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Šalyje ir pas mus
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komitetas išsirinko
naują pirmininką: juo tapo Marijampolės rinkimų apygardoje
išrinktas „valstietis“ D. Gaižauskas. Jis pakeitė dabar jau valdantiesiems nepriklausantį V. Baką.
***
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos pirmininko R. Karbauskio iniciatyva Seimo pirmininko V.
Pranskiečio elgesį svarsčiusi partijos Etikos ir procedūrų komisija
nusprendė, kad jis, nepaklusdamas
partijos pirmininko reikalavimui
ir neatsistatydindamas iš Seimo
pirmininko posto, etikos normų
nepažeidė.
***
Lietuvos laisvosios rinkos
instituto atlikta analizė parodė,
kad per pastaruosius aštuonerius
metus Lietuvoje gyventojų sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu, o
savivaldybių administracijos darbuotojų per tą patį laikotarpį – tik
pusantro procento.
***
Ūkininkai skelbia javapjūtės
pradžią, kurią ugniagesiai kasmet
pasitinka su nerimu. Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento statistikos duomenimis, jos
metu itin padaugėja kombainų ir
kitos žemės ūkio technikos gaisrų.
Vien tik per praėjusį savaitgalį šalies laukuose užsidegė 4 kombainai ir 2 ritinių presai. Kiekvienais
metais ugnis sunaikina arba sugadina vidutiniškai apie 60 žemės
ūkio technikos vienetų.
***
60-ojoje tarptautinėje matematikos olimpiadoje, įvykusioje
liepos 10–22 d. Bato mieste,
Jungtinėje Karalystėje, visi šeši
Lietuvos mokinių komandos
atstovai pelnė apdovanojimus.
Iškovoti trys bronzos medaliai ir
trys pagyrimo raštai.
***
Kazlų Rūdos savivaldybės atstovų delegacija lankėsi Tauragėje.
Išvykos tikslas – susipažinti su
Tauragės rajono savivaldos modeliu. Šioje savivaldybėje seniūnijos
daugelį metų yra savarankiškos,
turi atskirus biudžetus ir savo
sėkminga veikla pateisina vietos
bendruomenės lūkesčius.
***
Marijampolės savivaldybė
parneša, kad atlikus paskutinius
tyrimus Yglos ir Žaltyčio ežeruose, Marijampolės II tvenkinyje,
Šešupės upėje (Upės g., Buktos
kaime, ir K. Donelaičio g. gale)
bei Poezijos parko fontanuose,
nustatyta, kad minėtų vietų vanduo
yra puikios kokybės ir kviečia
pasimėgauti pramogomis prie
vandens telkinių.

Miesto kasdienybė

Vasara – namų
įrengimo
ir remontų metas

Vietoj aikštelės – žalios vejos klomba,
gatvėje – vamzdžių „viadukas“

Statybų darbai vasarą apima vis daugiau
miesto. Marijampolėje tvarkomos gatvės ir
aikštelės, tiesiamos komunikacijos, renovuojami pastatai. Gyventojai
lyg ir džiaugiasi, kad miestas
tvarkomas, tačiau kai kurios
rekonstrukcijos jiems sukelia
nuostabą, abejones, ar tikrai
pagrįstas toks projektas, jeigu
žmonėms nuo to tik blogiau.
Miestelėnai dar vis nepripranta
prie rekonstrukcijos Vilkaviškio
gatvėje, kuri atnešė sumaištį ir
nepatogumus. Kokolos gatvės
gyventojai nepatenkinti dėl iškirstų medžių, R. Juknevičiaus
gatvės 72-ojo namo žmonės
pagalbos šaukiasi dėl susiaurintos automobilių aikštelės,
kiti domisi iškilusiu „viaduku“
R. Juknevičiaus gatvėje.
(Nukelta į 2 psl.)

Ketvirtadienį „viaduką“ nugriovė šiukšliavežė.

Visą gyvenimą –
vienintelėje darbovietėje

Gyvename laikmečiu, kai naujovės, greitėjantis gyvenimo
tempas, iššūkiai yra kasdienos palydovai. Vieną dieną gali būti
taip, kitą viskas pasikeičia. Tokios tendencijos vyrauja ne tik
asmeniniuose žmonių gyvenimuose, bet ir darbuose. Įmonės tai
susikuria, tai išnyksta – reorganizacijos, pertvarkos, kadrų kaita.
Vis rečiau sutinkame žmones, kurie vienoje darbovietėje būtų
išdirbę bent dešimtį metų. Rečiau pasitaiko ir tų, kurie džiaugiasi
savo profesija, kolektyvu, nenori nieko keisti, neieško geriau.
Būtent tokių senbuvių darbuotojų ne vienas dar dirba kelias
reorganizacijas išgyvenusioje įmonėje – uždarojoje akcinėje
bendrovėje „Marijampolės autobusų parkas“. Mūsų pašnekovės
Birutė Rimavičienė, Aurelija Kalinkauskaitė, Dana Šeškuvienė
šioje – jų vienintelėje – darbovietėje dirba trisdešimt ir daugiau
metų. Moterys nustebino savo požiūriu – joms darbas iki šiol yra
mėgstamas, kolektyvas geras, nieko keisti bent jau šiandien jos
nežada. Šiame „Suvalkiečio“ numeryje kalbamės su Birute Rimavičiene, Marijampolės autobusų parke dirbančia 35-erius metus.

(Nukelta į 4 psl.)
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Birutė Rimavičienė Žemaitiją į Suvalkiją išmainė prieš 35-erius
metus ir nesigaili.
Gintaro KANDROTO nuotrauka

Skaitytojai rašo

Atmintis gyva

Užmarščiai pasmerktos kaimo
kapinaitės Lietuvos pasienyje ilgus
sovietinės okupacijos dešimtmečius
buvo už valstybinės sienos, tada
vadinamoje neutralioje zonoje,
ir ten lankytis buvo draudžiama.
Ilgainiui kapinių vieta miškininkų
buvo suarta ir apsodinta mišku. Tik
atkūrus Nepriklausomybę ir sovietų
armijai palikus šalį Berezninkų kaimo gyventojams atsirado galimybė
ten nueiti. Senieji kaimų gyventojai
visada žinojo, kad toje vietoje buvo

laidojami pasienio kaimų – Berezninkų ir Paliūnų (Polunce) – žmonės. Kiek žinau iš pasakojimų – ten
ilsisi ir mano prosenelis.
Dabar Lenkijos lietuvis Algirdas
Baliūnas savo iniciatyva pastatė
atminimo akmenį, kuris žymi šių
kapinių buvimo vietą. Ačiū jam už
atminties išsaugojimą.
Lina RUDINSKIENĖ,
Berezninkų kaimo
gyventoja
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Vietoj aikštelės – žalios vejos klomba,
gatvėje – vamzdžių „viadukas“

Miestelėnai stebisi, kam reikalingas šis „viadukas“ R. Juknevičiaus gatvėje.
(Atkelta iš 1 psl.)

„Viadukas“ –
R. Juknevičiaus gatvėje

bus padaryti rugpjūtį.
Kai straipsnis buvo paruoštas
spaudai, minėtoje gatvėje įvyko
avarija. Ketvirtadienio pavakare,
laikiną UAB „Sūduvos vandenys“
konstrukciją užkabino ir nugriovė
gatve važiavusi šiukšliavežė, buvo
paralyžiuotas eismas. Visa laimė,
niekas nenukentėjo. Marijampolės
savivaldybė išplatino pranešimą,
kad ribojamas eismas R. Juknevičiaus gatve.
„Rangovas dirba, kad kuo greičiau pašalintų kliūtis nuo važiuojamosios gatvės dalies, ir deda pastangas tai padaryti šiandien. Kol vyksta
darbai – ribojamas eismas incidento
vietoje. Važiuojant R. Juknevičiaus
gatve link Kauno gatvės – eismas
nukreipiamas apylanka pro Šaulių
ir P. Cvirkos gatves. Važiuojant
R. Juknevičiaus gatve nuo Kauno
gatvės pusės – eismas leidžiamas
tik viena gatvės puse.“

ir sutvarkyti automobilių stovėjimo
aikštelę. Apsidžiaugę žmonės pradėjo laukti pažadėtų remontų.
Šį pavasarį statybininkai pradėjo
dirbti prie 72-ojo namo. Gyventojai,
pasidomėję darbų planais, pasikalbėję su darbininkais, sužinojo,
kad prie I–III laiptinių, kur yra
automobilių stovėjimo aikštelė, suprojektuotas žaliasis plotas. Žmonės
sunerimo. Juk aikštelė ir taip maža,
neatitinka penkiasdešimties butų
namo gyventojų poreikių. Sugrįžus
į namus vėliau tenka ieškoti, kur pasistatyti automobilį. Aikštelės plote
įrengus žalią veją, parkavimo vietų
problema taps dar aštresnė.
Įvyko visuotinis butų savininkų
susirinkimas. Gyventojai išreiškė
nepasitenkinimą numatyta rekonstrukcija, nepritarė žalios vejos įrengimui aikštelės sąskaita. Bendrijos
pirmininkę nariai įpareigojo kuo
greičiau kreiptis į Marijampolės
savivaldybės administraciją ir išdėstyti gyventojų prašymus.

gyventojai statydavo automobilius.
Projekte numatyta šį žemės plotą
apželdinti žole. Žemės aplink namą
bendrija nenuomoja, sklypo savininkė – Savivaldybė.“
Direktoriaus teigimu, projektas
nebus koreguojamas, į gyventojų
pastabas nebus atsižvelgiama, nes
gatvės projekto viešasis svarstymas
jau įvykęs. Tuomet R. Juknevičiaus
g. Nr. 72 gyventojai dėl šios vietos
pretenzijų ir pageidavimų neišreiškė. Savivaldybės administracijos
specialistų įsitikinimu, vieta, kurioje
bus žaliasis plotas nedidelė, ji tikrai
namo gyventojų problemų dėl automobilių parkavimo neišspręstų,
padaugėtų vietų tik kokiems trims
automobiliams. „Vadovaujantis
Žemės sklypų formavimo prie R.
Juknevičiaus, K. Būgos, Kauno ir
Parko gatvių esamų pastatų, Pašešupio parko bei R. Juknevičiaus gatvės
išplatinimo detaliuoju planu, R. Juknevičiaus gyvenamajam namui Nr.
72 priskirtame sklype yra numatyta
automobilių stovėjimo vieta“, – teigiama atsakyme gyventojams.

grįš namo ir pasistatys automobilį.
Statyti mašinas Savivaldybės administracijos specialistų nurodytoje
vietoje, už kelių namų kvartalų,
mes nenorime. Ir nepatogu, ir nesaugu. Girdėjome, kad prekybos
centro administracija taip pat žada
apriboti aikštelėje ne pirkėjų automobilių stovėjimą. Mes galvojame,
kad aikštelės prie gyventojų namų
turėtų būti rengiamos žmonių patogumui, o ne taip, kaip sumąsto
projektuotojai“, – kalbėjo pasipiktinę žmonės. Taip pat jiems sunku
suvokti, kodėl negalima dabar
koreguoti projekto, net akivaizdžiai
matant jo trūkumus.
Namo bendrijos pirmininkės
Augenijos Kilinskienės teigimu,
ji dalyvavusi viešajame projekto
svarstyme, apie jokią žalią veją
kalbos nebuvo. Buvo diskutuojama
tik dėl vienpusio eismo. Jiems jau
buvo pažadėta išasfaltuoti kiemą,
todėl ramūs laukė darbų. Gyventojai paskaičiavo, kad nuėmus tų
klombų atitvarus ir išasfaltavus, čia
tilptų penkios, o gal net ir daugiau
mašinų. Pasak bendrijos pirmininkės, penkiasdešimties butų namui
dvylika stovėjimo vietų tikrai mažai. Gyvena daug pensinio amžiaus
žmonių, kurie važinėja į sodus, parsiveža daržovių, vaisių. Jiems tikrai
patogiau statytis automobilius prie
namo. „Dar nors ta klomba graži
būtų, o dabar mėnuo laiko piktžolės
auga“, – piktinosi gyventojai.

