
kurių ašimi tapo Lietuvos ūkininkų 
sąjungos įkūrimo 100-mečio ir atkū-
rimo 30-mečio minėjimai. Aikštėje 
įsikūrusioje ūkininkų sąjungos Ma-
rijampolės skyriaus palapinėje buvo 
verdami šimtmečio barščiai, kuriais 

Naujojo derliaus simbolį – duoną – šventės svečiams dalijo Mari-
jampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda Švento Jurgio, 
Marijampolės globėjo, medaliu 
apdovanojo Juozą Purvinską, 
Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyriausiąjį specialistą, už indėlį 
gerinant melioracijos įrenginius ir 
statinius kaimiškosiose vietovėse.

Apdovanojimais džiaugiasi aplinkos tvarkymo konkurso „Žydinti 
Marijampolė“ dalyviai.

Savivaldybės atstovų sveikinimai „Metų ūkio“ nugalėtojui Dariui 
Gabrielaičiui.

pasivaišinti galėjo visi šventės daly-
viai. Sigutis Jundulas, Marijampolės 
ūkininkų sąjungos pirmininkas, 
džiaugėsi, jog sąjunga bėgant laikui 
lieka aktuali, jog gali sulaukti tokių 
reikšmingų sukakčių.

– Šie skaičiai rodo, kad sąjunga 
reikalinga, nes ūkininkams reikia 
atstovauti, spręsti jų problemas. 
Nepagalvotum, kad šventę gėrybė-
mis nukloję ūkininkai jų turi, tačiau 
bėdų kyla kasdien. Tiek instituciniu 
lygmeniu, tiek dirbant žemę. Įdomu 
tai, kad bėgant metams problemų 
pobūdis nesikeičia. Pavarčiau seną, 
tarpukario spaudą – ūkininkai skun-
džiasi nepalankiais žemdirbiams 
politiniais sprendimais, taisyklėmis. 
Viskas, kaip dabar, todėl tikiuosi ir 
manau, kad bėgant laikui sąjungos 
svarba nemažės, nes permainos 
politikoje, besikeičiantis klimatas 
vers spręsti vis naujus iššūkius, 
– mintimis dalijosi Marijampolės 
ūkininkų sąjungos vedlys.

Rita LIŽAITYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Automobilių 
(taršos?)  mokestis

Pastarąsias dienas visi, kas 
turime automobilius, neišven-
giamai kalbame ir diskutuojame 
apie naują mokestį jiems, kuris 
mūsų valdančiųjų sprendimu tu-
rėtų atsirasti jau nuo kitų metų. 
Mokesčio iniciatoriai jį vadina 
taršos mokesčiu, tačiau daug kas 
tuo linkę abejoti ir atvirai sako, 
kad tai bus bandymas pasipinigauti 
iš kone visų automobilių turėtojų 
kišenių.

Kodėl kyla abejonės? Štai 
banko „Luminor“ vyriausias eko-
nomistas mano, kad jei tai nėra 
visuotinis automobilių mokestis 
(ką neigia ir jo iniciatoriai), tai 
taršos mokesčiu jis nelaikytinas 
dėl labai žemos automobilių taršos 
emisijos kartelės, kuri tesiekia 
130 g/km CO2. Šitokias emisijas 
turi jau prieš 5–6 metus pagaminti 
automobiliai, o Lietuvoje jų parko 
vidutinis amžius – beveik 15 metų. 
Tad, vadinasi, mokėti vis tiek turės 
visi, t. y. mokestis tampa kone vi-
suotiniu ir vargu ar skatins įsigyti 
šiek tiek naujesnius automobilius. 
Todėl ekonomistas siūlo emisijos 
kartelę kelti aukščiau, o mokestį 
padaryti labiau progresinį.

Kitas dalykas, už ką daugelis 
kritikuoja būsimą mokestį – jo 
mokėjimo tvarka. Paprastai tokie 
mokesčiai kitose šalyse mokami 
periodiškai (pavyzdžiui, atliekant 
technines apžiūras) ar iškart įsigi-
jus automobilį. O pas mus surasta 
kažkokia tarpinė išeitis – mokestį 
mokėti reikėtų kaskart perre-
gistruojant automobilį. Gautųsi 
taip, kad jei automobilis užregis-
truojamas ir juo važinėtų tas pats 
savininkas iki tas automobilis taps 
metalo laužu, mokestis būtų sumo-
kamas vieną kartą. Tačiau jei tas 
automobilis bus perregistruojamas, 
t. y. pakeis savininką, kiekvieną 
kartą perregistruojant mokestį teks 
mokėti iš naujo. Kokia čia logika 
vadovautasi, turbūt supranta tik 
Seimo valdantieji – mokesčio 
iniciatoriai...

Beje, girdisi ir tokių nuomonių: 
dabartinis siūlymas – tik laikinas, 
iki Seimo rinkimų. Po jų esą tas 
mokestis labai greitai pavirs kas-
metiniu. Kaip sakoma, kas galėtų 
paneigti....

O kol kas pažiūrėkime, kiek 
mums gali tekti mokėti už savo 
keturračius pagalbininkus. Štai 
marijampoliečiai itin mėgsta 
2005–2008 metais pagamintą „VW 
Passat“ automobilį. Jei jis su 2 l 
darbinio tūrio dyzeliniu varikliu, į 
aplinką išmeta 174 g/km CO2. Už 
tokią taršą tektų mokėti apie 320 
eurų. Toks pats „Passat“ su 2 l tūrio 
benzininiu varikliu išmeta 208 g/
km, jam numatytas kiek didesnis 
nei 200 eurų mokestis.

Kitas tautiečių mėgstamas 
VW modelis „Golf“, pagamintas 
2006–2009 m. su 1,9 l dyzeliniu 
varikliu, į aplinką išmeta 158 g/
km CO2, mokesčio dydis būtų apie 
220 eurų. 

Dar viena lietuvaičių numylė-
tinė – „Audi A6“. Toks 2004–2008 
metais pagamintas automobilis, 
varomas dyzeliniu varikliu, į aplin-
ką išmeta 181 g/km CO2, mokestis 
būtų apie 370 eurų. Tačiau jei vari-
klis bus 3 l darbinio tūrio, už jį teks 
mokėti net apie 500 eurų, nes jis 
dar taršesnis (išmeta 224 g/km).

Svarbus ir dar vienas aspek-
tas: kam bus panaudoti surinkti 
pinigai. Jei naujesnių automobilių 
skatinimo priemonėms ar bent jau 
kelių tvarkymui, dar nebūtų blogai. 
Tačiau galima spėti, kad jais bus 
užkaišiojamos biudžeto skylės ar 
prieš rinkimus finansuojami nauji 
valdančiųjų pažadai (pavyzdžiui, 
didinti vaiko pinigus).

Kauno apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija (AVMI) infor-
muoja, kad 356 Marijampolės savi-
valdybės gyventojai už 2018 metus 
galėtų susigrąžinti kiek daugiau nei 
55,3 tūkst. eurų Gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) permokos, jei 
pateiktų pajamų deklaraciją. 

Gyventojai, abejojantys, ar 
GPM permoka jiems priklauso, tai 
sužinoti gali prisijungę prie VMI 
Elektroninio deklaravimo sistemos 
(EDS, http://deklaravimas.vmi.lt). 
Permokos suma nurodyta jiems su-
formuotoje preliminarioje metinėje 
2018 m. pajamų deklaracijoje.

„Esama situacijų, kai gyvento-
jai neprivalo pateikti metinės pa-
jamų deklaracijos, tačiau turi teisę 
susigrąžinti dalį sumokėto GPM. 
Raginame gyventojus atkreipti į 
tai dėmesį. Prisijungus prie EDS 
deklaracijas pateikti ir koreguoti 
galima už praėjusius 5 metus. 

Mokesčio permoka gyventojams 
grąžinama ne vėliau kaip per 90 
kalendorinių dienų nuo deklara-
cijos pateikimo datos“, – sako 
Kauno AVMI viršininkė Judita 
Stankienė.

GPM permoka gyventojams su-
sidaro dėl įvairių priežasčių. Viena 
pagrindinių – pritaikytas mažesnis 
nei priklauso Neapmokestinamųjų 
pajamų dydis (NPD). Mokesčio 
permoka gali susidaryti ir dėl 
taikomų GPM lengvatų (pvz., dėl 
mokėtų įmokų už studijas, gyvybės 
draudimo įmokų ar įmokų į pensijų 
fondus).

