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Dantų netekimas – viena skaudžiausių patirčių, kuri 
neigiamai paveikia estetinę išvaizdą, kramtymo 
funkciją, sveikatą bei psichologinę būseną. Laiku 
neatkūrus dantų, tirpsta kaulas ir mažėja tikimybė 
atlikti dantų implantavimo procedūrą. 

Nedelskite atkurti dantų – susigrąžinkite šypseną ir 
gyvenimo kokybę! Kviečiame į NEMOKAMĄ SEMINARĄ 
sausio 21 dieną, kurio metu gydytojas odontologas-burnos 
chirurgas Mindaugas Levickas supažindins su 
palankiomis dantų 

ESTETINËS ODONTOLOGIJOS
IR IMPLANTOLOGIJOS KLINIKA

2019 m. sausio 21 d.
18 val.

Registracija į seminarą telefonu:
+370 670 93903 

Vytauto g. 42, Marijampolė

Sužinokite inovatyviausias dantų implantavimo galimybes

2019 m. spalio 28 d.
18 val.

Užs. 1185.

Pasak parapijos klebono Mariaus 
Rudzinsko, ruošiama vieta pama-
tams. Jeigu tik leis gamtos sąlygos ir 
finansinė situacija, tikimasi pamatus 
įrengti dar šiais metais. Sklype, 
kurio plotas – 1,19 hektaro, dirba 
uždarosios akcinės bendrovės „Sta-
tybos ritmas“ žmonės ir technika. 
Būtent šios statybinės organizacijos 
generalinis direktorius Gintaras 
Vilutis ir yra didžiausias bažnyčios 
mecenatas. „Esame dėkingi Ginta-
rui Vilučiui, kuris parapijai padeda 
visais įmanomais būdais“, – sakė 
kun. M. Rudzinskas.

Bažnyčios statybų sąmatinė 
vertė – apie 1,5 milijono eurų. Skai-
čiuojama, kad pamatų įrengimas 
kainuos apie 250 tūkstančių eurų, 
o šiuo metu parapija turi surinkusi 
apie 15 tūkst. eurų. 

„Visų parapijiečių džiaugsmui 
naujos šventovės statybų reikalai 
juda į priekį. Tad labai kviečiame 
visus aukojant savo dalele prisidėti 
prie bažnyčios statybų. 

(Nukelta į 2 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Apie tai, kad mokytojų prof-
sąjungos rengiasi streikui, buvo 
paskelbta praėjusią savaitę. 

Spalio 17 d. susirinkusi Lie-
tuvos švietimo ir mokslo profe-
sinės sąjungos (LŠMPS) taryba 
apsvarstė posėdžio išvakarėse 
Vyriausybės pateiktą 2020 metų 
valstybės ir savivaldybių biu-
džeto projektą ir nusprendė, kad 
toks projektas – pasityčiojimas 
iš mokytojų, nes iš susitartų 
švietimo šakos kolektyvinėje ir 
nacionalinėje kolektyvinėje su-
tartyse 117,6 mln. eurų numatyta 
skirti tik 55,5 mln. eurų. 

Kai kurie susitarimai 
tapo lygūs nuliui

Kai kuriose biudžeto eilutėse 
tiesiog teliko nuliai vietoje su-
derėtų sumų. Štai šalies švietimo 
ir mokslo šakos kolektyvinėje 
sutartyje buvo numatyta 3,2 mln. 
skirti tam, kad būtų  sukurtos 
finansinės paskatos mokytojų skai-
čiui optimizuoti, taip palaipsniui 
siekiant priartėti prie ES mokinių 
ir mokytojų santykio vidurkio. 
Biudžeto plane iš šio susitarimo 
teliko apvalus nulis. 

Švietimo pagalbos specialistų 
pareiginės algos pastoviosios dalies 
koeficientų didinimui 15–25 proc. 
nuo kitų metų taip pat skirtas nulis, 
nors buvo susitarta dėl 10,3 mln.

Nuo kitų mokslo metų parei-
ginės algos pastoviosios dalies 
koeficientų didinimui bendrojo 
lavinimo, profesijos ir neformaliojo 
švietimo mokytojams, kad iki 2025 
m. jų vidutinis darbo užmokestis 

Antradienį Seimui nepavy-
ko iš posto pašalinti Viktoro 
Pranckiečio. Už nepasitikėjimą 
parlamento vadovu balsavo 63 
parlamentarai, prieš – 5, suga-
dinti 11 biuletenių. Tam, kad 
Seimo Pirmininkas būtų atleistas, 
reikėjo 71 Seimo nario balso. Po 
balsavimo opozicija suabejojo, ar 
valdantieji vis dar turi daugumą 
Seime.

* * *
Vyriausybė pritarė Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos siū-
lymui didinti lėšas mokslui, ben-
dradarbiaujančiam su verslu. Už 
lėšas, kurias mokslo institucijos 
pritraukia iš ūkio subjektų, bus 
skiriamas kone dvigubai didesnis 
finansinis paskatinimas nei iki 
šiol – valstybė skirs beveik tokią 
pačią sumą, kokią mokslininkai 
uždirbs iš verslo užsakymų. 
Tai numatyta atnaujintoje lėšų 
moksliniams tyrimams, eksperi-
mentinei plėtrai ir meno veiklai 
plėtoti skyrimo tvarkoje. 

* * *
Spalio 22–24 dienomis mūsų 

šalyje vyksta nacionalinės ki-
bernetinio saugumo ir gynybos 
pratybos „Kibernetinis skydas 
2019“, kuriose kartu treniruojasi 
valstybės viešojo ir privataus 
sektorių institucijos bei įmonės. 
Siekiant stiprinti ir žiniasklaidos 
kibernetinį saugumą, jau ketvirtą 
kartą vykstančiose pratybose 
pirmą kartą dalyvauja ir žinias-
klaidos atstovai. 

* * *
Penkerių metų kadenciją 

baigiančiam Lietuvos policijos 
vadovui Linui Pernavui nebus 
siūloma tęsti darbą, jį ketinama 
atleisti. Tarp kandidatų užimti 
policijos generalinio komisaro 
postą minimas Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos vadovas Re-
natas Požėla.

* * *
Didžiulį gaisrą Alytuje gesi-

nusiems ugniagesiams premijuoti 
ir gaisro padariniams likviduoti 
suaukota jau daugiau nei 130 
tūkst. eurų.

* * *
Spalio 22 dieną Marijampo-

lės „Spindulio“ kino teatre vyko 
socialinis prevencinis renginys 
„Pramogauk saugiai, nevairuok 
išgėręs“. Jame dalyvavo apie 300 
Marijampolės savivaldybės Ry-
giškių Jono, Sūduvos, Igliaukos 
Anzelmo Matučio, Liudvinavo 
Kazio Borutos, Marijonų ir Šv. 
Cecilijos gimnazijų 3–4 klasių 
gimnazistų.

Mokolų  mikrorajone  pradėta  bažnyčios  statyba
Šią savaitę Marijampolės Šventojo Jono Pauliaus II parapijoje Mokolų mikrorajone šalia Šv. Marijos Karalienės koplyčios pradėti pirmieji 

naujos bažnyčios statybos darbai.

Parapijos klebonas Marius Rudzinskas sakė esantis labai dėkingas 
žmonėms, kurie aukomis prisideda prie bažnyčios statybų, nepaisy-
dami, kad patiems gyventi nelengva. 

Mokytojai  rengiasi  streikui
sudarytų 130 proc. šalies vidutinio 
darbo užmokesčio, taip pat biudže-
te skirtas 0, nors buvo susitarta dėl 
19,3 mln.

Buvo sutarta nuo 2020 m. 
kasmet didinti mokslo darbuotojų 
ir dėstytojų darbo užmokestį ne 
mažiau kaip 10 proc., kad jis 2025 

metais pasiektų 150 proc. šalies 
vidutinio darbo užmokesčio. 

(Nukelta į 2 psl.)
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Informacija apie autobusų eismą 2019 m. lapkričio 1 d.
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas aplankyti artimųjų kapus 

Visų šventųjų dieną lapkričio 1-ąją (penktadienį) pagal specialų 
tvarkaraštį papildomai mieste kursuos autobusas Nr. 9A „Dainavos 
g.–Aušros g.–Naujosios kapinės“.

Pagal šeštadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 4 Skaisčiūnai–Mokolai–Degučiai–Kvietiškis
Nr. 16 Patašinė–Trakiškiai–Kvietiškis
Nr. 23 Marijampolės autobusų stotis–Igliauka–Gudeliai–Rie-

čiai–Daugirdai 
Nr. 24 Baraginė–Naujosios kapinės
Pagal sekmadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 2B Naujosios kapinės–Degučiai–Kumelionys
Nr. 3A Autobusų stotis–Sasnavos g.–Vasaros g.–Klaipėdos 

g.–Panausupio g.–Punsko g.–Matulaičių g.–Dainavos g.–Aušros 
g.–Autobusų stotis

Nr. 6B  Mokolai–Degučiai–Aušros g.
Pagal darbo dienos tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 33 Degučiai–Liudvinavo kryžkelė–Želsva–Naujiena (keleivių 

patogumui autobusas užsuks iki Liudvinavo miestelio kapinių).
Nr. 76 Marijampolės autobusų stotis–Bagotoji 
Nr. 80 Marijampolės autobusų stotis–Plutiškės
Kiti miesto ir priemiestinių maršrutų autobusai lapkričio 1 d. 

nekursuos.
Spalio 31 d. (ketvirtadienį), lapkričio 2 d. (šeštadienį) ir 

lapkričio 3 d. (sekmadienį) visi miesto ir priemiesčio autobusai 
kursuos pagal įprastą tvarkaraštį.

Marijampolės savivaldybės administracija

Keleiviams žinotina!

Užs. 1216.

Mokytojai  rengiasi  streikui

Mokolų  mikrorajone  pradėta  
bažnyčios  statyba

Šiuo metu situacija stebima ir 
tariamasi su kitomis profesinėmis 
pedagogų profsąjungomis dėl pri-
sijungimo prie streiko. Kadangi 
kolektyvinė švietimo šakos sutartis 
pasirašyta keturių profesinių orga-
nizacijų, E. Milešinas tikisi, kad jos 
visos esant reikalui prisidės.

Andriaus Navicko vadovauja-
ma Lietuvos švietimo darbuotojų 
profesinė sąjunga (LŠDPS) derasi 
su ministerija atskirai.

„Mūsų tikslas – kad pasiekti 
derybose susitarimai biudžeto pro-
jekte išliktų. Nėra tikslo streikui dėl 
streiko, tiesiog siekiame susitarti. 
Jei tai pavyks, nestreikuosime. Nuo 
sausio mėnesio vedėme lygiagrečiai 
trejas derybas: dėl nacionalinės ko-
lektyvinės sutarties, kurios visiems 
susitarimams Vyriausybė skiria pi-
nigų, taip pat švietimo šakos kolek-
tyvinės sutarties. O trečios derybos 
– dėl viešojo sektoriaus atlyginimų 
didinimo strategijos sukūrimo, 
ją Vyriausybė jau patvirtino, kad 
įsigaliotų, turi patvirtinti Seimas“, 
– pasakojo E. Milešinas. 

Jis mato nesusikalbėjimą tarp 
valdžios institucijų. Visgi Seimas 
išgirdo apie streiką, mat atsirado ke-
lių Seimo narių pasiūlymai tobulinti 
projektą. Galbūt tai į gera, ir streiko 
neprireiks...

* * * 
Trečiadienį premjeras „Eltai“ 

sakė, kad LŠMPS sprendimas skelb-
ti streiką, nes Vyriausybė esą nevyk-
do įsipareigojimo kelti pedagogams 
atlyginimus, yra nepagrįstas, mat 
pasirašytas sutartis Vyriausybė 
vykdo. Pasak jo, „profesinės sąjun-
gos kalba apie naują sutartį, kuriai 
pasirašyti nebuvo suteikti Vyriausy-
bės įgaliojimai Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai.“

Loreta AKELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

yra galiojanti, taigi visi susitarimai 
dėl jos atnaujinimo, kurie pasiekti 
šiemet, tėra tęstinumas. Kadangi 
anksčiau sutartyje buvo aptakiau 
suformuluoti susitarimai, o dabar 
sumos sukonkretintos, todėl aiškiau 
matyti, kurių nesilaikoma.

Šakos kolektyvinė sutartis yra 
teisės aktas, tad pagal Darbo kodek-
są, jei ji nevykdoma, yra keliamas 
kolektyvinis ginčas, o jeigu nepa-
vyksta jo išspręsti, lieka kraštutinė 
priemonė – streikas.

Šių metų planuojamo streiko 
E. Milešinas nelygina su pernai 
vykusiu. „Šiemet nėra taip kaip 
pernai – kai streikavo prieš etatinio 
darbo apmokėjimo modelio įvedi-
mą. Mes nestreikavome pernai, nes 
nebuvo pagrindo – buvo laikomasi 
pasirašytos kolektyvinės švietimo 
šakos sutarties. Kaip sutarėme keisti 
finansavimo tvarką, taip ir buvo da-
roma, sutarėme dėl etatinio įvedimo, 
tai ir buvo daroma. Pritariame, kad 
įvedant etatinio apmokėjimo modelį 
buvo chaoso, neišvengta daugybės 
klaidų, bet susitarimai buvo vykdo-
mi“, – aiškino E. Milešinas.

Derybos tarp Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos atstovų ir ke-
turių pedagogų profsąjungų buvo 
baigtos liepos mėn. Kas atsitiko, 
kad susitarimai dabar paminti? E. 
Milešinas mano, kad praėjus prezi-
dento rinkimams, atsiradus gerovės 
valstybės politikai, valdantieji per-
skirstė prioritetus ir todėl nurėžė per 
pusę sumas, skirtas švietimo sričiai. 
„Dabar jie stiprina socialinių reikalų 
politiką, tam finansuoti ateinančių 
metų biudžeto pirminiame projekte 
atsirado 760 mln. padidėjimas ir 
taip šios srities finansavimas išauga 
beveik 14 proc. O švietimo dalis 
bendroje 2020 m. biudžeto statis-
tikoje didinama 90 mln. ir auga 
mažiausiai, t. y. 3,2 proc.“, – teigė 
profsąjungos pirmininkas.

Egidijus Milešinas, LŠMPS 
pirmininkas, sako, kad šiemet, 
skirtingai negu pernai, yra rimtas 
pagrindas streikuoti.

(Atkelta iš 1 psl.)
Tai ilgalaikis projektas, galimy-

bė įsiamžinti savo mieste“, – sakė 
klebonas M. Rudzinskas.

 Jis planuoja finansinės paramos 
per Marijampolės regionui atsto-
vaujančius Seimo narius kreiptis į 
Vyriausybę, tikimasi lėšų bažnyčios 
statybai surinkti iš užsienio lietuvių, 
taip pat vietinių aukotojų. Visi no-
rintys prisijungti prie šio projekto 
bet kada gali užeiti į Šv. Marijos 
Karalienės koplyčią. Yra paruošti 
specialūs lankstinukai apie būsimos 
bažnyčios statybą. Paaukoti galima 
ir į atsiskaitomąją parapijos sąskai-
tą, kurios numeris LT 35 7044 0600 
0788 3337.

Paklaustas, ar tiki, kad pavyks 
surinkti tiek pinigų, kiek reikia sta-
tybai, juk tai didžiulės lėšos, kun. 
M. Rudzinskas sakė tikintis, jog su 
žmonių ir Dievo pagalba pavyks 
Mokolų mikrorajone pastatyti baž-
nyčią. Jeigu ne per dvejus, tai per 
penkerius ar dešimtį metų. „Esame 
globojami parapijos globėjo Jono 
Pauliaus antrojo. Neatsitiktinai 
bažnyčios statybų darbai prasidėjo 
jo liturginio minėjimo išvakarėse“, 
– sakė kun. Marius Rudzinskas.

Mokolų parapija yra didžiausia 
Marijampolėje, jai priklauso apie 
16–17 tūkstančių gyventojų. Pasak 

klebono, per sekmadienio Mišias 
ar šventes daliai parapijiečių tenka 
pastovėti lauke, tad visi labai laukia 
naujos bažnyčios.

Klebonas pasakojo, kad projekto 
parengimas užtruko apie porą metų, 
atsiėjo beveik 60 tūkstančių eurų. 
Visi reikiami dokumentai yra, dabar 
telkiamos lėšos statyboms. „Esu 
dėkingas ne tik pavieniams auko-
tojams, be ir Marijampolės savival-
dybės vadovams, kurie geranoriškai 
padėjo ruošiant pamatų projektą“, 
–  sakė M. Rudzinskas. 

Pasak klebono, su visomis tech-
ninėmis patalpomis bažnyčia užims 
apie 450 kvadratinių metrų. Bus 
apie 300 sėdimų vietų, iš viso tilps 
apie 1000 žmonių. Bažnyčia bus sta-
toma iš gelžbetonio, išorė ir stogas 
dengiama degto molio plokštėmis. 
Altorių numatyta įrengti į rytus, 
į R. Juknevičiaus gatvę, fasadas 
– Vilkaviškio kryptimi. Bažnyčia 
bus šildomomis grindimis, kad ati-
tiktų laiką, kad parapijiečiai jaustųsi 
komfortiškai.

 Bažnyčios projekto autoriai – 
architektas Gintautas Vieversys, jo 
dukra Gina Vieversytė ir jau ana-
pilin iškeliavęs architektas Tomas 
Eidukevičius.

Loreta TUMELIENĖ

(Atkelta iš 1 psl.)
Tam buvo sutarta kitų metų 

biudžete skirti 16,8 mln. eurų, o irgi 
teliko nulis.

100 proc. patenkintas susitari-
mas tik dviejose eilutėse: paskirta 
visa suma etatinio darbo užmokes-
čio modelio įvedimui užbaigti (ski-
riama 28,6 mln.) ir Nacionalinėje 
kolektyvinėje sutartyje – panaikinti 
švietimo sektoriaus darbuotojų algų 
koeficientų intervalą, paliekant 
maksimalų koeficientą (skiriama 
18,7 mln.).

Norisi susitarti
Egidijus Milešinas, LŠMPS pir-

mininkas, „Suvalkiečiui“ sakė, jog 
norisi išvengti streiko, kad nebūtų 
sustabdytas ugdymo procesas. 

„Darysime viską, kad išvengtu-
me streiko, ieškosime kompromisų, 
bet jei Vyriausybė nesileis į derybas, 
mums nebus kitos išeities – tai bus 
kolektyvinės sutarties nesilaiky-
mas.“ Švietimo šakos kolektyvinė 
sutartis pasirašyta dar 2017 m., ji 

nistratore.
Iš viso UAB „Marijampolės 

pieno konservai“ dirba daugiau nei 
600 žmonių, įmonės pardavimo pa-
jamos pernai viršijo 100 mln. eurų. 
Didžiąją dalį produkcijos įmonė 
eksportuoja.

Teismas taip pat atmetė į pali-
kimą pretenduojančio Roko Karpio 
reikalavimus pritaikyti turtui areštą 
ir paskirti turto administratorių. 
Daug kartų dėl narkotikų kontraban-
dos teistas ir su tarptautiniu organi-
zuotu nusikalstamumu siejamas R. 
Karpis buvo R. Karpavičiaus valia 
išbrauktas iš testamento.

„Suvalkiečio“ informacija

Po  to,  kai  rašėme
Kaip „Suvalkiečio“ redakciją in-

formavo advokatų kontoros „WINT“ 
atstovas Andrius Iškauskas, akcinės 
bendrovės „Marijampolės pieno 
konservai“ administravimas per-
duotas paveldėtojams – velionio 
Raimondo Karpavičiaus žmonai 
Aistei Karpavičienei ir broliui, 
bendrovės valdybos pirmininkui 
Henrikui Karpavičiui.

Tokią nutartį priėmė Klaipėdos 
apylinkės teismas, ji įsiteisėjo nuo 
spalio 23-osios.

„Tai svarbus žingsnis bylo-
je. Teismas patvirtino velionio 
valią ir Aistės Karpavičienės bei 
Henriko Karpavičiaus įgaliojimus 
rūpintis verslu ir kitu turtu, kurį 
jiems testamentu paliko Raimon-

das Karpavičius. Kartu tai svarbi 
naujiena įmonės darbuotojams ir 
partneriams: turto administratoriaus 
paskyrimas suteikia tuos pačius įga-
liojimus priimti su verslu susijusius 
sprendimus, kokius turėjo velionis 
R. Karpavičius. Šis sprendimas 
užtikrina verslo stabilumą“, – ko-
mentavo Daiva Ušinskaitė-Filono-
vienė, advokatų kontoros „WINT“ 
vadovaujančioji partnerė. 

H. Karpavičius paskirtas pavel-
dėto verslo – UAB „Karpis“, val-
dančios UAB „Marijampolės pieno 
konservai“ ir pieno perdirbimo vers-
lą Ispanijoje – administratoriumi.

A. Karpavičienė paskirta pa-
veldėto nekilnojamojo turto admi-

„Marijampolės  pieno  konservų“  administravimas 
perduotas  H.  ir  A.  Karpavičiams

Žmonėms, kurie ryžtasi globoti 
(rūpintis) šeimoje be tėvų globos 
likusiais vaikais, keliami tam tikri 
reikalavimai, tačiau svarbiausia, kad 
asmuo, norintis globoti (rūpintis) to-
kiu vaiku ar vaikais, turėtų tinkamas 
sąlygas globotiniams augti, ugdyti ir 
gebėtų patenkinti vaiko poreikius.

Savo šeimose globoti ar įsivai-
kinti be tėvų globos likusius vaikus 
norintys asmenys pirmiausia turi 
kreiptis į gyvenamosios vietos 
savivaldybės administraciją, už-
pildyti prašymą, o paskui pateikti 
reikalingus dokumentus. Tarnybos 
teritorinio skyriaus įvertinimo 
sulaukiama ne ilgiau kaip per 20 
kalendorinių dienų. Po to teigiamai 
įvertinti asmenys siunčiami į globė-

Viešosios įstaigos (VšĮ) Kazlų 
Rūdos socialinės paramos centro 
(SPC) Globos centras Kazlų Rūdos 
savivaldybėje veikia nuo 2018 m. 
kovo 1 d. Globos centro specia-
listai padeda globėjams, įtėviams, 
globojamiems vaikams, budintiems 
globotojams. Specialistai juos kon-
sultuoja ir informuoja aktualiais 
klausimais, teikia tarpininkavimo 
ir sociokultūrines paslaugas. Be 
to, juos individualiai konsultuoja 
psichologas, organizuojamos savi-
tarpio paramos grupės.

Be tėvų globos likusiems vai-
kams Globos centras nuolat ieško 
globėjų ir įtėvių, jiems organizuoja 
kvalifikuotus mokymus.

jų (rūpintojų ar įtėvių) mokymo ir 
konsultavimo kursus. Juos lankyti 
privalo abu sutuoktiniai ar kartu 
gyvenantys asmenys. Artimiems 
globotinio giminaičiams šie mo-
kymai nėra privalomi, tačiau reko-
menduojami.

Kazlų Rūdos SPC Globos cen-
tras nuo įkūrimo pradžios paruošė 
vienuolika globėjų šeimų. Šiuo 
metu specialistai paslaugas teikia 
17 globėjų (rūpintojų) šeimų, ku-
riose auga 22 be tėvų globos likę 
vaikai. Pagal pasirašytą tarpusavio 
bendradarbiavimo ir paslaugų tei-
kimo sutartį dirbama ir su budinčiu 
globotoju. Budintis globotojas – tai 
asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau 
nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 

vieno iki trijų vaikų, kol jie sugrįš 
pas savo tėvus arba jiems bus su-
rasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. 
Budinčiam globotojui mokamas 
atlygis. Jis savo veiklą vykdo pagal 
individualios veiklos pažymą.

Pakalbinta budinti globotoja 
teigė, kad apie tokią veiklą ji vis 
pagalvodavusi jau seniai, o apsi-
spręsti paskatino gyvenimas, nes 
neteko darbo. Tuomet savo vaikus 
jau užauginusi ir daug laiko su anū-
kais praleidžianti moteris ir ryžosi 
jaukius namus suteikti be tėvų glo-
bos likusiems vaikams. Budinčios 
globotojos teigimu, apie jos apsis-
prendimą sužinoję aplinkiniai buvo 
nustebę, tačiau vėliau su šia žinia 
apsiprato ir ėmė ją palaikyti. 

Tad jeigu ir jūs esate neabejingi 
likusių be tėvų globos vaikų likimui 
ir galite su jais pasidalinti savo 
namų jaukumu, rūpesčiu ir meile, 
kviečiame jus irgi tapti globėjais 
(rūpintojais).

Visą reikalingą informaciją šiuo 
klausimu jums suteiks VšĮ Kazlų 
Rūdos SPC Globos centro darbuoto-
jos. Jas rasite Vytauto g. 45 a, Kazlų 
Rūdoje, arba galite skambinti tel.: 
8 604 82628, 8 675 66302, taip pat 
kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
specialistus tel. (8 343) 68630 ar 
pas juos apsilankyti Atgimimo g. 
12, Kazlų Rūdoje.

Kristina MASTEIKIENĖ,
Edita STANKEVIČIENĖ

VšĮ Kazlų Rūdos SPC Globos 
centro specialistės

Kazlų  Rūdos 
savivaldybėje Gal  norite  tapti  vaikų  globėjais?
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Valandėlė  sau

pagrindo, pagaminto iš kokoso ir 
palmių aliejų, kuris lengvai lydosi 
ir greitai sustingsta, galima pasiga-
minti suvenyrinius muilo gabalė-
lius: rožytes, burbulus, rutuliukus. 
Su šiam procesui reikalingomis 
darbo priemonėmis E. Didvalienė 
važiuoja į edukacinius vaikų ir 
suaugusiųjų užsiėmimus, pasakoja, 
rodo ir pačius ragina pabandyti 
pasigaminti sau ne tik gražų, bet ir 
praktišką suvenyrą. 