Statybos darbai Degučių kvartale marijampoliečiams kelia daug
klausimų. Praėjusią savaitę rašėme, kokių problemų turi Rasos g.
gyventojai, dabar eismą sunkina R.
Juknevičiaus gatvėje sukonstruotas
„vamzdinis viadukas“.
Žmonės svarstė, ką reiškia prieš
gerą savaitę R. Juknevičiaus gatvėje, šalia turgelio ir bendrabučių, per
visą gatvės plotą aukštai atsiradusi
vamzdžių trasa. Vieni šį keistą darinį vadino arka, kiti „viaduku“ ir
spėliojo, kas čia bus. „Šiandien ryte
vanduo iš to vamzdžio ant gatvės
lašėjo“, – pasakojo į redakciją ketvirtadienį paskambinusi skaitytoja.
„Nuo to vamzdžio jautėsi nemalonus kvapas“, – sakė kita.
Skaitytojų klausimus peradresavome Marijampolės savivaldybės
merui Povilui Isodai. Pasak mero,
visame kvartale, pradedant P. Cvirkos gatve, vykdomi du didžiuliai
europiniai projektai, iš dalies finansuojami Europos Sąjungos lėšomis.
Darbų objektas – Marijampolės
pagrindinio nuotekų kolektoriaus
rekonstrukcija Audėjų, P. Cvirkos,
Rasos, R. Juknevičiaus, Kauno
gatvėse. Iš viso ilgis sudaro 3,428
kilometro. R. Juknevičiaus gatvėje,
kol vyksta kolektoriaus rekonstrukcija, viršumi įrengtas laikinas
nuotekų nuvedimas. „Viadukas“
reikalingas dėl to, kad būtų kur
tekėti nuotekoms. Nutekėjimo trasa
bus tol, kol statybininkai paklos
naujas linijas“, – sakė meras. Abiejų
projektų pabaiga – spalio mėnesį,
statybininkai žada didžiausius dar-

R. Juknevičiaus 72-ojo namo
gyventojai nepatenkinti susiaurinta
aikštele prie jų namo.
Daugiabučių namų bendrija
„Beržas“ dar 2018 metais kreipėsi į Marijampolės savivaldybės
administraciją, kad prie jų namo
R. Juknevičiaus gatvė 72 būtų suremontuota automobilių stovėjimo
aikštelė. Gyventojai žadėjo ir patys
lėšomis prisidėti, kad aikštelė būtų
išasfaltuota. Bendrijos pirmininkė
iš Savivaldybės gavo atsakymą, kad
bus rekonstruojama R. Juknevičiaus
gatvė, o prie jų namo numatyta
keisti šaligatvį ir tvarkyti tarp šaliGyventojai, automobilius priversti laikyti prekybos centro aikštelėje, mano, kad žalios vejos klomba
gatvio bei gatvės esantį plotą, taigi prie namo nereikalinga.

Kalvarijos
savivaldybėje

Patvirtino komisiją, tvarkos aprašus, pritarė projektams

Trečiadienį posėdžiavo Kalvarijos savivaldybės taryba, posėdžio
darbovarkėje buvo numatyta apsvarstyti porą dešimčių sprendimų
projektų bei kitokio pobūdžio informacijų.
Taryba patvirtino 2019–2023
m. (savo kadencijos laikotarpiui)
Mokesčių lengvatų komisiją (pirmininkas – Savivaldybės tarybos
narys Rimas Sujeta) ir jos nuostatus,
Sporto centro nuostatus ir fiksuotų
pajamų mokesčio tarifus 2020
metams.
Posėdyje taip pat patvirtinti
Seniūnaičių rinkimų organizavimo
ir atšaukimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje tvarkos bei Jaunimo
atstovų rinkimų organizavimo ir
delegavimo į Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašai, pritarta savivaldybės

Surašė skundą

Pirmininkė taip ir padarė. Tačiau
iš Savivaldybės administracijos
vadovų gautas atsakymas namo
gyventojų nenudžiugino.
Rašte, kurį pasirašė administracijos direktorius Karolis Podolskis,
teigiama: „Marijampolės savivaldybės administracija vykdo R. Juknevičiaus ir Kokolos gatvių rekonstravimo darbus. Gatvės sklype, šalia R.
Juknevičiaus gyvenamojo namo Nr.
72, ties pirma–trečia laiptinėmis yra
valstybinės žemės plotas, kuriame

Nesupranta
projektuotojų sprendimo

Namo gyventojai nežada pasiduoti. Pagalbos jie jau kreipėsi į
opozicijos atstovus – konservatorius. Žmonių teigimu, vietoje aikštelės įrengus klombą, jie priversti
automobilius laikyti arba „Iki“
prekybos centro aikštelėje, arba
varyti į kvartalo pabaigą ir glaustis
kitų namų aikštelėse. Tai žmonėms
nepatogu.
„Lenktyniaujame, kas pirmas

Loreta TUMELIENĖ
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Laukė aikštelės
remonto

2018–2020 metų strateginio veiklos
plano įgyvendinimo 2018 metų
ataskaitai.
Atsižvelgdama į asociacijos
Trakiškių kaimo bendruomenės
prašymą Taryba leido perduoti
Trakiškių kaimo bendruomenei
pagal panaudą neatlygintinai valdyti ir naudoti savo veiklai negyvenamąsias patalpas Trakiškių
k. Nustatytas panaudos terminas
dešimt metų.
Pasikeitus specialiųjų poreikių
nustatymui senatvės pensijos amžių
sukakusiems asmenims, Tarybos
sprendimu Kalvarijos socialinių
paslaugų centrui patikėta pildyti
tokių asmenų veiklos ir gebėjimo
dalyvauti įvertinimo klausimyną.
Pritarta Savivaldybės administracijos kartu su Kalvarijos
bendruomene rengiamam projektui
,,Saugios aplinkos kūrimas Kalva-

rijoje skatinant savanorišką veiklą“,
patvirtinta partnerių bendradarbiavimo sutartis.
Savivaldybė įsipareigojo užtikrinti dalį visų tinkamų finansuoti
pareiškėjo ir partnerio išlaidų, o
įgyvendinant projektą, numatoma
įsigyti vaizdo stebėjimo kamerų,
bendradarbiauti, organizuojant
mokymus savanoriams saugios kaimynystės srityje, taip pat savitarpio
pagalbos teikimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims.
Projekto paraiškos pagrindinis
partneris – Kalvarijos savivaldybės
administracija.
Taryba papildė praėjusių metų
savo sprendimą dėl bendruomeninių
vaikų globos namų ir vaikų dienos
centrų plėtros Kalvarijos savivaldybėje nuostata, užtikrinančia investicijų tęstinumą penkerius metus po
projekto finansavimo pabaigos. Šio

per 120 tūkst. eurų vertės projekto
įgyvendinimo metu numatyta įsigyti
pastatų, leidžiančių suformuoti perėjimą nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems
be tėvų globos vaikams.
Pastarajame posėdyje patvirtintas Kalvarijos savivaldybės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų
nustatymo ir tokių sklypų sąrašo
sudarymo tvarkos aprašas. Šiuo
klausimu Kalvarijos savivaldybės
administracija jokių sprendimų
nebuvo priėmusi, nebuvo ir oficialių kriterijų, pagal kuriuos žemės
sklypas gali būti laikomas apleistu
ir nenaudojamu. O pastaruoju metu
ši problema tapo itin aktuali, vis
randasi „užmirštų“, neprižiūrimų
plotų, kurie iš esmės teršia aplinką,
gamtą, o galimybių paveikti tokių
sklypų savininkus ar valdytojus

tarsi nebuvo.
Priėmus sprendimą atsiranda
galimybė administracinėmis ir
mokestinėmis priemonėmis (pvz.
reguliuojant žemės mokestį) skatinti
tinkamai rūpintis valdomais žemės
sklypais, tuo pačiu mažinti neigiamą
poveikį aplinkai ir gerinti gyvenamųjų vietovių estetinę būklę.
Atsižvelgdama į tai, kad mieste,
Laisvės bei Ugniagesių gatvėse bei
jų prieigose, vyksta rekonstrukcijos
darbai, Taryba iš dalies pakeitė vasario mėnesį patvirtintą Prekybos
ir paslaugų teikimo savivaldybės
viešosiose vietose tvarkos aprašą – šiek tiek nukėlė sprendimo
įsigaliojimo laiką – iki ateinančių
metų sausio.
„Suvalkiečio“ informacija

Namai
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Vasara – namų įrengimo ir remontų metas
Vasara – tinkamiausias metas namams atnaujinti. Todėl su ne – tariamasi, galima rinktis pagal
šios srities specializuotos parduotuvės „Arsenda“ savininku pavyzdžius ar iš katalogų.
Naujovė durų rinkoje – durys su
Arūnu Senda kalbamės apie tai, kaip išsirinkti grindų dangą
apgaubiamosiomis
arba reguliuoir duris, kokios rinkoje yra naujovės.
jamomis staktomis. Tokias lengva
sumontuoti pačiam, netgi neturint
specialių įgūdžių. Dauguma klientų,
pašnekovo pastebėjimu, duris perka
pagal užsakymą. Tokias, pagamintas
tiksliai pagal matmenis, dar lengviau įstatyti. Laukti užsakytų durų
paprastai nereikia ilgiau savaitės.
Kai kas vis dėto pirmenybę teikia
natūraliai medienai, bet verta pastebėti, kad tokios durys brangesnės
2–3 kartus.
Susigundyti pigumu ir pirkti
vien durų varčią, pasak A. Sendos,
tikrai neverta. Tie, kas gerai nepagalvoję nusiperka, po to ilgokai
vargsta arba ateina ieškoti naujų
durų su stakta.

Grindys atpigusios
ir patobulėjusios

Parduotuvės savininkas A. Senda sako, kad populiaru pagal pavyzdžius ar katalogus rinktis žinomų gamintojų kolekcines grindis.