Bet yra ir gyventojų, kurie pri-
valėjo pateikti pajamų deklaraciją, 
tačiau net ir mokesčių administra-
toriaus raginami, to nepadarė. 188 
tokiems „užmaršiems“ Marijam-
polės savivaldybės gyventojams 
VMI suformavo pakaitines pajamų 
mokesčio deklaracijas ir savo 

iniciatyva apskaičiavo mokėtiną 
GPM sumą (apie tai jie šiuo metu 
informuojami asmeniniais praneši-
mais). Valstybės biudžetą skolinin-
kai turėtų papildyti apie 16 tūkst. 
eurų. Pateikti deklaraciją ir sumo-
kėti apskaičiuotą mokėtiną GPM 
sumą gyventojai turi nedelsiant, 
nes mokesčius sumokėti reikėjo 
iki gegužės 2 d. ir po šio termino 
skaičiuojami delspinigiai.

Visiškai užpildytas prelimina-
riąsias pajamų mokesčio deklara-
cijas, kurias, patikrinus duomenų 
teisingumą, reikėjo tik pateikti, 
VMI šiems gyventojams sufor-
mavo dar šių metų kovą. VMI iš 
trečiųjų šaltinių (bankų, kredito 
įstaigų, gyvybės draudimo bendro-
vių, aukštųjų mokyklų, formaliojo 
ir neformaliojo profesinio mokymo 
įstaigų ir kt.) kasmet gauna vis dau-
giau ir vis tikslesnius duomenis. Tai 
leidžia mokesčių administratoriui 

vis tiksliau išskirti gyventojus, ku-
rie privalo deklaruoti pajamas ir su-
mokėti mokesčius bei apskaičiuoti 
jų mokėtinas GPM sumas.

Pranešimą apie apskaičiuotą 
mokėtiną GPM sumą gavęs gyven-
tojas turi sumokėti skolą,

priešingu atveju VMI įgyja teisę 
ją išieškoti iš gyventojo lėšų. VMI 
primena, jei sumokėti GPM 

gyventojas šiuo metu negali 
dėl finansinių sunkumų, jis turėtų 
nedelsdamas kreiptis į Mokesčių

inspekciją, kad sudarytų mo-
kestinės paskolos sutartį ir atidėtų 
įsiskolinimą ar jį išdėstytų dali-
mis.

Visą aktualią informaciją mo-
kesčių klausimais mokesčių mo-
kėtojai gali sužinoti paskambinę 
Mokesčių informacijos centro spe-
cialistams telefonu 1882 ar apsilan-
kę VMI interneto svetainėje www.
vmi.lt. VMI Mokesčių informacijos 
centro trumpuoju telefonu 1882 
teikiamos konsultacijos įrašomos 
ir yra lygiavertės rašytinėms.

Kauno AVMI informacija

Informuoja 
Mokesčių 
inspekcija

Galėtų  susigrąžinti  daugiau  
nei  55,3  tūkst.  eurų  GPM
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Ąžuolų gatvėje – 
privatus muziejus

Praėjusią savaitę, antradienio 
popietę, visas jau minėtas kaimo 
aktyvas susirinko prie Ąžuolo gat-
vėje išlikusio vieno iš seniausių 
Višakio Rūdos gyvenamojo namo, 
kuriame daug metų gyveno ir savo 
amželį baigė Marcelė Žemaitytė. Jai 
priklausiusią, jau merdėjusią sodybą 
neseniai įsigijo ir naujam gyvenimo 
etapui prikėlė kaimyninėje sodyboje 
gyvenantis kaimo auksarankis Val-
das Arbašauskas. Kaimo bendruo-
menės veikloje nuolat dalyvaujantis 
vyriškis vieną iš seniausių Višakio 
Rūdos gyvenamųjų namų nutarė pa-
naudoti privačiam muziejui įsteigti. 
Antradienio popietę kaip tik ir buvo 
surengtas pirmojo Višakio Rūdoje 
privataus muziejaus atidarymas. 

Sveikindamas V. Arbašauską už 
puikią iniciatyvą klebonas V. Striokas 
kaimo auksarankiui padovanojo an-
gelo, kuris saugos šį privatų muziejų, 

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

Ne  vien  duona  sotūs

Patarė, 
kaip pasiruošti žiemai
Sekmadienį, spalio 6 d., Kazlų 

Rūdos savivaldybės Jūrės mies-
telio kultūros namuose viešėjo 
„Žolinčių akademijos“ viceprezi-
dentas, lektorius, žolininkas-vais-
tininkas Marius Lasinskas.

Miestelio bendruomenės na-
riams ir gyventojams žolininkas 
skaitė paskaitą „Pasiruošimas žie-

Į  Višakio  Rūdą  kviečia 
 ne  tik  stebuklingas  šaltinėlis,  

bet  ir  privatus  muziejus
Kazlų Rūdos savivaldybės Višakio Rūdos kaimas nuo seno garsėja darbščiais ir kūrybingais žmonė-

mis, kurie sugeba sutelkti visą intelektualinį, dvasinį ir kultūrinį Višakio Rūdos potencialą: kaimo ben-
druomenės entuziastus, kultūros ir bibliotekos darbuotojus, taip pat žmonių mylimo, energingo Višakio 
Rūdos Šv. Vyskupo Stanislovo parapijos klebono Vidmanto Strioko įkvėptus vietos parapijos aktyvistus. 
Višakio Rūdos kaimo bendruomenės pirmininkės pedagogės Loretos Matusevičienės teigimu, daugu-
ma renginių ir įgyvendintų projektų bei darbų yra visų kaime veikiančių įstaigų ir institucijų nuopelnas. 
Mat bendruomenės veikloje nuolat aktyviai dalyvauja ir kultūros namų vadovė Birutė Kerušauskienė, 
ir bibliotekininkė Daiva Čibirkienė, ir bendruomenės klubo „Višakio vingis“ entuziastės, kurias sutelkė 
kūrybingoji Margarita Jaselskienė, ir, žinoma, Višakio Rūdos parapijos klebonas V. Striokas. Įvairiuose 
renginiuose visada laukiami ir kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ darbuotojai ir 
lankytojai.

skulptūrą. Bendruomenės pirmininkė 
muziejaus savininkui įteikė lankytojų 
knygą, o B. Kerušauskienė – pinigų 
medžiu vadinamą gėlę.

Pristatydamas savo muziejų ir 
jo eksponatus V. Arbašauskas teigė, 
kad muziejuje eksponuoja surinktas 
įvairiausias senienas ir savo kūrybą 
– medžio drožinius. Daugybę nere-
gėtų buities rakandų, ūkio padargų 
ir įrankių muziejuje pamačiusiems 
bendruomenės vaikų dienos centro 
lankytojams muziejaus savininkas 
atminimui įteikė po magnetuką.
Kambariuose ir patalpose – 

teminės ekspozicijos
Rengdamas ekspoziciją iškuop-

to, sutvarkyto namelio kambarius 
ir kitas patalpas V. Arbašauskas 
stengėsi suskirstyti pagal tematiką. 
Pavyzdžiui, buvusioje virtuvėje 
eksponuojami seni virtuvės rakan-
dai, keptuvės, indai, mėsmalės, 
trintuvės, sviestamušiai, kelerios 
svarstyklės ir kiti daiktai. Vienas 

iš įdomiausių virtuvės eksponatų 
– į pjūklą panašus prietaisas gaba-
liniam cukrui smulkinti. 

Prieangio patalpą muziejaus 
savininkas skyrė seniems auliniams 
batams, rankinėms, muzikos instru-
mentams, laikrodžiams ir kitiems 
kadaise mūsų krašto žmonių nau-
dotiems daiktams eksponuoti. Namų 
ūkio darbuose naudoti įrankiai ir 
prietaisai – atskirame kambarėlyje. 
Čia ir seni radijo aparatai, kalvio bei 
staliaus įrankiais, verpimo ratelis ir 
lanktis siūlams į tolkas (sruogas) 
vyti. 

Didžiajame kambaryje V. Arba-
šauskas eksponuoja ir keletą seno-
vinių baldų. Raižyta medžio skrynia 
– muziejaus savininko šeimos, 
tiksliau, jo senelio palikimas, o sena, 
bet graži komoda puošė buvusios 
sodybos savininkės namus.

Šiame kambaryje eksponuojami 
ir paties Valdo darbai – kasmet per 
Kalėdas Višakio Rūdos bažnyčią 

puošianti prakartė-
lė, pačios Višakio 
Rūdos bažnyčios 
maketas ir šventu 
bei gydančiu laiko-
mo kaimo šaltinėlio 
aplinkos maketas. 
Idėjų ir kruopštumo 
nestokojantis vyras 
šiuo metu darbuo-
jasi prie unikalaus 
ir didžiulio darbo 
– pradėjo meistrauti 
Ąžuolo gatvės namų 
maketus. Jo suma-
nymas – atkurti ir 
muziejuje ekspo-
nuoti visos gatvės 
maketą.