Natūraliam muilui pagaminti 
naudojami tik augaliniai aliejai, šar-
mas, distiliuotas vanduo ir gamtiniai 
priedai: moliai, aktyvinta anglis, 
morkų tyrė, ožkų pienas, eteriniai 
aliejai. Gaminti galima dviem bū-
dais: karštuoju ir šaltuoju. Pirmuo-
ju sumaišoma aliejų (alyvuogių, 
kokoso, ricinų, saulėgrąžų aliejus, 
kakavos ar taukmedžio sviestas) 
ir natrio hidroksido masė, kuri po 
vienos ar dviejų dienų, išimta iš for-
mos ir supjaustyta, paliekama bręsti 
6–8 savaites, kol iš muilo nugaruoja 
vandens perteklius, jis sukietėja, 
susibalansuoja jo pH ir gaminys 
tampa tinkamas naudoti. Antras 
būdas greitesnis: aliejų ir natrio 
hidroksido masė puode su dvigubu 
dugnu verdama kelias valandas, o 
po kelių dienų taip pagamintą muilą 
jau galima naudoti. 

Evelina prisimena, kaip džiau-
gėsi, kad pirmas blynas neprisvilo 
–  muiliukas pavyko puikiai. Vis 

Su rankdarbiais ilgą laiką nieko 
bendro neturėjusi marijampolietė 
Kristina Tomaševičienė netikėtai 
pradėjo siūti, ir dabar jos kepurėmis 
nuo vėjo, šalčio ar lietaus ginasi vai-
kai ne tik Lietuvoje, bet ir Anglijoje, 
Airijoje, Norvegijoje. 

Dar maža būdama, gal penktoje 
klasėje, Kristina išmoko nerti vą-
šeliu, bet pamokos baigėsi, ir nei 

Šio puslapio herojės – moterys, hobį pavertusios maloniu užsiėmimu, nešančiu džiaugsmą ne tik sau, bet ir kitiems.

Neuždarykite  svajonės  į  stalčių

Puslapį paruošė Marija BURBIENĖ

smanekeno (jų turi kelių dydžių), 
įkėlė į internetą. Pasipylus prašy-
mams naujus savo darbus, audinių 
pavyzdžius paskelbė feisbuko pus-
lapyje „Kristy Sewing“ ir pradėjo 
bendrauti su moterimis.

Mamos siunčia matmenis, para-
šo, kokios kepurės norėtų. Vienoms 
labiau patinka tokios, kurios dengia 
petukus, kitoms – priglundančios 
prie kaklo. Užsienyje – Airijoje, An-
glijoje, Norvegijoje – gyvenančios 
lietuvės vis pageidauja Trispalvės 
spalvų kepurėlių, ypač prieš lietu-
viškas šventes. Visa bėda, kad gana 
dažnai audinius pasitaiko gauti visai 
ne tokių atspalvių, kokie nurodyti 
kataloguose. Taip susikaupė pilna 
spinta audinių, iš kurių net nesinori 
siūti. 

– Kiekvieną darbą kuriu su 
užsidegimu, kaskart improvizuoju. 
Nors iškarpa viena, bet kepurės 
visos skirtingos. Pasiūti tokią pat 
neįmanoma. Kai atšąla oras, visoms 
mamoms iškart reikia kepurių, pa-
sipila žinutė po žinutės. Nesiuvu iš 
anksto, nes žinau, kad galima turėti 
nors ir 100 kepurių, bet mama pa-
prašys būtent tokios, kokios nėra, 
– juokiasi Kristina. O norėdama 
pradžiuginti vaikutį, prie tvarkingai 
paruoštos kepurės su firminiu lipdu-
ku ji prideda saldainių.

Nuotraukos iš 
Kristinos TOMAŠEVIČIENĖS 

asmeninio albumo

Rankų  darbo  muilas  –  kvapnus  ir  žydintis 

Kalvarijietės Evelijos Didvalie-
nės pagamintas muilas ne tik kvepia, 
bet ir žydi, o spalvingomis muilo 
gėlėmis žmonės puošia namus ir 
prausiasi. 

– Esu meno, kūrybos žmogus, 
todėl seniai, gal prieš dešimtmetį, 
užgimusi mintis susikurti kažką 
tokio, išskirtinio, ilgai nedavė ra-
mybės. Vis dėlto – iki savitos kūry-

bos ir gamybos 
proceso tiesiog 
reikėjo priaugti, 
– sako Evelina, 
viena aktyviau-
sių Kalvarijos 
teatro „Titna-
gas“ ir vaikų bei 
jaunimo klubo 
„Arka“ narių.

Pernai šei-
moje atsiradus 
m e r g y t e i  i r 
Evelinai išėjus 
jos auginimo 
atostogų, trum-
pomis poilsio 
minutėmis jos 
m i n t y s e  v i s 
šmėstelėdavo... 
muilas.

– Nuo pat 
p a a u g l y s t ė s 
nemėgau dušo 
želės ar kitokių 
pirktinių kūno, 
plaukų priežiū-

ros priemonių. Tad vis kirbėjo min-
tis sukurti kažką tokio, kad patiktų 
ir tiktų pagal odos tipą. O pamačiusi 
internete rankų darbo muilą pradė-
jau gilintis, kaip jį – paprasto muilo 
gabalėlį – padaryti ne tik kokybišką, 
bet ir menišką, – pradžią prisimena 
Evelina.

Dabar ji ir kitiems gali papa-
sakoti, kaip iš specialaus muilo 

Atvėsus  orui,  geriausias  draugas  –  kepurė 
noro, nei laiko sėdėti prie mezginio 
nebuvo. Tik kai gimė dukra Mantilė, 
jauna mama pagalvojo, jog būtų 
visai gražu pačiai nunerti mergaitei 
krikšto rūbelius. 

– Ir man pavyko, – dar dabar 
džiaugiasi Kristina, planuojanti, 

kad ir į pasaulį besibeldžiančiam 
leliukui (kai kalbėjomės, moteris 
skaičiavo dienas iki antro vaikelio 
gimimo) tokiai pat progai ji ir vėl 
pati paruoš rūbelius.

Kai Mantilei suėjo dveji metai ir 
jai vis dažniau reikėjo puošnių, be 
abejo, nematytų, rūbelių karnava-
lui, vaikų šventėms, Kristinai šovė 
mintis, kad reikėtų pabandyti siūti. 
Pamačiusi skelbimą apie Marijam-
polės kolegijoje organizuojamus 
siuvėjų kursus, vyro paskatinta ji 
jau kitą dieną į juos nuėjo ir pirmą 
kartą sėdo prie siuvimo mašinos. 
Pajutusi, kad siūti patinka, nusipirko 
siuvimo mašiną, po poros mėne-
sių – „overloką“ kraštams apsiūti. 
Parsisiuntusi internetu ir paprašiusi 
profesionalios siuvėjos iškarpų, 
pradėjo siūti dukrai, o paskui ir sau 
sukneles, tunikas, kostiumėlius. 
„Suknelei svarbu krūtinės linija, 
o apačią improvizuoju: pasiuvu ir 
laisvai krentančiu sijonu, ir klostuo-
tu, papuošiu raukiniais, įvairiomis 
detalėmis“, – atrodytų nelengvą 
darbą taip paprastai „išlukšteno“ 
Kristina.

O paskui prasidėjo kepurės! 
Pirmas kepuraites Kristina, žinoma, 
pasiuvau savo mergaitei. Siuvo jas 
visokias: ir su skyle pakaušyje – 
kasai ištraukti, ir puoštas meškino, 

lapės kailiuku, kiškio, meškino 
ausytėmis. O kai pažįstama paprašė, 
kad Kristina jos vaikeliui pasiūti prie 
ausų prigludusią, kaklą dengiančią 
kepuraitę, prasidėjo kepurės-šalmai: 
spalvingos, minkštos, nespaudžian-
čios ir negraužiančios kepurės iš tri-
kotažo su pliušo pamušalu, puoštos 
ausytėmis, kaspinėliais, kutais. 

Iš pradžių pasiūti vieną kepurę 
Kristina užtrukdavo kelias valan-
das, dabar – apie pusvalandį. Vyro 
įmonėje buhaltere dirbanti moteris 
siuva tik savaitgaliais. „Sekmadie-
nis – šeimai, o šeštadienis – kepurių 
diena“, – juokiasi ji. Per sezoną jų 
pasiuvo apie 100. Mažiausia klientė 
– 2 savaičių mergaitė, vyriausias – 
jos tėtis, kuriam kepurė labai praver-
čia dirbant miške. Dviejų sluoksnių 
kepurė sujungiama trikotažo juoste-
le „Ribb“, tinkančia apsiūti ir kaklo 
iškirptes, rankogalius, kišenes ir kt. 
Taip kepurė gerai priglunda prie vei-
do, kraipant galvą neišlenda ausys, 
vėjas ir šaltis nežnaibo skruostų. 

Pamačiusios Kristinos kepu-
res draugės prašė pasiūti dovanų 
giminaičių, draugių vaikučiams, 
močiutės – anūkams, bet vis dėlto 
daugiausia norinčių buvo saugiai ir 
patogiai aprengti saviškius. Įsisuku-
si į kepurių siuvimą Kristina keletą 
modelių, nufotografavusi juos ant 

Evelina Didvalienė ilgai brandino mintį, kaip pa-
čiai pasidaryti ne tik kokybišką, bet ir menišką muilą, 
ir jai pavyko.

dėlto kartu ir pripažino, jog tobulėti 
visada yra kur, ir palyginus su dabar 
pagaminamais pirmasis darbelis 
gerokai skiriasi.

– Gaminant svarbiausia paisyti 
saugos taisyklių ir žinoti proporci-
jas, – pastebi Evelina. – Vaikus ar 
suaugusiuosius per gimtadienius, 
kolektyvų šventes ar valandėles 
vaikų socialinės globos namuose 
supažindindama su suvenyrinių 
muilų gamyba nedemonstruoju 
karšto gamybos būdo, nes galutinio 
rezultato negautume. Atsivežu jau 
gatavą produktą, kad parodyčiau 
skirtumą tarp gaminamo vienaip 
ir kitaip.

Muilo pagrindo nusipirkti gali-
ma specializuotose parduotuvėse, 

o štai eterinius aliejus moteris 
parsisiunčia iš užsienio – Anglijos, 
Prancūzijos. Netgi labai mažos 
koncentracijos aliejaus pakanka, 
kad pajustum aromatą. Eteriniai 
aliejai labai stipriai veikia žmogaus 
organizmą: kovoja su bakterijomis 
ir virusais, stiprina imunitetą, didina 
atsparumą stresui, gerina medžiagų 
apykaitą, todėl kiekvienas renkasi 
sau priimtiniausią. 

Muilui virti naudojami auga-
liniai aliejai (avokadų, abrikosų 
kauliukų, alyvuogių) pasižymi švel-
nesne faktūra, neturi aštraus kvapo, 
gerai tirpina eterinius aliejus, todėl 
idealiai tinka aromatinių mišinių 
gamybai. 

(Nukelta į 5 psl.)

Spalvingais, kvapniais žiedais, burbulais, rutuliukais galima pa-
puošti vonios kambarį arba tiesiog… nusiprausti.
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Nelaimės ir nuostoliai, kaip 
sako liaudies išmintis, po vieną 
nevaikšto. Neaplenkia jie ir Suval-
kijos gyventojų – per devynis šių 
metų mėnesius draudimo bendrovė 
BTA čia užfiksavo beveik 700 būsto, 
turto ir automobilių suniokojimo 
atvejų. Už juos BTA gyventojams 
atlygino 0,38 mln. eurų nuostolių. 
Po šiais skaičiais slepiasi skaudžios 
nelaimės, įvykusios Marijampolės, 
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių, 
Kalvarijos miestuose ir rajonuose.  

Vien Marijampolėje dėl žalos 
atlyginimo į BTA šiemet kreipėsi 
257 gyventojai, bendra jų patirtų 
nuostolių suma viršijo 125 tūkst. 
eurų.  

Dominuoja automobiliai, 
stiprėja gamtos stichijos

„Daugiau nei 80 proc. Suval-
kijoje užfiksuotų draudimo įvykių 
susiję su transporto priemonių 
apgadinimu. Šiame regione atlygi-
nome per 300 žalų pagal vairuotojų 
civilinės atsakomybės draudimą, 
beveik 250 žalų – pagal KASKO 
draudimą. Tačiau šiemet labai dažni 
buvo ir būsto, buitinės technikos 
ar specialios įrangos sugadinimo 
atvejai“, – sakė draudimo bendrovės 
BTA Žalų reguliavimo departamen-
to direktorė Karolina Karpova.

Gyventojų turto šiemet negailėjo 
ir gamta – vasarą tropinius karščius 
keitusios liūtys, žaibai ir vėtros 
pridarė nuostolių ne tik ūkinin-
kams. Gamtos jėgų nulemtų įvykių 

šiemetinę vasarą BTA užfiksavo 
penktadaliu daugiau nei pernai. 

„Pasitaikė itin skaudžių atve-
jų, kai dėl vasaros liūčių ir krušų 
žmonės tiesiogine to žodžio prasme 
liko be stogo. Draudimo išmokos 
tokiais atvejais šeimoms tampa 
rimta paspirtimi – padeda atsitiesti 
finansiškai, pasijausti saugiau. 
Tačiau nelaimės atneša ne tik fi-
nansinę žalą – suniokotas turtas 
reiškia stresą, papildomas laiko 
sąnaudas remontuojant ar įsigyjant 
naują turtą. Todėl visada gyventojus 
raginame būti atidžius, maksimaliai 
rūpintis kilnojamojo ir nekilnojamo-
jo turto apsauga“, – sako Karolina 
Karpova.

Labiausiai bijoma 
vagysčių ir gaisrų

BTA inicijuotų tyrimų duomeni-
mis, gyventojai iš visų galimų nelai-
mių labiausiai baiminasi vagysčių, 
gaisrų ir eismo įvykių. „Spinter 
tyrimų“ atlikta apklausa parodė, 
kad 72 proc. gyventojų transporto 
avarija sukeltų didžiulį stresą, o 71 
proc. žmonių didžiulių išgyvenimų 
patirtų vagystės atveju.

Tuo tarpu ilgesniam laikui pa-
likę namus, 51 proc. gyventojų 
nerimauja dėl galimo įsilaužimo, 
49 proc. – dėl gaisro. 

Šaltuoju sezonu – 
ugnies rizika

„Natūralu, kad labiausiai bijome 
to, kas, regis, mažiausiai priklauso 

Suvalkijoje  BTA  šiemet  gyventojams  atlygino  
beveik  400  tūkstančių  eurų  nuostolių

nuo mūsų pačių. Kita vertus, nors 
vagių ar kitų piktadarių elgesį prog-
nozuoti sunku, tačiau tinkama būsto 
apsauga, signalizacija ar tiesiog 
bendruomeniška kaimynystė net 
ir vagysčių atvejais dažnai padeda 
sumažinti nuostolius. Užkirsti kelią 
dažnai galime ir gaisrui, prieš tai tin-
kamai pasirūpinę šildymo įrenginių, 
inžinerinių sistemų, kaminų prie-
žiūra – tai ypač svarbu šiuo metu, 
šildymo sezono pradžioje“, – sako 
BTA departamento vadovė.

Pasak BTA atstovės, tinkamai 
rūpinantis būsto, automobilių ar 
kito turto apsauga vis dėlto būtina 
neužmiršti ir draudimo – nelaimės 
atveju draudimo išmoka padeda 
atsitiesti bent finansiškai.

„Per devynis šių metų mėnesius 
dėl patirtos žalos į mus kreipėsi 
beveik 17 tūkst. šalies gyventojų, 
kuriems jau išmokėjome beveik 10 
mln. eurų. Marijampolės gyventojus 
mielai kviečiame užsukti į BTA 
atstovybę, kur padėsime pasirū-
pinti finansine automobilio, būsto 
ar kito turto apsauga“, – sako BTA 
ekspertė.

mas, su kuriomis teismai susidūrė 
ir susiduria Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare. Susirinkusiems buvo 
įdomu sužinoti, kur nagrinėjamos 
skyrybų ir vaiko buvimo vietos 
nustatymo bylos, kai tėvai gyvena 
skirtingose Europos Sąjungos šalyse 
ar vienas – Europos Sąjungoje, o 
kitas, pavyzdžiui, Baltarusijoje. Įdo-
mios informacijos teisėja pateikė ir 
apie problemas, kylančias dėl gyvy-
bės langeliuose paliktų ir įvaikintų 
kūdikių biologinių tėvų bandymų 
juos susigrąžinti, taip pat apie lytį 
pakeitusių asmenų asmens duomenų 

(Pabaiga. Pradžia Nr. 125)
Darbo pradžia – 1977-ieji
Marijampolietis priemiestinių 

reisų vairuotojas Vincas Kemėžis 
yra seniausiai dirbantis Marijam-
polės autobusų parke darbuotojas. 
Darbo pradžią jis skaičiuoja nuo 
1977 metų. 

Iš Padovinio apylinkių kilęs 
vyras į Marijampolės autotransporto 
įmonę atėjo turėdamas ekskavato-
rininko specialybę. Netrukus jam 
vadovybė pasiūlė pasimokyti ir įgyti 
teisę vairuoti sunkvežimius, autobu-
sus. Vincas šia proga pasinaudojo.

Pradžioje jis gavo vairuoti sunk-
vežimį, vežti krovinius. Ir dabar 
prisimena, kaip tekdavo iš Kazlų 
Rūdos į Šilutę gabenti plokštę, o 
po to su kroviniu važiuoti dar į 
Klaipėdą. Galiojo taisyklė, kad be 
krovinio važiuoti negalima. Tad 
jeigu nespėjai iš Klaipėdos į Kauną 
susiorganizuoti kokį nors krovinį, 
turėdavai likti nakvoti. Nakvodavo 
vairuotojai tiesiog sunkvežimiuose, 
tad toks darbas Vincui nepatiko. 
Atsiradus galimybei jis sėdo prie 
autobuso vairo.

Iš pradžių važinėjo miesto au-
tobusais, vėliau priemiesčio, o po 
to ir tarpmiestiniais. Vairuotojas 
prisimena, kaip šaltomis žiemomis 
autobusai „Ikarus“ stovėdavo už-
vestu varikliu per naktį, kad degalai 
neužšaltų... Kitus šildydavo specia-
liu karštą orą pučiančiu įrenginiu. 
Dar į atmintį V. Kemėžiui įstrigo, 
kad autobusai LAZ labai traukda-
vo dulkes. Tad žiemą, važiuojant 
sausu žvyrkeliu, autobusas būdavo 
pilnas dulkių, papurčius galvą nuo 
plaukų pasklisdavo dulkių debesis. 
Tekdavo važinėti po visą Marijam-
polės rajoną, kur didžioji dalis kelių 
tuomet buvo žvyrkeliai. 

Sulaukęs naujo autobuso vai-
ruotojas jau riedėjo tarpmiestiniais 
reisais. Vyras juokauja neišvengęs 
tarnybinio romano. Žmoną išsirinko 
iš keleivių. Būsimoji žmona Vinco 
vairuojamu autobusu važinėdavo į 
tėviškę, taip ir susipažino. 

Vyras prisimena, kad tarpmiesti-
nius maršrutus vairuotojai mėgdavo. 
Uždarbis geras, daugiau pamatyti 
galima ir lauktuvių visokių parsi-
veždavo. Pavyzdžiui, iš Druskinin-
kų, Panevėžio veždavosi šampaną, 
nes Marijampolėje šio gėrimo 
nebūdavo. Visgi labiausiai Vincui 
patikdavo užsakomieji maršrutai, 
ekskursijos – taip išvažinėta Ukrai-
na, Latvija, Estija, Rusija, Baltarusi-
ja. Ekskursijas rengdavo ekskursijų 
biuras, kartu keliaudavo gidas, tad 
kelionės būdavo įdomios. 

„Daug kartų buvome Lenin-
grade, dabartiniame Peterburge, ir 
man labai patiko šis miestas. Buvo 
keista matyti užsieniečius, jie labai 
išsiskirdavo iš minios, taip pat gat-
vėse važinėjančius užsienietiškus 
automobilius. Pas mus viso to dar 
nebuvo. Taip pat ne kartą turistus 

vežiau į Saremos salą Estijoje. Iš-
važiuodavome savaitei. Tuo metu 
buvau jaunas vairuotojas, tad labai 
vertinau galimybę pamatyti pasau-
lio, praplėsti akiratį“, – pasakojo V. 
Kemėžis.

Lygindamas darbą tada ir dabar 
jis sako, kad tai nepalyginami da-
lykai – kaip diena ir naktis. Darbo 
sąlygos dabar nepalyginti geresnės, 
tik tada viską atsverdavo jaunystė. 
„Autobusai dabar nauji, jų valdymas 
visai kitoks, daug lengvesnis. Nei 
pačiam remontuoti, nei plauti nerei-
kia. Iš tų jaunystės laikų pasigendu 
žmonių nuoširdumo, supratingumo. 
Tada visi buvo daug draugiškesni, 
pakantesni. Ne tik keleiviai, bet 
ir aplinkiniai. Jeigu autobusas 
įklimpdavo kur, vietiniai neprašomi 
atskubėdavo į pagalbą“, – prisiminė 
vairuotojas.

Keleivių pilni autobusai
Algimantas Pušinaitis Mari-

jampolės autobusų parke dirba 
nuo 1979 metų. Grįžęs iš armijos 
vyras įgijo vairuotojo specialybę ir 
atėjo dirbti į autotransporto įmonę. 
Pradėjo vairuoti sunkvežimį, po to 
lankė kursus Kaune, kur gavo teisę 
vairuoti autobusus. 

Kaip ir visi vairuotojai iš pra-
džių jis važinėjo miesto autobusais. 
Pirmas jo vairuotas autobusas 
buvo LAZ. Dirbo pamainomis, nes 
tekdavo pradėti anksti – nuo 5 val. 
ryto, ir taip iki 13 val. Kita pamaina 
prasidėdavo nuo 13 val. ir tęsdavosi 
iki pusės pirmos nakties. Keleivių 
būdavo daug, nes nuosavų automo-
bilių mieste mažai kas turėjo. 

„Gyvenau 54 butų name, o 
aikštelėje stovėdavo vienuolika 
automobilių. Dabar kiekvienam 
butui tenka po kelis“, – pasakoja 
Algimantas. Po dvejų metų važinė-
jimo miesto autobusais jam pasiūlė 
priemiesčio reisus. „Važinėdavome 
po visą Marijampolės rajoną, pa-
siekdavome atokiausius kaimus: 
Liubavą, Plutiškes, Agurkiškes. 
Kartą ankstų rytą į Agurkiškes be-
važiuodamas paklydau ir nuriedėjau 
iki Kauno rajone esančio Ežerėlio 
kaimo“, – prisiminė vairuotojas. 
Jis pasakoja, kad vairuotojus prieš 
reisus tikrindavo medicinos seselė. 
Jeigu pajusdavo alkoholio kvapą ar 
įtardavo, kad vairuotojas išgėręs, 
tekdavo pūsti į stiklinę. Ji tarnavo 
vietoj alkotesterio. Seselės rūpinda-
vosi ir vairuotojų sveikata.

Pasak A. Pušinaičio, sunkiausi 
laikai autotransporto įmonei prasi-
dėjo, kai Rusija paskelbė Lietuvai 
blokadą. „Per mėnesį dirbdavome 
tik septynias dienas, nes nebuvo 
degalų, – prisimena Algimantas.

(Nukelta į 12 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Ketvirtadienio popietę Marijam-
polės Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos konferencijų salėje buvo 
surengtas kitų šalies miestų biblio-
tekų lankytojams jau tradicija tapu-
sios akcijos „Teisėjas bibliotekoje“ 
renginys. Su bibliotekos lankytojais 
bendravo Marijampolės apylinkės 
teismo pirmininkas Laimondas 
Noreika ir šio teismo Marijampolės 
rūmų teisėjos Ingrida Navickienė ir 
Rūta Neveckienė. 

Marijampolės apylinkės teismo 
teisėjus ir renginio iniciatorę teismo 
raštinės skyriaus patarėją Giedrę Ar-
bačiauskaitę susirinkusiam jaunimui 
pristatė Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
Vaida Juselytė. 

Su teismų sistema, teismų veikla 
supažindino teisėja I. Navickienė. Ji 
susirinkusiems taip pat paaiškino, 
kur ir kaip galima pradėti civilinę 
bylą, supažindino su reikalavimais, 
kurie keliami asmenims, norintiems 
tapti teisėjais, taip pat paaiškino, 
kokį kelią pretendentams į teisėjus 
tenka nueiti, kol juos Prezidentas 
paskiria eiti šias atsakingas pa-
reigas. 

Teisėja R. Neveckienė jaunimui 
papasakojo apie iššūkius ir proble-

Apie  teismų  darbą  –  iš  pirmų  lūpų

Teisėja I. Navickienė paaiškino, kad į teismą galima kreiptis ir 
elektroniniu būdu.