Naujų technologijų dėka
gaminamos durys, kurias
nesunku įstatyti

„Duris žmonės pastaruoju metu
keičia tiesiog masiškai, – pasakoja
A. Senda. – Anksčiau darydami remontą žmonės durų dažnai nejudindavo. Tačiau pastaruosius kelerius
metus tendencija kitokia. Turbūt dėl
to, kad imamasi kapitališkesnių remontų – dėl noro gyventi gražiau ir
dėl to, kad durys ir laminuotos netgi
kokybiškos grindys nebėra prabanga, šie dalykai dabar atpigę.“
Faneruotų, laminatu dengtų
durų pasirinkimas – didelis. Yra
ir iš labai kokybiškų medžiagų,
kurios atrodo tarsi medžio, bet yra
daug atsparesnės. Apskritai medį
dažnai keičia kokybiškos ekologiškos, atsparios medžiagos. Modelių
ir spalvų – gausybė. Dažniausiai
klientai ateina maždaug žinodami,
Šiuo metu labai populiarios ko nori, pasidomėję rinkos naujoeglutės rašto grindlentės.
vėmis, interjerais internete. Jeigu

Laminuota grindų danga vis dar
išlikusi labai populiari. Anksčiau
žmonės, ko gero, dažniau svarstydavo ką rinktis – medį ar laminatą.
Dabar laminuotų grindų galima
rasti itin kokybiškų, kai kurios rūšys
labai tinkamos įrengiant grindinį
šildymą. Rinkoje dažnai atsiranda
naujovių, grindys vis tobulėja.
A. Senda sako visuomet patariantis nesirinkti pigiausių grindų.
Tokias pirkti nebent jeigu jau visai
bloga finansinė padėtis, o pasitvarkyti norima. Vis dėlto geriau pataupyti. Kokybiškesnės grindys ne tik
ilgiau laikys, jos ir gražiau atrodys,
bus lengviau prižiūrėti. Storesnė
danga yra geriau. Populiariausia –
10–12 mm laminuotų grindų danga. Tokios jau atrodo pakankamai
solidžiai, tinkamai parinkus, gali
suteikti net ir prabangos įspūdį. Juo
labiau kad įvedus eurą danga atpigo.
Už tiek, kiek anksčiau kainuodavo
6–8 mm laminuotos grindlentės,
dabar jau galima nusipirkti 10–12
mm storio dangą.
Išpopuliarėjo grindys su grioveliais – jos ilgaamžės, nesunkiai
sudedamos ir dekoratyvios, atrodo
prabangiai. Pagrindinis jų privalumas – laikui bėgant laminatas neišsivaikšto per siūles. Gražiai atrodo ir

Durys gali papuošti namus. Modelių ir spalvų – didelė įvairovė.
3D grindys su reljefe išryškėjančiais
medžio raštais.
Gana populiaru pirkti kolekcines
grindis – tuomet renkamasi pagal
gamintoją, gerai žinomi vardai
paprastai nenuvilia. Toks variantas,
pasak pašnekovo, itin tinkamas
ieškantiems gero kainos ir kokybės
santykio. Iki užsakymo pristatymo,
kaip ir užsisakius duris, tereikia
laukti apie savaitę. Perkant kolekcines grindis, nereikia sukti galvos,
kaip išsirinkti deramas grindjuostes – iš karto sukomplektuojamos
idealiai pritaikytos.

Vinilinė danga – vienas
geriausių variantų
šildomoms grindims

Vis labiau populiarėja vinilinė
grindų danga. Anksčiau tokios
grindys buvo klojamos labiau pramonės objektuose, oro uostuose,
geležinkelio stotyse. Mat jos yra
labai atsparios. Dabar tokia technologija gamintos grindys ateina į
gyvenamuosius būstus.
Vinilinės dangos privalumai – ji
minkštesnė ir švelnesnė už plyteles,
visiškai nesugeria skysčių, labai
atspari vandeniui. Vinilinės grindys tinka ne tik kambariams, bet ir
virtuvėms, vonioms. Naujos techno-

logijos leidžia gaminti ekologiškas
vinilines grindus iš sojų pluošto. Jos
paženklintos atitinkamais sertifikatais. Šiuolaikiniai klientai – išrankūs, ekologijos aspektas daugeliui
svarbus.
Vinilinių grindų kv. m kaina
– nuo 14 iki 30 eurų, taigi jos brangesnės už laminatą – pastarojo kv.
m kaina po atpigimo dažniausiai
neviršija 20 Eur.
Vinilinės grindys tokios populiarios dėl to, kad labai tinka šildomoms grindims. Kuomet naujos
statybos namams tapo privaloma
pasiekti A+ klasę, atsirado ir didesni
reikalavimai medžiagoms. Vinilas
tinka ir dėl atsparumo, ir dėl to, kad
yra ypač laidus šilumai.
„Manau, tai ateities grindys,
– sako A. Senda. – Jas renkasi ir
rinksis ne tik dėl grožio, bet ir dėl
ekonominių priežasčių. Pasikloję
tokias pastebi ekonominę naudą –
sąskaitos už šildymą sumažėja.“
Grindų gamintojai neatsilieka
nuo madų. Štai dabar ypač populiarus eglutės raštas. Tokių vinilinių
grindų galima įsigyti ir be didelio
vargo susimontuoti.
(Nukelta į 6 psl.)
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Legendinis Kauno „Metropolis“: įdomu apsistoti ar apsilankyti, nors rekonstrukcija – dar tik planuose
120 metų Kauno „Metropolio“ viešbutis nekeitė savo
paskirties. Tai – viena iš Kauno legendų. Pastatytas 1899
m., tarpukario laikotarpiu „Metropolio“ kompleksas (restoranas ir viešbutis) buvo reklamuojamas kaip gražiausias ir
moderniškiausias Kaune. Viešbučio vestibiulio ir laiptinių
erdvės, dekoras iki šiol išlikę autentiški. Laiptines puošiantys
originalūs herbiniai vitražai įmontuoti jau vėliau – sovietiniais metais. Taip, kartais sugebėdavome išsaugoti ir net
skoningai atnaujinti savo pagarbos tautos praeičiai ženklus,
tik šiandien tai primiršta. Lietuviško neobaroko krypties pastatas ir šiandien labai vertinamas, kadangi išsaugojo senojo,
prieškarines tradicijas tęsiančio viešbučio įvaizdį, statinys
įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.
O Kauno tarpukario modernioji architektūra – į UNESCO
preliminarųjį paveldo sąrašą.
Taigi apsistoti ar apsilankyti „Metropolyje“ labai įdomu
dėl jo istoriškumo, dvelkiančios tarpukario modernizmo architektūros dvasios. Tačiau šiandien tai – jau vienas pigesnių
Kauno viešbučių, nes yra gerokai apšiuręs. „Pirmos klasės
viešbučio“, koks kadaise buvo, reputacija nebekvepia. Vis
dėlto nusidėvėjimas ne taip labai ir erzina, nes to meto Kauno
architektūra ir interjerai turi daug žavesio.
Tiesa, šiuo metu jau renovuojama pastato išorė. Galbūt
pagaliau išvysime atnaujintą tikrai gražų pastatą ties Laisvės
alėjos ir S. Daukanto gatvės kampu.
Nors... Prieš keletą metų atnaujintu „Mertropolio“ restorano – taip pat legendinio – fasadu kauniečiai ne itin džiau-

giasi – esą nusižengta autentikai, pernelyg nužeminti langai,
nesimato istorinių plytų...
Rekonstruojant viešbučio fasadą vis dėlto užsimota pamažu grąžinti tarpukario vaizdą, šiek tiek tik pakeičiant stogą ir
įsileidžiant daugiau šviesos. Teikiami projektiniai pasiūlymai
ir dėl vidaus atnaujinimo, yra planų „Metropolio“ palėpėje
įrengti daugiau viešbučio kambarių. Viliamasi, kad ir interjerai kada nors pasikeis ir dar labiau primins tarpukario dvasią.
Apie tai, kaip atnaujinti šį istorinį pastatą nemažai diskutuoja
Kauno architektai. Teigiama, kad labai gerai reikia apmąstyti
patobulinimus – Laisvės alėja ypač jautri pakeitimams, joje
daug architektūriškai vertingų pastatų.
„Metropolį“ yra įsigijusi viena su Visvaldu Matijošaičiu
siejamų įmonių. Suprantama, renovacijai, kadangi tai paveldo pastatas, reikės daug investicijų. Yra planų atgaivinti ir
restorano vidų.
Vis dėlto, atvykus iš neblogai sutvarkytos Marijampolės,
pasižvalgius po Europos miestus, negali neatsistebėti, kaip
Kaune iki šiol neišnaudojamas toks lobis. Ir architektūriškai,
ir istoriškai vertingas kompleksas galėtų būti jau atnaujintas ir
sulaukti didžiulio susidomėjimo. Pagaliau jį atgaivinti – taip
patriotiška. Taip, rekonstrukcijos pastoliai ties fasadu jau yra,
darbai pradėti, tačiau vyksmas kol kas lėtokas. O dar žinant,
kaip ilgai rekonstruojama Laisvės alėja – tai neaišku, kada
džiaugsimės rezultatu. Na, bet laukiame...
Jurgita AUKŠTAITYTĖ, autorės nuotrauka

Jau rekonstruojamas istorinio pastato – Kauno „Metropolio“ viešbučio – fasadas. Teikiami projektiniai pasiūlymai ir dėl vidaus atnaujinimo.
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Visą gyvenimą –
Vilijai Blinkevičiūtei – vėl atsakingos
vienintelėje darbovietėje
pareigos Europos Parlamente

Liepos pradžioje darbą pradėjusiame naujajame Europos Parlamente Lietuvos atstovei
Vilijai Blinkevičiūtei vėl patikėtos atsakingos pareigos – ji išrinkta Užimtumo ir socialinių
reikalų komiteto pirmąja vicepirmininke. Tai aukščiausios pareigos, šioje kadencijoje tekusios Lietuvoje išrinktiems europarlamentarams. Dalį praėjusios kadencijos V. Blinkevičiūtė
vadovavo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui.
Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare
Vilija BLINKEVIČIŪTE.
vienas svarbiausių
iš dvidešimties komitetų. Jis atsako už
Europos užimtumo
strategiją, Europos
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą,
kovą su skurdu ir socialine atskirtimi, Europos socialinį fondą,
darbuotojų socialinės
apsaugos ir darbo sąlygų gerinimą, socialinį dialogą ir kitas
kiekvienam žmogui
svarbias sritis.
Pavyzdžiui, labai
svarbu, kad visoje
Europos Sąjungoje
minimalios pajamos
Vilija Blinkevičiūtė: „Neabejoju, kad už- būtų tokios, kurios
imtumas ir socialiniai reikalai bus šio Europos užtikrintų galimybę
žmonėms pakilti virš
Parlamento prioritetas“.
skurdo ribos. Tai bus
– Gerbiama Vilija, ir vėl – viena iš mano darbo krypčių. Ir neaatsakingos pareigos ir nauji iš- bejoju, kad užimtumas ir socialiniai
reikalai bus šio Europos Parlamento
šūkiai?
– Iš tiesų, Užimtumo ir socia- prioritetas.
– Kokia ateitis laukia Vaikų
linių reikalų komiteto pirmosios
vicepirmininkės pareigos – aukštas garantijų iniciatyvos, prie kurios
darbo Europos Parlamente įvertini- daug prisidėjote?
– Tikiu, kad ją pavyks įgyvenmas ir didelė atsakomybė.
Šis komitetas, kuriame dirba 55 dinti. 2021–2027 m. ES biudžete
tikrieji ir 52 pakaitiniai nariai, yra Vaikų garantijų iniciatyvai numatyta
Išvengęs vilko bilieto, susirūpinau mokslais. Žinojau, kad konkursai į teisės fakultetą dideli. Iš visos
respublikos priima tik trisdešimt.
Kartą auklėtojas paklausė, kur
stosiu mokytis.
– Į teisę, – atsakiau.
– Intereeesna, baisus dalykas, intereeesna... Tave seku nuo aštuntos
klasės, kai tapau jūsų auklėtoju ir
galiu pasakyti, kad technika, tikslieji mokslai – ne tau. Intereeesno
sukirpimo vyras esi, baisus dalykas.
Ašaros tavo negiliai, nors pasiutimo
iš tavęs ir neatimsi. Gerklę postiprią
prilaikai, klausą turi, jei chorvedžius
tikrini, tai gal sakau...
– Ne, ne, ne, – nutraukiau auklėtoją, supratęs, kur jis suka.
– O gal pagalvok?
– Ne!
– Lituanistė patenkinta tavo
rašiniais. Sakė, kad kartais klasėje
kviečia paskaityti. Ar taip kalbu?
– Taip.
– Tai gal į literatūrą, ką?
– Kaimo liktarna būti nenoriu.
– Intereeesna. Tai į miestus,
prie žalių stalų patraukė?.. Baisus
dalykas...
– Traukia.
– O kokie stojamieji egzaminai?
– Lietuvių kalba raštu ir žodžiu,
istorija ir rusų kalba raštu. Iš viso
keturi egzaminai.
– O gal tikrai gerai, ką? Būsi
pirmas Raseinių teisininkas. Kad
kas anksčiau baigęs ar dabar bebaigiantis stotų, negirdėjau. Jeigu
rašytum, tai temų irgi į valias, baisus
dalykas. Kriminalai, tampymasis
po teismus, dramos ir tragedijos,
komedijos ir farsas... Todėl jau
dabar, vyruk, griūk ant knygų, į
rudenį netrauk. Skaityk. Daug skaityk. Ir ne „Vinetu, plėšikų vadą“,
„Kaukolę žalsvame čemodane“ ar
kitokius girto Pilyponio kliedesius,