Pirmieji 
eksponatai – 

tėvo palikimas
Kalbinamas V. 

Arbašauskas pasisa-
kė esąs miškininkas. 

Kaleidoskopas

Baigęs Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegiją jis vienuolika 
metų dirbo eiguliu Bagotosios giri-
ninkijoje. Deja, ėmus šlubuoti svei-
katai, miškininko darbo vyriškiui 
teko atsisakyti. Štai tuomet Valdas 
ėmė daugiau laiko skirti darbui 
unikaliame sklype – abipus Višakio 
upelio esančią tėvų sodybą puošti 
savo medžio ir kitais darbais.

mai. Kaip mums gali padėti vaista-
žolės“, be to, pasidalino geriausiais 
vaistažolių receptais, papasakojo 
apie mūsų daržuose vešinčių auga-
lų gydomąsias savybes. Paskaitos 
dalyvius lektorius vaišino paties 
paruošta arbata.

Žolininką į Jūrę pakvietė mies-
telio bendruomenė, įgyvendinanti 
projektą „Karta tiesia ranką kartai“. 
Šio projekto vadovė yra bendruo-
menės pirmininkė Žaneta Štreimi-
kytė-Mockeliūnė, o jį remia Kazlų 
Rūdos savivaldybė.

Derliaus šventė 
„Zuikių rudenėlis“

Sasnavos bendruomenės entu-
ziastai rugsėjo 22 d. prie Sasnavos 
bendruomenės namų surengė der-
liaus šventę „Zuikių rudenėlis“. 
Unikalų Zuikių muziejų turinčios 
bendruomenės zuikiai rudenėlį 
pasitiko linksmai. Vyko smagios 
sporto rungtynės, šventės daly-
viai vaišinosi gardžia kopūstiene, 
dalyvavo edukaciniuose užsiėmi-
muose.

Renginyje dalyvavo ir ypatingo 

mažųjų šventės dalyvių dėmesio 
sulaukė Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės 
Kybartų pasienio užkardos kino-
logų pasirodymas su tarnybiniais 
šunimis. Šventėje koncertavo Mari-
jampolės kultūros centro Liudvina-
vo skyriaus vokalinis ansamblis.

Sulaukė svečių
Sūduvos vietos veiklos grupėje 

(VVG) rugsėjį viešėjo dvi VVG 
iš Lenkijos: KOLD ir 7 – Kraina 
Nocy i Dni. Sūduvos VVG in-
formuoja, kad susitikimo metu 

su partneriais lenkais Sūduvos 
VVG pasirašė tarptautinio ben-
dradarbiavimo ketinimų raštą. Su 
būsimais partneriais 2020–2021 
metais planuojama įgyvendinti 
bendrą projektą.

Skelbiama, kad susitikimo 
metu diskutuojant dėl projekto 
tematikos nuspręsta panaudoti 
kiekvieno krašto stipriąsias etno-
kultūros puses pristatant regionus 
kaip patrauklias lankytinas vietas 
turistams.

Rasa SUTKUTĖ

Apie duris atvėrusį privatų V. Arbašausko muziejų Ąžuolo gatvėje 
skelbia ir iškaba.

Čia tik menka dalis įdomių muziejaus eksponatų.

Bažnyčioje veikiančių siuvinėtų paveikslų parodą apžiūri klebonas 
kun. V. Striokas, M. Jaselskienė ir L. Matusevičienė.

Siuvinėtų paveikslų paroda džiugina į Mišias bažnyčioje susiren-
kančius tikinčiuosius.

− Mano tėtis buvo stalius, – pa-
sakojo V. Arbašauskas. – Galbūt aš 
iš jo paveldėjau kokią gyslelę ir pats 
ėmiau šį bei tą drožinėti, meistrauti. 
Juolab kad ir tėčio visokie prietaisai 
liko – pjūkliukai, obliai, grąžtai. 

(Nukelta į 4 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos 
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Kasmetinė statistika rodo, kad 
šildymo sezono pradžia daugiausia 
galvos skausmo sukelia Skuodo, 
Trakų, Lentvario ir Biržų miesto 
gyventojams. Pastarajame padėtis 
keičiasi – mieste atnaujinta jau 
apie 30 proc. daugiabučių, o tokią 
modernizavimo naudą jaučia ir 
renovuotų būstų gyventojai – jie 
moka beveik pusę tos sumos, kurią 
mokėdavo anksčiau. 

Už šildymą brangiai moka ir 
Vilkaviškio gyventojai, tačiau re-
novuotų daugiabučių gyventojai 
teigia, kad itin patogu yra nusista-
tyti, kokios temperatūros bute jie 
nori, o taip sutaupyti galima net 60 
proc. šilumos energijos. Prieš būs-
to atnaujinimą sąskaitos galėdavo 
siekti beveik 200 eurų, o dabar jos 
sumažėjo kelis kartus. Vis dėlto 
pasak specialistų, didelės šildymo 
sąskaitos priklauso ne nuo gyvena-
mo miesto.

„Didžiausią įtaką šildymo kai-
noms daro tai, kokioje aplinkoje 
namas stovi, kokia jo vidaus sistemų 
būklė, ar būsto šilumos punktas yra 
automatizuotas. Kiekvienos renova-
cijos planas yra susijęs su šilumos 
infrastruktūros pokyčiais – perė-
jimu į žemesnę temperatūrą, labai 
galingų katilų atsisakymu. Mažesni 
miesteliai, kur sparčiai renovuojama 
daug pastatų, šilumos sistemos gali 
nespėti prisitaikyti prie pasikeitimų, 
todėl šilumos kaina čia auga. Pa-
grindinė priemonė mažinti šildymo 
išlaidas – pastatų renovacija ir sis-
temų atnaujinimas“, – sako Valdas 
Lukoševičius, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos prezidentas.

Norint pasiekti geriausią rezul-
tatą itin svarbu, kad daugiabučių 
renovacija vyktų kartu su šilumos 
ūkio pertvarka. Anot statistikos, šią 
žiemą šildymo kaina bus mažiau-
sia per 20 metų – kilovatvalandė 
šilumos vidutiniškai kainuos kiek 

Prasidėjus  šildymo  sezonui  gyventojai  
turėtų  galvoti  apie  daugiabučio  atnaujinimą

Šaltojo sezono pradžia gali reikšti stresą dėl didelių šildymo sąskaitų, tačiau dėl to rūpinasi 
ne visi gyventojai – savo daugiabučius atnaujinę butų savininkai sutaupo žymų kiekį šilu-
mos energijos, todėl jie už šilumą moka gerokai mažiau. Šių žmonių pasakojimai ir energijos 
suvartojimo rodikliai rodo, kad renovacija yra vienas iš pagrindinių būdų užtikrinti komfortą 
namuose už mažesnę kainą.

daugiau nei 4 ct. – 13 proc. mažiau 
nei pernai, skelbia Energijos regu-
liavimo tarnyba.

Energinį efektyvumą 
didinančios priemonės – 

svarbiausios
„Kadangi energijos kaina vis 

dar nėra stabili, kitą sezoną viskas 
gali apsiversti aukštyn kojom. Būti-
na akcentuoti finansinę renovacijos 
naudą, kurią žmonės patiria ilga-
laikėje perspektyvoje. Be to, labai 
svarbu ir geresnė gyvenimo kokybė 
šiltame bute“, – sako Būsto ener-
gijos taupymo agentūros (BETA) 
direktorius Valius Serbenta. 

Naujausiame kvietime daugia-
bučių renovacijai yra numatyta 
skirti 150 mln. eurų, iš kurių net 
50 mln. eurų bus skiriama ener-
ginį efektyvumą didinančioms 
priemonėms. Prioritetas šį kartą 
bus teikiamas tiems daugiabu-
čiams, kurie atnaujinimo procesą 
pradės vykdyti anksčiau, taip pat 
projektams, įtrauktiems į kvartalų 
energinio efektyvumo didinimo 
programas.

„Daugiabučių gyventojai jau 
dabar turėtų pradėti ruoštis kitai 

žiemai. Jei suskubsite ir darbai bus 
vykdomi greitai, iki kito šildymo 
sezono bus galima gyventi šiltoje, 
saugioje ir jaukioje aplinkoje“, – 
patarimu dalinasi V. Serbenta.

BETA paraiškų lauks iki kitų 
metų sausio 31 dienos, o agentūros 
padalinius, priimančius paraiškas, 
gyventojai gali rasti visuose Lietu-
vos regionuose.