Marijampolės jaunimas po susitikimo teisėjams pateikė klausi-
mų.

pakeitimą ir dokumentų išdavimą 
teismo keliu, apie nesusituokusių, 
bet drauge gyvenančių asmenų turto 
dalybas. Buvo įdomu išgirsti ir apie 
problemas, kurių iškyla dėl vienos 
lyties partnerių drauge užgyvento 
turto dalybų ar paveldėjimo. 

Daug metų Marijampolės kri-
minalinėje policijoje dirbęs ir jai 
vadovavęs, o dabar jau 20 metų 
teisėju dirbantis teismo pirmininkas 
teisėjas L. Noreika trumpai pristatė 
baudžiamosios teisės atsiradimo 
pagrindus, paaiškino, kada atsiranda 
baudžiamoji atsakomybė, taip pat 
apžvelgė baudžiamųjų bylų nagri-
nėjimo ypatumus pirmos instancijos 
teisme, kasacinių ir apeliacinių bylų 
procesus. Renginio dalyviams buvo 
įdomu sužinoti, kad viešuose admi-
nistracinių, civilinių ir baudžiamųjų 
bylų procesuose gali dalyvauti ir 
juos stebėti su nagrinėjamomis 
bylomis visiškai nesusiję asmenys. 
Svarbu, kad jiems jau būtų sukakę 
16 metų. 

Baigiantis renginiui teisėjai 
atsakė į susirinkusiųjų klausimus, 
o paskui apžiūrėjo renovuotą ir 
pertvarkytą biblioteką.

Birutė MONTVILIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Autobusuose  –  senos  
istorijos  ir  gyvenimai  (II)

Algimantas Pušinaitis prisi-
mena, kad prieš daugelį metų 
autobusų vairuotojai irgi gauda-
vo uniformas – buvo tokie pilki 
paltai.

Vincas Kemėžis dabar mieliau 
važinėja priemiestiniais reisais.

Užs. 1229.
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Nors šilumos suvartojimas 
mažėja, šilumos tinklų sistemos 
išlaikymo kaštai nesikeičia, tad sa-
vivaldybėms svarbu investuoti į jos 
atnaujinimą, kad šilumos energijos 
kaina nepradėtų augti. Miestuose, 
kuriuose atnaujinta apie trečdalis 
daugiabučių, šilumos energijos 
suvartojimo mažėjimas jaučiamas 
miesto lygmeniu. Plačiau apie 
renovacijos naudą ir jos keliamus 
iššūkius dalijasi modernizavimą 
vykdančių rajonų atstovai. 

„Pastebima, kad sparti daugia-
bučių renovacija daro įtaką šilumos 
kainoms, savivaldybėms tampa 
svarbu derinti pastatų atnaujinimą 
kartu su šilumos tiekimo sistemų 
modernizavimu. Stengiamasi su-
mažinti veikiančių šilumos ener-
gijos gamybos įrenginių kiekį, 
yra įrengiami mažesnės galios 
įrenginiai, atnaujinami vamzdynai 
– viskas darome dėl siekio mažinti 
šilumos nuostolius trasose. Dėl 
to yra pereinama prie plastikinių 
vamzdžių, žemesnės temperatū-
ros režimų ir pan.“, – pasakoja 
Kęstutis Vaitukaitis, Savivaldybių 
asociacijos energetikos komiteto 
pirmininkas.

Jo teigimu, plačiausiai paplitusi 

Renovacijai  vis  labiau  įsitvirtinant  
miestuose  savivaldybės  investuoja  

į  šilumos  tiekimo  sistemų  atnaujinimą

priemonė kompensuoti mažėjantį 
šilumos energijos poreikį – šilumos 
trasų atnaujinimas. Taip pat bai-
giantis biokuro katilų nusidėvėjimo 
laikotarpiui savivaldybės planuoja 
investuoti į atsinaujinančius ener-
gijos šaltinius: saulės energiją, 
aplinkos ir atliekinę šilumą.

 
Planuoja atsinaujinti

Birštono savivaldybės merė 
pasakoja, kad nuo 2013 m. čia 
buvo renovuoti 29 ir šiuo metu 
yra atnaujinami 3 daugiabučiai, o 
sumažėjusį šilumos poreikį juose 
kompensuoja išaugusi sanatorijų 
ir SPA centrų paklausa šiluminei 
energijai. Nors situacija palanki ir 
šilumos poreikis išlieka pastovus, 
savivaldybė planuoja investuoti į 
šilumos tinklų būklę.

„Mūsų planuose – dviejų senų 
neekonomiškų ir nepatikimų van-
dens šildymo biokuro katilų keiti-
mas į modernius, turinčius šilumos 
reguliavimo diapazoną. O šilumos 
trasų taškuose, kur šilumos sunau-
dojimas vasaros metu būna nedi-
delis, ateityje montuosime saulės 
kolektorius ir šilumos siurblius“, 
– planais dalijasi Nijolė Dirginčienė, 
Birštono savivaldybės merė. 

Gyventojai jungiasi 
prie centralizuotų tinklų
Anot Gintaro Versecko, Birš-

tono šilumos tinklų direktoriaus, 
šiluminės energijos poreikį didina 
ir aktyvėjantis gyventojų jungimasis 
prie centralizuotų šilumos tinklų: 
„Gyventojai, anksčiau atsijungę 
nuo centrinio šildymo, sugrįžta. 
Vieni iš jų – renovuotų daugiabučių 
gyventojai.“

Ši tendencija pastebima ir Drus-
kininkų savivaldybėje – anot Lino 
Urmanavičiaus, Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojo, ryškus 
suvartojamos šilumos mažėjimas 
nepastebimas dėl augančio vartotojų 
skaičius. Tačiau savivaldybė vis tiek 
atnaujina šilumos tinklus: „Pirme-
nybę teikiame seniausiai įrengtiems 
magistraliniams šilumos tinklams 
ir šilumos tiekimo vamzdynams 
naujiems vartotojams.“

Kvartalinė renovacija
Renovuotų daugiabučių skai-

čiui šalyje augant, savivaldybėms 
svarbu derinti renovacijos apimtis ir 
geografiją su infrastruktūros moder-
nizavimu, o šilumos kainų augimą 
stabilizuoti padės kompleksinis 
veiksmų planas –  Kvartalų energinio 
efektyvumo didinimo programos, 
kurių metu atnaujinami ne pavieniai 
pastatai, o grupės daugiabučių, kartu 
su šaligatviais, žaliosiomis zonomis 
ir inžinerine infrastruktūra. Šiuo 
metu savivaldybių Kvartalų energi-
nio efektyvumo didinimo programas 
yra pasirengusios daugiau kaip pusė 
Lietuvos savivaldybių.

Užs. 1217.

Renovacija Lietuvoje.  Nuotrauka iš BETA archyvo

Per pastaruosius metus Lietuvoje buvo renovuota daugiau nei 2300 daugiabučių, šiuose 
pastatuose įgyvendintos kompleksinės energiją taupančios priemonės (sienų ir stogų šiltinimas 
ar šildymo sistemų modernizavimas). Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) skaičiuoja, 
kad vidutiniškai renovuotame daugiabutyje energijos sutaupoma 50–60 proc. Miestuose at-
naujinus didžiąją dalį daugiabučių šilumos poreikis ženkliai sumažėja. 

Tik subrendęs karštuoju būdu pagamintas muilas yra tinkamas 
naudoti.

Draugei, kolegei, mamai...

Rankų  darbo  muilas  –  
kvapnus  ir  žydintis 

(Atkelta iš 3 psl.)
Apie kvapų poveikį fizinei ir 

emocinei žmogaus savijautai Eveli-
na mokosi aromaterapijos kursuose 
Kaune, Druskininkuose, tad ir 
kvapniais muilais besidominčioms 
moterims negaili patarimų. Da-
lyvaudama mugėse ar proginėse 
šventėse Evelina sako pajutusi, kad 
dabar ant bangos levandų kvapas, jo 
žmonės ypač dažnai pageidauja.

Įvairių formų ir spalvų muiliu-

kus Evelina pažymi firminiu ženklu 
VšĮ įmonė „Ratu“. Didžiausio su-
sidomėjimo sulaukia puokštė iš 17 
muiliukų – 5 rožyčių, 4 burbulų ir 8 
rutuliukų, kurią vien surišti užtrun-
ka apie valandą. Dar po valandos 
tvirtai sukibusi spalvinga ir kvapni 
kompozicija gali nudžiuginti net ir 
labai išrankią moterį.

Ričardo PASILIAUSKO 
nuotraukos

Iki lapkričio 3 dienos Magdale-
nos Birutės Stankūnienės menų ga-
lerijoje veikia dailės paroda „Baltas 
kambarys. Mizantropinės vaišės“. 
Turėjusieji progos ją aplankyti 
pripažins, kad ekspozicija kaip reta 
vientisa ir solidi, o besidomintieji 
dailės vyksmu dar gali spėti joje 
apsilankyti. 

Penki ryškūs, iš pirmo žvilgsnio 
lyg ir skirtingi autoriai – Monika 
Furmana, Daiva Kairevičiūtė, Miglė 
Kosinskaitė, Meda Norbutaitė ir Ro-
mualdas Petrauskas – tarsi pasakoja 
vieną istoriją: apie žmogų ir žmoniją 
plačiąja prasme... O kaip kiekvienas 
traktuos šį pasakojimą, priklauso 
nuo to, kokį atgarsį kiekvieno sielo-
je ras kūrėjų skleidžiama žinia. 

Kaip ir ankstesnės Luanos Ma-
sienės organizuotos „Balto kamba-
rio“ parodos ši irgi atsirado iš jos 
leidžiamo žurnalo puslapių. 

(Nukelta į 12 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka 

Pa
ro

do
s „Mizantropinės  vaišės“  Baltame  kambaryje...

Luana Masienė ir Vilma Kilinskienė (dešinėje) susirinkusiems 
pristatė penkių garsių darbų autorių ekspoziciją kaip vientisą kūrinį. 
„Pažvelkime į žmoniją, kuri artėja prie susinaikinimo. O gal prie 
naujos pradžios?“ – klausia Luana.

Šriftas- Bonodi MT Condensed 

Draugystės g. 14a, Marijampolė
Tel.: (8 343) 68026, 8 650 59933

www.rimbalda.lt

Baldų salone „Rimbalda“:
atnaujinta ekspozicija
didelis lietuviškų (ir ne tik) minkštųjų baldų pasirinkimas.

Naujas bendrovės „Grafų baldai“ gaminys – minkštas kampas „Lo-
renzo“. Tai madingas ir elegantiškas svetainės baldas, turintis patalynės 
dėžę ir patogią miegamąją dalį.

Užs. 1230.
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Pijaus  Lazankos  nuotykiai           (Pradžia Nr. 64)
Po karo Volfas Vilenskis baigė 

M. Frunzės karo akademiją Mask-
voje.

– Tamsta pulkininke, – kartą 
oficialiai kreipėsi Lazanka.

– Klausau.
– Ar batalionas ne per mažas 

karinis junginys, kad jo vadui būtų 
suteiktas Tarybų sąjungos didvyrio 
vardas? – akiplėšiškai paklausė.

Pulkininkas Vilenskis ramiai 
atsakė:

– Priguliau geram pusdieniui 
pirmu numeriu prie sunkiojo kul-
kosvaidžio „Maksimo“ ir, matyt, 
neblogai padirbėjau, kad vadovybė 
pastebėjo.

– Aaa... – nutęsė Lazanka.
– Jūsų manymu, bataliono vadas 

tiktai rėkauti moka?
Lazanka kažką mėgino sakyti, 

paskui tik pasiraivė, sukeldamas 
mums gardaus juoko.

1959 metų pavasarį pulkininkas 
Vilenskis nutarė praktiškai patikrinti 
mūsų karinės topografijos žinias. 
Pratybų tema – „Žygis pagal azi-
mutą“, todėl paskirstė mus grupėmis 
po tris. Grupių vyresnieji  davė 
kompasus, pratybų užduotis ir iš 
centrinių universiteto rūmų (prie 
dabartinės prezidentūros) paleido 
į miestą. Kiekviena grupė turėjo 
nueiti nurodytą maršrutą, o po to, 
jau kitos grupės vadovaujami, visu 
būriu žygiuoti toliau.

Aš, Lazanka ir Henka pakliuvo-
me į vieną grupę. Vilenskis mane 
paskyrė vyresniuoju, todėl davė 
kompasą ir užduotį. Mūsų maršrutas 
buvo paskutinis – Nr. 7.

– Nėra durnių, – išsišiepė La-
zanka, kai mes pirmosios grupės 
vedami iš universiteto, nelyginant 
mustangai pralėkėme Katedros 
aikštę ir atsidūrėme Neries ir Vilne-

lės santakoje, – Skaičiuosiu, matai, 
kilometrus ir plėšysiu tėvo nupirktus 
batus. Žydelis naujų nenupirks.

– Tai ką, sunku paėjėti? – nu-
stebau.

– Nieko sau paėjėti, – vėl išsi-
viepė Lazanka. – Per visą Antakalnį, 
statomą Valakampių žiedą, Dvarčio-
nis, Užupį, gal penkiolika kilometrų, 
jei ne daugiau. O mūsų maršrutas 
juk paskutinis ir pats trumpiausias, 
ką? Nuo Užupio tilto, pro Šventos 
Onos bažnyčią į univerką, tai kokio 
velnio čia nesuprast?

– Baik, iš kur jau viską žinai? – 
susižvalgėme su Henka.

– Užtat, kad žinau. Mynė filolo-
gai, mynė istorikai, mynė ekonomis-
tai ir žurnalistai, mynė ir kiti asilai 
nuo kalniuko, nors fiziką, chemiją, 
matematiką ir mediciną studijuoja 
proto bokštai.

– Tai ką siūlai?
– Įjungt protą. Kiek kartų sakiau, 

kad skysti, jums tik kokią mergą 
priremt. Anuka paskui mane!

Ir patraukėm kairiuoju Vilnelės 
krantu pro Pilies kalną į Jaunimo 
sodą – dabartinį Sereikiškių parką. 
Kavinėje sušveitėme po dešrelę su 
bulkute ir garstyčiomis, atsigėrėme 
arbatos. Laiko į valias, todėl draugai 
pasidavė atrakcionų link, o aš žiū-
riu – dairosi viena. Sėdi ant pilkai 
dažyto suolo ir dairosi. Rasa kapsi 
nuo pavasarėjančių medžių, o ji sėdi 
saulės nutvieksta. Patraukli tokia, 
šviežia, sultinga. Ir linijos aptakios, 
ir bliuzelė skečiasi nuo besikilnojan-
čios jaunos krūtinės. Kad dabar taip, 
tai nesunkiai suprastum, ko sėdi, 
o tada – nusiėmė nuo paskaitų, ir 
jokių kitokių versijų. Prisėsiu šalia, 

pagalvojau.
– Tai gal labas?!
– Chik, – kyštelėjo prie dantukų 

smilių ir daugiau jau nebeatsitrau-
kė.

– Tai sėdim?
– Chik...
– Gražus rytas, ką?
– Gra...
– Ar tik ne Marytė būsi iš Rau-

dono dišliaus koslektyvinio ūkio?
– Chik, chik, chik, – šnypštė 

merga, bet kažkokia šiltesnė, priei-
namesnė tapo.

Kažką paniūniavau apie Eugeni-
ją iš studentiško repertuaro.

Išsiviepė merga, vai kaip išsi-
viepė. Nuo ausies iki ausies. Purto 
galvą, atseit, ji ne Eugenija, o į mane 
vis smailiau ir smailiau. Pataikiau, 
kur reikia, užkibo. Audžiu mintį 
apie pasimatymą, todėl ryžtingai:

– Tai kuo vardu?
– Špėk, – laiko smilių prie dan-

tukų ir šypsosi kreivai.
Trenkė kaip lenta per viršugalvį. 

Pasigirdo, pagalvojau.
– Kaip?
– Špėk.
Tas vienintelis žodelytis išmu-

šė visus merginimo receptorius, 
užleisdamas vietą susidomėjimui 
ir juokui.

– Kaip spėsiu, jei vardų šimtai, 
nors pirmą raidę pasakyk.

– L, – pasakė, bet ne „el“, o 
būtent „L“.

– Laima, Lina, Laura...
– Nešpėjai, – kraipo galvą.
– Liuda, Liucė, Liucija... – toliau 

varau vardus, kuriuos prisiminiau.
– Nešpėjai.
– Tai sakyk, kaip tave vadinti?

– Lekšandra.
– Aleksandra?
– Ne, Lekšandra.
Leidžiuosi iš juoko. Juokiasi ir 

Lekšandra. Abiem smagu, netikėtai 
smagu.

– Tai ką geri, Lekšandra? – dirs-
telėjau į kavinę.

– Špėk.
– Vyną, likerį, limonadą?
– Nešpėjai.
– Tai nors pirmą raidę pasakyk.
– Š.
– Šampaną, ką daugiau?
– Nešpėjai.
– Tada šnapsą?
– Nešpėjai, – lyg pyktelėjo už 

šį žodį.
– Tai ką pagaliau?
– Šitro...
Kvatojau susiriesdamas taip, kad 

vos kvapą atgavau. Netrukus pasiro-
dė draugai. Suėmęs už abiejų žandų, 
pabučiavau Lekšandrai į kaktą, taip 
atsidėkodamas už patirtas nuostabias 
natūralaus juoko akimirkas.

Kiek pamenu, tai pirmas ir pa-
skutinis toks linksmas nuotykis mano 
kavalieriškame gyvenime. Antrą 
kartą panašaus juoko teko apturėti 
vėliau, kai jau buvau vedęs, turėjau 
vaikų. Tada dirbau Anykščiuose. 
Kartą pakeliui važiuodami sustojo-
me Viešintų miestelyje. Vairuotojas 
nubėgo į parduotuvę cigarečių, o 
aš pravėręs „ožio“ dureles sėdėjau 
ir laukiau. Pro šalį praėjo kibiru 
nešina mergina ar jauna moteris. 
Nedidukė, užpakaliukas priplotas, 
didumo sulig posilpnio vyro kepu-
re. Kojelės pamėlusios, iki pusės 
blauzdų užtrauktos storos vilnos 
kojinėmis ir tiek išklypusios į šalis, 

kad įsibėgėjęs taksas ar šiaip koks 
ne per didžiausias lietuviškasis 
lenciūginis, nerdamas pro tarpkojį 
vargu ar užsilaikytų. Taigi paėjusi 
gal penkis metrus priekin stabtelėjo, 
po to atsisuko į mane ir liežuviu 
taškydama seiles prabilo:

– Gražuš danguš, Martynai, tiktai 
ne dėl tavęš!

Vėl grįžtu prie „Žygio pagal 
azimutą“. Stovim ant Užupio tilto 
pasišūkaudami raitome bajerius 
prieš saulutę besišildančioms Dailės 
instituto merginoms, tik staiga lyg iš 
po žemės išdygsta Vilenskis. Nustė-
rom. O jis šiek tiek pakreipęs galvą 
ir nutaikęs nieko gero nežadančią 
šypsenėlę žiūri į mus skvarbiomis 
akimis.

– Tai ką, gudresni už kitus? Nepa-
tiko puikiu oru pasivaikščioti po Vil-
nių ir jo apylinkes? Ką gi, susitiksime 
vasarą Pabradės poligone. Ten viršila 
Burba jus pamokys naktį vaikščioti 
po mišką pagal azimutą, – pasakė ir 
neskubėdamas nuėjo į Užupį pasitikti 
ateinančių studentų.

Kas tas viršila Burba, girdėjom iš 
vyresniųjų studentų. Laiško parašyti 
nemoka, o aukštamokslius vaiko kaip 
šunis. Ir niekam nepasiskųsi.

Buvo gėda ir apmaudu. Nors imk 
ir mesk Lazanką nuo tilto.

Laimei, viršilos Burbos nesuti-
kom, mat pulkininkas Volfas Vilens-
kis jau dirbo Kauno miesto kariniu 
komisaru.

Tai turbūt ir visi šiokios tokios 
plunksnos verti Pijaus Lazankos, 
taip pat ir mano bei kitų studijų 
draugų nuotykiai. Iš esmės tai geras, 
nuoširdus ir draugiškas tas mūsų Pi-
jus. O kaipgi studentui be nuotykių 
gyventi, ką?..

(Bus daugiau)
Povilas IVAŠKEVIČIUS

Nuo  magistralės  matomas  bokštas  –  tiesiog  reklama
Važiuojantys „Via Baltica“ autostrada pastebi, kad ne taip seniai šalia  rezidencijos „Grįžulo ratai“, esančios 

prie magistralės sankirtos su senuoju keliu į Kauną, atsirado kažkas panašaus į Eifelio bokštą. Konstrukcija 
gerai matoma nuo autostrados, tad žmonės ėmė teirautis, ką tai reiškia. Galbūt pastatyta kokia nors proga, gal 
simbolizuoja kokius nors ryšius ar sentimentus Prancūzijai. Taip pat – ar tai nėra neskoninga, visgi – svetimos 
šalies simbolis. 

Štai toks bokštas prie rezidencijos „Grįžulo ratai“ – 
vienos įmonės reklama. Lengvai surenkama konstrukcija, 
savininkų teigimu, stovės apie metus.

Pro pilką rūką, pasipuošęs 
galvą įvairiaspalviais lapais, 
pasikvietęs pilkšvus debesėlius, 
šypsosi rudenėlis, turtingiau-
sias metų laikas daržovėmis, 
vaisiais ir kitu sveiku maistu.

Marijampolės lopšelio-
darželio „Rasa“ „Paukščiukų“ 
grupės vaikučiai daug žino, yra 
geri, protingi ir paklusnūs. Nori 
augti sveiki, dori mūsų šalies 
piliečiai. Norėdami prisiminti ir 
pagilinti savo žinias pasikvietė 
į svečius visuomenės sveikatos 
specialistę, ugdančią sveikatos 
priežiūrą mokykloje, Editą 
Perlibienę. Viešnia pateikė 
jiems naujų žinių apie sveiką 
mitybą. Parodė daug įvairių 
sveiko maisto paveikslėlių 
(magnetinių kortelių). Vaikai 
klausėsi kiekvieno jos žodžio, 
ko nesupratę prašė kartoti. 
Stebėjo, kaip subalansuoti svei-
ką maistą klijuojant maisto 
piramidę. Kiekvienas laiptelis 
– tai sveikata į ateitį. Vieniems 
vaikučiams atrodė, kad taip 
susiklijavo Vilniaus Gedimino 

pilis, bet buvo ir prieštaraujan-
čių, kad labiau panašu į Egipto 
piramides. Po ilgų diskusijų 
radome kompromisą: nesvarbu, 
nes tai – kiekvieno vaizduotės 
vaisius. Svarbiausia, kad suži-
nojo, dar labiau papildė žinias, 
kurios padės augti sveikes-
niems. Laikrodžio rodyklės taip 
greit sukosi, jog net nepastebė-
jome bėgančio laiko.

Padėkoję už naudingas 
žinias, prasmingai, pamokan-
čiai praleistą laiką išlydėjome 
mums tapusią brangią, artimą 
viešnią. Ji pažadėjo kartas nuo 
karto lankyti mus, primindama 
išmoktą naudingą pamoką 
sveikatai ir dar papildydama 
naujomis žiniomis. Išėjus vieš-
niai pasikartojome ką sužinoję, 
vaikai išsirinko patinkančius 
daržovių vardus ir dar ilgai 
žaidė.

Lijana JUOČIENĖ, 
Neringa ULEVIČIENĖ,

lopšelio-darželio 
ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos

Iš  redakcijos  pašto

Sveika  gyvensena  darželyje  „Rasa“

Ankstų rytą pučiant švel-
niam rudens vėjeliui, visi Ma-
rijampolės darželio „Linelis“ 
vaikučiai susirinko į įstaigos 
kiemą. Juos pasitiko linksmai 
nusiteikęs Margas Rudenėlis, 
pasipuošęs įvairiaspalviais me-
džių lapais. Vaikai jį sveikino 
eilėraščiais, dainomis, žaidi-
mais, šoko nuotaikingą šokį 
su skėčiais. Margas Rudenėlis 
visoms grupėms padovanojo po 

didelį maišą spalvingų medžių 
lapų, iš kurių vaikai sukūrė 
nuostabius paveikslus „Sau-
lutė“, „Medelis“, „Grybukas“ 
ir „Obuoliukas“. Kūrybiniai 
darbai papuošė darželio kiemą, 
džiugino praeivius.

Renata RADZEVIČIENĖ,
Daiva RUTKAUSKIENĖ,
„Linelio“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos

Aplankė  Margas  Rudenėlis 

aguoja, kai reklama yra itin neskonin-
ga, tačiau šiam atvejui tai netinka.

Jurgita AUKŠTAITYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

Privažiavus arčiau paaiškėja, kad 
Eifelio bokšto konstrukcija surinkta iš 
medžio, o viršuje plevėsuoja vėliava, 
reklamuojanti vieną stogų konstruk-
cijas gaminančią įmonę.

Susisiekėme su UAB „Rovilta“, 
kuriai priklauso „Grįžulo ratai“, sa-
vininkais. Jų atstovė paaiškino, kad 
bokštas iš tiesų yra vienos įmonės 
reklama. Rezidencijos savininkai 
leido įmonei ją pasistatyti maždaug 
vieneriems metams. 

Neigiamų atsiliepimų savininkai 
sako kol kas negirdėję. Kam nepatin-
ka – galbūt neužsuka. O štai jaunimas 
esą į šį dalyką žvelgia teigiamai – prie 
bokšto netgi specialiai atvažiuoja nu-
sifotografuoti. Kai kurie klientai sako, 
kad rezidenciją dabar lengviau surasti 
– nuo „Via Baltica“ matomas bokštas 
padeda laiku pastebėti reikiamą vietą 
ir jos nepravažiuoti.