Išleistuvės

o klasikus. Ir lietuvių, ir vakarų,
ir rusų, baisus dalykas... Klasiką
skaityk tik originalo kalba. Jau vien
Dostojevskis – pusė kriminologijos,
o kur dar kiti?.. Užsirašyk kur nors
prie lovos – nė dienos be knygos!
Skaitydamas išmoksi ir literatūros,
ir kalbos, ir istorijos. Sužinosi tokių
dalykų, kokių jokiame vadovėlyje
nerasi. Įdirbį tai jau turi? Kad ir
Teofilis Tilvytis, che, che, che, –
juokėsi auklėtojas.
Dar ir dabar kruopščiai pildau
auklėtojo pamokymus. Gyvenimo
be knygos neįsivaizduoju. Po antrą,
o kai kada ir po trečią ratą varau
savo pamėgtus autorius, kaskart vis
atrasdamas kažką nauja, ko anksčiau nepastebėjau ar nesuvokiau.
Metams bėgant viskas kitaip atrodo,
todėl gerai žinau, kad gyvenimo
saulėlydyje liks su manimi Balzakas, Dreizeris, Hemingvėjus, Hugo,
Londonas, Tolstojus, Dostojevskis,
Čechovas, Gorkis, Šolochovas, Žemaitė, Krėvė, Vaižgantas, Vienuolis,
Cvirka, Baltušis... Jis savamokslis,
piemuo, pusbernis, medskaldys,
parketų vaškuotojas, spaustuvininkas. Skaityk neskaitęs, vis tiek
neatsiskaitysi. O į jaunystę sugrįžti,
ištryškusią ašarą nubraukti, pavargusią širdį nuraminti padės Gėtė,
Šileris, Puškinas... Ir mano kraštietis
Maironis, Salomėja Neris, Justinas
Marcinkevičius, lietuviškasis beržas
Paulius Širvys...
***
Šokiuose pasirodžiau pavasariop.
Ateidavo ir mokytoja Aldona. Tik ne
su muziku, o su kolege matematike.
Nužvelgdavo geromis akimis, bet
merginų teisėmis nesinaudojo. Negreitas buvau ir aš. Pakviesdavo kuri
valsiukui ar šliafuksui – sušokdavau,
o jei ne, tai ne.

skirti beveik 6 milijardus eurų. Taip
pat būtina stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą. Tokia aiški mano
pozicija.
Iš viso dirbsiu 3 komitetuose:
Užimtumo ir socialinių reikalų,
Moterų teisių ir lyčių lygybės, Kultūros ir švietimo komitetuose. Darbas šiuose komitetuose tiesiogiai
susijęs su vaikų, jaunimo, šeimos
reikalais.
– Praėjusią kadenciją iš 11
Lietuvos atstovų Europos Parlamente buvote aktyviausia. Kaip
tai Jums pavyksta?
– Aš dirbu. Daug. Nuoširdžiai.
Reiškiu savo nuomonę, siūlau
sprendimus. Kitaip nemoku.
Nuoširdžiai dėkoju Suvalkijos
krašto žmonėms, kurie gegužės
pabaigoje per Europos Parlamento
rinkimus balsavo už mūsų, socialdemokratų, sąrašą ir mane. O tai,
kad beveik 105 tūkstančiai Lietuvos
rinkėjų man atidavė savo pirmumo
balsą, įpareigoja dirbti dar geriau.
Rimantas KATKEVIČIUS
Užs. 871.

Išaušo pavasaris, paskutinis
mano moksleiviškas pavasaris. Vėl
merginos potrumpiais sijonukais,
lengvomis suknelėmis... O matau
tik ją, neprieinamą, nepasiekiamą,
jaučiu drungną nusekusios Neries
vandenį, geriu svaigų smalingų
Kleboniškio pušų kvapą. Todėl vėl į
stadioną. Treniruotės, varžybos. Ateidavo ir mokytoja Aldona, įsikibusi
matematikei į parankę. Futbolas,
atrodo, toks vyriškas žaidimas, o jos
žiūri. Sėdi ar stovi abi kur nuošaliau
ir žiūri. Nuo rungtynių pradžios iki
pabaigos. Matydavau jas ir prie
sprinto finišų, kada krūtine nešdavau baltas juosteles. Rėkdavo tada
klasiokai, draugai ir pažįstami, bet
labiausiai džiaugdavosi mokytoja
Aldona. Apkabinusi purtydavo savo
kolegę matematikę, tarsi ji pirma
būtų atbėgusi, o ne aš.
Pagaliau iškilmingas brandos
atestatų įteikimas, dūdų orkestro
kiekvienam abiturientui sugrotas
tušas ir išleistuvių balius berželiais
apkaišytoje sporto salėje... Kada
lengvai įraudę nuėjome į aktų salę
pašokti, pakviečiau mokytoją Aldoną mokykliniam valsui. Po to ji
mane. Šokome, dūkome, buvome
linksmi, nerūpestingi, užsimiršę,
net nesusimąstydami, kad tokios
iškilmės ir šėlionės būna tik kartą
gyvenime. Tai mūsų jaunystė, mūsų
šventė, mūsų išleistuvės į gyvenimą,
o mums juk dar viskas priešaky. Kai
į balkonų langus pažvelgė apyaušrio
šviesa, o iliuminacijos, apšviečiančios vaišių stalus, praskydo, ėjome
pasitikti saulės. Užlipome ant buvusios Žemės ūkio mokyklos kalnelio.
Didelis, purpurinis kamuolys, skaudžiai nurausvinęs horizontą, pamažu
kilo virš karpytų padubysio miškų
viršūnių.
(Bus daugiau)
Povilas IVAŠKEVIČIUS

(Atkelta iš 1 psl.)

Iš Žemaitijos – į Suvalkiją

Marijampolietė Birutė Rimavičienė Marijampolės autobusų parke,
tiesa, įmonės pavadinimas keitėsi
kelis kartus, darbuojasi nuo 1984
metų. Dabar ji – bilietų kasininkė,
bet teko paragauti ir dispečerės, ir
buhalterės duonos.
Iš Pakruojo kilusi B. Rimavičienė į Marijampolę, tuomet Kapsuką,
atvyko visai jauna, gavusi paskyrimą. Birutė tuomečiame Šiaulių
politechnikume mokėsi automobilių
transporto eksploatacijos ir įgijo
su šia sritimi susijusią specialybę.
Pirmoji jos darbovietė – Kapsuko
autotransporto įmonė. Moteris buvo
paskirta dispečere sunkvežimių
transporto skyriuje. „Tuomet įmonė
buvo labai didelė, dirbo keli šimtai
darbuotojų, nuolat ateidavo naujų,
visiems užteko darbų. Mane paskyrė
dirbti dispečere sunkvežimių transporto skyriuje. Turėdavau išleisti
vairuotojus į reisus, išduoti kelionės
lapus, vakare sutikti, sutvarkyti
dokumentus“, – apie darbo pradžią
pasakojo moteris.
Būtent autotransporto įmonėje
Birutė ir sutuoktinį sutiko, sukūrė
šeimą, tad pasiliko Marijampolėje.

Praūžė kelios
reorganizacijos

Pasak moters, keitėsi laikas,
keitėsi ir jų darbų pobūdis. Teko
išgyventi ne vieną įmonės reorganizaciją. Apie 1990-uosius ji perėjo
dirbti į Marijampolės autobusų stotį
buhaltere. Vėliau, įmonei pasidalijus į dvi dalis, Birutė atėjo į Marijampolės autobusų parką ir čia tapo
buhaltere-kasininke. „Mano darbas
buvo inkasacija, atlyginimų išmokėjimas, pavedimai“, – pasakojo
moteris. Autobusų parką atskyrus
nuo autobusų stoties, ji liko dirbti
autobusų stotyje kasininke ir šį darbą turi ligi šiol. Tiesa, darbovietėje
įvyko dar viena reorganizacija. Autobusų parkas dabar vėl sujungtas
su autobusų stotimi ir vadinamas
Marijampolės autobusų parku.
Šiuo metu jų skyriuje dirba šešios
moterys, trys – kasose, trys – siuntų
skyriuje. Darbas vyksta pamainomis: nuo 6 iki 14 valandos ir nuo
14 iki 22 val. „Bilietus parduodame į tarpmiestinius ir tarptautinius
reisus. Maršrutų dabar įvairiausių
yra, mūsų kasininkai aptarnauja ne
tik parkui priklausančius autobusus, bet keleiviai per Marijampolės
autobusų stotį gali įsigyti bilietų į
autobusus, vykstančius iš Kauno
ar Vilniaus autobusų stočių, kad
žmonėms būtų patogiau, kai tenka
keliauti su persėdimu. Keleiviai
tęstinėse kelionėse per Marijampolės autobusų stotį perka bilietus ir į
Telšius, Kijevą, iš Vilniaus į Minską.
Nors, anot Birutės, keliaujančių
visuomeniniu transportu, lyginant
su jos darbo pradžia, dabar mažiau,
tačiau gerėjant keleivių aptarnavimo
sąlygoms, plečiant reisų geogra-

Tai įdomu

fiją, paslaugų spektrą, pastebimai
daugėja ir keleivių. „Paplušėti
tenka per šventes, daugiau keleivių
aptarnaujame sekmadieniais, kai
studentai vyksta į mokslus Vilniuje,
daug keliaujančių į Kauną“, – pasakojo B. Rimavičienė. Ji pastebi,
kaip kartu su laikmečiu pasikeitė
ir keleivių vežimo sąlygos, įpročiai. Anksčiau žmonės važiuodavo
senais sausakimšais „lazais“, kur
dažnai stovėti tekdavo ant vienos
kojos, ir džiaugdavosi, kad priima,
veža. Dabar prieš įsigydami bilietą,
pasiteirauja, ar galės sėdėti vienas,
ar yra autobuse kondicionieriai,
„Wifi“ prieiga.