Skatinti gyventojus renovuoti 
daugiabučius turėtų ir tai, kad 
valstybė 100 proc. padengia visas 
projekto parengimo ir techninės 
priežiūros išlaidas. Taip pat vals-
tybė apmoka 30 proc. išlaidų, 
tenkančių įgyvendinant energijos 
taupymo priemones, o iš viso, 
valstybės parama gali siekti net 
40 proc. 

Renovacija Lietuvoje.  Nuotrauka iš BETA archyvo

Užs. 1162.

(Atkelta iš 1 psl.)
„Stotelės“ meniu labai panašus, 

kaip ir „Miami sushi“. Yra tailan-
dietiškų patiekalų, sušių, tačiau yra 
daug ir lietuviškų. Stotyje esančioje 
kavinėje kiek labiau orientuojamasi 
į lietuvišką meniu. Tradiciniai die-
nos pietūs – visuomet tik iš lietuviš-
kų patiekalų. Jie kainuoja nuo 3,5 
iki 4,5 eurų. Užkandžius, sriubas ir 
salotas galima rinktis iš lietuviškų 
ir azijietiškų. Sušių porcija kainuo-
ja nuo 2,5 iki 6 eurų, priklausomai 
nuo sudėties. Taip pat siūlomi pyra-
gėliai ir bandelės, iškepti „Senojoje 
miesto kepyklėlėje“.

– Metų sukaktį šventėme rug-
sėjo 16 d. Tuomet įvertinome: ką 
prognozavome, to ir pasiekėme, 
– sako A. Leskovas. – Jaučiamės 
prisidedantys prie miesto įvaizdžio 
kūrimo. Išsinuomojome patalpas 
dvejiems metams. Dabar atrodo, 
kad norėtume tęsti čia veiklą ir to-
liau. Planuojame plėtrą – netrukus 
pradėsime tiekti maistą vieniems 
iš Marijampolėje esančių privačių 
senelių namų – norime prisidėti 

„Ir  stotyje  maistas  
gali  būti  geras“

Imtis idėjos steigti kavinę stotyje buvo drąsus žingsnis, tačiau 
nusivilti, pasak Andrejaus Leskovo, neteko. Priešingai – matyti pers-
pektyva, yra ateities planų.

prie to, kad ir gyvenantieji globos 
namuose gautų gerą maistą.

Na, o kokiomis naujovėmis gali 
pradžiuginti „Stotelės“ pirmtakė – 
prieš šešerius metus įsteigta „Mia-
mi sushi“ kavinė? Pasak savininko 
ir vadovo, ją įkuriant orientuotasi 
labiau į sušius. Bet jau po metų 
veik los ši maitinimo įstaiga persi-
tvarkė ir virto visaverčiu azijietiš-
kos virtuvės restoranu. Žmonėms 
labai patinka, kad čia galima už-
sisakyti maisto pobūviams. Ypač 
paklausūs sušių rinkiniai – padė-
klai. Pats didžiausias sujudimas 
– per Kalėdas ir Naujuosius metus. 
Pasirodo, marijampoliečiai sušius 
noriai deda ir ant Kūčių vakarie-
nės stalo. „Mūsų klientai – nuo 
moksleivių iki senjorų, – pastebi A. 
Leskovas. – Anksčiau kone visus 
pažinodavome, bet dabar jų ratas 
gerokai išsiplėtęs, visų pažinti jau 
neįmanoma.“ Planuojama atnaujin-
ti kavinės interjerą.

Jolanta RAČAITĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Į  Višakio  Rūdą  kviečia 
 ne  tik  stebuklingas  šaltinėlis,  

bet  ir  privatus  muziejus
(Atkelta iš 3 psl.)

Kai kurie senoviški tėvų so-
dyboje buvę prietaisai kaip tik 
ir tapo mano senienų kolekcijos 
pirmaisiais eksponatais. Vėliau 
sužinoję apie tokį mano pomėgį 
įvairias senienas man ėmė dovanoti 
draugai ir pažįstami. Per šešerius 
septynerius metus tų daiktų susi-
kaupė tiek daug, kad teko pradėti 
galvoti, kur juos laikyti. Taip ir 
gimė mintis kaimynystėje įsigyti 
seniai negyvenamą, apleistą namelį 
ir jį kiek patvarkius ten įrengti se-
nienų muziejų.

Parodoms rengti – 
bažnyčios erdvės

Višakio Rūdos žmonėms ne 
paslaptis, kad V. Arbašauskas tarsi 
dešinioji klebono V. Strioko ranka. 
Jis padeda klebonui prižiūrėti ir 
puoselėti vietos bažnyčią, taip pat 
turėdamas laiko jau darbuojasi baž-
nyčios palėpėse, rengdamas erdves 
liturginių ir kitų reikmenų muziejui 
bei bibliotekai. 

Jau antra savaitė Višakio Rūdos 
bažnyčioje veikia Višakio Rūdoje 
ir aplinkiniuose kaimuose gyve-
nančių moterų siuvinėtų paveikslų 
paroda. Joje eksponuojami Birutos 
Vilbikaitienės, Zitos Andriušaitie-
nės, Liudos Biskienės, Irenos Jan-
kauskienės ir jos dukros Kristinos 
Rinkevičienės siuvinėti paveikslai. 
Ši paroda bažnyčioje – toli gražu ne 
pirmoji. Čia veikė Miko Varakino 
medžio drožinių paroda, buvo eks-
ponuojama fotomenininko Romo 
Linionio kaklaraiščių kolekcija. 

– Menas taurina žmogų, – sako 
klebonas V. Striokas. – Be to, Viša-
kio Rūdoje nelabai ir turime didelių 
erdvių, kuriose galima būtų rengti 
parodas. Todėl nutarėme tai daryti 
bažnyčioje, ir tikintieji tuo tikrai 
džiaugiasi.

Višakio Rūdos žmonės taip pat 
džiaugiasi gražiu vietos bendruo-
menės, parapijos ir kitų institucijų 
bendradarbiavimu.

Birutė MONTVILIENĖ

Rugsėjo 27 d. 4A klasės moki-
niai mokyklos bibliotekoje suren-
gė diskusiją „Atradau save kaip 
skaitytoją“. Mokytoja metodininkė 
Irena Šverčiauskienė kalbėjo apie 
skaitymo svarbą, apie tai, kad iki 
ketvirtos klasės mokiniai mokėsi 
skaityti, o ketvirtoje jau mokosi 
skaitydami. 

Ką reikia daryti, kad skaitymas 
būtų prasmingas? Grupėse mokiniai 
išsakė savo nuomonę, diskutavo, 
bandė atsakyti į klausimus apie tai, 
kodėl skaito, kodėl ne visi vaikai 
mėgsta skaityti, koks skaitytojas yra 
mąstantis ir sumanus, ką daryti, kad 
norėtųsi skaityti ir kt. Akivaizdu, 
jog gebėjimas skaityti yra būtinas, 
o skaitymas supažindina su naujais 
žmonėmis, nuneša į kitus pasaulius 
ir leidžia keliauti laiku.

Mokytojos Irenos rūpestis, kad 
nė viena vaiko diena nepraeitų 
neatsivertus knygos, džiugina. 
Draugiškoje aplinkoje mokiniai 
jautėsi saugiai, be streso ar baimės 
galėdami išsakyti savo nuomonę. 
Diskusijos pabaigoje buvo išrinkti 
skaitymo varžytuvių nugalėtojai. 
Šiame iššūkyje jėgas išbandė visa 
klasė. O mokytoja Irena apdovano-

jo geriausius skaitytojus naujomis 
knygomis ir kitomis dovanomis. 
Vaikai be dovanų nepaliko ir bib-
liotekos. Ketvirtokai atėjo nešini 
Maiklo Skoto (Michael Scott) kny-
ga „Raganius: nemirtingo Nikolo 
Flamelio paslaptys“. Gal ši knyga 
taps kam nors mėgstamiausia, nes 
renginiui baigiantis nuskambėjo 

„Atradau  save  kaip  skaitytoją“Iš redakcijos pašto

teiginys, kad nėra tokio žmogaus, 
kuris nemėgtų skaityti, yra tik toks, 
kuris tiesiog dar nerado savo mėgs-
tamiausios knygos.

Laima VAIČIŪNIENĖ
Marijampolės Rimanto 

Stankevičiaus pagrindinės 
mokyklos bibliotekos vedėja 
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Rugsėjo 20 dieną įvyko infor-
macinių technologijų mokyklos 
„Lispa“ atidarymas. Naujoji mokyk-
la įsikūrė Marijampolėje, Pramonės 
g. 1A.