Reklama – gana laisvas kūrybinis 
dalykas. Savininkai patikino jokių 
galiojančių reikalavimų nepažeidę. 
Reikiami atstumai nuo autostrados 
išlaikyti. Be to, tai lengva surenkama 
konstrukcija, kurią panorėjus nesunku 
nuimti.

„Įsimylėjusiems nebūtina vyksti 
į Paryžių, gali atvažiuoti iki mūsų ir 
nusifotografuoti prie Eifelio“, – sakė 
rezidencijos atstovė.

Pakomentuoti šią reklamą pa-
prašėme Marijampolės savivaldybės 
Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyriaus vyriausiąją specialistę Vy-
tautą Kmieliauskienę:

„Reklama – gana individualus 
dalykas. Taip, yra reglamentuojantys 
teisės aktai ir savivaldybės patvirtin-
tos taisyklės, tačiau nemanau, kad 

šiuo atveju jie pažeisti, – sakė specia-
listė. – Kai reklama yra kieno nors 
teritorijoje, reikia savininkų sutikimo. 
Šiuo atveju aišku, kad jis yra. Eifelio 
bokštas pateiktas be kokios nors ne-
pagarbos kitai šaliai, priešingai – pa-
statytas jos sim-
bolis, neturintis 
jokios neigia-
mos reikšmės. 
Kit i  niuansai 
– skonio daly-
kas. Kai ką gal 
erzina daug kur 
statomi nykš-
tukai ar kitos 
puošmenos, bet 
žmonėms, ku-
riems tai patin-
ka, neuždrausi... 
Na, o ši reklama 
tvarkinga ir yra 
atokiau magis-
tralės, netrukdo 
matomumo. Di-
desni reikalavi-
mai yra pačiose 
pakelėse stato-
miems didie-
siems stendams. 
Dėl jų turime 
problemų: yra 
aprūdijusių, ne-
tvarkingų, tad 
nuolat ieškome 
s a v i n i n k ų  i r 
raginame susi-
tvarkyti.“ 

V.  K m i e -
liauskienė taip 
pat patikino, kad 
Savivaldybė re-
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6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Klausimėlis. 
8.00 Tėčio reikalai. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Undinėlė“ (pasaka). 
10.00 Gustavo enciklo-
pedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00, 1.50 Pasaulio doku-
mentika. 
13.45 „Puaro“.
15.28, 20.25 Loterija.
15.30, 17.30 Žinios. 
15.45 „Neužmiršti“. 
16.30 Gyvenk be skolų. 
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21.30 „Bloga mergaitė“. 
22.30 „Sutvirtinimas“ (dra-
ma). 
0.10 „Nusikaltimai ir prasi-
žengimai“ (komedija). 

6.45 Animacija.
8.10 „Varlių karalystė 2. 
Nuotykiai užšalusiame 
ežere“ (animacinis). 
9.55 „Laukinių žmonių 
medžioklė“ (komedija). 
12.00 „Roko amžius“ (mu-
zikinė komedija). 
14.25 „Policijos akademi-
ja“ (komedija). 
16.20 Sveikatos namai. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 Šokio revoliucija. 
21.40 „Visi pasaulio pini-
gai“ (biogr. drama). 

6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Klausimėlis. 
7.25 „Rikas, Oskaras ir vai-
duokliai“ (komedija). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28, 20.25 Loterija.
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų kon-
certas. 
17.30 Žinios. 
18.00 „Euromaxx“. 
18.30 Vakaras su Edita. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde. 
23.10 „Ištekėjusi už mafi-
jos“ (komedija). 
0.55 „Krydas, gimęs kovo-
ti“ (drama). 

6.40, 9.00 Animacija.
8.30 Pažinimo klubas. 
9.35 „Dingęs Drakonas“ 
(animacinis).
11.30 „Denis – grėsmė 
visuomenei. Nuotykiai tę-
siasi“ (komedija).
13.05 „Girtas meistras 2“ 
(komedija). 
15.10 „Mis XL“ (kome-
dija). 
17.25 Kelionių panorama. 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Žvėrelių maištas“ 
(komedija). 
21.20 „Taip, mes juodi“ 
(siaubo komedija). 
23.10 „Diktorius“ (kome-
dija). 
1.00 „Pabėgimo planas 2“ 
(trileris). 

6.30, 8.30 Laba diena.
7.30, 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“.
9.00 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
10.05 Brydės. 
10.40 „Kalnų šventovė. Iš-
gyventi Alpėse“ (dok., 1).
11.55 Ekstremalūs išban-
dymai.
12.25 Būk ekstremalas.
12.55 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
14.00 A. Burdenas. Nepa-
žįstami kraštai.
16.00 „Nusikaltimų mies-
tas“.
16.30 Laisvės karžygiai. 
17.00 „Betsafe“–LKL čem-
pionatas. „Rytas“ – „Šiau-
liai“. Tiesiogiai.
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 „Įkaitas“ (veiks-
mo).
0.50 „Košmaras Guobų 
gatvėje“ (siaubo). 

6.30 Animacija.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu gardu. 
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11.00 Misija,  dirbame 
sau.
11.30 „Magiškoji nosis“ 
(komedija).
13.55 „Armijoje“ (kome-
dija). 
15.45 Ekstrasensai. 
17.25„Aplink Lietuvą. 
Žmonės.
18.30 Žinios. 
19.25 „Eurojackpot“. 

19.30 „Turtuolis vargšas“. 
21.00 „Katvės karalienė“ 
(biografinis). 
23.40 „Žudikės maniakės 
užrašai“ (trileris). 
1.25 „Baudžiamasis būrys“ 
(veiksmo).

6.05 Klausimėlis. 
6.20 Duokim garo! 
7.45 Auksinis protas. 
9.00 Auto moto. 
9.30 Pradėk nuo savęs. 
10.00 Į sveikatą! 
10.30 Smalsumo genas. 
11.00 Kultūrų kryžkelė. 
13.00 ARTS21. 
13.30 Lietuviška anima-
cija.
14.20 Dainuoja Č. Ga-
balis.
15.25 Klasikinė kontra-
banda. 
15.50 „Šešėlių frontas. Lie-
tuvos žvalgyba 1918–1940 
m.“
16.30 Mūšio laukas.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu. 
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.40 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 „Į dienos šviesą“ 
(trileris).
23.05 Lilo ir Innomine 
koncertas.
0.35 Dabar pasaulyje. 
1.05 „Dar ne viskas baigta“ 
(drama). 

7.20 „Kovos su bolševi-
kais“.

7.55 „Lietuva XIX–XX a. 
pradžioje“.
8.30, 18.30 „Pasaulis iš 
viršaus“.
9.30 Vantos lapas. 
10.00, 21.30 Kitoks po-
kalbis.
10.30 „Pone prezidente“ 
(1–3). 
12.00 „Lochneso byla“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00, 17.00, 23.00 Laiky-
kitės ten.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.
16.30 „Pasienio apsauga 
XIII–XV a.“ (1, dok.). 
19.00 „Moterų daktaras“.
20.30 „Šviesoforas“. 
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis įtaria-
masis“.

6.50 Marijampolės žinios. 
7.20 Marijampolės savival-
dybės administracija.
7.50 Daktaras Ozas. 
8.50 „Tėvas Motiejus“. 
10.10 Būrėja. 
12.00 Anos Olson recep-
tai.
12.30 „Akloji“. 
13.10 „Didelės svajonės, 
mažos erdvės“. 
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai. 
15.45 „Širdele mano“. 
17.45 Savivaldybės aktua-
lijos ir komentarai.
18.20 Muzikinė vaivo-
rykštė. 
18.35 Marijampolės sa-
vaitė.

19.10 Sveikinimų kon-
certas.
20.00 „Iliuzija“. 
21.00 „Aš gyvas“.
22.45 „Trumano šou“ (dra-
ma). 
0.50 „Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Atpildas“ 
(detektyvas). 

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!
7.30, 16.00 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.
11.00 „Šunys, nepaprastų 
gyvūnų šeima“.
13.00 „Beždžionės. Nepa-
prastų gyvūnų šeima“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Aliaskos geležin-
keliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios. 
22.00 „Dingti per 60 se-
kundžių“ (veiksmo). 
0.20 Aukščiausia pavara.

6.00, 16.00 Džiada Ita-
lijoje.
6.30, 15.30 Menų sala. 
7.00 Animacija.
15.00 Tavo augintinis. 
16.30 Dž. Oliverio patieka-
lai per 15 min.
17.05, 1.10 „Auroros Ty-
garden detektyvai. Ką pa-

sėsi, tą ir pjausi“.
19.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės“.
23.00 „Brangusis Džonai“ 
(melodrama).  

6.00, 10.00 Info diena.
9.30, 13.30 @rimvydas-
valatka.
14.00 Gyvūnų pasaulis.
14.30 KK2.
16.30 KK2 penktadienis.
18.00 Nuo... Iki... 
19.00 Sveikatos namai.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 Šiandien. Po metų.
22.00 Žinios.
23.00 Bus visko.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Vido VIDeO.

6.10, 16.15 „Monstrų vieš-
butis“. 
8.00 „Diena, kai aš su-
grįšiu“. 
10.00 „Devintukai“. 
11.50 „Angelai ir demo-
nai“.
14.30 „Atsitiktinė san-
tuoka“. 
18.00 „Atgal į ateitį I“.
20.10 „Atgal į ateitį II“.
22.15 „Tamsoje“. 
0.10 „Be trūkumų“.

6.45, 9.50, 12.00 Dviračių 
sportas. 
8.00 Automobilių lenk-
tynės.
8.50, 15.05, 18.05, 22.15, 
23.30 Motosportas.
10.50, 13.00, 16.50, 21.00, 

0.50 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 
15.00 Sporto linksmybės.
20.55, 23.20 Sporto nau-
jienos.

8.00, 21.30 Krepšinis. NBA 
„Global“ rungtynės.
10.00 Motokrosas. MXGP. 
Apžvalga.
10.30 Krepšinis. Euro-
lyga. 
12.20 Ledo ritulys. KHL. 
14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manches-
ter City“ – „Aston Villa“. 
Tiesiogiai.
16.50 Futbolas. „West 
Ham“ – „Sheffield United“. 
Tiesiogiai. 
19.20 Futbolas. „Burnley“ 
– „Chelsea“. Tiesiogiai.
23.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.
0.00 Krepšinis. NBA Glo-
bal rungtynės. „Heat“ – 
„Bucks“. Tiesiogiai. 

  
6.00 „Nat Geo“ nuosta-
biausios nuotraukos.
6.25 360 laipsnių kampu.
7.10 Kasyklų karaliai.
8.45 Automobiliai. SOS.
10.15 Superstruktūros. 
11.00 Lūžis.
11.45 Tunų žvejyba.
13.20 Karštoji zona.
18.10 Ebolos karštligė.
19.00, 22.00 Hitlerjugen-
das. Nacių vaikai kariai.
19.45 Jų pačių žodžiais.
21.15 „Tarini“. 6 moterų 
kelionė laivu aplink pa-
saulį.
22.45 Šiaurės Korėjos vi-
duje.

0.20 „Smurto istorija“ (tri-
leris). 
2.10 „Taip, mes juodi“ 
(siaubo komedija). 

6.30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
7.30, 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“.
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Galiūnai. 
10.05 Varom!
10.40 „Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse“.
11.55 Ekstremalūs išban-
dymai.
12.25 Būk ekstremalas.
12.55 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
14.00 A. Burdenas. Nepa-
žįstami kraštai.
16.00 „Nusikaltimų mies-
tas“.
16.30 „Laisvės karžy-
giai“. 
17.00 „Betsafe“–LKL 
čempionatas. „Lietkabe-
lis“ – „Sintek-Dzūkija“. 
Tiesiogiai.
19.30 „Tiltas“.
21.35 „Juodasis sąrašas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Trigubas X. Aukš-
tesnis lygis“ (veiksmo).
1.25 „Košmaras Guobų 
gatvėje“ (siaubo). 

6.00 Sveikatos medis. 
7.00 Animacija.
8.30 Svajonių ūkis. 
9.00 La maistas. 
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
11.00 Svajonių sodai. 
12.00 „Kumba“ (anima-
cinis).
13.40 „Maloningasis vai-

duoklis“ (komedija).
15.45 „Karštos galvos 2“ 
(komedija). 
17.30 „Visi mes žmonės“. 
18.30 Žinios. 
19.30 X faktorius. 
22.00 „Non-Stop“ (veiks-
mo). 
0.10 „Loganas“ (drama).

6.05 Lilo ir Innomine kon-
certas.
7.35 Šimtas. 
7.45 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
9.30 Linija. Spalva. For-
ma. 
10.00 Atspindžiai. 
10.30 Literatūros pėdse-
kys. 
11.00 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Kelias į namus. 
12.30 Mokslo sriuba. 
13.00 Šok su žvaigžde. 
15.00 Šventadienio min-
tys. 
15.30 Brandūs pokalbiai.
16.00 „Euromaxx“. 
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
18.00 Kultūringai su No-
meda. 
18.50 Mūsų miesteliai. 
19.40 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasau-
liai.
22.00 Lietuviška anima-
cija.
23.15 Vilniaus festivalis. 

0.25 „Į dienos šviesą“ (tri-
leris). 

7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 2019 m. „F-1“ čem-
pionatas.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Nauja diena.
12.00 „Pagrindinis įtaria-
masis“.
14.00 Kitoks pokalbis.
15.00 Dekonstrukcijos.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.
16.30 Krepšinio pasau-
lyje.
17.00, 23.00 Laikykitės 
ten. 
18.30 „Pasaulis iš vir-
šaus“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 24/7. 
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Lochneso byla“.

6.50 „Akloji“.
7.20 Pragaro katytė. 
8.20 Daktaras Ozas. 
9.20 „Tėvas Motiejus“. 
10.50 Būrėja.
12.00 Anos Olson recep-
tai.
12.30 Marijampolės savi-
valdybės administracija.
13.00 Sveikatos medis. 
13.45 Muzikinė vaivo-
rykštė. 
14.00 Geroji Naujiena. 
Ligonių pastoracija.
14.35 Marijampolės sa-
vaitė. 

15.10 Sveikinimų kon-
certas. 
15.45 „Širdele mano“. 
17.45 „Akloji“. 
18.50 Būrėja. 
20.00 „Iliuzija“. 
21.00 „Bel Canto“ (dra-
ma).
23.05 „Gimę mylėti“ (dra-
ma).  
1.35 „Trumano šou“ (dra-
ma). 

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Praeities žvalgas. 
10.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 
11.00, 13.00 „Beždžio-
nės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Aliaskos geležin-
keliai.
16.00 „Iš peties“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 „NBA Action“. 
21.30 NBA. „Golden State 
Warriors“ – Oklahomos 
„Thunder“. Tiesiogiai.
0.00 Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai.
1.20 „Dingti per 60 sekun-
džių“ (veiksmo).

6.00, 16.00 Džiada Ita-
lijoje.
6.30 Svajonių ūkis. 
7.00 Animacija.

15.00 Sveikatos medis. 
16.30 Dž. Oliverio patieka-
lai per 15 min.
17.05, 0.55 „Ryto šou pa-
slaptys. Nužudymas me-
niu“ (drama).
19.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Kanados svajonė. 
Viskas iš pradžių“ (dra-
ma). 
22.55 „Midsomerio žmog-
žudystės“.

6.00 Apie žūklę.
6.30 Valanda su Rūta. 
7.30 Bus visko.
8.30, 10.00, 16.00 KK2. 
9.00, 15.00 Sveikatos ko-
das.
11.00 Brydės.
11.30 Pažinimo klubas.
12.00 Vido VIDeO.
14.00, 0.30 Sveikatos na-
mai.
16.30 Gyvūnų policija. 
17.30 KK2 penktadienis.
19.00 Nuo... Iki...
20.00 Gyvenu čia.
21.00 Bus visko.
22.00 Žinios.
23.00 Galiūnai.
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.55 „Tamsoje“. 
8.50 „Be trūkumų“. 
11.00 „Ana Karenina“. 
13.30 „13 rajonas“.
15.05 „Svetimas bilietas“.
17.05 „Atgal į ateitį II“.
19.10 „Atgal į ateitį III“.
2 1 . 2 0  „ 1 2  v e r g o v ė s 
metų“.
23.55 „Antrininkas“.
1.40 „Krudžiai“. 

6.30, 12.00 Dviračių spor-
tas. 
8.45 Motosportas.
9.30, 13.00 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. 
16.30 Motosportas.
20.05 Sporto naujienos.

7.00 Smiginis. 
10.30 Automobilių sportas. 
MotoGP . 
11.50 MotoGP . Australijos 
Moto3 lenktynės.
13.10 MotoGP . Australijos 
Moto2 lenktynės.
14.30 MotoGP. 
15.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Newcastle“ 
– „Wolverhampton“. Tie-
siogiai. 
18.15 Futbolas. „Liverpo-
ol“ – „Tottenham“. Tie-
siogiai. 
20.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.

  
 6.15 Kasyklų karaliai.
7.50 Amerikos nacionali-
niai parkai.
9.25 Priešiška planeta.
10.10 Žmonijos kelionė.
11.50 Tunų žvejyba.
12.35 Milžiniško aštuon-
kojo paieška.
13.25 Išgyventi gentyje.
15.40 Oro uosto saugu-
mas. 
18.00 Dokumentinis fil-
mas.
19.40 Jungtinių Arabų 
Emyratų istorija ir pavel-
das.
22.00 Dokumentinis fil-
mas.
1.10 Automobiliai. SOS.

Sekmadienis, spalio 27 d.

Šeštadienis, spalio 26 d.



TV programos

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

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-
linė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Stilius. 
13.00 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lie-
tuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Užverbuotas“.
0.30 Tėčio reikalai. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Neužmiršti“. 

6.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo poli-
cija“.
10.55 „Rimti reikalai“. 
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 Vido VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminali-
nė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Vokietija 86“.
0.30 Klausimėlis. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė. 

6.00 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo poli-
cija“.
10.55 „Rimti reikalai“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 Vido VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“.

22.30 „Visi nori Nikolės“ 
(trileris).
0.45 „Begėdis“.
1.50 „Visi pasaulio pinigai“ 
(biogr. drama). 

6.35, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.30, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 A. Burdenas. Nepa-
žįstami kraštai.
12.35 „Visa menanti“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
 19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Moter is-Katė“ 
(veiksmo).
23.10 „Įkaitas“ (veiksmo).
1.45 „Juodasis sąrašas“.

6.25 Animacija.
7.55 Svajonių sodai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 Namas. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“. 
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Viktoras Frankenš-
teinas“ (siaubo). 
1.15 „X mutantai“.

6.05 Koncertuoja Vidas 

Bareikis. 
7.05 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animacija. 
8.20 Pradėk nuo savęs. 
8.50, 16.45 „Maistas. Tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Linija. Spalva. For-
ma. 
13.05 Savaitė. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Skambantys pasau-
liai.
17.10 „Keistuolė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 „Milžiniški nacių 
statiniai“.
20.10 S. Stanevičius ir S. 
Daukantas.
20.30 Panorama.
21.30 „Scenos ąžuolas. Jo-
nas Stasiūnas“(dok.). 
22.25 „Einantis Pilies gat-
ve“ (dok.). 
23.00 Šimtas. 
23.10 Istorijos detektyvai. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Kelias į namus. 
1.15 Šok su žvaigžde.

6.30 Krepšinio pasaulyje.
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 24/7. 
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai“. 
12.10 „Bruto ir Neto“. 
12.40, 0.00 Kitoks pokal-
bis.
14.00 Nauja diena. 

15.00 „Šviesoforas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
17.00, 1.00 „F-1“ čempi-
onato Meksikos GP apž-
valga.
19.00 Nauja diena. 
19.30, 23.30 „Delfi“ dėme-
sio centre. 
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten.
22.00 „Pone prezidente“.

6.00 Pasisvėrę ir laimingi. 
6.50 Marijampolės kelių 
policija.
7.25, 12.20 Marijampolės 
savaitė.
8.05 „Neklausk meilės var-
do“.
9.05 „Meilės sparnai“. 
10.00 „Didelės svajonės, 
mažos erdvės“. 
11.15 „Akloji“. 
11.45 Būrėja.
12.50 Vyrų šešėlyje. P. Kro-
melytė-Gerlikienė.
13.20 Animacija.
14.45 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Geroji Naujiena. 
18.30, 20.00, 23.10 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Tomas 
Rimydis. 
19.45 Muzikinė vaivorykš-
tė. 
20.30 Signatarų laiškai.
21.00 „Ji man – ne pora“ 
(komedija).

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
9.00 Autopilotas. 
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30, 17.00 „Univeras“. 
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Šaunioji įgula“.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
19.00 „Šaunioji įgula“. 
20.30 Žinios. 
21.00 Farai. 
21.05 „Naša Raša“. 
23.00 „Žiauriai baisi naktis 
2“ (siaubo). 
1.05 „Pėdsakai“. 
1.50 „Svieto lygintojai“.

6.30 Animacija.
8.00 „Kerštas ir meilė“.
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 min.
10.00 „Likimo karuselė“.
12.00 „Kanados svajonė. 
Viskas iš pradžių“ (dra-
ma).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
15.00 „Kerštas ir meilė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00 „Sužeisti paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilės šešėliai“ 
(melodrama). 
22.55 „Sužeisti paukščiai“.
0.55 TV pagalba.

6.00 Apie žūklę.

6.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
8.00 Valanda su Rūta.
9.00 Laisvės karžygiai.
10.00 KK2. 
12.00 Gyvenu čia.
13.00 KK2 penktadienis.
14.30 Žinios.
15.30 Gyvūnų pasaulis.
16.00 Bus visko. 
17.00, 0.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.30 „12 vergovės metų“. 
10.00 „Ana Karenina.“ 
12.30 „Atgal į ateitį III“.
14.45 „Tarp dviejų pasau-
lių“. 
16.50 „Banditai“. 
19.10 „Džeinė Eir“.
21.25 „Vaikų darželio poli-
cininkas“.
23.30 „Sofi ir tekanti sau-
lė“. 
1.35 „Devintukai“. 

6.00, 12.30, 1.30 Dviračių 
sportas.
7.30, 13.25, 21.05 Angliš-
kasis biliardas. 
17.30 Automobilių lenk-
tynės. 
19.55, 0.35 Plaukimas. 
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.
23.05 Kalnų slidinėjimas.

7.00 Krepšinis. NBA „Glo-
bal“ rungtynės. 
15.30 Automobilių sportas. 
MotoGP. 
16.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.

17.50 Ledo ritulys. KHL. 
„Severstal“ – SKA. Tie-
siogiai.
20.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester 
City“ – „Aston Villa“.
22.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ 
– Sheffield United“.
0.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.
2.00 Krepšinis. NBA „Glo-
bal“ rungtynės. „Thunder“ 
– „Rockets“. Tiesiogiai.

  
6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
8.30 Kaip tai pagaminta?
9.30 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.
17.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
18.00 Turto gelbėtojai.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Turto gelbėtojai.
21.00 Aukso karštinė.
22.00 Statybos Aliaskoje.
23.00 Nuogi ir išsigandę.
0.00 Kodėl mes neken-
čiame.
1.00 Turto gelbėtojai.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai“.
22.30 „Kaip diena ir nak-
tis“ (komedija). 
0.45 „Begėdis“.
1.50 „Visi nori Nikolės“ 
(trileris). 

6.35 „CSI. Majamis“.
7.30, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Laba diena. 
21.00 „Karys“ (trileris). 
22.55 „Moter is-Katė“ 
(veiksmo).
1.00 „Visa menanti“.
1.50 „Detektyvų istori-
jos“. 

6.25 Animacija.
7.55 Namas. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 Prieš srovę. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“. 
22.00 „Pašalintieji“ (tri-
leris). 

23.55 „Rezidentas“.
0.55 „X mutantai“.
1.45 „Rouzvudas“.

6.05 Daiktų istorijos. 
7 . 0 0  K u l t ū r o s  d i e n a 
(kart.).
7.30, 15.50 Animacija. 
8.20 Į sveikatą! 
8.50, 16.45 „Maistas. Tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujie-
nos.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Atspindžiai. 
13.10 Kultūringai su No-
meda. 
14.00 Gimę tą pačią die-
ną. 
14.55 „Milžiniški nacių 
statiniai“.
15.40 Šimtas.
17.10 „Keistuolė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią die-
ną. 
19.25 FIBA Čempionų 
lyga. Atėnų PAOK – Klai-
pėdos „Neptūnas“. Tie-
siogiai.
21.30 „Medičiai, Florenci-
jos valdovai“.
23.15 „Neužmiršti“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba. 
1.15 Džiazo muzikos va-
karas. 

6.30 Kaimo akademija. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 14.00, 19.00 Nauja 
diena. 

9.00 Puikūs pralaimėji-
mai. 
10.00 Kitoks pokalbis.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Meilė kaip mė-
nulis“
15.00 „Šviesoforas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
17.00 „Meilė kaip mė-
nulis“.
19.30, 23.30 „Delfi“ dėme-
sio centre. 
21.00, 0.00 Laikykitės 
ten. 
22.00 „Pone prezidente“.
1.00 „Meilė kaip mėnu-
lis“.