Pasikeitimai – didžiuliai

Anot moters, palyginus darbo
sąlygas, pasikeitimai – didžiuliai.
Neliko rankinio darbo, kai tušinuku
pildydavo žiniaraščius, apskaitos
žurnalus, tabelius. Viskas dabar
atliekama kompiuteriais, įdiegtos
modernios programos leidžia dirbti
efektyviau, tiksliau. „Štai bilietų
programa labai patogi, tad daug
lengviau juos parduoti. Skiriasi ir
mūsų darbo sąlygos. Turime puikias darbo, poilsio vietas, smagu
dirbti ir laukiamoje salėje, kuri
tvarkinga, moderni. Darbo vietose
– kondicionieriai. Buvo laikas, kai
iš geležinkelio stoties nuomojomės
tik vieną kasą, o mūsų pastatas buvo
mažutis“, – prisimena moteris.
Birutė sako, kad šį darbą mėgsta, nes jai patinka bendrauti su
žmonėmis. Aišku, tenka susidurti
su įvairiais keleiviais, būna, kad
žmogui tiesiog nuotaika ne ta, ir
jis ieško priekabių, bet kasininkė
stengiasi konfliktus nugesinti, keleiviui padėti, kuo tik gali, paaiškinti. „Pasitaiko, kad pastebime,
jog pirkęs bilietą žmogus autobuso
laukia ne toje aikštelėje. Tuomet
einame ir paaiškiname, parodome,
kur jo autobuso išvykimo stotelė“,
– pasakojo B. Rimavičienė. Anot
jos, parduodant bilietą visada akcentuojamas žmogaus pasirinktas
maršrutas, kad keleivis suklydęs
nepasirinktų ne tos krypties. Juk
visko žmonių gyvenime būna. Kasininkė prisimena, kai teko padėti
per klaidą iš Vilniaus į Marijampolę
atvykusiam vyriškiui, kuris įsėdo ne
į tą autobusą, jam reikėjo į Rokiškį.
„Prisimindama darbo pradžią, galvoju, kad išlikti iki šių dienų mums
padėjo tai, kad niekada nestovėjome
vietoje, drąsiai sutikome naujoves,
pamažu judėjome į priekį, mokėmės nuolatos. Šiandien smagu, kad
dirbu modernioje darbovietėje, kur
darbuotojų kultūra, darbo sąlygos
nesiskiria nuo didmiesčių, kad
esame patrauklūs žmonėms. Mūsų
stotis net gražesnė už Vilniaus,“, –
sako Birutė Rimavičienė.
Loreta TUMELIENĖ
P. S. Pokalbis su kitomis Marijampolės autobusų parko darbuotojomis – kitame „Suvalkiečio“
numeryje.

Atsipalaiduoti – į Vilkaviškio rajoną

Kuriuose Suvalkijos kampeliuose
galima geriausiai pailsėti nuo kasdienių rūpesčių bei streso? Edukacinio
projekto „BTA Be streso“ inicijuotoje
internetinėje apklausoje tam labiausiai
tinkančių vietų gausa išsiskyrė Vilkaviškio rajonas, o pirmoji vieta atiteko
Sudargo piliakalniams.
„Suvalkijoje gausu vietų, kur
galima bent trumpam atsipūsti nuo
kasdienės įtampos bei streso – apklausos metu sulaukėme daugiau nei 30
skirtingų vietų pasiūlymų. Gyventojų
nuomone, daugiausia antistresinių
objektų yra Vilkaviškio rajone – be
Vištyčio ežero, gyventojai taip pat

mielai vyksta į Paežerių dvarą, tautos
patriarcho, daktaro Jono Basanavičiaus tėviškę, į Šilelio pažintinį taką“,
– rezultatus komentuoja draudimo
bendrovės BTA Žmogiškųjų išteklių
skyriaus valdymo vadovė Jevgenija
Krikščiūnė.
Antrąją vietą pagal ramybės zonų
gausą pasidalijo Marijampolės ir Šakių rajonai. Čia šalies gyventojai ypač
vertina Zyplių dvarą bei Palemono
kalną. Marijampolės r. daug atsikvėpti
nuo kasdienės rutinos norinčiųjų
vyksta į Buktos pažintinį taką, tyrinėti
Amalavos pelkių.
„Suvalkiečio“ informacija
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Kalbėti Meilės kalba...

Su Daiva Dabriliene susitinkame dažnai – juk ne tokia
jau didelė mūsų Kazlų Rūda. Ir visada Daivos veide – maloni
šypsena, atidus žvilgsnis ir nuoširdus dėmesys pašnekovui...
O darbe ji, sako, yra reikli, teisinga ir rimta vadovė – tokia, kokia
ir turi būti šios nepaprastos „Saulės“ mokyklos direktorė. Tik
mokyklos ugdytiniams ji griežta neatrodo, nes kalba su jais
Meilės kalba. Tačiau šį kartą susitinkame pakalbėti ne apie
darbą, sportą ir mokinių pasiekimus, o apie Mamos meilę.

– Daiva, ar kartais nepavadina
Tavęs mama ir „Saulės“ mokyklos
mokinukai?
– Pavadina, bet nedažnai. Jautru,
kai žinai, kad vaikas yra iš globos
namų ar auga globėjų šeimoje.
Mūsų mokytojos, auklėtojos myli
ir rūpinasi visais, bet augantys
be mamų... Jau, žiūrėk, kuris prie
mokytojos, auklėtojos lyg netyčia
prisiglaudęs, mažesnis ir ant kelių

įsitaisęs. Mamos mes visos. Dalis
vaikų gyvena mokyklos bendrabutyje, tai apkabinimai, paguoda,
tiesiog šypsena – būtini. O vaikų
pieštų atvirukų, darbelių Motinos
dienos ar kitomis progomis dažnai
gaunu. Atneša ir pavasarinių žiedų.
Dovanoja, kas tuo metu žydi mūsų
mokyklos kieme. Pavyzdžiui, pienės. Iš vaiko rankų geltonas pienės
žiedas, ar paprasta pievos gėlė,

dovanojama su didžiausia meile,
brangi dovana ir įvertinimas.
...Sakot, Meilės kalba. Galbūt,
bet patikslinčiau: išmintingos Meilės. Nuolat sau primenu, kad visus
reikia mylėti išmintingai. Meilė turi
auginti, padėti susivokti, ne vien
globoti. Tai viena iš mūsų mokyklos
vertybių: kiekvienam vaikui – išmintinga Meilė.
– Kazlų Rūdos žmonės nežino,
kodėl mokykla pavadinta „Saulės“ vardu? Gal šį vardą rinko
mokiniai?
– Tai mūsų visos bendruomenės
sprendimas. Balsavimas vyko 2 turais. Vaikams iš gausybės žodžių iš
karto patiko šis, jie jį labai palaikė.
Suaugusieji turėjo daugiau variantų.
Nuo šiol tarptautinė Saulės diena
mūsų mokykloje – šventė.
– „Saulės“ mokyklos mokiniai,
mokytojai ir darbuotojai – Tavo
didžioji šeima, čia praleidi visą
darbo dieną ir, matyt, net daugiau?
Papasakok apie savo darbą.
– Mokyklos vadovo darbo diena
gana įtempta. Reikia priimti daug
įvairių sprendimų. Džiugu ir lengva,
kai jie palankūs žmogui ir gerina jo
padėtį ar sąlygas. Daugiau susikaupimo, pasvarstymų reikia, kai turime
galvoti apie bendrus mokyklos reikalus, ugdytinių sveikatą, socialines
problemas. Mūsų darbuotojai gana
sunkiai dirba, būna įvairių dienų.
Emocinė įtampa – dažnas reiškinys.
Kolektyvo susitelkimas ir bendradarbiavimas, ko gero, mūsų tikroji
stiprybė. Vienas vadovas, be kolegų,
bendruomenės palaikymo – liūdnas
reiškinys. Mūsų mokyklą galime
palyginti su didele šeima. O didelėje

Kaip išlyginti pajamų nelygybę?

Pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausių ES, tačiau neretai apipinta mitais. Parinkti
adekvačias priemones perteklinės pajamų nelygybės mažinimui galima tik tinkamai identifikavus
jos priežastis. Priešingu atveju galime atsidurti gerais norais grįstame kelyje į pragarą – valstybėje, kurioje pajamos lygesnės, tačiau bendra gerovė žemesnė ir visi gyvena daug skurdžiau.
Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (EBPO)
duomenimis, pajamų skirtumas Lietuvoje tarp penktadalio didžiausias
ir penktadalio mažiausias pajamas
gaunančių gyventojų siekia 7,5
karto. Tai vienas iš didžiausių rodiklių ES, kurios vidurkis yra 5,2
karto. Palyginimui, Skandinavijos
šalyse skirtumas tarp didžiausias ir
mažiausias pajamas gaunančių gyventojų siekia apie 4 kartus. Tiesa,
yra ir turtingų valstybių, pavyzdžiui,
JAV, kur pajamų nelygybė yra gerokai didesnė nei Lietuvoje. Kokios
yra pajamų nelygybės Lietuvoje
priežastys ir į ką svarbu atkreipti
dėmesį, siekiant parinkti efektyviausias jos mažinimo priemones?
Pirmiausia, pajamų nelygybės
statistiką reikėtų vertinti atsargiai,
nes ją gali iškraipyti gajus Lietuvos
gyventojų polinkis nedeklaruoti
savo pajamų. Ir tai yra ne tik atlyginimai „vokeliuose“, kurie pastaraisiais metais praretėjo ir suplonėjo.
Lietuvoje paplitusi ir legali veikla
pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, leidžianti gana
laisvai deklaruoti gautas pajamas.
Tai, kad lietuvių pajamos gali
būti gerokai didesnės, nei skelbiama
oficialiai, rodo ir vartojimo statistika. Pernai pagal faktines individualias vartojimo išlaidas (įvertinus
kainų skirtumus ir tai, kiek paslaugų gyventojai iš valstybės gauna
nemokamai) lietuviai pasiekė 90
proc. ES vidurkio, pralenkė visas
Vidurio ir Rytų Europos šalis ir
pasivijo Ispaniją.
Skeptikai kartais teigia, kad

pajamų nelygybė yra natūrali ir jos
dirbtinai mažinti nereikia, o dėmesį
ir pastangas geriau tiesiog sutelkti į
skurdžiausiai gyvenančiųjų pajamų
didinimą. Vis tik pajamų nelygybė
svarbi bent dėl kelių priežasčių.
Pirma, ji dažnai atsiranda dėl korupcijos ar diskriminacijos, todėl
nėra natūrali. Antra, itin nelygias
ir apribotas galimybes turintys
gyventojai savo nepasitenkinimą
išreiškia balsuodami už populistines
idėjas siūlančius politikus. Deja,
populizmas – siūlymas sudėtingas
problemas spręsti paprastomis
priemonėmis – dažniausiai turi
neigiamų pasekmių visai valstybei
ir visuomenės gerovei, ypač ilguoju
laikotarpiu.
Negalima ignoruoti, kad egzistuoja natūralios ir nenatūralios pajamų nelygybės priežastys. Natūralu,
kad dešimt metų universitete prasimokęs ir daug pinigų bei pastangų į
išsilavinimą investavęs specialistas
gaus didesnes pajamas už baigusį
devynias klases ir nusprendusį, kad
ne trigonometrinėse lygtyse slypi
laimė. Tačiau nenatūralu, kai galimybė įgyti kokybišką išsilavinimą
priklauso nuo tėvų pajamų ar gimimo vietos. Deja, moksleivių pasiekimų skirtumai tarp besimokančių
pažangiausiose ir nuo didmiesčių
nutolusiose provincijos mokyklose
yra nedovanotinai dideli, dažnai
gana anksti užkertantys kelią pastarųjų abiturientams įgyti kokybišką
aukštąjį išsilavinimą.
Žalingiausia ir nemaloniausia
nenatūrali pajamų nelygybė atsiranda dėl korupcijos, nepotizmo