Tai viešoji įstaiga, įkurta siekiant 
patenkinti vis didėjančius vaikų in-
formacinių technologijų (IT) žinių 

Penktadienį Kalvarijoje gražiai 
paminėtas UAB laidojimo namų 
„Saulėlydis“ 10 metų veiklos ju-
biliejus. Ta proga prie laidojimo 
namų iškilmingai atidengta ir pa-
šventinta medžio drožėjo Rolando 
Vaškelio skulptūra „Angelas“ ir 
tautodailininko Sauliaus Lampicko 
stogastulpis „Rūpintojėlis“.

Į renginį susirinkusius UAB dar-
buotojus, jų artimuosius, Kalvarijos 
savivaldybės ir miesto bendruome-
nės atstovus bei svečius renginio 
vedėja Rasa Januškienė trumpai 
supažindino su medžio skulptūrų 
paveldo istorija, atkreipdama dė-
mesį, kad Lietuvos kryždirbystė 
2001 m. buvo įrašyta į UNESCO 
Žmonijos nematerialaus ir žodinio 
paveldo šedevrų sąrašą.

Laidojimo namų „Saulėlydis“ 
teritoriją papuošusias skulptūras iš-
kilmingai atidengė tautodailininkas 
S. Lampickas ir veiklos jubiliejų 
mininčių laidojimo namų direkto-
rius Arvydas Geležius. Skulptūras 
pašventino Kalvarijos parapijos 
klebonas kun. Algirdas Žukauskas, 
kurio iniciatyva prie klebonijos 
esančioje erdvėje įkurtas koplyts-

poreikius, ugdyti jų kūrybiškumą, 
kritinį mąstymą ir užtikrinti visaver-
tę savirealizaciją. Jos įkūrėjas Vai-
das Baranauskas sako, kad sparčiai 
besikeičiančios technologijos keičia 
visų gyvenimus, tad siūlo keisti ir 
mokymosi stereotipus. 

Naujosios mokyklos misija – or-

Spalio 12 d., šeštadienį, „Ti-
tnago“ teatre (Laisvės g. 15, Kal-
varija:

13 val. – Festivalio atidarymas; 
13.10 val. – „Titnago“ spektaklis: 
A. Činariovo komedija „Brangusai 
pabučiavimas“. 

14.10 val. – Rietavo savivaldy-
bės kultūros centro mėgėjų teatras 
„Ruoda“: Zigmundo Pšybyskio 
komedija „Neprieštarauk“.

15.20 val. – Marijampolės kultū-
ros centro Liudvinavo skyriaus mė-
gėjų teatras „Žalias sodas“: komedi-
ja „Ech, tie vyrai, ech, tos moterys!“ 
(pagal Kazio Sajos pjesę).

16.30 val. – Jurbarko kultūros 
tulpių parkas.

Iškilmių metu kalbėjęs A. Ge-
ležius teigė, kad mintis laidojimo 
namų teritoriją papuošti medžio 
skulptūromis jam gimė siekiant 
padėti čia ateinantiems žmonėms, 
išgyvenantiems artimųjų netektį. 
„Radau draugų menininkų, kurie 
man tą idėją padėjo realizuoti“, – 
teigė A. Geležius, susirinkusiems 
pristatęs abiejų skulptūrų savo 
vizijas.

Renginį papuošė Ausmos Sa-
kalauskaitės vadovaujamo choro 
„Sonantem“ atlikti tokiai progai 
labai tikę kūriniai: „Ponaitis ruduo“, 
,,Ąžuolėli šimtašaki“ ir „Oi tu straz-
de, strazdeli“. 

UAB laidojimo namus „Sau-

lėlydis“ su veiklos jubiliejumi 
sveikino Liudvinavo parapijos 
klebonas Žydrūnas Kulpys, buvęs 
Kalvarijos savivaldybės vicemeras 
Kęstutis Bagdanavičius, Akmenynų 
seniūnijos seniūnė Danguolė Sinke-
vičienė, kiti svečiai. Paskui renginys 
persikėlė į „Saulėlydžio“ patalpas. 
Jose vėl skambėjo „Sonantem“ 
atliekami kūriniai, tautodailininkas 
S. Lampickas susirinkusius plačiau 
supažindino su savo kūrybos keliu. 
Vėliau bendrovės darbuotojai ir 
svečiai buvo pakviesti pažintį su 
tautodailininku pratęsti prie kavos 
puodelio skambant muzikai.

Birutė MONTVILIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

„Mane domina viskas, kas su-
siję su garsu“, – teigia Paryžiuje 
gyvenanti amerikietė kompozitorė 
ir klarnetininkė, gerai žinoma šiuo-
laikinės eksperimentinės muzikos 
ir meno pasaulyje. Ji groja prestiži-
nėse pasaulio koncertų salėse, daly-
vauja garsiausiuose tarptautiniuose 
festivaliuose, bendradarbiauja su 
įvairių sričių kompozitoriais, vaizdo 
menininkais, choreografais, teatra-
lais, fotografais. Kerolės Robinson 
atlikti žymiausių XX a. eksperi-
mentinės muzikos kompozitorių 
muzikos įrašai susilaukė milžiniško 
susidomėjimo. Ji žavisi elektroninės 
muzikos galimybėmis, tad ne vie-
nas jos kūrinys sukurtas, derinant 
elektroniką ir akustinius garsus. 
Susidomėjimas garsu ją pastūmėjo 
kurti garsines instaliacijas, skatina-
ma noro išmėginti kuo įvairesnes 
muzikos situacijas, ji subūrė alter-
natyvaus roko grupę „Sleeping in 
Vilna“. Tai bene vienintelė užsienio 
atlikėja, į savo repertuarą įtraukusi 

Kviečiame apsilankyti

ir lietuviškosios birbynės skambe-
sį. „Garso percepcijoje yra kažkas 
kūniško, kažkas beveik integruoto į 
žmogaus psichiką, kuriant garsą ar 
eksperimentuojant su juo, birbynės 
tembras yra unikalus, netgi cha-
meleoniškas, – tai teikia galimybę 
garsais įvardinti žmogaus būsenas“, 
– apie savo pasirinkimą sako ji.

Spalio 12-ąją skambės kompo-
zicijos, kurių kiekviena turi savo 
istoriją, nuotaiką, stilių, kūrinius 
lydės glaustas komentaras. Klausy-
tojai turės progą išgirsti įvairialypę 
muziką, primenančią Šekspyro 
Makbetą ir jo iškankintą sielą po 
Dunkano mirties, niuansuotai birby-
nės įkūnijamas žmogiškas abejones 
bei sąžinės graužatį ar lietuviškuoju 
instrumentu sukurtą horizonto, erd-
vės, pripildytos šnabždesių, lengvo 
vėjo bangavimo įspūdį... 

Bilietus į festivalio koncertus 
parduoda bilietai.lt.

„Suvalkiečio“ informacija
Rengėjų nuotrauka  

centro Skirsnemunės skyriaus mė-
gėjų teatras: Balio Sruogos kome-
dija „Dobilėlis penkialapis“.

17.45 val. – Suvalkų lietuvių 
teatras: Stasio Kapnio komedija 
„Plutelė ir pelės“.

18.30 val. – Festivalio užda-
rymas.

Renginyje bus filmuojama ir 
fotografuojama. 

Bilietai parduodami „Titnago“ 
teatre 2019 spalio 7–11 d. 11–13val. 
ir 16–18 val. 

Vieno spektaklio bilieto kaina – 
2 Eur, visų spektaklių bilieto kaina 
– 5 Eur.

„Suvalkiečio“ informacija

Šeštadienį  –  pirmasis  
„Medynių“  koncertas

Spalio 12 d., šeštadienį, 18 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų 
galerijoje 2 dalių programa „Elektroakustinė muzika birbynei“ V tarp-
tautinį medinių pučiamųjų instrumentų festivalį pradės multiinstru-
mentininkė Kerolė Robinson (Carol Robinson) – JAV/Prancūzija.

Mėgėjų  teatrų  festivalis  „Bičiuliai“
(skirtas pirmojo viešo vaidinimo – Juozo Vilkutaičio-Keturakio 

komedijos „Amerika pirtyje“ 120-osioms metinėms)

Spalio 7-ąją prasidėjo Nobelio 
premijų savaitė. Nobelio apdovano-
jimai laikomi svarbiausiais apdova-
nojimais pasaulyje. Jie teikiami nuo 
1901-ųjų.