7.35, 12.20 Marijampolės 
žinios. 
8.05 „Neklausk meilės 
vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“. 
10.05 „Akloji“. 
11.10 Būrėja. 
12.50 Signatarų laiškai.
13.20 Animacija. 
14.45 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“. 
17.00 „Būk su manim“. 
18.00 Mūsų praeities be-
ieškant.
18.30, 20.00, 22.55 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Gintau-
tas Mažeikis.
19.45 Muzikinė vaivo-
rykštė. 
20.30 Norim žinoti. Ma-
rijampolės savivaldybės 

administracija. 
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Nusikaltimas Al-
pijuje“.

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“. 
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Univeras“.
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Šaunioji įgula“.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalis-
tai“.
19.00 Europos krepšinio 
taurė. Vilniaus „Rytas“ – 
Venecijos „Umana Reyer“. 
Tiesiogiai.
21.00 „Taksi 3“ (kome-
dija).
22.45 „Tironas“.
23.55 „Pėdsakai“. 
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.40 „Dvi merginos be 
cento“.

6.30 Animacija.
8.00 „Kerštas ir meilė“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 min.
10.00 „Likimo karuselė“.
12.00 „Meilės šešėliai“ 
(melodrama). 
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
15.00 „Kerštas ir meilė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00, 22.55 „Sužeisti 
paukščiai“.

20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Įsimylėti nepažįsta-
mąjį“ (melodrama). 
0.55 TV pagalba. 

6.00, 17.00, 0.30 Info die-
na.
12.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
13.30 Vido VIDeO. 
14.30 Žinios.
15.30 KK2. 
16.00 Nuo... Iki...
22.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje.

7.15 „Vaikų darželio poli-
cininkas“. 
9.25 „13 rajonas“.
11.00 „Džeinė Eir“.
13.10 „Diena, kai aš su-
grįšiu“. 
15.05 „Devintukai“. 
16.55 „Atgal į ateitį I“.
19.10 „2012“.
22.10 „Zoro kaukė“.
0.45 „Be trūkumų“. 

6.00, 23.05 Automobilių 
lenktynės. 
7.30, 13.25, 21.00 Angliš-
kasis biliardas. 
12.30 Dviračių sportas.
17.30 Kalnų slidinėjimas.
18.30 Plaukimas. 
19.30 Jojimas. FEI Pasau-
lio taurė.
20.40 Sporto linksmybės.
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.
0.05 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 
1.00 Olimpinės žaidynės. 
Legendos.

6.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. Apžvalga.
7.00 Krepšinis. NBA „Glo-
bal“ rungtynės.
13.00, 23.00 Ledo ritulys. 
KHL.
15.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. 
18.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Chimki“ – „Panathinai-
kos“. Tiesiogiai. 
20.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Alba“ – AX „Armani Mi-
lan“. Tiesiogiai.

  
6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
8.30 Kaip tai pagaminta?
9.30 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Aukso karštinė.
17.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
18.00 Turto gelbėtojai.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Turto gelbėtojai.
21.00 E. Stafordas laukinėje 
gamtoje su šeima.
22.00 Aukso karštinė.
0.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
1.00 Turto gelbėtojai.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

Pirmadienis, spalio 28 d.

Antradienis, spalio 29 d.



TV programos

  Linksmasis   kampelis

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminali-
nė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00, 18.30 Klauskite dak-
taro. 
13.58 20.25, 21.29 Lote-
rija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Bankas“.
24.00 Mūsų gyvūnai. 
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Vakaras su Edita.

6.00 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo poli-
cija“.
10.55, 21.00 „Rimti rei-
kalai“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 VIDO VIDEO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 „Užslėptas grožis“ 
(melodrama).
0.35 „Begėdis“.
1.40 „Nakties šešėliai“ (ko-
medija).

6.20, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-
linė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.20 Laba diena, Lie-
tuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.30 Ypatingas būrys. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Dingę be žinios“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Stilius.

6.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo poli-
cija“.
10.55, 21.00 „Rimti rei-
kalai“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.

15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 VIDO VIDEO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Šiandien. Po metų. 
22.30 „Nakties šešėliai“ 
(komedija).
0.45 „Begėdis“.
1.50 „Kaip diena ir naktis“ 
(komedija).

6.30, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.25, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.40, 14.55 „Stoties po-
licija“.
9.40, 16.00 „Paskutinis 
faras“.
10.35, 17.30 „Kobra 11“.
11.35, 19.30 „Privatus de-
tektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
17.00 Info diena.
20.30 Laba diena.
21.00 „Žemės branduolys“ 
(nuotykių).
2 3 . 4 5  „ P r i e g l o b s t i s “ 
(veiksmo).
1.45 „Detektyvų istori-
jos“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.

19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.
22.00 „Maištas“ (veiks-
mo).
22.25 „Vikinglotto“.
23.50 „Rezidentas“.
0.50 „X mutantai“.
1.45 „Rouzvudas“.

6.05, 1.15 Džiazo muzikos 
vakaras.
7.45, 15.50 Animacija. 
8.20 Smalsumo genas. 
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdse-
kys.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Gimę tą pačią die-
ną.
14.50 Ėvė. Mažosios Lie-
tuvos rašytoja.
17.10 „Keistuolė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Į sveikatą! 
18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Panevėžio „Lietka-
belis“ – Ankaros „Turk 
Telekom“. Tiesiogiai.
21.05 Mano tėviškė. 
21.20 „Sufražistė“ (biogra-
finė drama).
23.05 Nacionalinė ekspe-
dicija.

0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Brandūs pokalbiai. 
2.10 Klasikinė kontraban-
da.

6.30 Atliekų kultūra. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 8.30, 14.00, 19.00 
Nauja diena. 
9.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis.
11.05, 15.00 „Prokuro-
rai“.
12.40, 17.00, 1.00 „Meilė 
kaip mėnulis“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30, 20.30 Lietuva tie-
siogiai. 
18.57, 23.27 Verslo genas.
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Pone prezidente“.
0.00 Laikykitės ten. 

7.35, 12.20, 18.30, 20.00, 
22.55 Marijampolės ži-
nios.
8.05 „Neklausk meilės 
vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 Būrėja.
12.50 Norim žinoti. 
13.20 Animacija.
14.45 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 Sutartinės. 
18.00 Grįžtantys.
19.00 Susitikimai. 
19.45 Muzikinė vaivo-
rykštė. 
20.30 Vižainis – lietuvybės 
pėdsakai etninėse lietuvių 
žemėse.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė“.

6.30, 16.00 „CSI krimina-
listai“.
7.30, 15.00 „Einšteinas“.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Univeras“. 
12.30, 17.30 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Dvi merginos be 
cento“.
19.00 „Šaunioji įgula“. 
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“. 
22.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ – Sankt 
Peterburgo „Zenit“.
0.20 „Tironas“.
1.30 „Pėdsakai“.

6.30 Animacija.
8.00. 15.00 „Kerštas ir 
meilė“.
9.00 „La maistas.
10.00, 16.00 „Likimo ka-

ruselė“.
12.00 „Įsimylėti nepažįsta-
mąjį“ (melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Meilė vynuogyne“ 
(melodrama).
0.50 TV pagalba.

6.00, 10.00, 17.00, 21.00, 
0.30 Info diena.
12.00, 22.30 Labas vaka-
ras, Lietuva.
13.30 VIDO VIDEO.
14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 Sveikatos namai.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.20 „Zoro kaukė“.
10.05 „2012“.
13.05 Tamsoje“.
17.05 „Atgal į ateitį II“.
19.10 „Aviatorius“.
22 .20  „Legenda  ap ie 
Zoro“.
0.50 „Antrininkas“.

6.00, 17.30  Olimpinės 
žaidynės. Legendos.
7.30, 11.30, 13.25, 16.30, 
21.05 Angliškasis biliar-
das.
12.30, 20.00 Motosportas. 
19.00 Automobilių lenk-
tynės. 
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.
23.10 Plaukimas. 

0.05 Kalnų slidinėjimas. 

6.30, 1.00 Krepšinis. NBA 
„Global“ rungtynės.
6.55 Futbolas. Vokietijos 
taurė. 
8.45 Ledo ritulys. KHL. 
18.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.
19.45 Krepšinis. Euroly-
ga: „Žalgiris“ – „Zenit“. 
Tiesiogiai.
21.45 „Barcelona“ – „Va-
lencia Basket“. Tiesiogiai.
0.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
0.30 Krepšinis. NBA „Glo-
bal“ rungtynės: Apžvalga.
1.30 „Bucks“ – „ Celtics“. 
Tiesiogiai.

  
6.00, 13.00, 17.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
8.30, 19.30 Kaip tai paga-
minta?
9.30, 18.00, 20.00, 1.00 
Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
11.00, 0.00 Sunkvežimių 
vairuotojai.
12.00, 21.00 Greitai ir 
triukšmingai.
14.00 Aukso karštinė.
22.00 Aronui reikia darbo.
23.00 Nesėkmių garažas.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

7.15, 13.30 Mano virtuvė 
geriausia.
8.30, 14.55 „Stoties poli-
cija“.
9.30, 16.00 „Paskutinis 
faras“.
10.30, 17.30 „Kobra 11“.
11.30, 19.30 „Privatus de-
tektyvas Magnumas“.
12.30 „Visa menanti“.
17.00 Info diena.
20.30 Laba diena.
21.00 „Pragaro pasiunti-
nys“ (veiksmo).
22.55 „Žemės branduolys“ 
(nuotykių).
1.35 „Detektyvų istorijos“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 „Gero vakaro šou“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
19.30 „Farai. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.
22.00 „Maikas ir Deivas 
ieško pamergių“ (kome-
dija).
0.05 „Mara“ (siaubo).
2.00 „Rouzvudas“. 

6.05 Džiazo muzikos va-
karas. 
7.05 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animacija.
8.20 Mūšio laukas. 
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Stop juosta. 
13.05 Nacionalinė ekspe-
dicija.
14.00 Pasaulio teisuoliai.
14.45 Naktis Manhatane. 
17.10 „Keistuolė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną.
19.25 Skambantys pasau-
liai,

20.20 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.30 „Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide“ (dok.).
23.00 Ėvė. Mažosios Lietu-
vos rašytoja. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 „Euromaxx“.
1.15 Mano tėviškė. 
1.30 „Sufražistė“ (biografi-
nė drama).

6.30 Vantos lapas. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 19.00 Nauja diena. 
9.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten.
11.05 „Šviesoforas“.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40, 17.00, 1.00 „Meilė 
kaip mėnulis“.
14.00, 21.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30, 20.30 Lietuva tie-
siogiai. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
22.00 „Bruto ir Neto“.
0.00 Gyvenimas.

7.35, 12.20, 18.30, 20.00, 
22.55 Marijampolės ži-
nios. 
8.05 „Neklausk meilės var-
do“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 Būrėja.
12.50 Vižainis – lietuvybės 
pėdsakai etninėse lietuvių 
žemėse.
13.20 Animacija.
14.35 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 Dainų šventė.
18.00 Pėdsakai veda į Lie-
tuvą. 
19.00 Susitikimai. 
19.45 Muzikinė vaivorykš-

tė.
20.30 Išgirsk mano isto-
riją.
21.00 „Policijos telefonas 
110“.

6.30, 16.00 „CSI krimina-
listai“.
7.30, 15.00 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 „Gyvūnų manija.
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Univeras“. 
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Šaunioji įgula“.
19.00 „Sara iš ano pasau-
lio“.
20.00 „Rezidentai“. 
20.30 Žinios.
21.00 „Adrenalinas“ (dra-
ma).
22.40 „Aukščiausia pa-
vara.
0.10 „Pėdsakai“. 
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Dvi merginos be cen-
to“.

6.30 Animacija.
8.00, 15.00 „Kerštas ir mei-
lė“.
9.00 Gardu Gardu.
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.05 „Meilė vynuogyne“ 
(melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė?
20.15 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Iš visos širdies. Ves-
tuvės“ (melodrama).
0.50 TV pagalba.

6.00, 10.00, 17.00, 21.00, 
0.30 Info diena.
12.00, 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva.
13.30 VIDO VIDEO.

14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 Šiandien. Po metų.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.20 „Legenda apie Zoro“.
9.50 „Aviatorius“.
13.00 „12 vergovės metų“.
15.30 „13 rajonas“.
17.05 „Atgal į ateitį III“
19.15 „Ateivis“.
21.25 „Neliečiamieji“.
23.35 „Įsibrovimas“.
1.20 „Sofi ir tekanti sau-
lė“.

6.00, 17.30, 1.30 Motos-
portas. 
7.00, 1.00 Automobilių 
lenktynės. 
7.30, 13.25, 21.00 Angliš-
kasis biliardas. 
12.30, 18.40 Kalnų slidi-
nėjimas.
18.30, 0.35 Sporto links-
mybės.
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.
23.05 Olimpinės žaidynės. 

6.40 Futbolas. Vokietijos 
taurė. 
10.50, 22.00 Ledo ritulys. 
KHL. 
14.50, 19.15 Krepšinis. 
NBA „Global“ rungtynės.
15.20 Ledo ritulys. KHL. 
„Barys“ – „Avtomobilist“. 
Tiesiogiai.
18.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
18.45 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. Žurnalas.
19.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Crvena Zvezda“ – „Chim-
ki“. Tiesiogiai.
0.00 Krepšinis. Eurolyga. 
2.00 Futbolas. UEFA Jau-
nimo lyga. 

  
6.00, 13.00, 17.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.

8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
8.30, 19.30 Kaip tai paga-
minta?
9.30, 14.00, 18.00, 20.00, 
1.00 Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
11.00, 0.00 Sunkvežimių 

vairuotojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
21.00 Norit tikėkit, norit 
ne!
22.00 Neįtikėtinos kons-
trukcijos.
23.00 Istorijos paslaptys.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

Trečiadienis, spalio 30 d.

Ketvirtadienis, spalio 31 d.

Alio, greitoji pagalba? Padėkite, mano 
žmonai bloga ir temperatūra pakilo.

– Aukšta?
– Taip, beveik metras aštuoniasdešimt.

* * *
Važiuoja vilkikas po tiltu ir užstringa. Atva-

žiuoja policininkas:
– Tai ką, užstrigai?
– Ne. Vežiau tiltą ir benzinas baigėsi.

* * *

Čigonė griebia praeivį už rankos ir rėkia:
– Ponuli, duokit šimtą eurų, vaikui bandelę 

reikia įvyniot!
* * *

Vienas boksininkas sako kitam:
– Šiandien stotelėje vienas žmogelis paprašė 

pinigų operacijai.
– Ir tu davei?
– Daviau...
– Daug?
– Na, nedaug... Bet operaciją reikės daryti.

* * *
Jei sultinys būtų buvęs toks šiltas kaip vynas, 

vynas – toks senas kaip višta, višta – tokia riebi 
kaip padavėja, padavėja – tokia plona kaip mano 
piniginė, o piniginė – tokia pilna kaip kavinė, tai 
būtų buvę puikūs pietūs...

* * *
Klientas sako padavėjui:
– Mano bokalas įskilęs.
Padavėjas sako:
– Va, matote, koks pas mus stiprus alus!

* * *
Pinigų klastotojas giria savo žmoną:
– Šaunuolė, šiandien išleidai net 10000 eurų!

* * *
– Rabinovičiau, už ką jūs papuolėte į kalėji-

mą?
– Oi, gerbiamasis, žinoma, kad už kyšį!
– Bet kodėl jus taip greit paleido?
– O kaip jums atrodo?..



TV programos

Galite tikėti, galite netikėti ASTRoLoGINė  PRoGNozė  KITAI  SAvAITeI

6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
7.00 Gustavo enciklope-
dija. 
7.30 Animacija. 
9.00 „Akių lygyje“ (dra-
ma).
10.35 „Ernis – šiaurės miškų 
vaiduoklis“ (dok.).
11.30 „Pranciškus – popie-
žius iš Naujojo pasaulio“ 
(dok.).
12.25 Gražiausios poetų 
dainos. 
14.00 Gyvenimo spalvos.
15.00 Visų Šventųjų diena. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Antakalnio kapinių.
16.15 „100 metų kartu“ 
(dok.).
17.25, 20.25, 20.59 Lo-
terija.
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
22.25 „Brexitas“. Karas 
be taisyklių“ (biografinė 
drama).
0.05 Daiktų istorijos. 
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

6.30 Animacija.
7.50 „Princesė gulbė. Prin-
cesė rytoj, piratė – šiandien“ 
(animac.).
9.15 „Peliukas Stiuartas 
Litlis 2“ (nuotykių).
10.45 „Monstrų namai“ 
(animac.).
12.35 „Mano blogiausi me-
tai mokykloje“ (komedija).
14.25 „Septynios minutės po 
vidurnakčio“ (fantastinis).
16.35 „Pelenės istorija“ 
(komedija).
18.30 Žinios.
19.30 „Vaiduoklių medžio-
tojai“ (komedija).
21.50 „Heraklis“ (nuoty-
kių).
23.45 „Nuo sutemų iki auš-
ros. Budelio duktė“ (siau-
bo).
1.40 „Užslėptas grožis“ 
(melodrama.)

6.25, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.20, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.40, 14.55 „Stoties poli-
cija“.
9.40, 16.00 „Paskutinis fa-
ras“.
10.35, 17.30 „Kobra 11“.
11.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
17.00 Info diena.
19.30 „Amerikietiškos im-
tynės.
21.30 „Trigubas X. Aukštes-
nis lygis“ (veiksmo).
23.30 „Pragaro pasiuntinys“ 
(veiksmo).
1.20 „Detektyvų istorijos“.

6.35 Animacija.
7.35 „Pokahonta“ (ani-
mac.).
9.10 „Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną“ (komedija).
11.00 „Monstrų šeimynėlė“ 
(animac.).
12.50 „Mažasis vampyras“ 
(animac.).
14.30 „Ponas Bynas“ (ko-
medija).
16.10 „Veidrodėli, veidrodė-
li“ (komiška drama).
18.30 Žinios.
19.30 „Namo su laikrodžiais 
paslaptis“ (fantastinis).
21.45 „Egzodas. Dievai ir 
karaliai“ (drama).
0.50 „Devynioliktasis sta-

las“ (komiška drama).

6.05, 1.15 Džiazo muzikos 
vakaras.
7.30 Animacija. 
8.20 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
8.50 „Maistas. tiesa ar pra-
manas?“
9.15 Vieno buto istorija. „V. 
Mykolaitis-Putinas“ (dok.).
10.45 „Nėra laiko gerumui“ 
(dok.).
11.55 „Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje“ (mu-
zikinis).
12.50 „Veidas už balso – 
Virgilijus Kęstutis Noreika“ 
(dok.).
13.45 „Stotelė“ (spekta-
klis).
15.15 Dainuoju Lietuvą.
15.30, 17.30, 19.15, 21.10 
Pasaulio dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos. Tiesiogiai.
17.05, 18.50, 20.50 Klau-
simėlis.
22.25 Pirmą kartą.
22.30 „Smaragdo miestas“.
23.15 Mūsų miesteliai.
0.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Veranda. 
1.45 „Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide“ (dok.).

6.30 „Lietuvos gelmių is-
torijos“.
7.00 Laikykitės ten. 
8.00 #NeSpaudai. 
9.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30, 13.00 14.30, 16.30, 
18.30 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas“.
12.10 „Pone prezidente“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis.
22.00 „Bruto ir Neto“.
23.00 Tarptautinis turnyras 
BUSHIDO KOK.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 Greiti pietūs. 

7.35, 12.20 Marijampolės 
žinios.
8.05 „Neklausk meilės var-
do“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 Būrėja. 
12.50 Išgirsk mano istoriją. 
13.20 Animacija.
14.35 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Pakruojo dvaro pože-
mių labirintuose.
18.30 Geroji Naujiena. Vė-
linės.
19.00 Susitikimai.
19.40 Muzikinė vaivorykš-
tė.
20.00 Marijampolės se-
nosios kapinės – Sūduvos 
panteonas.
20.30 Vyrų šešėlyje. 
21.00 „Tabula Rasa“.
22.10 „Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros“.
0.05 „Senojo Tilto paslap-
tis“.

6.30, 16.00 „CSI krimina-
listai“.
7.30, 15.00 „Einšteinas“.
8.30, 20.00 „Rezidentai“. 
9.00 Statybų gidas
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Univeras“. 
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
19.00 „Sara iš ano pasau-
lio“.
21.00 „Žinios.
22.00 Eurolygos rungtynės. 

Stambulo „Fenerbahce“ – 
Kauno „Žalgiris“.
0.20 „Žiauriai baisi naktis 
2“ (siaubo).

6.30 Ką pasakė Kakė 
Makė?
6.45 Animacija.
8.00, 15.00 „Kerštas ir mei-
lė“.
9.00 „Pasaulis pagal mo-
teris.
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.05 „Iš visos širdies. Ves-
tuvės“ (melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilės veidas“ (me-
lodrama).
0.50 TV pagalba. 

6.00, 10.00 Info diena.
12.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30, 0.30 VIDO VIDEO.
14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 Valanda su Rūta.
17.00 KK2 penktadienis.
18.30 Bus visko.
19.30 Nuo... Iki... 
20.30 Šiandien. Po metų.
21.30 Valanda su Rūta.
22.30 Gyvenu čia.
23.30 Gyvūnų pasaulis.
0.00 Dabar pasaulyje.

7.45 „Neliečiamieji“.
10.20 „Ateivis“.
12.40 „Vaikų darželio poli-
cininkas“.
14.50 „Džeinė Eir“.
17.10 „Šerlokas“.
22.30 „Eliziejus. Rojus Že-
mėje“.
0.35 „Atkirtis“.

6.30, 13.25, 21.00 Angliška-
sis biliardas. 
12.30, 0.30 Motosportas.
17.30, 23.05, 1.30 Kalnų 
slidinėjimas. 
19.55 Olimpinės žaidynės. 
Legendos.
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.
0.00 Automobilių lenkty-
nės.

7.00, 19.00 Krepšinis. NBA 
„Global“ rungtynės. 
13.30, 21.45 Krepšinis. Eu-
rolyga. 
15.20 Futbolas. Vokietijos 
taurė. 
19.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Fenerbache“ – „Žalgiris“. 
Tiesiogiai.
0.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. Apžvalga.
0.30 Futbolas. Vokietijos 
taurė. Apžvalga.
1.00 Krepšinis. NBA „Glo-
bal“ rungtynės. „Rockets“ 
– „Nets“. Tiesiogiai.

  
6.00, 13.00, 17.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai veikia?
9.00, 19.30 Kaip tai paga-
minta?
9.30, 18.00, 20.00, 1.00 
Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
11.00, 0.00 Sunkvežimių 
vairuotojai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
14.00 Aliaska. Šeima iš 
miško.
21.00 Aukso karštinė.
22.00 Kovotojai.
23.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

Penktadienis, lapkričio 1 d.

AVINAS. Savaitės pradžio-
je turbūt teks sukti galvą dėl 
reikalų, susijusių su alimen-
tais, draudimu, vertybiniais 
popieriais. Apie finansinius 
reikalus, išlaidas, skolas, 
numatomus pirkinius pasi-
kalbėkite su šeimos nariais, 
verslo partneriais. Savaitga-
lį atliksite ne vieną svarbią 
pareigą. Regis, neišvengsite 
liūdnų akimirkų.
JAUTIS. Ši savaitė prasi-
deda kartu su jaunatimi. 
Įdomūs dalykai nusimato 
santykiuose su dalykiniais 
ar meilės partneriais bei 
konkurentais. Su kažkuo iš 
jų galite tam tikra prasme 
susieti savo likimą. Savaitės 
pabaigoje iš toli gali atvykti 
svečias arba patys vyksite 
ko nors aplankyti. Gal-
vosite apie žmones, kurių 
šalia nebėra, apie visa ko 
laikinumą.
DVYNIAI. Šią savaitę, 
tikėtina, kad užsiversite 
darbais, gausite naujų už-
sakymų arba netikėtai kei-
site darbovietę. Sukaupkite 
vertingos informacijos, 
apgalvokite tolesnes pers-
pektyvas. Svarbu atsiriboti 
nuo senų konfliktų, pamiršti 
nuoskaudas.Vertinkite tą, ką 
dabar turite, būkite atlaides-
ni. Savaitgalį neišvengsite 
minčių apie netektis, būties 
laikinumą, ezoteriką.
VĖŽYS. Šią savaitę būsite 
linkę žavėtis originaliais 

pasiūlymais bei projektais. 
Rasite puikų būdą, kaip 
išspręsti aktualią problemą 
ir ką daryti, jeigu norite 
kažką pradėti, pataisyti, 
patobulinti. Jeigu mėginsite 
įsidarbinti, turėtų pasisekti. 
Artėjant savaitgaliui ims 
daugėti įtampos santykiuo-
se su partneriais arba dėl jų 
su kitais artimaisiais.
LIŪTAS. Šią savaitę jus 
gali užgriūti aibė keistų 
rūpesčių. Galima neprogno-
zuota situacija darbe arba 
asmeninių santykių srityje. 
Saugokitės nelaimingų at-
sitikimų, traumų. Geriau 
jausitės, jeigu daugiau ben-
drausite su šeima, myli-
mais žmonėmis, vaikais.
Savaitgalį bus aibė pareigų, 
galbūt tarp jų ir susijusių su 
sergančiu žmogumi. Laiko 
skirsite ir ūkinei veiklai.
MERGELĖ. Savaitės pra-
džioje staiga kils ūpas ko 
nors naujo išmokti, per-
sikvalifikuoti arba vykti 
į stažuotę ar pan. Galbūt 
subrandinsite neblogą kū-
rybinį sumanymą. Savaitės 
pabaigoje būsite nusiteikę 
sportuoti, lavinti vaikus 
arba augintinius, turiningai 
leisti laiką. Deja, gali kiek 
pašlyti sveikata. Tausokite 
ją.
SVARSTYKLĖS. Šią sa-
vaitę būsite gana praktiški 
ir dalykiški, įžvalgūs dery-
bose ir pasirašant sutartis. 