bei kitokių neskaidrių ryšių su
politikais ar valstybinėmis institucijomis. Galima aptikti ir ne su
korupcija susijusių pajamų nelygybės priežasčių, kurias taip pat
reikėtų ravėti su dideliu entuziazmu.
Moterų pajamos Lietuvoje pernai
buvo 13 proc. mažesnės nei vyrų,
ir šį skirtumą ne visiškai paaiškina
skirtingos profesijos, išsilavinimas
ar užimamos pareigos. Diskriminavimas dėl lyties, tautybės ar amžiaus
yra opi problema, kurios, kaip ir
kitų nenatūralios pajamų nelygybės
priežasčių, turbūt nepanaikinsime
nei mokesčių politika, nei didesniu
perskirstymu per biudžetą.
Verta atkreipti dėmesį ir į tai,
kad pastarąjį dešimtmetį pajamų
nelygybė buvo mažiausia netrukus
po krizės – 2011–2012 metais, kuomet nedarbo lygis buvo aukštas, o
vidutinė perkamoji galia gana skurdi. Pajamų nelygybės matematika
kartais yra neintuityvi ir nemaloniai
nustebinanti. Jau ne kartą stebėjome
situaciją, kurioje pajamų nelygybė
mažėja, bet visi be išimties gyvena
blogiau ir, priešingai, situaciją, kai
pajamų nelygybė auga, bet visų be
išimties gyventojų perkamoji galia
didėja.
Dar svarbiau yra tai, ko jums
greičiausiai neteko girdėti – pajamų nelygybė tarp dirbančiųjų
Lietuvoje pastaraisiais metais pastebimai sumažėjo. Nuo 2011 metų
ketvirtadalio daugiausia uždirbančių
atlyginimai išaugo 49 proc., o ketvirtadalio mažiausiai uždirbančių
atlyginimai padidėjo net 80 procentų. Prie šios tendencijos prisidėjo
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šeimoje – visokių jausmų daug, nes
esame skirtingi, gana emocingi, bet,
kita vertus, tai irgi mūsų stiprybė.
Vienas kitą papildome, žinome vieni
kitų savybes, gebėjimus ir kaip tai
panaudoti bendram mūsų darbui.
– Žinau, kad Dabrilų šeimos
vyrai yra kuklūs ir vengia viešumos, tačiau gal galima nors trumpai ir su jais supažindinti?
– Vyras Laimis – Višakio Rūdos
girininkas. Sūnus Povilas – studentas, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto magistrantas (studijuoja
statybų inžineriją). Jonas – šiemet
baigė Kazio Griniaus gimnaziją. Šie
mokslo metai jam buvo ypatingi.
Margiris – gimnazijos antrokas.
Visi vyresnieji – skautai. Povilas ir
Margiris skiria gana daug laiko šiai
organizacijai. Mažiausias, Martynas, mokosi Kazlų Rūdos „Elmos“
pradinėje mokykloje. Jam patinka
sportas, kompiuteriniai žaidimai.
– Papasakok apie savo mokslus, pomėgius, laisvalaikį. Ar lieka
laiko užsiimti tuo, kas labiausiai
patinka ir taurina sielą? Daug
girdėjome apie jūsų mokyklos
ugdytinių pasiekimus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio specialiosios olimpiados varžybose – pati
nelieki nuošalyje...
– Sportas – vienas didžiausių
mano pomėgių. Aktyviai dalyvauju
specialiosios olimpiados judėjime.
Jis jungia sutrikusio intelekto žmones sportinei, sveikatinimo veiklai.
Tai, ko gero, didžiausias mano veiklos baras, tam skiriu didžiąją dalį
savo laisvo laiko. O kiti pomėgiai
gana įprasti: kelionės, knygos, kino
filmai. Tačiau šiuo metu tam lieka
mažai laiko, nes studijavau ISM universitete, ir jau apgyniau švietimo
vadybos magistro laipsnį.
– O apie tikėjimą ir maldą ar

galime pakalbėti? Berods, dar
giedi bažnyčios chore, kuriam
vadovauja Laima Salomėja Vitukynienė?
– Tikėjimo ir maldos pavyzdys
man buvo močiutė Ona. Kiekvieną
vakarą, net ir labai pavargusi, melsdavosi. Dažnai dabar pagalvoju,
kad į jos maldas mes, visi anūkai,
buvome sudėti. Didelė vertybė
jai buvo Žmogus, gyvybė... Gal
kad karo, vėliau Sibiro žiaurumus
matė. Bet niekad neabejojo Dievu
ir jo teikiamomis malonėmis. Ar
aš tikintis žmogus? Manau, kad
taip. Tikėjimas turėtų būti paremtas
vertybėmis, tiesiog padorumu. Kiek
žmogaus gyvenime padorumo, meilės, atjautos kitam, tiek ir tikėjimo...
Ar religinga? Ko gero... dabar močiutė pabartų mane dėl laiko stokos
šventiems dalykams (tam trukdo
darbas, mokslas, kasdienybės rūpesčiai). Gerbiu kitų religinius įsitikinimus ir įsipareigojimus. O choras
man atgaiva, tačiau šiuo metu retai
lankausi...
– Kiekvienas žmogus turi
svajonių – asmeninių, šeimos, patriotinių (mąstant apie Lietuvą ar
savo gyvenamąją vietą)... O kokia
Tavo didžiausia svajonė?
– Svajonės – labai žemiškos ir
moteriškos. Svarbu, kad viskas būtų
gerai namuose ir aplinkoje. Namai –
tai mes visi ir mūsų artimieji. Svarbi
ir aplinka, kurioje gyvename – ką
veikiame, dirbame. Viliuosi, kad
mus visus lydės gerovė, gyvenimo
pilnatvė ir supratimas.
– Dėkoju už nuoširdumą. Laimės Tau ir sėkmės Tavo šeimos
vaikinams.
Saulė BERŽINYTĖ
Nuotrauka iš pašnekovės
albumo

minimalaus atlyginimo
ir neapmokestinamo pajamų dydžio kėlimas bei
pagerėjęs darbo rinkos
funkcionavimas – didesnis darbuotojų mobilumas, kompetencijos
ir derybinė galia.
Šio dešimtmečio pradžioje 35 proc. Lietuvos
dirbančiųjų gavo mažas
pajamas, nesiekiančias
75 proc. vidutinio šalies atlyginimo. Dabar
tokių darbuotojų dalis
nukrito iki 31 procento.
Per tą patį laikotarpį viduriniosios klasės dalis
išaugo nuo 53 proc. iki
59 procentų, o gaunančių
daugiau nei du vidutinius
atlyginimus dalis sumažėjo nuo 13 proc. iki 11
proc. dirbančiųjų.
N. Mačiulis: „Žalingiausia ir nemaloniauTad kaip atsiranda
sia
nenatūrali
pajamų nelygybė atsiranda dėl
ta statistika apie didėkorupcijos,
nepotizmo
bei kitokių neskaidrių
jančią pajamų nelygybę
Lietuvoje? Nacionaliniu ryšių su politikais ar valstybinėmis institumastu vertinant ne tik cijomis“.
dirbančiuosius, pajamų nelygybė padidėjo dėl to, kad nesistengęs, bus blogai, nebent
atlyginimus gaunantys asmenys prasisuksi naudodamasis ryšiais
atitrūko nuo socialines išmokas arba balsuosi už visagalius pajamų
gaunančių asmenų. Socialinės at- lygintojus? Taip nėra – gyvename
skirties ir skurdo problemas spręsti nepriklausomoje Lietuvoje, kurioje
būtina, bet neužtenka butaforinio tokių didelių galimybių save realiar abstraktaus susirūpinimo paja- zuoti neturėjo nė viena ankstesnė
mų nelygybe. Daugeliui žmonių karta.
Pajamų nelygybė yra įsisepagrindinis rūpestis yra ne nelygios,
o mažos pajamos, kurias pakelti nėjusių problemų pasekmė, o ne
geriau ne gaunant socialines išmo- problemų priežastis. Išnaikinus
kas, o siūlant geresnes darbo vietas nenatūralias pajamų nelygybės
ir efektyvesnes perkvalifikavimo priežastis – korupciją, nepotizmą,
diskriminaciją, nevienodas galiprogramas.
Galiausiai turime paklausti mybes įgyti kokybišką išsilavinimą
savęs, kokią žinutę mes siunčiame – sumažėtų ir perteklinė pajamų
ateities kartoms kasdien kartodami, nelygybė.
kad gyvename negerovės valsDr. Nerijus MAČIULIS
tybėje, kurioje pajamų nelygybė
„Swedbank“ vyriausiasis
yra nuo mūsų asmeninių pastangų
ekonomistas
nepriklausantis reiškinys? Stenkis
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Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose
kviečiama per 20 tūkst. stojančiųjų

Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) informuoja, kad kvietimus gavo
10914 jaunuolių, pretenduojančių
studijuoti universitetuose ir 9489
– kolegijose. Pirmajame etape
dalyvavusieji juos gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros,
visa informacija taip pat išsiųsta
elektroniniais laiškais.
Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose įteikti 21983 atestatai, profesinio mokymo įstaigose – 4093.
Iš visų 26793 prašymus studijuoti
pateikusių asmenų, bent vienam
pageidavimui nustatytus valstybės
finansuojamos ar nefinansuojamos
vietos reikalavimus tenkino 22081
asmuo. Turinčių teisę pretenduoti į
valstybės finansuojamas ir studijų
stipendijų vietas yra 15530, palygin-

ti su praėjusiais metais, šią teisę turi
kur kas daugiau šių metų abiturientų
– 9983 (2018 m. – 9169).
Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis
vietose pakviesti 11894 asmenys:
universitetuose – 7230, kolegijose
– 4664. Į valstybės nefinansuojamas
vietas pakviesti 8509 stojantieji:
universitetuose – 3684, kolegijose
– 4825. Sudaryti studijų sutarčių
pakviesta 12130 šių metų abiturientų: 7672 universitetuose ir 4458
kolegijose.
Sutartys su pakviestaisiais studijuoti universitetuose ir kolegijose
bus sudaromos nuo liepos 29 d. iki
liepos 31 d. 17 valandos. Kai kurios
aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu
būdu. Šių mokyklų sąrašą galima
rasti čia: http://bakalauras.lamab-

po. lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.
Pasibaigus pirmajam etapui
stojantieji kviečiami dalyvauti
antrajame pagrindinio priėmimo
etape. Jame, kitaip nei anksčiau,
savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje nuo
rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio
3 d. 12 val. galės teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
stojantysis, pasirašęs studijų sutartį
į valstybės finansuojamą vietą ar
valstybės nefinansuojamą vietą su
studijų stipendija, net ir nutraukęs ją
pirmojo etapo metu, antrajame etape
galės pretenduoti tik į valstybės
nefinansuojamą studijų vietą.
„Suvalkiečio“ informacija
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Kviečia apsilankyti