31587202 Švedijos kronas tes-
tamentu paliko dinamito išradėjas 
Alfredas Nobelis. Pirmieji premijų 
laureatai 1901 metais gavo po 
150782 kronas. Šiandien kiekvie-
nos premijos piniginė išraiška yra 
9000000 kronų (830000 eurų) – tai 

Mokykla  „Lispa“  kviečia  
keisti  mokymosi  stereotipus

ganizuoti inovacijų ir informacinių 
technologijų švietimą, kurti vienin-
gą IT bendruomenę, kuriančią pri-
dėtinę vertę Marijampolės regionui 
ir konkuruojančią tarptautinėje rin-
koje. Mokykla sieks bendradarbiauti 
su verslu ir ugdyti profesionalius IT 
specialistus, inovacijų kūrėjus, su-
kurti jiems darbo vietas gimtajame 
Marijampolės mieste. Beje, mokyk-
los filialas veikia ir kaimyniniame 
Vilkaviškyje.

Mokyklos „Lispa“ mokymo 
programos trunka 8 mėnesius. 
Siekiant aukštos mokymo kokybės 
ir rezultatų vienoje grupėje mokosi 
ne daugiau kaip 12–14 moksleivių. 
Visi jie turi galimybę rinktis progra-
mas pagal patinkančias pagrindines 
programų kryptis: programavimo, 
inžinerijos ir dizaino. 

Planuojama šiais mokslo metais 
turėti per 200 mokinių Marijampo-
lėje. Mokytojų „Lispa“ turi per 20.

Mokslas yra mokamas. Mokes-
tis priklauso nuo pasirinktos progra-
mos. Standartinė kaina – 33 eurai. 
Galima pasinaudoti Neformaliojo 
vaikų švietimo lengvata, kurią skiria 
valstybė ir kuri siekia 15 eurų.

„Suvalkiečio“ informacija
Nuotrauka mokyklos „Lispa“

Minint  „Saulėlydžio“  veiklos 
 jubiliejų  atidengtos  dvi  skulptūros

Tautodailininkas S. Lampickas ir direktorius A. Geležius atidengia 
koplytsulpį „Rūpintojėlis“. 

Laidojimo namų teritoriją 
puošianti R. Vaškelio skulptūra 
„Angelas“.

Tai įdomu
Nobelio  premijos:  skaičiai

maždaug atitinka pradinę premijos 
sumą.

904 asmenybės ir 24 organi-
zacijos iki šiol buvo apdovanotos 
Nobelio premija medicinos, fizikos, 
chemijos, literatūros, taikos ir eko-
nomikos mokslų kategorijose. 

52 kartus iki šiol prestižiniais 
Nobelio apdovanojimais buvo 
pagerbtos moterys, 49 kartus – No-
belio premija nebuvo įteikta.

ELTA
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„Dakaro kariai“ – tai žinomo 
žurnalisto Valdo Valiukevičiaus 

knyga apie visame pasaulyje po-
puliarų Dakaro maratoną ir jame 

dalyvavusius lietuvius. Pasak 
autoriaus, ši knyga – tai bandy-
mas perteikti Dakaro dramas, 
istorijas, nuotaikas, filosofijas, 
statistikas, bandymas užfiksuoti 
Lietuvos Dakaro karių ir mūšių 
istoriją. Tai ne romanas, tai tikri 
dalykai...

Solidžios 288 puslapių kny-
gos kaina redakcijoje – tik 16 
eurų.

Taip pat kviečiame pigiau  
įsigyti ir kitų leidinių: albumus 
„1000 gražiausių Lietuvos vie-
tovių“ ir „Suvalkija. Sūduva“, 
solidžią knygą „Nemunu per 
Lietuvą“, iliustruotą žinyną 
„Įdomiausios Lietuvos baž-
nyčios“, knygą „Ką valgysim 
šiandien“, enciklopediją visai 
šeimai „Geras!“

Nauja  knyga  pigiau!
Kviečiame įsigyti naują, tik ką išleistą knygą pigiau nei knygy-

nuose.

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

„Sūduva-Mantinga“ 
startavo  dvejomis 

pergalėmis
VIKINGLOTTO-NKL turny-

re „Sūduva-Mantinga“ startavo 
dvejomis pergalėmis. Pergalingai 
pradėjusi sezoną Marijampolės 
reprezentacinė komanda pirmo-
siose rungtynėse namuose 100:54 
sutriuškino Minsko „Cmoki-2“ 
ekipą.

Vyriausiasis treneris Povilas 
Šakinis labiausiai džiaugėsi savo 
auklėtinių nusiteikimu bei pabrėžė 
šio faktoriaus svarbą artimiausiose 
rungtynėse.

„Komanda buvo tinkamai nu-
siteikusi, nes tai buvo pirmosios 
oficialios rungtynės. Susitikimą 
pradėjome su tinkama koncentra-
cija ir maksimaliomis pastangomis, 
kas ir lėmė nuolat didėjusį rezulta-
tą“, – po rungtynių su Minsko ekipa 
sakė strategas.

Antrose turo rungtynėse Ša-
kiuose – praėjusių metų finalo 
pakartojime – P. Šakinio auklėtiniai 
92:74 pranoko „Vytį“.

Nugalėtojų gretose rezulta-

Sportas

Apie tai buvo kalbama baigia-
majame šių metų „Lietuvos muziejų 
kelio“ renginyje. Tradiciškai gegužės 
18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, 
prasidėjęs ir taip pat tradiciškai, 
rugsėjo 27-ąją, Pasaulinę turizmo 
dieną, pasibaigęs projektas vėl ap-
glėbė visus regionus. Marijampolės 
apskrityje esantys muziejai (ir ne vien 
jie – geranoriškai prisijungė kultūros 
darbuotojai, pedagogai, liaudies meno 
meistrai) taip pat kvietė ir sužinoti, ir 
pakeliauti, ir pasimokyti. 

Pernai, Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečio metais, baigėsi 
penkerių metų ciklas, skirtas vals-
tybingumo temai. Šių metų tema 
„Lietuvos kraštovaizdžiai: van-
denų kultūrinė atmintis“ pradėjo 
programą „Tėvynės ieškojimas“. 
Ji truks trejus metus. Ateinančiais 
metais Lietuvos muziejai vėl kvies 
išeiti iš uždarų patalpų, dažniau būti 
gamtoje, geriau pažinti jos ypatingą-
sias, išskirtines vietas, keliauti – ir 
prisiminti ar atrasti šių vietų sąsajas 
su istorijos ir kultūros paveldu. 
2020 metų Muziejų kelio tema 
„Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų 
ir kalvų kultūriniai reginiai“. 2021 
metais ketinama gvildenti parkų ir 
sodų temą.

Šventę  apkartino 
chuliganų  išpuolis

Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato pareigū-
nai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
muštynių Kalvarijos savivaldybėje, 
Sūsninkų kaime. 

Šeštadienį Sūsninkų kaime vyko 
bendruomenės šventė. Apie 22.50 
val. policija gavo pranešimą, kad į 
Sūsninkų kaimą atvykę nepažįstami 
asmenys sukėlė konfliktą ir sumušė 
ten buvusius 49 ir 45 metų vyrus. 
Jiems prireikė rimtos medikų pa-
galbos. 45 metų Sūsninkų gyven-
tojui konstatuota galvos skliauto 
pamato lūžis, trauminė hemoragija 
ir galvos žaizda. Tolimesniam gy-
dymui pacientas išvežtas į Kauno 
klinikas.

Pirminiais duomenimis, muš-
tynes sukėlė 31 ir 17 metų mari-
jampoliečiai. Trečiojo muštynių 
dalyvio buvo ieškoma. Pirmadienį 
surastas ir jis. Visi įtariamieji – 
marijampoliečiai, policijai puikiai 
žinomi dėl įvairių viešosios tvarkos 
pažeidimų. 

Vagys  garažą  
apiplėšė  dar  kartą
Marijampolės apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato pareigū-
nai ieško asmenų, apvogusių Kazlų 
Rūdos savivaldybės, Bagotosios 
kaimo gyventojo garažą.

Penktadienį, apie 12 val., į na-
mus Bagotosios kaime grįžęs vyras, 
rado nukeltas garažo duris. Jis 
pasigedo 40 litrų benzino, buvusio 
dviejose metalinėse talpyklose. 

Vietos gyventojas nuo vagių 
nukenčia antrą kartą. Prieš dvi 
savaites nusikaltėliai įsilaužę į 
garažą pavogė 150 litrų benzino ir 
kitus ten buvusius daiktus. Per abu 
nusikaltimus padarytus nuostolius 
nukentėjusysis įvertino 250 eurų. 

Į policiją pagalbos kreipėsi ir 
40-metis Kalvarijos savivaldybės 
gyventojas. Jį apgavo sukčiai.