Visgi galite susigundyti 
ir greita, lengva nauda, 
kurią mėginsite pasiekti 
kitų sąskaita, naudodamie-
si tarnybine padėtimi ar 
pan. Savaitgalį teks paisyti 
tradicijų bei rimtai rūpintis 
praktiniais dalykais, šeima, 
namų ūkiu, sveikata. Prisi-
minsite Anapilin išėjusius 
artimuosius, pabendrausite 
su giminaičiais.
SKORPIONAS. Ši savaitė 
gali prasidėti netikėtais 
įvykiais. Galbūt jie palies 
svarbius jums santykius, 
susitarimus. Įmanoma, kad 
kažkas turės nutrūkti dėl 
naujo starto, permainos. 
Savaitgalį pats metas pri-
siminti mirusius ir gyvus 
artimuosius, leistis jų ap-
lankyti. Tikriausiai prisi-
bendrausite su kaimynais, 
draugais, giminėmis.
ŠAULYS. Savaitės pradžio-
je jums labiau seksis abs-
traktūs ir meniniai dalykai 
nei konkretūs ir praktiniai. 
Galite prisiklausyti įvairių 
gandų, apkalbų arba sune-
rimti dėl savo ar šeimos 
nario sveikatos. Išties ne 
viskas švytės rožinėmis 
spalvomis, tačiau situacija 
skatins gilesnį suvokimą. 
Savaitgalį atrodysite rūpes-
tingi, atsakingi.
OŽIARAGIS. Šią savaitę 
tikriausiai nepraleisite pro-
gų pademonstruoti savo su-
gebėjimų, išplėsti pažinčių 

ratą. Iš mėgstamos veiklos 
galimos pajamos, iš gerų 
draugų – geri patarimai. 
Nebus laiko nuobodžiauti 
iki pat savaitės galo, ypač 
jeigu užsiimate menu, lab-
dara, mistine arba gydymo 
veikla. Savaitgalis nepra-
ilgs, jeigu galėsite mėgautis 
jaukiu komfortu, kūniškais 
malonumais.
VANDENIS. Savaitės pra-
džioje gana daug dėmesio 
skirsite profesiniams reika-
lams. Galite pasiryžti rizi-
kingam žingsniui. Pasiseks 
tuo atveju, jeigu „šuolis” 
bus pagal galimybes. Sau-
gokitės elektros iškrovos, 
traumų, konfliktinių situa-
cijų. Savaitės pabaiga netin-
kama rimtiems reikalams, 
šurmuliui. Galite nekaip 
jaustis fiziškai arba psicho-
logiškai. Patartina ramybė, 
jaukus intymumas.
ŽUVYS. Ši savaitė bus 
aktyvi ir gana palanki, jeigu 
įtemptai studijuojate, keti-
nate kurti ar plėsti verslą, 
ieškoti rėmėjų arba išvyk-
ti pasitobulinti į užsienį. 
Darbas, mokslas išeis į 
naudą, nes praplės akiratį, 
pagilins kompetencijas. 
Savaitgalis vėl žada įvairius 
susitikimus. Galbūt gausite 
aktualios informacijos arba 
jūs kažkam ištiesite pagal-
bos ranką.

Pagal ELTĄ

Spalio 19-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas KANTRYBĖS TAURĖ) prizo laimėtojas – 
Meškučių k. gyvenantis Zenius Klimašauskas.

Prizas – pageidaujamo skonio 
„Pizza House“ šeimyninė pica (42 cm).

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

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

– Jeigu Marijam-
polėje įvyktų tokio 
masto avarija, kaip 
dabartinis padangų 
gaisras Alytuje, būtų 
skubiai sušaukta Sa-
vivaldybės ekstre-
malių situacijų ko-
misija (ESK), kurią 
sudaro valstybės ir 
savivaldybės ins-
titucijų bei įstaigų 
darbuotojai, turintys 
teisę spręsti atsto-
vaujamos instituci-
jos kompetencijai 
priskirtus uždavi-
nius, koordinuoti 
ekstremalių situacijų 
valdymą, likvida-
vimą ir padarinių 
šalinimą.

Pagrindinis Savi-
valdybės ESK tikslas 
būtų kuo greičiau ir efektyviau 
suvaldyti ekstremaliąją situaciją ir 
šalinti jos padarinius savivaldybėje 
esančiomis civilinės saugos siste-
mos pajėgomis, naudojant turimus 
arba iš kitų savivaldybių gautus 
materialinius išteklius. 

Paskelbus savivaldybės lygio 
ekstremaliąją situaciją, Savivaldy-
bės ekstremaliųjų situacijų opera-
cijų centras (ESOC) užtikrintų ESK 
priimtų sprendimų įgyvendinimą, 
organizuotų ir koordinuotų ekstre-
maliosios situacijos likvidavimą ir 
padarinių šalinimą.

Įvykęs gaisras Alytuje – didelė 
pramoninė avarija, t. y. gaisras 
ir kartu didelio kiekio pavojingų 
medžiagų išsiveržimas į aplinką, 
kuris sukelia tiesioginį arba uždels-
tą didžiulį pavojų gyventojams ir 
aplinkai. Todėl šiuo atveju gyven-
tojų informavimas ir perspėjimas 
apie nelaimę – gyvybiškai svarbus 
veiksmas. Tam būtų panaudoti visi 
perspėjimo ir informavimo būdai: 
perspėjimas naudojant viešųjų ju-
driojo telefono ryšio paslaugų teikė-
jų tinklų infrastruktūrą; perspėjimas 
sirenomis; civilinės saugos sistemos 
subjektų garsinės avarinio signa-
lizavimo sistemos; pranešimai ir 

Potencialiai pavojingų 
įmonių yra

Pasak Ryčio Masio, Alytuje, 
padangų perdirbimo gamykloje, 
kilęs gaisras – vienas didžiausių 
per pastaruosius penkiolika metų 
Lietuvoje. Jam savo mastu galbūt 
prilygsta gaisras Kuršių nerijoje. 
„Alytaus situacija sudėtinga todėl, 
kad gaisras kilęs uždarose patal-
pose, ant padangų užgriuvę stogo 
betono atramos ir metalo konstruk-
cija, nepavyksta padangų pasiekti 
ir visiškai užgesinti. Tikimasi, kad 
sunkioji technika atkels konstruk-
cijas ir smilkstančios padangos bus 
užgesintos. Be to, įmonė įsikūrusi 
mieste, aplinkui pakankamai arti 
gyvenvietės, daugiabučiai namai, 
kitos įmonės. Man pats keisčiausias 
dalykas, kaip buvo leista šitokiomis 
sąlygomis vykdyti padangų perdir-
bimo verslą“, – sakė R. Masys.

Paklaustas, ar Marijampolėje 
yra tokių potencialiai pavojingų 
įmonių, kuriose kilus gaisrui iškiltų 
ekstremalios situacijos pavojus, 
ugniagesių vadovas teigia, kad pa-

esanti naftos bazė, akcinė bendrovė 
„Vernitas“, daugybė medienos 
perdirbimo įmonių, gamykla „CIE 
LT Forge“, Kazlų Rūdoje veikianti 
baldų gamybos milžinė „Ikea“, 
trąšų gamykla „Arvi fertis“. „Geo-
grafiškai mes esame kryžkelėje tarp 
Europos, magistrale „Via Baltica“, 
geležinkeliu „Rail Baltica“ pro 
Marijampolę gabenami pavojin-
gų medžiagų – naftos, cheminės 
produkcijos kroviniai, tad turime 
būti ir esame pasiruošę gesinti 
tokio pobūdžio gaisrus“, – sakė R. 
Masys. Jis prisimena, kaip Kazlų 
Rūdos savivaldybėje prieš penkio-
lika metų degė pesticidų sandėlis, 
daug nerimo šių metų sausį sukėlė 
magistralėje Marijampolė–Kaunas 
apvirtęs itin toksišką medžiagą 
gabenęs vilkikas. Iš viso cisternoje 
buvo 24 tonos chemikalo stireno. 

 
(Nukelta į 8 psl.)

Siaubą  keliantis  gaisras  Alytuje. 
Kokią  pamoką  turime  išmokti?

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai nuo pat pirmos gaisro dienos Aly-
tuje teikė pagalbą. Pasak tarnybos vadovo Ryčio Masio, į nelaimės vietą išvažiavę du automobiliai: 
siurblinė stotis, turinti didelio našumo vandens siurblius, ir gaisrinių žarnų mašina, kurios žarnas 
galima tiesti apie porą kilometrų. Būtent tokios technikos paprašė kolegos iš Alytaus. Marijampolės 
ugniagesių automobiliai ten jau daugiau kaip savaitė, keičiasi tik ugniagesiai. 

Pasak Ryčio Masio, kiekviename gaisriniame automobilyje yra 
daugybė priemonių, skirtų gesinti gaisrus, padėti pakliuvusiems į 
avariją, įvykus cheminiams incidentams. .

perspėjimai per įvairias visuomenės 
informavimo priemones, policijos 
specialiųjų automobilių garsiniai 
signalai, pasiuntiniai, švieslentės.

Savivaldybės ESOC gaunamos 
informacijos pagrindu rengtų gy-
ventojams informuoti skirtus prane-
šimus ir kitą viešąją informaciją. 

Įvykus tokio masto avarijai kaip 
Alytuje, visi pranešimai ir rekomen-
dacijos gyventojams būtų teikiami 
pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Marijampolės de-
partamento, Marijampolės valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
ir Aplinkos apsaugos departamento 
Marijampolės valdybos rekomenda-
cijas. Visos šios tarnybos dalyvauja 
Savivaldybės ESK ir Savivaldybės 
ESOC veikloje.

Ekstremaliųjų įvykių ar eks-
tremaliųjų situacijų valdymo or-
ganizavimas ir koordinavimas yra 
numatytas Marijampolės savivaldy-
bės ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane.

Manome, jeigu visi subjektai 
tiksliai vykdytų Plane numatytas 
funkcijas ir veiksmus, situacija būtų 
suvaldyta.

(Nukelta į 8 psl.)

Apie tikrąjį pavojų 
informuota per vėlai

Gyventojai apie pavojų svei-
katai buvo informuoti per vėlai, 
jų evakavimu, pamokų atšaukimu 
mokyklose, įmonių, kurios įsikū-
rusios šalia gaisro židinio, veiklos 
sustabdymu pasirūpinta tik tuomet, 
kai žmonės ėmė kelti triukšmą. 
Situaciją Alytuje įvertinęs Lietuvos 
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė: 
„Gaisras Alytuje parodė, kad esame 
pasiruošę nepakankamai“.

Šiomis dienomis alytiškiams 
pagalbos ranką tiesė visos šalies 
gyventojai. Druskininkų sanatorijos 

paskelbė, kad suteikia prieglobstį 
Miklusėnų gyventojams, aukojamos 
lėšos gaisro padariniams likviduoti. 
Alytiškių galima sutikti ir Mari-
jampolėje, bėgdami nuo taršos, kai 
kurie čia apsistojo pas giminaičius. 
Žmonės išvyko ne tik iš Miklusėnų 
gyvenvietės, kur pirmosiomis  gais-
ro dienomis keliavo visi nuodai, bet 
ir iš Alytaus, nes praėjusį šeštadienį 
atsisukęs vėjas visus dūmus nešė į 
miestą.

„Iš ryto ėjau į turgų, tad net išsi-
gandau. Ore kybojo dūmų debesys, 
kvėpuoti nebuvo kuo. 

(Nukelta į 8 psl.) Spalio viduryje padangų perdirbimo gamykloje kilęs gaisras paralyžiavo žmonių gyvenimus. 

Miklusėnų  gyventojai  turi  savo  Černobylį
Spalio 16-ąją Alytuje, Pramonės gatvėje esančioje padangų per-

dirbimo įmonėje „Ekologistika“, kilęs gaisras lokalizuotas, tačiau 
patalpose smilkstančių padangų nepavyksta užgesinti antra savai-
tė. Anot aplinkos specialistų, toks rusenimas pats pavojingiausias, 
todėl, kad išsiskiria daugybė kenksmingų medžiagų. Gyventojų 
sveikata, gamta – dideliame pavojuje, žala – milžiniška. Kartu šis 
gaisras atskleidė, kad nesame pasiruošę tinkamai įvertinti ir su-
valdyti tokio pobūdžio nelaimę. Įpykę Alytaus miesto bei rajono 
gyventojai jaučiasi šalies valdžios palikti likimo valiai ir reikalauja 
vidaus reikalų ministrės atsistatydinimo.

Eksperto  komentaras

Karolis PODOLSKIS, Marijampolės savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, ekstremalių situacijų komisijos pirminin-
kas.

– Norint kuo greičiau užgesinti tokį gaisrą ir 
apsaugoti gyventojus, reikalinga valstybės para-
ma, – įsitikinęs Karolis Podolskis.

dangų perdirbimo gamyklos nėra. 
Tačiau regione turima nemažai di-
delių specifinių pramonės įmonių, 
kur kilus gaisrui būtų ką veikti ke-
lias dienas. Tai – ir Marijampolėje 

Kasmet ugniagesiams rengiamos pratybos.
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Siaubą  keliantis  gaisras  
Alytuje. Kokią  pamoką  

turime  išmokti?

Sunku pratybose, lengva mūšyje – tokios nuostatos laikosi Mari-
jampolės ugniagesiai.

eksperto  komentaras

Miklusėnų  gyventojai  
turi  savo  Černobylį

(Atkelta iš 7 psl.)
Kadangi nei Alytaus savivaldy-

bės administracijos, nei Savivaldy-
bės ekstremalių situacijų komisijos 
veikloje nedalyvavome, apie jų 

valdymo klaidas spręsti negalime. 
Kiek žinome iš pasisakymų viešo-
joje erdvėje, Alytuje ilgai nepavyko 
pristabdyti gaisro plitimo. Tokio 
masto avarijoms likviduoti vienos 

savivaldybės turimų materialinių 
išteklių nepakanka, todėl reikalinga 
valstybės parama, užtikrinant pa-
galbos ir informacijos teikimą savi-
valdybei, nes gretimų savivaldybių 
(su kuriomis sudaryti tarpusavio 
pagalbos planai) turimų resursų irgi 
nepakaks.

Puslapius parengė Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO ir ELTOS nuotraukos

Ernestos dukreles priglaudė marijampolietė pusseserė. 

Alytuje gaisras gesintas apie 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto 
sandėliuose, kuriuose buvo laikomos naudotos padangos.

(Atkelta iš 7 psl.)
Pradėjo graužti gerklę, skaudėti 

galvą, sunkumas jautėsi krūtinėje“, 
– pasakojo Poezijos parke sutikta 
alytiškė Ilona. Moteris piktinosi, 
kad Alytaus miesto ir rajono gy-
ventojai palikti tvarkytis vieni. 
Skelbiama, kad tai tik šio regiono 
gyventojų problema, tačiau tarša 
pasiekė ir Prienų, Birštono savi-
valdybes, dūmai buvo juntami net 
Elektrėnuose, tad, žmonių įsitiki-
nimu, ekstremali situacija turėtų 
būti skelbiama visoje Lietuvoje. 
Juk ir vieną padangą sukūrenus 
lauže apsinuodiji, o čia dega apie 
tūkstantis. Pasak aplinkos ministro 
K. Mažeikos, leidimą įmonė turėjo 
2000 tonų padangų tvarkymui. 

Žala gamtai – 
milžiniška

Alytiškiai sunerimę dėl taršos 
poveikio gamtai. Žvejai pasakoja, 
kad Nemunu plaukia negyvi ungu-
riai, „Dzūkijos“ soduose ant kelio 
sodininkai aptiko negyvus žalčius, 
pranešama apie gaištančius nami-
nius paukščius. „Kas apskaičiuos, 
kiek antra savaitė trunkančio gaisro 
metu nuodingų medžiagų nusėdo į 
dirvožemį, šulinius, vandens telki-
nius, kiek prireiks laiko, kol žemė 
bus švari, mes galėsime nebijoda-
mi sodintis daržus, valgyti uogas, 
obuolius“, – kalbėjo Ilona.

Alytiškiai piktinasi, kad šalia 
gamyklos „Ekologistika“ įsikūrusių 
įmonių vadovai ragino darbuotojus 
eiti į darbus, nes savivaldybės reko-
mendaciją „Jeigu jaučiate dūmus, 
eikite namo“, kas kaip norėjo, tas 
taip interpretavo. Šilumos tinkluo-
se dirbančios moterys pasakojo, 
kad jų įmonė – Pramonės rajone, 
šalia gaisravietės. Tad patalpose 
pirmosiomis dienomis buvo tiek 
dūmų, kad darbuotojai sunkiai ką 
nors matė. „Tik praėjusį šeštadienį, 
kai oro tarša mieste leistiną normą 
viršijo kelis kartus, link Pramonės 
rajono policija sustatė užkardas 
ir nebeleido niekam važiuoti ta 
kryptimi. Mokyklos ir darželiai 
apie tai, kad nutraukia ugdymą ir 
mokymą paskelbė tik šią savaitę“, 
– pasakojo Ilona. 

Užterštumas – 
ir mieste, ir rajone

Marijampolietė Jolanta Dam-
bauskienė praėjusį šeštadienį taip 
pat sulaukė svečių iš Alytaus. 
Alytaus rajone, Miklusėnų gyven-

vietėje, gyvenanti jos pusseserė 
pasiprašė priimama pagyventi su 
trimis mažais vaikučiais. Mik-
lusėnuose moteris negalėjo likti 
rizikuodama vaikų sveikata. Jos 
mažiausiajam – pusantrų metukų, 
mergaitėms – šešeri ir ketveri. 

Ernesta pasakoja, kad praėju-
sio trečiadienio rytą, kai padangų 
gamykloje Alytuje jau buvo kilęs 
gaisras, dukra pirmoji pamatė už 
lango dūmų kamuolius. Jie dar ne-
galėjo patikėti, manė rūkas, bet iš-
ėjus į lauką abejonių nekilo. Vertėsi 
dūmų kamuoliai, balto automobilio 
stogas buvo apneštas suodžiais. Per 
neužfiksuotą stoglangį į namus taip 
pat pateko suodžių. Kosmetinis sta-
liukas visas buvo juodas. Netrukus 
pasklido ir kvapas, neleidžiantis 
kvėpuoti. „Pasigedome iš valdžios 
stipresnio situacijos valdymo. 
Reikėjo iš karto žmonėms katego-
riškai pasakyti, kad neitų į darbus 
Pramonės gatvėje, neleistų vaikų į 
mokyklas. Rekomendacijų tokioje 
situacijoje nepakanka. Geriau 
reikėjo užbėgti įvykiams už akių 
ir apsaugoti žmones“, –  kalbėjo 
Miklusėnų gyventoja. 

Anot jos, jau pačią pirmą gaisro 
dieną ji juto burnoje metalo skonį, 
skaudėjo galvą, jautėsi sunkumas 
krūtinėje. Tad išvažiavo pas mo-

čiutę, gyvenančią Alytuje, Putinų 
mik rorajone. Tačiau tarša, pasikei-
tus vėjo krypčiai, pasiekė miestą. 
Teko bėgti ir iš čia. 

Alytaus rajono gyventoja pik-
tinasi, kad aplinkos užterštumas 
pirmosiomis gaisro dienomis ma-
tuotas bet kaip, pasirenkant vietą, 
kur vėjas dūmų neatneša, tad apie 
tikrą pavojų vietiniai nežinojo, 
buvo skelbiama esą tarša neviršija 
nustatytų normų. Miklusėnų kaime 
žmonės ėjo į lauką, dirbo daržuose, 
leido į kiemą vištas. Tad teršalų 
gavo pakankamai. Taip pat Ernesta 
pasigedo Visuomenės sveikatos 
centro ar biuro darbuotojų reko-
mendacijų, kaip žmonėms elgtis 
esant ekstremaliai situacijai, kokios 
kenksmingos medžiagos nusėdo į 
aplinką. „Patys turėjome ieškoti in-
formacijos ir priimti sprendimus“, 
– sakė moteris.

Gaisras dar 
vis gesinamas

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento duomeni-
mis, Alytaus padangų perdirbimo 
gamykloje kilusį gaisrą gesino 
per 40 ugniagesių gelbėtojų ir 
savanorių kursantų. Įvykio vietoje 
dirba 2 ekskavatoriai, iš Naujosios 
Akmenės pasitelktas ilgakaušis 
ekskavatorius. Ugniagesiai yra ap-
rūpinti reikiamomis apsaugos prie-
monėmis. PAGD Alytaus miesto 
savivaldybės prašymu iš Vilniaus 
įvykio vietoje dirbantiems ugnia-
gesiams perduota 100 dujokaukių 
komplektų ir 500 filtrų.

Incidento vietoje taip pat dar-
buojasi ir pastatų konstrukcijų eks-
pertai, kurie teiks rekomendacijas 
dėl sunkiosios technikos patekimo 
į gamyklos patalpas.

Aplinkos apsaugos agentūros 
atnaujintais duomenimis, kietųjų 
dalelių ir benzeno koncentracija ore 
Alytaus šiaurinėje dalyje ir Alytaus 
rajono Miklusėnų kaime sumažėjo. 
Tačiau, vėjui pasisukus iš šiaurės 
rytų, teršalų momentinis koncen-
tracijos padidėjimas užfiksuotas 
mieste veikiančioje oro kokybės 
tyrimų stotyje.

(Atkelta iš 7 psl.)
Jeigu nuodingos medžiagos 

būtų patekę į aplinką, gyventojų 
evakuacija neišvengiama. Taip 
pat teko gesinti nedidelius gaisrus 
„CIE LT Forge“, „Arvi fertis“ 
gamyklose, automobilių remonto 
dirbtuvėse. 

Gera technika 
ir pasirengimas

Pasak Marijampolės priešgais-
rinės įstaigos vadovo, jų tarnyba 
yra aprūpinta tokia technika, įranga 
ir priemonėmis, kokių šiandien rei-
kia. Net išvardinti sunku. Tai ir mo-
derniausi gaisriniai automobiliai, 
cheminė priekaba, siurblinė stotis. 
Taip pat kvėpavimo aparatai, nuo 
cheminių medžiagų apsaugantys 
specialūs kostiumai, šilumą atspin-
dintys kostiumai, dekontominacijos 
postas, dozimetrai, dujų analizato-
riai, termovizoriai. Keletą kartų per 
metus vyksta pratybos, ugniagesiai 
mokosi gesinti didžiulius gaisrus. 
Kaip tik spalio paskutinę savaitę 
pratybos bus rengiamos Višakio 
Rūdos bažnyčioje. Ugniagesiai 
turi atitikti tam tikrą kvalifikaciją, 
nuolat gilinti žinias ir stiprinti prak-
tinius įgūdžius. Būtent per pratybas 
išryškėja silpnosios vietos.

Grupuojamos pagal 
pavojingumą

Paklaustas, kaip tikrinamos 
potencialiai pavojingos įmonės, 
R. Masys papasakojo, kad įmonės 
pagal pavojingumą suskirstytos 
į kelias grupes. Pavojingiausios 
inspektuojamos kas metus, kitos – 
kas dvejus, trečios – kas penkerius. 
Prieš pradedant veiklą priešgaisri-
nės apsaugos specialistai apsilanko 
įmonėje ir sprendžia, ar išduoti 
leidimą. „Problema ta, kad įmonė 
gali keisti veiklos sritį. Tuomet 
priešgaisrinės priežiūros specia-
listų leidimai nebūtini. Susidaro 
galimybė įmonei vystyti potenci-
aliai pavojingą veiklą. Sakykime, 
bendrovė, kuri vertėsi medienos 
gamyba, gali pakeisti profilį į 
padangų perdirbimą. Apie tai mes 
sužinosime tik patikrinimo metu. 
Kas dabar žino, kokios dar medžia-
gos galėjo būti laikomos Alytaus 
padangų perdirbimo gamykloje ar 
šalimais esančiose įmonėse?“ – re-
toriškai klausė R. Masys. 

Anot jo, gerai, kad Marijam-
polės regione daugelis gamyklų 
bendradarbiauja su ugniagesiais. 
Įmonėse vykdomos įvairios pre-
vencinės priemonės, rengiamos 
pratybos, mokymai, kurių metu 
supažindinama su priešgaisrine 
apsauga. „Labiausiai įmonės sau-

gumas priklauso nuo jos politikos 
gaisriniais klausimais. Ten, kur 
dideli reikalavimai, teikiamas 
didžiulis dėmesys, išvengiama ir 
didelių nelaimių. Neatsakingas 
verslas sukelia problemas“, – sakė 
R. Masys. 

Anot Marijampolės priešgais-
rinės tarnybos vadovo, ne mažiau 
svarbu tinkamai reaguoti į pirminį 
gaisrą, turėti reikiamas gesinimo 
priemones, mokėti jomis naudotis. 
Taip pat darbuotojai turi būti apmo-
kyti, kaip elgtis, jeigu kiltų gaisras, 
kaip evakuotis. 

Pasak R. Masio, dažniausiai nu-
statomi šie pažeidimai: nesilaikoma 
gaisrinio režimo, produkcija užkrau-
nami evakuaciniai keliai, neturima 
tinkamų pirminių gesinimo prie-
monių ar jos būna neveikiančios, 
neįrengti gaisro įspėjimo prietaisai. 
Per šiuos metus Marijampolės, Kal-
varijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse 
bus patikrinta apie 130 įmonių, ap-
lankyta 2660 gyventojų būstų.