Oninių švente prasideda „Plutiškių dienos“
Kaip ir kasmet liepos pabaigoje Plutiškių bendruomenė kviečia į
tradicine tapusią šventę – „Plutiškių dienas“. Šiemet jos prasideda liepos
27 d. Oninių švente. 13 val. vyks orientacinės varžybos, kurių užduotis –
surasti su Plutiškių istorija susijusias vietas, 15 val. – tradicinės seniūnijos
gyventojų tinklinio varžybos (3x3), nuo 17 val. – linksmos pramogos
vaikučiams. Šventės oficialioji dalis numatyta 18 val. Koncertuos Plutiškių folkloro ansamblis „Vabalkšnė“ (vadovė Laimutė Vilčinskienė),
nuo 19 val. – liaudiškos muzikos kapela „Bijotaičiai“ (vadovai Kristina
Mizgirienė ir Evaldas Skrodenis), 20 val. – programa „Kaip sirpsta vyšnios
Suvalkijoj“, atlikėjas Ovidijus Vyšniauskas. 21.30 val. – sudeginus šieno
skulptūrą visi bus kviečiami smagiems šokiams.
„Plutiškių dienų“ renginiai tęsis liepos 31 d. 22 val. – filmas „Išgyventi vasarą“, „Sidabrinės gervės“ laureatės Marijos Kavtaradzės kino
juosta, pripažinta Baltijos šalių filmu. Nepamirškite atsinešti geros
nuotaikos, pledų, sumuštinių, arbatos...
O rugpjūčio 3 d. 10 val. – kviečiami krepšinio entuziastai. Registracija ir informacija kazlurudossportocentras@gmail.com.
„Plutiškių dienos“ baigsis rugpjūčio 4 d. 13 val. Porciunkulės atlaidais Plutiškių bažnyčioje. Po šv. Mišių 15 val. bus atidengta Plutiškių
mecenato Valentino Kušlio dovanota skulptūra „Plutiškių angelas“
(skulptorius Kęstutis Balčiūnas). 16 val. Plutiškių lauko scenoje – Gintarės Jautakaitės koncertas „Viešpaties lelija“.
„Suvalkiečio“ informacija

Vasara – namų įrengimo Už sutuoktinio nužudymą moteris kalės dvylika metų
ir remontų metas

Kauno apygardos teismas
paskelbė nuosprendį 44 metų
marijampolietei Daivai Dilbietapti interjero dekoro ir statybinių nei, itin žiauriai nužudžiusiai 48
(Atkelta iš 3 psl.)
Patartina laikytis tokio darbų medžiagų muziejumi. Klausydami metų sutuoktinį. Moteriai skirti
eiliškumo: dažyti arba tapetuoti savęs, nebijodami būti nepopulia- ilgi nelaisvės metai.

sienas, po to pakloti grindų dangą
ir tik tuomet statyti duris, po jų –
grindjuostes. Tuomet pasislepia visi
tarpai, viskas be didelių pastangų
atrodo tvarkingai. „Perkantiems
grindų dangą dar patariu, kad negerai pirma sudėti grindis, po to
daryti remontą. Patogiausia pirma
tvarkyti sienas“, – sako parduotuvės
savininkas.

50 pilkų atspalvių...

„Geriausiai pavyksta įsirengti
būstą įsiklausantiems į save, galbūt
netgi nepaisantiems madingų tendencijų, bet darantiems taip, kaip
liepia neklystantis vidinis pojūtis.
Namų jaukumas ir geras skonis
dažnai nepriklauso nuo prabangių daiktų, netgi nuo medžiagų
brangumo. Taigi renkite sau būstą
galvodami apie save, ko tikrai norite jūs, nesvarstydami, ar tai patiks
draugams, giminėms. Namai neturi

Būtų juokinga,
jei nebūtų graudu
Vacelis gyvena vienas. Neseniai
atšventė septyniasdešimtmetį, bet
atrodo kur kas jaunesnis. Dėl savo
geros išvaizdos jis labiausiai dėkingas ramiam viengungiškam gyvenimo būdui ir gražioms moterims.
Kadangi Vacelis niekada nestokojo
nei žavesio, nei pinigų, tų gražių
moterų jo gyvenime buvo ne viena
ir dvi. Tačiau jis taip ir nesugebėjo
išsirinkti vienintelės pačios gražiausios. Ir tai – tik į naudą. Žinoma,
labiausiai jam patiko Vanda, bet...
Tai buvo labai seniai, daugiau nei

rūs dažnai susikuria namus, kurių
jaukumu stebisi ir svečiai. Neretai
nesupranta – nieko atrodo ypatingo,
o taip jauku... O jeigu savo pojūčiais
ir skoniu nepasitikite – kreipkitės į
specialistą“, – pataria A. Senda.
Lietuvoje, pašnekovo pastebėjimu, vis dar išlieka populiarus
santūrus skandinaviškas stilius.
Dominuoja pilki, balti atspalviai
derinami su kiek sodresnėmis spalvomis. Apskritai linkstama į minimalizmą, žiūrima kokybės.
Pastaruoju metu labai daug kas
mėgsta pilką spalvą, populiarios
tokios spalvos grindys ir durys.
„Jeigu knygų rašytojai žino 50
pilkos atspalvių, tai mes, grindų
ir durų pardavėjai, jų žinome dar
daugiau“, – juokiasi parduotuvės
savininkas.
Jolanta RAČAITĖ

Pas vyrą ateidavo išgerti

Nusikaltimas buvo įvykdytas
praėjusių metų sausio 31-ąją. Policija išsiaiškino, kad apie 22.35 val.
Marijampolėje, Vytauto gatvėje
esančiame sutuoktinio bute, kilus
konfliktui moteris itin žiauriai nužudė savo vyrą. Peiliu į nugarą jam
buvo smogta apie dešimtį kartų.
Nusikaltimo padarymo metu moteris buvo neblaivi. Kraujyje rasta
1,94 prom. alkoholio. Daugiabutis
namas, kuriame aptiktas vyro lavonas, yra miesto pakraštyje, prie
Marijampolės kareivinių. Jame butą
turėjo Vygandas. Jis dirbo statybose.
Anot giminaičių, rūpesčių vyras
turėjo dėl girtavimo. Taip būdavo
ramaus būdo, paslaugus, kai pinigų
neturėdavo, negerdavo. Daiva su
vyru negyveno kartu jau daug metų.
Žmonių teigimu, moteris glausdavosi bet kur. Tai nakvynės namuose

apsistodavo, tai pas sugėrovus, o
žinodama, kada buvęs sutuoktinis
gauna atlyginimą, ateidavo pas jį,
nes turėjo raktą nuo jo buto. Pora
girtaudavo. Taip buvo ir šį kartą.
Gyventojai Daivą matė pas Vygandą
kelias dienas.

Pasižymėjo agresyvumu

Žmonių teigimu, moteris buvo
agresyvi, ypač nevaldoma tapdavo
išgėrusi. Ji už sunkų sveikatos sutrikdymą jau yra teista 2017 metais.
Daiva Sangrūdoje peiliu sužalojo
sugėrovą. Dėl ko šį kartą tarp sutuoktinių kilo konfliktas, niekas
nežino. Vakare, apie 20 valandą,
Vygandas dar vaikščiojo po namą
skolindamasis cigarečių, o apie 22
val. žmonės išgirdo Daivos šauksmus, esą ji rado bute nudurtą vyrą.
Vėliau marijampolietė pakeitė
parodymus. Tvirtino, kad buvo
priversta gintis – esą buvęs sutuoktinis ėmė priekabiauti, plėšti
rūbus. Tačiau šiais žodžiais nebuvo
patikėta. Būtinosios ginties versija
atmesta. Kaltinamoji teismo proceso metu vis nurodydavo skirtingas
nusikaltimo padarymo aplinkybes,

Kaip pensininkai profsąjungas kūrė
prieš trisdešimt metų. Tikriausiai ne
likimas, kad keliai išsiskyrė.
Neseniai į Vacelio buto duris
pasibeldė nepažįstama, nenusakomo
amžiaus moteris. Graži, tvarkinga,
su pluošteliu popierių ir lankstinukų. Paklausė, ar galinti sutrukdyti
privatų vyriškio laiką, pasisakė
esanti iš naujai kuriamos miesto
pensininkų profsąjungos?
Vacelis visada buvo aktyvus,
visuomeniškas žmogus, taigi išgirdęs žodį profsąjunga vėl prisiminė
senus laikus. Kažkada jis net buvo
fabriko profsąjungos pirmininkas,
taigi be jokių dvejonių pakvietė

viešnią į vidų.
Paprašyta sėstis, moteris šiek
tiek sutriko, bet apsidairiusi pasijuto
kur kas laisviau. Ji atrodė tikrai labai
patraukliai, ir Vaceliui toks vizitas
buvo malonus. Viešnia kiek ilgokai
svajingu žvilgsniu pažiūrėjusi į šeimininką staiga paklausė, ar tik jiedu
kartais nebuvo anksčiau susitikę.
Toks klausimas Vaceliui dūrė
tiesiai į širdį. Visose gražiose moteryse jis stengdavosi matyti kažkada
mylėtą Vandą, taigi, silpnumo akimirkai užėjus, jau nekilo abejonių,
kad jo namuose – pati geidžiamiausia gyvenimo moteris. Matyt, ir ji jo
nepamiršusi ir ne mažiau nustebusi
tokio netikėto susitikimo.
– Vanda!? – stengdamasis prisiminti, kaip prieš tris dešimtis metų
atrodė mylimoji, iš netikėtumo
suspiegė Vacelis.
– Taip!..
***

Profsąjungos kūrimo klausimus
teko atidėti. Daugiausia kalbėjo
Vacelis. Išsakė visus slapčiausius
kažkada puoselėtus troškimus.
Vandą toks atviravimas iš pradžių
trikdė, tačiau greitai moteris taip
pat prasitarė, kad jų pažintis ir jai
išlikusi visam gyvenimui.
Vacelis išvirė arbatos, pavaišino
mylimąją sausainiais ir prisiekė, kad

pensininkų profsąjungos kūrime
aktyviai dalyvaus ir dar pažįstamus
senjorus prisijungti pakvies. Pasikeitė telefonų numeriais ir susitarė,
kad dabar jau nepames vienas kito,
o bendra veikla dar labiau juos suartins. Sutarė susirinkti miesto parke ir
gražiai pavėsyje besišnekučiuodami
aptarti visus reikalus.
Vacelis tąnakt miegojo trumpai.
Kur jau ten!.. Ryte paskambino
vienam kitam pažįstamam, pakvietė ateiti į parką. Bendraminčių jis
nedaug surado, bet ar tai svarbiausia?! Labiausiai rūpėjo vėl pamatyti
Vandą.
Sutartu laiku į sutartą vietą Vacelis atlėkė kaip ant sparnų. Vandos
kol kas nesimatė. Aplinkui vaikštinėjo keli pensininkai. Vienas kito
ėmė klausinėti, ar į profsąjungos
susirinkimą atėjo.
Taip. Džentelmenus pakvietė jų
namuose neseniai apsilankiusi graži
moteris. Vienas iš tų ponų prasitarė,
kad pas jį buvo atėjusi Eugenija, o
kitas, kad Salomėja. Vaceliui ėmė
trūkčioti akies vokas. Nė viena iš
paminėtų vardų savininkių kol kas
nesirodė. Vyrai turėjo „saviškių“
telefono numerius, taigi puolė joms
skambinti. Kaip susitarusios, Vanda,
Eugenija ir Salomėja, tąkart buvo
nepasiekiamos...