Rugsėjo 14-ąją internetinia-
me skelbimų portale kalvarijietis 
rado skelbimą, kad už 370 eurų 
parduodamas mobiliojo ryšio tele-
fonas ,,Samsung S 10“. Pervedęs 
už sutartą prekę pinigus, telefono 
nukentėjusysis negavo.

Apie  girtą  vairuotoją 
pranešė  gyventojai
Vėlų penktadienio vakarą į po-

liciją paskambinę marijampoliečiai 
pranešė, kad iš namo Suvalkiečių 
gatvėje išvažiavo neblaivus vai-

ruotojas.
Pareigūnai, tikrindami infor-

maciją, automobilį „Volkswagen 
Passat“ sustabdė Kauno gatvėje. 
Patikrinus alkoholio matuokliu 
jo vairuotoją, paaiškėjo, kad šis 
girtas. Kraujyje buvo 2,12 prom. 
alkoholio. 41 metų Raseinių rajono 
gyventojas buvo nušalintas nuo 
vairavimo. Automobilis išvežtas į 
saugojimo aikštelę.

Ugniagesiai  iš  medžio 
kėlė  kačiuką,  ieškojo
 ant  stogo  jaunuolių
Per tris savaitgalio dienas 

ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daug 
iškvietimų dėl įvairių bėdų. 

Penktadienį Marijampolėje, R. 
Juknevičiaus gatvėje, gyventojai 
ant daugiabučio stogo pamatė ne-
atsargiai besielgiančius jaunuolius 
ir pranešė apie tai Pagalbos centrui. 
Informacija buvo perduota ugnia-
gesiams. Šie jaunuolių ant stogo 
neberado. 

Šeštadienį gautas pranešimas 
iš policijos, kad Marijampolėje, 
R. Juknevičiaus gatvėje, į medį 
įlipęs kačiukas nesugeba nusileisti 
žemyn. Reikia gyvūnėlį iškelti iš 
medžio. Ištraukiamosiomis kopė-
čiomis užlipęs gelbėtojas kačiuką 
iškėlė ir perdavė Gyvūnų globėjų 
asociacijos darbuotojams.

20 val. Kalvarijoje, Naujojoje 
gatvėje, gyventojai pamatė, kad 
iš kaimynų kamino eina ugnis ir 
iškvietė ugniage-
sius. Gaisrininkai 
nustatė, kad kami-
ne dega suodžiai 
ir budėjo, kol suo-
džiai išdegė.

Vilkaviškyje, 
Pramonės gatvėje, 
gaisras kilo sandė-
lyje. Metaliniame 
20 kubinių metrų 
bunkeryje degė 
sausos obuolių 
išspaudos. Išdegė 
apie 1 tona sausų 
obuolių išspaudų, 
atšoko džiovyklos 
skardos.

Šakių rajo-
ne, Griškabūdžio 
seniūnijoje, Ry-
giškių kaime, už-
sidegus namui, 
liepsnose sudegė 
jo 89 metų šeimi-
ninkė. 

Smulkiau  apie  įvykius

Šeštadienio laikraštyje, straips-
nyje ,,Darbai – spalvingi, kaip die-
nos“ įsivėlė klaida – darbų autorė 

tyviausiai žaidęs Aurimas Kieža 
pelnė 16 taškų.

„Suvalkiečio“ informacija

Dar  viena  „Sūduvos“ 
pergalė  leido  

įsitvirtinti  priekyje
Pergalių seriją pratęsė ir pirmą 

vietą Lietuvos futbolo A lygoje 
išsaugojo Marijampolės „Sūduva“. 
Titulą ginantys šalies čempionai 
26-ojo turo akistatoje namuose 
3:1 (2:1) įveikė jau ketveriose 
rungtynėse iš eilės nelaimintį „Pa-
nevėžį“.

Dvikova „Arvi“ arenoje prasi-
dėjo šeimininkų atakų škvalu, tad 
pirmojo įvarčio sirgaliams ilgai 
laukti neteko. Jau 13-ąją minutę 
Semiras Kerla galva numetė ka-
muolį link Renano Oliveiros, kuris 
tiksliai iš poros metrų smūgiavo į 
tuščius vartus.

Deja, „Sūduvai“ kamuolį iš 
savo ginamų vartų tinklo teko 
traukti ir pačiai. Sebastianas Vasqu-
ezas baudos aikštelėje išprovokavo 

Algio Jankausko pražangą, o prie 
11 metrų atžymos stojęs buvęs 
Marijampolės klubo saugas Paulius 
Janušauskas smūgiavo užtikrintai 
bei išlygino rezultatą.

Tai buvo gana retas svečių 
vizitas čempionų aikštės pusė-
je, o „Sūduva“ ir toliau atakavo 
gausiomis pajėgomis. Vėl į priekį 
marijampoliečiai išsiveržė 40-ąją 
minutę: Andro Švrljugos smūgį 
galva Rafaelis Broetto atrėmė, 
tačiau gulėdamas ant žemės vartų 
sargas iš Brazilijos tik stebėjo, kaip 
jo komandos draugas paleido Josi-
pą Tadičių, kuris nukreipė kamuolį 
į tuščius vartus.

Antrame kėlinyje marijam-
poliečiai turėjo ne vieną progą 
įtvirtinti savo pranašumą, tačiau 
tą padarė tik kartą. 73-iąją minutę 
po R. Oliveiros perdavimo gra-
žiu smūgiu iš maždaug 18 metrų 
kamuolį į tolimąjį vartų kampą 
pasiuntė A. Švrljuga.

Ši pergalė leido 63 taškus ir 
mačą atsargoje turintiems „Sūdu-
vos“ futbolininkams aplenkti 62 
taškus savo sąskaitoje sukaupusį 
Vilniaus „Žalgirį“.

FK „Sūduva“ informacija

Nobelio premijos laureato Čes-
lovo Milošo gimtinėje prasidėjęs šių 
metų projektas užbaigtas Trakuose. 
Čia, Trakų istorijos muziejuje, pilies 
didžiojoje salėje ir vyko konferenci-
ja. Buvo apžvelgta labai įvairi ir įdo-
miai temą atskleidusi bendra veikla 
– buvo suplanuota per 60 renginių, 
jų įvyko dar daugiau, kiekvieno 
regiono koordinatoriai apžvelgė 
tai, kas vyko pas juos bei susipa-
žino su kolegų patirtimi. Renginių 
Suvalkijoje (Sūduvoje) koordina-
torius – Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus memorialinio muziejaus 
muziejininkas Tomas Kukauskas. 
Konferencijoje dalyvavo ir kitų 
mūsų regiono muziejų atstovai. 

Lietuvos dailės muziejaus di-
rektoriaus pavaduotojas Tomas 
Balčiūnas pristatė ateinančių metų 
temą, akcentuodamas nacionalinės 
kultūrinės tapatybės formavimo ir 
puoselėjimo svarbą. Buvo pristatyta 
paroda „Trakų istorinis kraštovaiz-
dis: ežerai ir pilys“, muziejininkai 
laivu nuplukdyti į Užutrakio dvarą, 
kuris vis gražėja ir kur vyksta daug 
kultūros renginių. Šį kartą koncerta-
vo M. K. Čiurlionio kvartetas.

Lina VOLUNGYTĖ
Romo LINIONIO nuotrauka            

Nuniokota  sodyba
Policija aiškinasi, kas nusiaubė 

Kalvarijos savivaldybėje Gulbiniš-
kių kaime esančią sodybą.

Šeštadienį policija gavo savinin-
ko pareiškimą, kad naktį į sodybą 
atvykę keturi nepažįstami asmenys 
sugadino jam priklausantį turtą. 
Sulaužė 7 uosines kėdes, vieno 
ąžuolinio stalo koją, du karnizus. 
Nuostolis – apie 300 eurų. 

Gulbiniškių kaime esanti sody-
ba priima poilsiautojus, čia galima 
švęsti įvairias šventes. Kaip tik tuo 
metu vyko pobūvis, į kurį atvykę 4 
asmenys nusiaubė sodybą.

Vandalai  antrą  kartą 
nusiaubė  knygų  namelį

Pirmadienio rytą į darbus sku-
bėję marijampoliečiai prie Poezijos 
parko pamatė nuniokotą knygų na-
melį. Išdaužyti stiklai, išluptos dure-
lės, tarp stiklų išvartytos knygos. 

Knygų namelis niokojamas nebe 
pirmą kartą. Panašus išpuolis buvo 
liepos pabaigoje, tik ne taip baisiai. 
Tuomet tikėtasi, kad vandalus padės 
nustatyti vaizdo kameros, tačiau 
Marijampolės savivaldybės mero 
Povilo Isodos teigimu, policijai 
nepavyko įtariamųjų nustatyti. 