Darbą organizuoja 
savivaldybių 

ekstremalios komisijos
Marijampolės priešgaisrinės gel-

bėjimo tarnybos vadovo klausėme, 
ar yra kokie nors planai, kaip būtų 
elgiamasi ekstremalios situacijos 
metu. Pasak R. Masio, visose savi-
valdybėse yra įkurtos ekstremalių 
situacijų komisijos, kurios gali 
priimti sprendimą skelbti ypatingą 
padėtį. Jeigu paskelbta ekstremali 
situacija, operacijų centrai vyk-
do numatytas užduotis: teikiama 
informacija ir pagalba gyvento-
jams, sprendžiama dėl evakuacijos, 
mokyk lų uždarymo, padedama 
gelbėjimo darbų organizavimui. 
Ugniagesiai rūpinasi konkrečiu 
gaisro gesinimu, aplinkosauginin-
kai – tarša. Jeigu šalyje skelbiama 
ekstremali situacija, vyriausybiniu 
lygiu imamasi koordinuoti visų 
institucijų veiksmus. Gyventojams 
privalu paisyti komisijos teikiamų 
rekomendacijų. Nesielgti taip, kaip 
daro kai kurie Alytaus rajono Miklu-
sėnų gyventojai. Tik dalis jų sutinka 
su evakuacija, 60 procentų gyven-
tojų pareiškė niekur nevyksiantys. 
Taip pat, priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos vadovo teigimu, gyvento-
jai turi būti susipažinę su svetaine 
LT72.lt. Tai Lietuvos pasirengimo 
ekstremaliosioms situacijoms sve-
tainė, skirta pasiruošti sudėtingai 
situacijai, gauti informacijos. „Kie-
kvienas ekstremaliu atveju turėtų 
gebėti pasirūpinti savimi ir artimai-
siais bent 72 valandas, kol atvyks 
pagalba“, – sakė R. Masys.  
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Žinomas gydytojas ortopedas-
traumatologas konsultuos Marijampolėje
Lapkričio 4 d., pirmadienį, į Gydytojų Keršanskų kliniką atvyks Medicinos 

diagnostikos ir gydymo centro Vilniuje gydytojas ortopedas-traumatolo-
gas Simonas SEREIKA. Jis konsultuos pacientus dėl riešo ir plaštakos 
pirštų skausmo bei tirpimo gydymo. 

Kviečiame registruotis gydytojo konsultacijai, jei jus vargina vienas ar 
daugiau iš šių simptomų:

•  deginantis plaštakos skausmas ar tirpimas naktimis;
•  kai kurių rankos pirštų – mažojo ir dalies bevardžio, tirpimas; 
• skausmingas pirštų strigimas; 
•  skausmingi plaštakos ar riešo raumenys po patirtos traumos; 
• skausmingas nykščio pamatas; 
•  pritraukti pirštai (sunku ištiesti pirštus) 
Konsultacijos vyks lapkričio 4 d. 10–14 val. Gydytojų Keršanskų 

klinikoje, V. Kudirkos g. 5, Marijampolėje. Norintys atvykti į konsultaciją 
kviečiami registruotis telefonu (8 343) 92233. 

Atvykstant būtina turėti šeimos gydytojo siuntimą gydytojo ortopedo-
traumatologo konsultacijai. Užs.1194. 

Užs. 1164.

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

Marijampolė, Kireilio klinika

IeŠKo  DARBo
Vairuotojas, turintis visas katego-

rijas (išskyrus autobuso), ieško darbo. 
Gali būti ne visas etatas. Tel. 8 653 
81482.  Užs. 2322.

ReIKALINGA
Darbas vairuotojams, turintiems 

patirties. Užtenka C kategorijos ir 95 
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Atlygi-
nimas 1800 Eur. Tel. 8 655 56743.    
 Užs. 2375. 

----------------------------------
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingi: suvirintojas, šaltkalvis, au-
tomechanikas. Atlyginimas 600–1000 
Eur. Tel. 8 698 33217.  Užs. 1178.

----------------------------------
Reikalingi statybininkai dar-

DėMeSIo
Anoniminių alkoholikų grupė 

„Tikslas“ yra įsikūrusi Šventosios 
Šeimos namuose Alyvų g. 9, Mari-
jampolėje.

Susitinkame antradieniais ir ke-
tvirtadieniais – 18.30 val., sekmadie-
niais – 13 val. Tel. 8 631 91695. 

Užs. 2302.

bui statybose. Atlyginimas 600 
–1000 Eur. Dėl darbo kreiptis  
tel.+ 370 671 47122.  Užs. 1200.

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

----------------------------------
Reikalingas vilkiko su savivarte 

puspriekabe vairuotojas. Nakvynės 
vilkike, savaitgaliai laisvi. Atlygini-
mas 900–1200 Eur į rankas. Tel. +370 
620 10006.  Užs. 1211.

„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).

„IKEA Industry Lietuva“
Dirbti atnaujintoje baldų gamykloje Kazlų Rūdoje reikalingi 

Gamybos operatoriai. 
Darbo užmokestis nuo 900 eurų (bruto).

Susidomėjai? Susisiek!
El. paštas: atranka.kazluruda@inter.ikea.com

Tel. +370 694 05250
Adresas: Gedimino g. 1, Kazlų Rūda Užs. 1197.

nuteistiesiems paskirtas bausmes.
Nijolei Stadalienei už tai, kad 

būdama sunkiai apsvaigusi nuo 
alkoholio (3,20 prom.) vairavo jai 
priklausantį automobilį „Citroen 
C3“, teismas paskyrė 3000 Eur bau-
dą, dvejus metus uždraudė naudotis 
specialia teise vairuoti automobilį, o 
jos automobilį „Citroen C3“ nutarė 
konfiskuoti.

Temidei jau neblogai pažįstamam, 
teisės vairuoti neturinčiam Egidijui 
Aliukoniui už tai, kad sunkiai girtas 
(2,52 prom.) vairavo automobilį „Audi 
A6 Avant“ ir sukėlė eismo įvykį, pa-
skirta 60 parų arešto bausmė, dvejus 
metus uždrausta naudotis specialia 
teise vairuoti transporto priemones, 
be to, iš jo nutarta išieškoti konfis-
kuotino automobilio vertę iš dalies 
atitinkančią pinigų sumą – 515 Eur. 
Algimantui Sinkevičiui, kuris irgi 
būdamas sunkiai girtas (2,80 prom.) 
bandė padėti E. Aliukoniui ir stengėsi 
iš griovio išvairuoti jame pakibusį jau 
minėtą automobilį, teismas skyrė 40 
parų arešto bausmę, taip pat uždraudė 
dvejus metus vairuoti ir iš nuteistojo 
dar nutarė išieškoti 515 Eur, kaip kon-
fiskuotino automobilio vertę iš dalies 
atitinkančią pinigų sumą.

Zigmą Petrauską už tai, kad vi-
dutiniškai girtas (2,08 prom.) vairavo 
automobilį „Audi A 6“, teismas nuo 
baudžiamosios atsakomybės atleido 
pagal sūnaus laidavimą. Vis dėlto jam 
dvejus metus uždrausta vairuoti, be to, 
teks įmokėti 500 Eur į nukentėjusių 
nuo nusikaltimų asmenų fondą ir at-
sisveikinti su konfiskuotu automobiliu 
„Audi A 6“.

„Suvalkiečio“ informacija
Marijampolės apskr. VPK Ke-

lių policijos skyrius „Suvalkiečio“ 
skaitytojus prašo būti pilietiškus – jei 
pastebėsite neblaivų asmenį, vairuo-
jantį bet kokią transporto priemonę, 
iškart skambinkite Skubiosios pagal-
bos tarnyboms tel. 112. 

bulgaras ir latvis, be to, vieneriems 
metams prarado teisę vairuoti.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kalvarijos policijos komisariato 
vyr. specialistė

Kazlų  Rūdos  savivaldybėje
Kazlų Rūdos policijos komisaria-

tas ir Marijampolės apylinkės teismas 
už tai, kad Kazlų Rūdos savivaldybės 
teritorijoje neblaivūs vairavo trans-
porto priemones, administracine 
tvarka nubaudė tris pažeidėjus. Dei-
vidui Orintui (g. 2000 m., Kazlų 
Rūdos sav.) už tai, kad neturėdamas 
teisės, be to, lengvai apgirtęs (1,49 
prom.) vairavo automobilį „Audi 
A4“ ir nesustojo stabdomas policijos 
pareigūnų, paskirta 1400 Eur bauda 
ir trejus metus uždrausta įgyti teisę 
vairuoti. Gintui Kaseliui (g. 1974 
m., Ukmergė), kuris lengvai apgirtęs 
(0,26 prom.) vairavo krovininį au-
tomobilį „Volvo“, teko mokėti 150 
Eur baudą. O Anatolijui Lisovskiui 
(g. 1987 m., Jonava) už vairavimą 
lengvai apgirtus (1,02 prom.), taip 
pat už tai, kad nesustojo stabdomas 
policijos pareigūnų, paskirta 1400 
Eur bauda ir trejiems metams atimta 
teisė vairuoti.         

Marius JAKŠTAS
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos PK viršininkas

Temidės  verdiktai 
neblaiviems  vairuotojams

Marijampolės apylinkės teismas 
išnagrinėjo baudžiamąsias bylas, 
kuriose Lietuvos piliečiai buvo kalti-
nami tuo, kad būdami neblaivūs, t. y. 
vidutiniškai ar sunkiai girti, vairavo 
transporto priemones. Skelbiame 
įsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais 

Marijampolės  savivaldybėje
Marijampolės apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato (apskr. 
VPK) Kelių policijos skyriaus parei-
gūnai nustatė asmenis, kurie padarė 
Administracinių nusižengimų kodek-
se (ANK)  numatytą nusižengimą, nes 
būdami neblaivūs vairavo transporto 
priemones. Osvaldui Arbačiauskui 
(g. 1990 m., Marijampolės sav.) už 
vairavimą lengvai apgirtus (0,48  
prom.) paskirta 950 Eur bauda ir 
15 mėnesių atimta teisė vairuoti. 
Raimundui Misiukoniui (g. 1966 
m., Marijampolės sav.), kuris lengvai 
apgirtęs (0,32 prom.) vairavo kro-
vininį automobilį, teks mokėti 160 
Eur baudą. O tokį pat nusižengimą 
padariusiam – krovininį automobilį 
su kvapeliu vairavusiam (0,24 prom.) 
Vladui Bugiui (g. 1950 m., Tauragės 
sav.) paskirta 150 Eur bauda. Be to, 
už vairavimą lengvai apgirtus (0,88 
prom.) mūsų pareigūnai nubaudė ir 
Latvijos pilietį Aleksandrą Savenko-
vą (g. 1971 m.). Jam paskirta 800 Eur 
bauda ir vieneriems metams atimta 
teisė vairuoti.

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kelių policijos skyriaus Veiklos 
organizavimo ir prevencijos 

grupės specialistė 

Kalvarijos  savivaldybėje
Kalvarijos policijos komisariato 

(PK) pareigūnai, kontroliuodami 
eismo saugumą Kalvarijos savi-
valdybėje, nustatė ANK numatytus 
nusižengimus padariusius šešis as-
menis ir išnagrinėję administracinių 
nusižengimų bylas jiems paskyrė 
administracines nuobaudas. Visi nu-
baustieji – krovininius automobilius 
vairavę užsieniečiai: 4 lenkai ir po 
vieną Bulgarijos ir Lat vijos pilietį. 
Už vairavimą lengvai apgirtus jiems 
skirtos nuo 150 Eur iki 800 Eur bau-
dos. Maksimalias baudas užsidirbę 

Vairavo  neblaivūs

Nukentėjo  pėstysis  
ir  dviratininkė

Trečiadienio pavakarę Marijampo-
lės centre, Kauno gatvėje, automobilis 
„Nissan“ partrenkė, pirminiais duo-
menimis, pėsčiųjų perėja per gatvę 
ėjusį nepilnametį vaikiną (g. 2005 m.). 
Automobilį vairavusi nepatyrusi, jauna 
vairuotoja (g. 2001 m.), pirminiais 
duomenimis, prie perėjos nesustojo 
praleisti pėsčiojo, nors kita juosta 
važiavęs automobilis sustojo.

Po eismo įvykio pėstysis buvo 
nugabentas į Marijampolės ligoninės 
Priėmimo skyrių. Ten jam, laimė, 
nustatytas tik kojos sumušimas ir pa-
skirtas ambulatorinis gydymas.

Šį įvykį tirti pradėję Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato (apskr. VPK) pareigūnai, be 
to, dar nuo antradienio vakaro ieško 
automobilio ir jį vairavusio asmens, 
kuris Kybartuose, Vištyčio gatvėje, 
sukdamas į dešinę nesaugiai aplenkė 
dviračiu važiavusią Kybeikių k. (Vil-
kaviškio r. sav.) gyvenančią moterį 
(1958 m.). Dviratininkė atsitrenkė į 
dešinį automobilio šoną ir nugriuvo, o 
automobilio vairuotojas nekreipdamas 
į tai dėmesio paspruko – nuvažiavo 
savo keliais. 

Pirminiais duomenimis, dviratinin-
kė vilkėjo šviesą atspindinčią liemenę, 
važiavo techniškai tvarkingu dviračiu. 
Vilkaviškio ligoninėje jai nustatyti kai-
rio kelio ir alkūnės sumušimai.

Dingęs  vyras  
pats  grįžo  į  namus
Praėjusiame „Suvalkiečio“ nume-

ryje rašėme, kad Marijampolės apskr. 
VPK paskelbė Kalvarijos savivaldy-
bėje, Jusevičių kaime, gyvenusio ir 
be žinios dingusio 1983 m. gimusio 
vyro paiešką. Drauge su keturkoju 
augintiniu vyras iš namų išėjo dar 
praėjusią savaitę, spalio 15 d., ir į juos 
negrįžo, sukeldamas daug nerimo 
artimiesiems. 

Policijos pareigūnai mus infor-
mavo, kad ieškotas vyras pats grįžo į 
namus. Jam nieko blogo nenutiko, tik 

jau kuris laikas pablogėjusi sveikata.
Vyro teigimu, jis daugiau nei savai-

tę keliavo, be to, per tą laiką prarado 
savo šuniuką.

Marijampolės apskr. VPK dėkoja 
visiems pilietiškiems žmonėms, kurie 
atsiliepė į jų prašymą padėti surasti 
šį vyrą.

Birutė MONTVILIENĖ

Internetinis  sukčiavimas 
plinta  sparčiai

Marijampolės apskrities priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčia-
vimo virtualioje erdvėje. Į pareigūnus 
kreipėsi nuo to paties asmens nuken-
tėję šeši gyventojai iš įvairių Lietuvos 
vietų. 

Visi jie tuo pačiu laikotarpiu, nuo 
rugsėjo 12-osios iki 25-osios, pirko 
prekes internetu. Nukentėjusieji in-
ternetiniame portale „Skelbiu lt“ radę 
skelbimus apie parduodamas įvairias 
prekes, už jas iš anksto apmokėjo, 
tačiau prekių iki šiol nė vienas negavo, 
pinigai jiems grąžinti nebuvo, su parda-
vėju nėra galimybės susisiekti. 

Tikslinant įvykio aplinkybes, pa-
aiškėjo, kad visi gyventojai pinigus už 
perkamas prekes, kurių bendra suma 
633 eurų, pervedė į to paties asmens, 
gyvenančio Šakių rajone, sąskaitą. 

Policija ieško šio asmens, aiškina-
si, kur jis gyvena, ar jo vardu atidaryta 
sąskaita. 

Kaimo  gyventojus  
išgąsdino  gaisras

Ketvirtadienį Vilkaviškio rajono 
Keturvalakių seniūnijos Karklinių 
kaime tebetvyrojo degėsių kvapas, 
žmonės negalėjo atsidaryti langų. Tai 
vienoje Beržų gatvės sodyboje kilusio 
gaisro pasekmė.

Trečiadienio naktį, 2.28 val., gais-
rininkai gavo pranešimą, kad dega 
medinis ūkinis pastatas, kuriame 

laikomas šienas, naminiai paukščiai 
ir gyvuliai. 

Atvykę ugniagesiai rado pastatą, 
prie kurio priblokuota medinė malkinė, 
liepsnojantį, Baimintasi, kad užsidegs 
ir kiti už 2–3 metrų esantys pastatai. 
Ugniagesiams pavyko išsaugoti ke-
turis pastatus, išgelbėti keturi triušiai. 
Sudegė tvartas ir malkinė, 12 vištų, 5 
m³ malkų. 

Gyventojai baiminasi, kad pastatai 
galėjo būti padegti tyčia. Ugniagesiai 
ir policija kol kas šios versijos ne-
tvirtina.

Ketvirtadienio naktį Marijampolė-
je, Vokiečių gatvėje, gaisras kilo gara-
že. Pusvalandis po vidurnakčio suveikė 
garažo priešgaisrinė signalizacija. 
Marijampolietis keliuose sublokuo-
tuose garažuose įsteigęs automobilių 
valymo, plovimo įmonę.

Atvykę ugniagesiai pamatė iš ga-
ražo rūsio rūkstančius dūmus, atviros 
ugnies nebuvo. Paaiškėjo, kad garažo 
rūsyje degė čiužinys. Spėjama, kad kas 
nors iš klientų galėjo numesti nuorūką, 
nuo kurios čiužinys ėmė smilkti. 

Darželyje-lopšelyje 
jautėsi  dūmai

Penktadienio rytą Marijampolės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
ugniagesiai gavo pranešimą, kad 
Marijampolėje, P. Vaičaičio gatvėje 
esančiame darželyje „Pasaka“, junta-
mas dūmų kvapas. 

Gaisrininkai išskubėjo į įvykio 
vietą. Paaiškėjo, kad gaisro nėra, o 
degėsių tvaiką skleidė rūsyje pradė-
jusi lydytis įvadinio elektros kabelio 
izoliacija.

Vaikai buvo išvesti iš darželio, 
patalpos išvėdintos. Atvykę elektros 
specialistai pakeitė įvadą.

Ketvirtadienį Kalvarijos savival-
dybėje, Liubavo seniūnijos Reketijos 
kaime, Reketijos gatvėje, prie negy-
venamo pastato, užsidegė automobilis 
„Volkswagen Passat“. Išdegė variklio 
skyrius. Ugniagesiai aiškinasi, kam 
priklausė transporto priemonė, kas ja 
naudojosi.

Loreta TUMELIENĖ

Smulkiau 
apie įvykius
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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.

---------------------------------
Autoservisas siūlo šias paslaugas: 

ratų montavimo-balansavimo, varik-
lio, pakabos remonto. Jūsų patogumui 
dirbame vakarais ir savaitgaliais. 
Pasiteirauti tel. +370 636 84140. 
Marijampolė.  Užs. 1192.

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

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

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

----------------------------------
Autoservisas siūlo šias paslaugas: 

ratų montavimas-balansavimas, vari-
klio, pakabos remontas. Jūsų patogu-
mui dirbame vakarais ir savaitgaliais. 
Tel. +370 636 84140. Marijampolė, 
Gėlyno g. 5B.  Užs. 1198.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2016.
----------------------------------

Užs. 1133.
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. 2343.

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.

PeRKA
Dviejų kambarių butą. Tel. 8 639 

84764.  Užs. 2345.
----------------------------------
2 kambarių butą 1 ar 2 aukšte 

Kareivinių, Tarpučių mikrorajonuose. 
Tel. 8 676 18302.  Užs. 2412.

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

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

----------------------------------
Brangiai – žemės ūkio paskirties 

žemę. Tel.+370 645 88254.  Užs. 1165.
----------------------------------
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. 2396.

----------------------------------
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. 2330.

----------------------------------
Norite parduoti automobilius? 

Skambinkite tel. 8 644 15555.  
 Užs. 2392.

----------------------------------
Ekskavatoriaus („dreglaino“) 

kompresorių. Tel. 8 658 18636.  
 Užs. 2462.

----------------------------------
MAZ variklį, JAMZ-236. Tel. 8 

685 38042.  Užs. 2457.
----------------------------------
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.

----------------------------------
12 ritinių gero šieno. Marijampo-

lė, tel. 8 646 09763.  Užs. 2442.
----------------------------------
Kiaulę (gali būti daugiau kaip 200 

kg). Tel. 8 670 32211.  Užs. 2459.
----------------------------------
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.

Užs. 1107.

Užs. 1127.

UAB 
„Samsonas“ 
brangiai perka 

karves, bulius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto. 

    Tel. 8 616 21993. Užs. 50.

Užs. 1219.

PAŽINTYS
Brangioji, jei Tau 60 ir daugiau, 

Tavęs laukia Juozas. Paskambink. Tel. 
8 606 65281.  Užs. 2458.

Marijampolės savivaldybėje išrinkti 
naujos kadencijos seniūnaičiai

Marijampolės savivaldybėje išrinkti 49 seniūnaičiai naujai ketverių 
metų kadencijai. 

Keturiose seniūnaitijose, neįvykus rinkimams, bus organizuojami pa-
kartotiniai rinkimai: Mokolų seniūnijos Šaltinio seniūnaitijoje, Igliaukos 
seniūnijos Varnupių seniūnaitijoje, Marijampolės seniūnijos Kumelio-
nių seniūnaitijoje, Sasnavos seniūnijos Gavaltuvos seniūnaitijoje. 

Mokolų seniūnija
Sodų Valė Ambrazevičienė
Tarpučių Arūnas Kapsevičius
Pabaigų Vitalius Striuogaitis
Uosupio Ervydas Lukoševičius
Šaltinio  –
Narto seniūnija
Kvietiškio Janina Senkienė
Seminarijos Laimutė Jakimavičienė
Sūduvos Tomas Leseta
Javonio Audrius Stankevičius
Ašmenos Gediminas Vyšniauskas
Degučių seniūnija
Pašešupio Lolita Paliulienė
Senamiesčio Algimantas Jaškauskas
Degučių Neringa Genevičienė
Gudelių seniūnija
Daugirdų Indrė Kastanavičienė
Gudelių Artūras Brusokas
Igliaukos seniūnija
Varnupių  –
Daukšių Irma Leonavičienė
Šventragio Aidas Baltrušaitis
Pamargių Dalius Mykolaitis
Igliaukos Tadas Prajara
Liudvinavo seniūnija
Užgirių Lina Juškevičienė
Buktos Artūras Lazauskas
Narto Vilija Alaburdienė
Liucinavo Vidas Cikana
Padovinio Asta Marcinkevičienė
Gyviškių Juozas Botyrius
Kūlokų Stasys Nasulevičius
Naujienos Alvydas Surdokas
Želsvos Akvilė Jakimavičienė
Netičkampio Danguolė Gasiliauskienė
Liudvinavo Alma Merkevičienė
Marijampolės seniūnija
Valavičių Lilija Stankevičienė
Svetlicos Laima Kochanskienė
Meškučių Dainius Merkevičius
Igliškėlių Petras Isoda
Skaisčiūnų Renata Lisauskienė
Kumelionių –
Trakiškių Jolanta Bartninkienė
Patašinės Edvardas Lukaševičius
Baraginės Vida Vaičiūnienė
Balsupių Kęstutis Račius
Sasnavos seniūnija 
Klevinės Virgaudas Sakalauskas
Tautkaičių Žydrūnas Mikelionis
Smilgių Dana Vasiliauskienė
Gavaltuvos  –
Sasnavos Renata Mažeikienė
Puskelnių Virginijus Jonavičius
Šunskų seniūnija
Vekeriotiškės Eglė Alenskaitė
Kidoliškių Nijolė Murinienė
Katiliškių Arvydas Rutkauskas
Tursučių Ineta Valuckienė
Šunskų Gytis Mačys
Mokolų Loreta Dumbliauskienė

Daugiau informacijos apie seniūnaičių rinkimus – Marijampolės 
savivaldybės internetiniame puslapyje www.marijampole.lt., skiltyje 
SENIŪNAIČIAI RINKIMAI.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius Užs. 1223.

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.

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

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

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

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

 Užs. 1972.
----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686 
15419.  Užs. 1973.

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

tarpą termoputa. Tel. 8 640 36105.  
 Užs. 319.
----------------------------------
Trinkelių klojimas kapinėse, pa-

matų liejimas. Tel. 8 694 90110.  
 Užs. 2131.

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

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

----------------------------------
Nelauk nelaimės, kviesk elektri-

ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 639 36799.  Užs. 2125.

----------------------------------
Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sodybų 
tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 2254.

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

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

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

8 642 47200, 8 633 61818.  Užs. 2423.
----------------------------------
Atliekame skardinimo darbus. 

Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.  
 Užs. 2424.
----------------------------------
Šlifuojame, lakuojame parketo 

grindis. Tel. 8 653 20814.  Užs. 1835.
----------------------------------
Mobiliu gateriu kokybiškai pjau-

name medieną. Atvykstame į jūsų kie-
mą. Tel.: 8 616 41752, 8 656 93971.  
 Užs. 1961.

----------------------------------
Mobiliu gateriu pjaunu medieną 

iki 9 m ilgio, „kreizuoju“ lentas klien-
to kieme. Pjaunu ir nedidelius kiekius. 
Tel. 8 610 03983.  Užs. 1092.

----------------------------------
Karštuoju būdu restauruojame 

vonias. Darbo patirtis 27 metai. Su-
teikiame garantiją. Tel.: 617 78494, 
8 636 79331.  Užs. 951.