Poezijos parke esantis savitarnos 
knygų namelis įkurtas Lietuvos so-
cialdemokratų partijos Marijampo-
lės skyriaus iniciatyva. Jame laiko-
mos viešai prieinamos gyventojams 
skaityti skirtos  knygos.

Loreta TUMELIENĖ
Loretos JUODZEVIČIENĖS 

nuotrauka 

Augonita Bubnienė. Atsiprašome 
gerb. A. Bubnienės ir skaitytojų.

Redakcija

Patikslinimas

„Vandenų  kultūrinė  atmintis“: 
patirtys  ir  rezultatai

Pažintis su Užutrakio dvaru muziejininkams buvo tarsi projekto 
tęsinys...

Knygų namelis išdaužytais stiklais, nuplėštomis 
durelėmis.
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UŽJAUČIA
Dėl ilgametės „Suvalkiečio“ buhalterės Salomėjos JUŠKIENĖS 

mirties jos vaikus, anūkus ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
buvę bendradarbiai.

TELELOTO  Lošimas  Nr. 1226  Data: 2019-10-06
59 23 08 01 16 60 73 67 39 38 28 29 15 20 43 02 47 68 50 69 33 63 

55 05 51 04 45 52 62 17 19 57 24 22 03 71 21 74 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės), 41 32 14 49 56 46 64 65 58 06 40 61 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 17740 Eur, įstrižainės – 17,5 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
0439994 – automobilis „Citroen C3“,
0377599 – automobilis „Fiat 500“,
0389984 – automobilis „Hyundai i20“,
0110109, 0293266 – automobilis „Peugeot 208“,
0370859 – automobilis „Toyota Yaris“,
0435715 – automobilis „VW Golf S-VAN“,
0203638 – automobilis „Ford Fiesta“,
038*633, 033*059, 019*202, 020*909 – kvietimas į TV studiją.

N e t e k t y s
Mirė Elvyra PAŽĖRIENĖ, gim. 1951 m., gyv. 

Marijampolėje. 
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose 

„Sustojęs laikas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2019 m. spalio 8 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)

Užs. 1135.

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

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

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir  pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2298.

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

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 2297.

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

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

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

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

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

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

----------------------------------
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. 2291.

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

matuoja jūsų kieme. Pristato nemoka-
mai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 
8 655 72191.            Užs. 2127.

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

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

----------------------------------
3 mėnesių mėsinę telyčaitę. Tel. 8 

605 06642.  Užs. 2310.
----------------------------------

Naminiai paukščiai
4–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 

Tel. 8 685 78204.  Užs. 2242.
----------------------------------

PIRKITE VIŠTAS!
Spalio 10 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime 5–6 mėn. rudomis olandiš-
komis, raibomis, juodomis, baltomis 
(leghornų veislės) dedeklėmis vištai-
tėmis, 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 

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 2309. 
----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2311.

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

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 2307. 

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

dą, akmenukus. Tel. 8 612 05706.   
 Užs. 2318.

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

REIKALINGA
Darbas vairuotojams, turintiems 

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

----------------------------------
Reikalingi statybininkai darbui 

statybose. Atlyginimas 600–1000 
Eur. Dėl darbo kreiptis tel. +370 671 
47122.  Užs. 1155.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

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

Užs. 800.

Užs. 1134.

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.

   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. 1107.

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.

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.

----------------------------------
Buliuką iki 1 mėn. (auginti). Tel. 

8 624 02242.  Užs. 2228.
----------------------------------
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.

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

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

 Užs. 1550.
 ----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

aukščiausiomis ŽŪKB „Krekena-
vos mėsa“ kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 818.

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.

rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2016.
----------------------------------
Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 

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

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

Tel. 8 652 95881.  Užs. 1118.
----------------------------------
Siurbliu „Karcher“ plaunu kilimus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------
Atvešime durpių briketų, akmens 

anglies, pjuvenų briketų, granulių. 
KOKYBĘ GARANTUOJAME. Tel. 
8 683 13463.  Užs. 1148.

PARDUODA
4 kambarių butą Uosupio g. 

5-aukščio namo IV aukšte. Tel. +370 
650 40351.  Užs. 2273.

----------------------------------
Namą Šermukšnių g. (70 kv. m, 3 

kambariai, holas, virtuvė, visi pato-
gumai). Yra 13 a žemės. Kaina – 25 
tūkst. Eur. Tel.: 8 609 02993, 8 689 
20498.  Užs. 2317.

----------------------------------
46 arų žemės ūkio paskirties skly-

pą Patašinėje. Tel. 8 675 40044.   
 Užs. 2303.

 ----------------------------------
Skaldytas beržo, alksnio, ąžuo-

lo malkas ir alksnio, pušies, eglės 
atraižas (smulkios ir stambios). Tel. 
8 633 84438.  Užs. 2084.

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

supjautas arba sukapotas įvairių 
rūšių malkas ir pjuvenas. Atveži-
mas nemokamas. Tel. 8 672 77567.  
 Užs. 2083.

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

IEŠKO  DARBO
Vairuotojas, turintis visas katego-

rijas (išskyrus autobuso), ieško darbo. 
Gali būti nevisas etatas. Tel. 8 653 
81482.  Užs. 2322.
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„SPINDULIO“  KINO  TEATRE  (KAUNO G. 13)

Didžiojoje salėje:
„Sniego vaikis“ (JAV, Ki-

nija, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai.  8–10 d. 15 val. (2D 
formatu). Bilietai: 4 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Kita tylos pusė“ (Lietuva, 
drama, N-13) 8 d. 17.30 val. Bilietas 
– 4,70 Eur.

„Džokeris“ (JAV, kriminalinė, 
drama, N-16) 8–9 d. 20 val. Bilietas 
– 4,70 Eur.

LENKŲ KINO FESTIVALIS 
„Saldi dienos pabaiga“ (Lenkija, 
drama, N-13) 9 d. 18 val. Festivalio 
atidarymas. Bilietas – 4,70 Eur.

Mažojoje salėje:
„Nepaprasta Remio kelionė“ 

(Prancūzija, komiška drama, V). 

Sveikas,  
PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

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

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

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 11 vai-
kučių: 4 mergaitės ir 7 berniukai. Sveikiname tėvelius ir visus 
šeimynykščius, į namus parsivežusius savo Stebuklą, Džiaugs-
mą, Meilę.
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KRISTUPAS, Rasitos ir Kęstučio 
Deltuvų, gyvenančių Marijam-
polės sav., Želsvos k., sūnelis. 
Naujagimis svėrė 4270 g, buvo 
51 cm.

Šiandien
Ainos, Benediktos, Bri-

gitos, Gaivilės, Daugo, 
Demetro, Marceliaus ir 
Sergijaus vardadieniai.

Saulė teka 7.31 val., 
leisis 18.41 val. Mėnulis 
priešpilnis.

 Trečiadienį
 Virgailės, Dionyzo, Ge-

dėto, Liudo ir Liudviko var-
dadieniai.

Saulė teka 7.33 val., 
leisis 18.39 val. Mėnulis 
priešpilnis.

Pasaulinė pašto diena

Šiandien kartais iškris trumpi, nedideli krituliai, 
vyraus lietus. Daug kur sušils iki 5–7 laipsnių.

Trečiadienio naktį pasieks tankesni ciklono debesys 
su lietumi. Temperatūra 3–8 laipsnių šilumos. Dieną 
prireiks skėčių, nors lietus bus daugiausia negausus. 
Nepaisant to, kad bus gana drėgna, temperatūra kils 
gerokai aukščiau nei pastarosiomis dienomis, iki 11–15 
laipsnių.

Užs. 1085.

Įgarsinta lietuviškai. 8–10 d. 15.15 
val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 
10 m. – 3 Eur.

„Džono F. Donovano mirtis ir 
gyvenimas“ (Kanada, D. Britanija, 
drama, N-13) 8–9 d. 17.15 val. Bi-
lietas – 3,70 Eur.

„Bėglys“ (Rusija, veiksmo tri-
leris, N-13) 8–9 d. 19.30 val., 10 d. 
19.45 val. Bilietas – 3,70 Eur.

LENKŲ KINO FESTIVALIS 
„Autsaideris“ (Lenkija, istorinis, 
N-7) 10 d. 18 val. Bilietas – 3,70 
Eur.

Perkant internetu 
www.spinduliokinas.lt, 

bilietai pigesni!
Informacija teikiama 

tel. (8 343) 54787
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