----------------------------------
Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį, 

skaldą. Tel. 8 650 48645.  Užs. 1212.
----------------------------------
Onos Čirvinskienės mokymo 

centras kviečia mokytis pagal 
atnaujintas mokymo programas: 
krautuvų vairuotojus, hidromanipu-
liatorių operatorius, medienos specia-
listus, darbų saugos, priešgaisrinės 
saugos ir kt. Registruotis tel. (8 343) 
92773.  Užs. 1224.

----------------------------------
Taisau televizorius, kompiuterius, 

garso, viryklių, šaldytuvų elektroni-
kos įrangą. Galiu atvykti. Tel. 8 656 
54542.  Užs. 1145.

----------------------------------
Paminklai, antkapiai, tvorelės, 

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

----------------------------------
Veža „gruzą“ keliui, žvyrą, juod-

žemį, malkas, anglis ir kitus krovinius. 
Perkrausto. Tel. 8 685 56724.   
 Užs. 2269.

----------------------------------
Kaminų valymas. Tel.: 8 642 

47200, 8 633 61818.  Užs. 2422.

----------------------------------
Tapetuojame, sudedame „plaukio-

jančias“ grindis; gipso kartono darbai. 
Tel. 8 639 26901.  Užs. 2467.

Užs. 1219.
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UŽJAUČIA
Dėl Povilo IVAŠKEVIČIAUS mirties jo šeimą ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia „Suvalkiečio“ redakcijos kolektyvas.

Amžiams užsimerkė Mamos akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Nuoširdžiai užjaučiame Vilmą Masaitienę ir jos artimuosius dėl 

mylimos mamytės mirties.
 Moterų ansamblio „Balsės“ kolektyvas  Užs. 2444.

N e T e K T Y S
Mirė Juozas SADAUSKAS, gim. 1936 m., gyv. Kal-

varijos sav. Jonų k.
Velionis pašarvotas Kalvarijos laidojimo namuose 

„Saulėlydis“.
Karstas išnešamas 2019 m. spalio 26 d. 11 val. Lydės į Kalvarijos 

kapines.
------------------------------------------------------------------

Mirė Romas ŠIMANAUSKAS, gim. 1973 m., gyv. Skaisčiūnų k. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs lai-

kas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2019 m. spalio 26 d. 12 val. Lydės į 
Marijampolės naująsias kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Povilas IVAŠKEVIČIUS, gim. 1938 m., gyv. Marijampolėje. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs lai-

kas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2019 m. spalio 27 d. 12 val. Lydės į 
Raseinių kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Jonas LENKAUSKAS, gim. 1961 m., gyv. Kalvarijoje.
Velionis pašarvotas Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios 

šarvojimo salėje.
Karstas išnešamas 2019 m. spalio 27 d. 13 val. Lydės į Kalvarijos 

kapines.
------------------------------------------------------------------

Mirė Elena Eugenija KABAILIENĖ, gim. 1933 m., gyv. Mari-
jampolėje. 

Velionė pašarvota Evangelikų liuteronų bažnyčios salėje (Kauno 
g. 9, Marijampolė), UAB „Amžinybės ratas“.

Karstas išnešamas 2019 m. spalio 27 d. 13 val. Lydės į Marijam-
polės senąsias 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.

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

*(iki 10 žodžių)

Užs. 1134.

Užs. 1135.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

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

Užs. 800.

Arimo paslaugos. 
Ariu vartomuoju plūgu „Kverneland“. 

Tel. 8 653 45383. Užs. 2367.

ŠARVOJAME 
KALVARIJOS BAŽNYČIOS 
KOPLYČIOJE IR VISOSE 

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

          +370 698 32091 Užs. Nr. 15.

UAB Laidojimo namai 
„Saulėlydis“ 

Vytauto g. 78, Kalvarija

VšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

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

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

Užs. 13.

Tel. 8 611 18799

Užs. 7.

Marijampolės laidojimo namai 
UAB „Sustojęs laikas“

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

LAIDOJIMO IR KREMAVIMO PASLAUGOS
ŠARVOJIMO REIKMENYS • ŠARVOJIMO SALĖS

KŪNO BALZAMAVIMAS
ILGESNIO LAIKYMO ŠALDYTUVE GALIMYBĖ

Užs. 6.

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

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

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮREGINIŲ
(„Buiteka“,  „Traidenis“, „August“, „Feliksnavis“ ir kt.) 

PARDAVIMAS IR MONTAVIMAS
10 metų garantija!

Atvykstame 
nemokamai konsultacijai

Tel. 8 686 80106.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Užs. 1156.

ĮvAIRŪS
Perku stačią mišką. 
Parduodu statybinę medieną, 

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

NUoMA 
Išsinuomočiau žemės Kalvarijos 

savivaldybėje. Tel. 8 654 15078.  
 Užs. 2362. 

  Užs. 1765.

     Tel. 8 686 61720. 

Liuteronų 
bažnyčios salė 

Kauno g. 9, 
Marijampolėje 

LAIDOJIMO  ir  KREMAVIMO 
PASLAUGOS,  REIKMENYS

PARDUoDA
Kambario butą Draugystės g. 17, 

Marijampolėje, V aukštas. Tel.: 8 650 
45232, 8 650 96415.  Užs. 2439.

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

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

----------------------------------
4 kambarių butą Kazlų Rūdoje. 

Kaina – 26000 Eur. Tel. +370 676 
06904.  Užs. 2352.

----------------------------------
Dviejų aukštų namą Vilkaviškyje, 

P. Kriaučiūno g. Tel. 8 654 37645.   
 Užs. 2448. 

----------------------------------
Namą Kalvarijos sav. Sangrūdos 

k. su ūkiniais pastatais, be patogumų, 
yra vietinis centrinis šildymas, didelis 
žemės sklypas, per jį teka upė. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 58624.  Užs. 2450.

----------------------------------
24 arų sklypą (namų valda) Ma-

rijampolės sav. Pietarių k. Tel. 8 655 
59980.  Užs. 1214.

----------------------------------
10 ha ariamos žemės Kalvari-

jos sav., Zigmantavo k. Tel. 8 674 
46484.  Užs. 809.

----------------------------------
1,2 ha žemės ūkio paskirties skly-

pą Padovinio k. Tel. 8 615 63705.  
 Užs. 2234.
----------------------------------
„VW Passat 5+“ (universalas, 

2005 m., dyzelis 1,9, 74 kW, TA iki 
2021 m. kovo). Tel. 8 636 78587.   
 Užs. 1213.

----------------------------------
„Volvo 850“ (1996 m., benzinas-

dujos, tvarkingas). Tel. 8 620 73695.  
 Užs. 2460.

----------------------------------
Traktorių T-16, plūgą, metalinę 

dvitėjinę siją (Nr.14), alaus pilstymo 
įrangą. Tel. 8 698 73029.  Užs. 2456.

----------------------------------
Traktorių JUMZ-6 ir traktorinę 

priekabą 1PTS-2. Tel.: 8 651 52920, 
(8 343) 58139.  Užs. 2414.

----------------------------------
Kraną KC 3577-2 ant MAZ 5334 

važiuoklės (1988 m., 5000 Eur), au-
tobusą MB 0811 (29 vietų, 1988 m., 
4000 Eur). Abi transporto priemonės 
važiuojančios. Reikalingas remontas. 
Tel. 8 698 38266, 8 687 39684.   
 Užs. 1207.

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

malkoms. Atraižos. Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 681 94630. 

 Užs. 2420.
----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas arba 

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

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

Nebrangiai – stambias atraižas, 
supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir  pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2298.

----------------------------------
Alksnio, beržo malkas (skaldytas, 

kaladėlėmis), pakais – pjautas, ne-
pjautas, smulkias atraižas. Tel. 8 610 
04238. Užs. 2116.

----------------------------------
Sausas beržo, alksnio malkas 

(skaldytas, supjautas kaladėmis ir 
rąsteliais), stambias beržo, pušies 
atraižas. Tel. 8 681 21353. Užs. 2009.

---------------------------------
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. Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 2002.

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

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. 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.

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

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

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

(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 689 60418.  
 Užs. 2291.

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

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

----------------------------------
 PIGIAS sausas malkas. Pre-

kiaujame kokybiškomis sausomis 
malkomis, atraižomis. Greitas 
pristatymas. TAIKOME NUOLAI-
DAS. Tel. 8 636 25626.  Užs. 2401.

----------------------------------
Geras, pigias malkas, atraižas. 

Prekiaujame įvairiomis kokybiško-
mis malkomis, atraižomis. Vežame 
rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas. 
Matuojame jūsų kieme. Tel. 8 633 
84438.  Užs. 2402.

----------------------------------
Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, medžio pjuvenų 
briketus. Pasvers pas jus kieme. Tel. 
8 659 45419.  Užs. 2470.

----------------------------------
Sausas kapotas malkas, alksnio 

atraižas pakais. Tel. 8 636 71878.   
 Užs. 2418.

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

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

----------------------------------
Šviežių bulvių pašarines bulvaites  

(fasuotos maišiukais). Ūkis – Anta-
navo sen. Tel.: 8 618 22415, 8 687 
31602.  Užs. 917.

----------------------------------
Kviečius. Tel. 8 612 23131.   

 Užs. 2431.
----------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel. 8 671 

92472.  Užs. 2447.
----------------------------------
Maistines bulves ir bulvių sėklą. 

Tel. 8 603 95611.  Užs. 1215.
----------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel. 8 611 

81481.  Užs. 2461.
----------------------------------
Grūdus. Tel. 8 643 40008.   

 Užs. 2466.
----------------------------------
Avieną (4 Eur už kg), ėrieną (5 Eur 

už kg). Susmulkina pagal pageidavi-
mą, atveža. Tel. 8 681 58671.   
 Užs. 2382.

----------------------------------
Pieninių ir mėsinių veislių įvai-

raus amžiaus telyčaites.
1,5 ha žemės sklypą Vilkaviškio 

r., Pajevonio sen. Tel. 8 654 39858.  
 Užs. 2413.

----------------------------------
Kiaulę (apie 200 kg, kg – 1,9 Eur). 

Tel. 8 611 35679.  Užs. 2455.

----------------------------------
Triušius (gyvus ir skerdieną), dvi-

vagį plūgą, kultivatorių su akėčiomis, 
bulvių kasamąją, dalginę šienapjovę, 
grėblį-vartytuvą, savadarbę priekabą. 
Tel. 8 686 70735.  Užs. 2451.

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

Spalio 31 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių r. paukštyno 
10 mėnesių vakcinuotomis rudomis, 
gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
ir 4, 5, 6 mėnesių įvairių spalvų vištai-
tėmis. Priimami užsakymai vištaitėms 
įsigyti tel. 8 699 26517. Prekiausime 
lesalais. Priimami užsakymai 1 kg 
ir 800 g mėsiniams paaugintiems 
viščiukams įsigyti. UAB Rumšiškių 
paukštynas: 

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

----------------------------------
Naminiai paukščiai

5–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 
Tel. 8 685 78204.  Užs. 2242.

----------------------------------
PIRKITE VIŠTAS 

AKCIJA
SPALIO 28 d. (pirmadienį) pre-

kiausime 6 mėn. rudomis olandiš-
komis, raibomis, juodomis, baltomis 
(leghornų veislės), pilkomis dedek-
lėmis vištaitėmis  KAINA – TIK 5,5 
Eur), lesalais (tel. užsakymams 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 
– 13.30 val., Kūlokuose – 13.35 val., 
Netičkampyje – 13.45 val., Liudvi-
nave – 14 val., Užgiriuose – 14.10 
val., Buktoje – 14.20 val., Želsvoje 
– 14.25 val., Naujienoje – 14.30 val., 
Brukuose – 14.40 val., Sūsninkuose 
– 14.50 val., Jusevičiuose – 15 val., 
Kalvarijoje – 15.10 val., Jungėnuose 
– 15.20 val., Valavičiuose – 15.35 val., 
Meškučiuose – 15.50 val., Skaisčiū-
nuose – 16 val. VILKAVIŠKIO r., 
ALVITAS, Tel. 8 611 51770.  
 Užs. 2159.
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Šiandien
Mingintės, Vitos, 

Evaristo, Liaudgino 
ir Liudgino varda-
dieniai.

Saulė teka 8.07 
val., leisis 17.58 val. 
Mėnulis delčia.

Pirmadienį
Almantės, Gau-

drimo, Tado, Simo 
ir Simono vardadie-
niai.

Saulė teka 7.11 
val., leisis 16.54 val.  
Mėnulis jaunatis.

Sekmadienį 
Sabinos, Tautmilės, Ramojaus, Vinco 

ir Vincento vardadieniai.
Saulė teka 7.09 val., leisis 16.56 val. 

Mėnulis delčia.
Vytauto Didžiojo mirties diena

Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena

Laikas atsukamas vieną valandą atgal 

„SPINDULIo“ KINo TeATRe (KAUNo G. 13), 
spalio 26–31 dienomis

Didžiojoje salėje:
„Šuniškas pokštas“ (Kanada, JAV, animacinis, V). Dubliuota lietu-

viškai. 26 d. 11 val. (2D formatu), 30, 31 d. 13 val. (2D formatu). Bilietai: 
11 val. – 3 Eur, 13 val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Sniego vaikis“ (JAV, aių kainos: 11 val. – 3 Eur, 13 val. – 4 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Playmobil FILMAS“ (Prancūzija, Vokietija, animacinis, V). Du-
bliuota lietuviškai. 25, 28–31 d. 15 val. (2D formatu), 26, 27 d. 13 val. 
(2D formatu). Bilietai: 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, sekmadienį 
13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.

„Piktadarės istorija 2“ (JAV, fantastinis nuotykių, N-7). Filmas anglų 
k. su lietuviškais subtitrais. 26, 27 d. 15 val. (2D formatu). Bilietai: 4 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13) 26–30 d. 18 val., 
20 val., 31 d. 20 val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Džokeris“ (JAV, kriminalinė, psichologinė drama, trileris, N-16) 26 
d. 22 val. Bilietas – 4,70 Eur.

IŠANKSTINIS SEANSAS: „Leónė. Bėganti į šviesą“ (Lietuva, 
nuotykių drama, N-13) 31 d. 17.30 val. Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją“ (Suomija, Prancūzija, doku-

mentinis nuotykių, V). Įgarsinta lietuviškai.  26, 27 d. 11.15, 13.15, 15.15 
val., 28–31 d. 13.15, 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 
Eur, sekmadienį 13.15 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Kita tylos pusė“ (Lietuva, drama, N-13) 26–31 d. 17.15 val. Bilie-
tas – 3,70 Eur.

„Aš esu Leonardo“ (Italija, istorinis, biografinis, N-13) 26–31 d. 19.15 
val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Jie“ (JAV, siaubo trileris, N-16) 26 d. 21.15 val. Bilietas – 3,70 
Eur.

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

Šiandien lietaus nenumatoma. Pietvakarių vėjas 7–12 
m/s. Temperatūra 15–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktis bus gan šilta ir temperatūra nekris 
žemiau 9–13 laipsnių šilumos. Dieną tikėtini trumpi lietūs 
Stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas vietomis gūsiais, 
tikėtinas iki 14–16 m/s. Temperatūra dar džiugins 15–17 
laipsnių šiluma.

Vėsti pradės jau pirmadienio naktį. Oro temperatūra 
nukris iki 3–8 laipsnių šilumos, tikėtinas trumpas lietaus. 
Dieną protarpiais palis, oras šils tik iki 7–12 laipsnių.

(Atkelta iš 5 psl.)
Eksponuojami darbai tų autorių, 

kurie jau čia „lankėsi“. Parodos 
atidarymo spalio pradžioje nebuvo, 
tačiau jai įpusėjus visi kviesti į pla-
tesnę pažintį su ekspozicija ir, svar-
biausia, į naujo penktojo žurnalo 
kūrybinei klasei „Baltas kambarys“ 
numerio pristatymą. Apie tai, kas šį 
kartą jame nauja ir įdomu, plačiau 
dar pakalbėsime. O šį kartą gausiai 
susibūrusiųjų M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje dėmesį kaustė ir 

„Mizantropinės  vaišės“  
Baltame  kambaryje...

organizatorės pateikta parodos kon-
cepcija, ir menotyrininkės Vilmos 
Kilinskienės įžvalgos. Ką reiškia 
parodos pavadinimas, kurio sąvokos 
tarsi paneigia viena kitą? Vaišės – 
gražu ir pozityvu, jos telkia žmones 
draugėn, čia lyg ir neįžvelgsi klas-
tos. Tačiau „mizantropas“ reiškia ne 
tik atsiskyrėlį, bet ir kitų nekentėją... 
Tad kokios čia vaišės?

Apsilankykite – sužinosite.

Lina VOLUNGYTĖ

Pastarosios savaitės – intensyvus 
metas gėlėmis prekiaujantiems žmo-
nėms. Prekyba gyvų gėlių vazonais, 
puokštėmis, dirbtinių gėlių kompo-
zicijomis vyksta ne tik pagrindinėje 
Marijampolės turgavietėje V. Kudir-
kos gatvėje. 

Šį savaitgalį ir ateinančią savaitę 
prieš Visų šventųjų ir Vėlinių dienas 
Marijampolės savivaldybės Viešosios 
tvarkos skyrius gavęs daugiau kaip 60 
prašymų ir išdavęs leidimus prekiauti 
gėlėmis prie abiejų miesto kapinių. 

– Prie naujųjų kapinių prekiauti 
ruošiasi per 50 prekiautojų, prie 
senųjų išdavėme 14 leidimų, – sako 
skyriaus vedėjas Paulius Čeponas. – 
Daugiausia – tai vis tie patys žmonės, 
kurie buvo ir ankstesniais metais. 

Bokso  turnyre  –  mūsų 
sportininkų  pergalės
Bokso mėgėjai turėjo progą pa-

sidžiaugti išskirtiniu renginiu, kurį 
surengė bokso klubas „Nokautas“ 
(treneris Tautvydas Statkevičius), 
įsikūręs Marijampolėje. Pramogų 
centre „Lūna“ vykęs bokso turnyras 
išsiskyrė kamerine aplinka, kai dalis 
žiūrovų savo vietas užėmė prie sta-
lelių, o įspūdį sustiprino specialus 
ringo apšvietimas ir muzika.

Iš aštuonių bokso dvikovų dvi 
vyko pagal K1 taisykles. Pastarąsias 
laimėjo Marijampolės „Remerio“ 
klubo kovotojai, treniruojami Remi-
gijaus Kulikausko: Deividas Švitra 
(iki 72 kg) ir Rokas Varanka (80 kg). 
Dar vieną pergalę iš mūsų boksininkų 
žiūrovams padovanojo Kalvarijoje 
savo sportinį kelią pradėjęs dabar Vil-
niuje studijuojantis trenerio Algirdo 
Bagdanavičiaus auklėtinis Narūnas 
Grebnevas (75 kg).

Geriausiu turnyro boksininku 
išrinktas Lietuvos rinktinės narys 
Edgaras Skurdelis iš Kauno, svorio 
kategorijoje iki 60 kg nugalėjęs Ru-
sijos atstovą Artiomą Vasenko.

Ričardas PASILIAUSKAS
Autoriaus nuotrauka

Dziudo  imtynės
Alytuje vyko Lietuvos nacionali-

Autobusuose  –  senos  istorijos  ir  gyvenimai  (II)
(Atkelta iš 4 psl.)

– Darbe prasidėjo chaosas, niekas 
nieko nežiūrėjo, niekas netikrindavo 
vairuotojų. Įmonė buvo prie ban-
kroto.“ Ją išgelbėjo atėjęs naujas 
vadovas A. Štaras. Jis pasirūpino, 
kad įmonė gautų užsienietiškų auto-
busų. Nors jie ir buvo nenauji, val-
dymas vis tiek geresnis. Tik dažnai 
gesdavo, reikėdavo nuolatos taisyti. 
Algimantas prisimena, kaip kartą 
šaltą žiemą važiuodamas iš Vilniaus 

Aukštadvaryje sugedo ir turėjo sau-
godamas autobusą jame miegoti. 
Kitą rytą anksti į Vilnių važiavęs 
įmonės vadovas atvežė kavos.

A. Pušinaitis pasakoja, kad dabar 
dirbti autobuso vairuotoju daug leng-
viau. Nei autobuso  remontuoti, nei 
plauti, nei valyti salono nereikia. Ne-
kalbant apie tai, kad patys autobusai 
dabar  kitokie. O ir keleiviai darosi 
kultūringesni: nepjausto sėdynių, ne-
šiukšlina kaip anksčiau.  Miesto auto-

busais važinėjantis vairuotojas sako, 
kad tarpmiestinių reisų jau nenorėtų, 
nes metai ne tie, jaunystės niekas 
negrąžins. Algimantas nesigaili visą 
gyvenimą teturėjęs vienintelį darbą, 
nes tai buvo jo vaikystės svajonė. 
„Kai būdamas vaikas važiuodavau 
autobusu, visuomet stovėdavau šalia 
vairuotojo. Man atrodė, kad tai pats 
geriausias ir svarbiausias darbas“, – 
kalbėjo jis.

Loreta TUMELIENĖ

Sportas

Dvikovoje pagal K1 taisykles pergalę iškovojo Deividas Švitra 
(dešinėje).
nės dziudo asociacijos čempionatas, 
kuriame dalyvavo SC „Sūduva“ 
auklėtiniai. Nors mūsų sportininkai 
dar tik jaunių amžiaus, bet tarp 
suaugusiųjų jiems šauniai sekėsi. 
Svorio kategorijoje iki 100 kg trečią 
vietą iškovojo Arnas Luščikas. Tarp 
sportininkų, sveriančių iki 90 kg, Pi-
jus Čiuteikis buvo penktas. Vaikinus 
treniruoja Irma Gasperavičienė. 

Lengvoji  atletika
Jurbarke vyko Lietuvos kroso 

taurės V etapo varžybos. Krose daly-
vavo gausus būrys sporto centro „Sū-
duva“ auklėtinių. Geriausiai sekėsi 
3000 m distancijoje startavusiai Dei-
mantei Bendaravičiūtei (rez. 13,09), 

kuri reali kandidatė laimėti Lietuvos 
kroso taurę merginų jaunių grupėje. 
Linkime Deimantei visokeriopos 
sėkmės paskutiniame VI etape ir 
lauksime taurės Marijampolėje. Tarp 
berniukų, gimusių 2006 metais ir jau-
nesnių, 1000 m distancijoje antrą vietą 
iškovojo Deimantės brolis Danielius 
Bendaravičius. Tradiciškai be prizinės 
vietos negrįžo ir mūsų auk lėtinis, nuo 
šių metų įsiliejęs ir į trenerių kolekty-
vą – Evaldas Gustaitis, kuris V etape 
vyrų grupėje iškovojo trečią vietą (rez. 
21,03). Sportininkus treniruoja Vladas 
Komisaraitis.

Paskutinis kroso taurės etapas 
vyks lapkričio 9 dieną Smiltynėje. 

SC „Sūduva“ informacija

Šiemet šiek tiek pakoregavome 
prekybos vietas. Prie naujųjų kapi-
nių, dešinėje pusėje, prekiautojams 
nereikės stovėti pievoje, jiems skirtos 
vietos ten pat esančioje aikštelėje, 
taip pat prekyba vyks nuo šaligatvio. 
Prie senųjų kapinių, kaip ir kasmet, 
prekybai skirta automobilių aikštelė 
P. Armino gatvėje.

Pasikeitė ne tik prekybos vietos, 
bet ir kaina už jas. Už 3 kv. m per 
dieną prekiautojai šiemet moka 1,5 
euro. Tiek kainuoja visos prekybai 
skirtos vietos – ir prie kapinių, ir prie 
turgavietės Laisvės, Vasario 16-osios 
gatvėse, automobilių aikštelėje prie 
Degučių turgaus.

– Leidimus prekybai žmonės 
įsigyja ir dienai, ir 3, 7, 10 dienų. Kai 

ruošiamasi prekiauti daugiau negu 13 
dienų, patariame geriau pirkti leidi-
mą mėnesiui – jis kainuoja 25 eurus, 
žmogui tai naudingiau, – pataria P. 
Čeponas. – Beje, Marijampolės sa-
vivaldybės gyventojai pensininkai ir 
neįgalieji, norintys prekiaujanti savo 
užaugintomis gėlėmis, nuo mokesčio 
atleidžiami. Jiems tereikia turėti tai 
patvirtinančius dokumentus.

Už chrizantemų vazonėlius prie 
kapinių pirmieji prekiautojai prašo 
nuo 2 iki 6 eurų, daugiažiedžių 
chrizantemų šakas pardavinėja po 
1,2 euro, didžiažiedžių – po 1,7 
Eur, dirbtinių gėlių kompozicijos 
kainuoja nuo 5 iki 20 eurų, žiedai – 
nuo 60 ct.

Marija BURBIENĖ

Gėlėmis  bus  prekiaujama  ir  prie  kapinių

Janinai KALAVINSKIENEI,
gyv. Padovinio k.

Sodėnų kaimas kvepia ajerais
Ir medumi, ir šiltu pienu.
Kokia graži ramybė buvo vakarais,
Koks malonumas prie Joninių laužo!

Rytais mus žadino gamtos tyla:
Gegutės, vyturiai, žąsų būriai ir pempės.
Vaikystės vasarų svajonės lieka,
Prie jų mintim taip gera prisiliesti.

90-mečio proga te kiekviena diena išauš šviesi. 
Jėgų gerosioms Jūsų rankoms linki 

Birutė ir Valdas, Jūratė ir Vilija su šeimomis. 
Užs. 2428.