kurios liudytojų parodymais ir surinktais įrodymais buvo paneigtos.
Dėl buvusiam sutuoktiniai padarytų
sužalojimų peiliu Daiva prisipažino.
Tai, kad tik ji galėjo mirtinai sužaloti sutuoktinį, įrodyta ir teisme.
Priimant nuosprendį atsižvelgta, jog
nusikaltimas įvykdytas itin žiauriai.
Aukai peiliu durta net 10 kartų. Nuo
sužalojimų auka mirė iš karto.
Atsižvelgus į tai, kad būdama
neblaivi ir dar neišnykus teistumui,
D. Dilbienė tyčia padarė labai sunkų
nusikaltimą, kurio pasekmės neatstatomos, pastarajai skirta devynerių
metų laisvės atėmimo bausmė.
Prie paskirtos bausmės pridėjus
dalį dar 2017 metų nuosprendžiu
už kitą nusikaltimą paskirtos bausmės, moteriai teks kalėti pataisos
namuose dvylika metų. Taip pat ji
turės atlyginti ir 1437 Eur turtinės
žalos, 20000 Eur neturtinės žalos ir
340 Eur proceso išlaidų.
Sutuoktiniai turėjo dukrą. Su
ja bendraudavo tik tėvas. Mergaitė
auga vaikų globos namuose.
Loreta TUMELIENĖ
Pasijutę apgauti vyrai papasakojo tą patį scenarijų: patraukli moteris, pamačiusi, kad vyriškis gyvena
vienas, ėmė klausinėti, ar tik jiedu
nebuvo anksčiau susitikę... Akivaizdu, kad ne visi vyrai prisimena,
kaip atrodė kažkada jų pažinotos
simpatijos. Tas, kuris užkibo, ir atėjo
į parką „profsąjungų kurti“.
Tai dar būtų pusė bėdos ir gėdos... Nepavykus įkurti organizacijos, vyrai ėmė svarstyti, kaip jiems
pasielgus. Klausimas kol kas dar
atviras, nes pasikeitę dabar jau savo
telefono numeriais jie susiskambino
ir pasiguodė, kad iš vieno namų
po viešnios apsilankymo dingo
velionės žmonos auksinė grandinėlė, kitas neberanda antikvarinės
gintarinės pypkės. Vacelis po tokių
signalų pasidairė ir savo sekcijoje. Į
tolimiausią kampą nukištoje senoje
dėžutėje nuo papirosų paslėpti du
tūkstančiai eurų tebebuvo savo vietoje. Ko ir kada jis pasiges?
Gal iš Vacelio niekas nepavogta.
Bet vis tiek ant širdies labai negera.
Paguodžia tik tai, kad apsilankiusi
viešnia per jo paties žioplumą
patvirtino esanti kažkokia Vanda.
Kita, ne jo jaunystėje mylėta... O
gal pats laikas būtų dabar ją, tikrąją,
susirasti, kad visos abejonės išsisklaidytų...
Aldona MOKOLIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO
iliustracija
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20.35 „Drilbitas“ (komedija).
22.45 „Vaikinams tai pa6.05 Gyvenimas.
tinka!“ (komedija).
7.00, 15.25 Klausimėlis. 0.45 „Kerštas“ (veiks- 14.25 „Meilė keliauja lai7.30 „Supermokytoja“ mo).
ku. Smaragdas“ (mokslinė
(nuotykių).
fantastika).
9.00 Labas rytas, Lie16.45 Ekstrasensų mūšis.
tuva.
18.30 Žinios.
6.05 Varom!
9.30, 10.30, 11.30, 15.45, 6.30, 8.30 Kvailiai šėlsta. 19.25 „Eurojackpot“.
17.30 Žinios.
7.30 „Džiunglių princesė 19.30 „Dantukų fėja“ (fan9.35 Labas rytas, Lie- Šina“.
tastinis).
tuva.
9.00 Galiūnų čempio- 21.40 „Iksmenai. Žūtbūti12.00 Pasaulio dokumen- natas.
nis mūšis“ (nuotykių).
tika.
10.00 Geriausi šuns drau- 23.45 „Nepatyręs“ (ko13.50 „Džesika Flečer“. gai“.
medija).
15.43, 20.25 Loterija.
10.30 „Gamtos stebuklas. 1.50 „Pro stiklą“ (trile16.00 Sveikinimų kon- Našlaičiai“.
ris).
certas.
11.40 Ekstremalūs išban18.00 „Euromaxx“.
dymai.
18.30 Vakaras su Edita.
12.10 Būk ekstremalas.
19.30 Stilius.
12.40 Gordonas Ramzis. 6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
20.30 Panorama.
Iki pragaro ir atgal.
21.00 Žagarės vyšnių fes- 13.40 „Policijos akade- 7.45 Krikščionio žodis.
8.00 ARTS21.
tivalis 2016.
mija“.
23.10 „Antikvariato pa- 14.40 Ekstrasensų mūšis. 8.30 Pranciškonų kelias
slaptys. Žudymo menas“. 17.15 „Muchtaro sugrįži- Lietuvoje.
9.00 Mano mama gamina
0.35 „Žaidimas“ (trile- mas. Naujas pėdsakas“.
geriau!
ris).
18.20 Kas žudikas?
10.00 Į sveikatą!
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Gelbėjimo misija. 10.30 „Meno ritmai“.
6.35 Animacija.
Mirtinas pavojus“ (veiks- 11.00 Pradėk nuo savęs.
11.25 Opera „Sevilijos
8.20 „Drakoniuko Riešu- mo).
tėlio nuotykiai“ (anima- 23.50 „Bendrabutis“ kirpėjas“.
14.00 Pasaulio plaukimo
cinis).
(siaubo).
10.00 „Mažieji genijai“ 1.30 „F. T. Budrioji čempionatas. Pusfinaliai
ir finalai. Tiesiogiai.
(komedija).
akis“.
16.40 „Euromaxx“.
11.55 „Princesė Enė“ (ko17.10 Stilius.
medija).
18.10 Istorijos detekty14.15 „Gamtos jėgos“ 6.30 Animacija.
(komedija).
9.30 Skaniai ir paprastai. vai. .
18.55 Daiktų istorijos..
16.20 „Robinas Hudas. 10.00 Maisto kelias.
Vyrai su triko“ (kome- 10.30 „Bibliotekininkai“. 19.40 „Dauntono abadija).
11.30 „Bembis“ (anima- tija“.
20.30 Panorama.
18.30 Žinios.
cinis).
19.30 „Gerokai keistas 12.55 „Aldabra“ (nuo- 21.00 „Jos Didenybės
tarnyboje“ (trileris).
filmas“ (komedija).
tykių).
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20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Realus įkaltis. Seno
namo paslaptis“ (krimina1 3 . 4 5 „ M y l ė k s a v o linis).
sodą“.
23.00 „Graži moteris“
14.45 „Nekviesta meilė“. (melodrama).
15.45 „Širdele mano“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.10 „Begėdis“.
6.00, 10.00 Info diena.
1.25 „Kelyje“ (komedi- 14.00, 20.00 Už vaikystę.
ja).
14.30, 0.00 KK2.
16.30 KK2 penktadienis.
18.00 Nuo... Iki...
6 . 3 0 , 1 2 . 0 0 „ C a n d y 19.00 Gyvūnų policija.
Crush“.
20.30 Valanda su Rūta.
7.30, 15.00 Ledo kelias. 22.00 Žinios.
8.30, 17.00 Sandėlių ka- 23.00 Bus visko.
rai.
0.30 Yra, kaip yra.
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Įspūdingiausios 6.10, 17.35 „Mergina,
verta milijono“.
atostogų vietos.
11.00, 13.00 Azija iš 8.55 „Monos Lizos šypsena“.
paukščio skrydžio.
11.20 „Super Brisas“.
14.00 „Išlikimas“
13.10 „Kapitonas Filip16.00 Iš peties.
18.00 Amerikos dievaitis. sas“.
20.00 Miestas ar kaimas. 15.45 „Tobulas jausmas“.
20.05 „Ko nori moterys“.
21.00 Žinios.
22.00 „Persikėlimas“ (dra- 22.40 „Eliziejus. Rojus
Žemėje“.
ma).
0.15 „Kito gyvenime“ 0.55 „Bizantija“.
(mistinis).
6.00, 12.00 Angliškasis
biliardas.
6.00 Kultūra plius.
7.30, 13.15, 22.00, 1.00
6.30 Lietuvos pilietis.
Dviračių sportas. Nacio7.00 Animacija.
nalinės lenktynės.
15.30 Skaniai ir papras- 8.30 Fechtavimas. Pasautai.
lio čempionatas.
16.00 Topmodeliai.
10.00, 14.25 Dviračių
17.00, 1.15 Šokiai!
sportas. „Tour de Fran19.00 „Kam ta meilė?“
ce“.

Šeštadienis, liepos 27 d.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Transformeriai. Iš6.05 Beatos virtuvė.
nykimo amžius“ (veiks7.00 Šventadienio mintys. mo).
7.30, 14.40 Klausimėlis.
22.45 „Rizikinga erzinti
8.00 Gyventi kaime gera.
diedukus“ (komedija).
8.30 Ryto suktinis.
0.55 „Penktadienis, 13-oji“
9.00 „Apie žvejį ir jo pačią“ (siaubo).
(pasaka).
10.00 Gustavo enciklopedija.
6.30 Galiūnų čempionatas.
10.30 Lietuvos tūkstantme- 7.30 „Džiunglių princesė
čio vaikai.
Šina“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
8.30 Tauro ragas.
12.00, 1.10 Pasaulio doku- 9.00 „Geriau vėliau, negu
mentika.
niekada“.
13.50 „Džesika Flečer“.
10.00 Geriausi šuns drau15.00 Kryžių kalno atlaidai. gai.
Šv. Mišios tiesiogiai.
10.30 „Gamtos stebuklas.
16.45 Savaitė su „Dviračio Našlaičiai“.
žiniomis“.
11.40 Ekstremalūs išban17.25, 20.25 Loterija.
dymai.
17.30 Žinios.
12.10 Būk ekstremalas.
18.00 Duokim garo!
12.40 Gordonas Ramzis. Iki
19.30 Savaitė.
pragaro ir atgal.
20.30 Panorama.
14.40 Ekstrasensų mūšis.
21.00 „Laisvės kaina. Są- 17.15 „Muchtaro sugrįžijūdis“.
mas. Naujas pėdsakas“.
22.00 „Marija Terezė“ (is- 18.20 Kas žudikas?
torinė drama).
19.30 „Šuo“.
23.45 „Negyvėliams netin- 21.40 „Juodasis sąrašas“.
ka pledai“ (komedija).
22.35 „Karo vilkai. Likvidatoriai“.
23.35 „Penktas Dievo įsa6.25 Animacija.
kymas – nežudyk“ (ko9.00 „Tomas ir Džeris sve- medija).
čiuose pas Ozo šalies burti- 1.15 „Bendrabutis“ (siauninką“ (animacinis).
bo).
10.10 „Šuo futbolininkas.
Europos taurė“ (nuotykių).
11.55 „Pelenės istorija. 6.30 Animacija.
Gražiausios dainos“ (nuo- 9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk išmaniai.
tykių).
13.45 „Linksmuolė Momo“ 10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Gyvenimo knyga“.
(nuotykių).
15.30 „Mano tėtis nuvarė 13.15 „Titanikas“ (drama).
17.25 „Havajai 5.0“.
mašiną“ (nuotykių).

23.15 10 metų su baletu. Lietuvos tarptautinės
baleto akademijos gala
koncertas.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 „Virš mūsų tik dangus“ (drama).
7.20 Lietuvos mokslininkai.
7.55 Vyrų šešėlyje.
9.00 „Pasaulis iš viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis.
11.00 „Inspektorius Luisas. Nenuspėjamas protas“.
13.00 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30 Baltijos kelias.
17.00, 23.00 Laikykitės
ten.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmė.
0.05 „Rasputinas“
6.45, 12.15, 17.45 „Akloji“.
7.15 Pragaro katytė.
8.15 Daktaras Ozas.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.35, 18.50 Būrėja.
11.45 Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai.

9.00, 0.00 KK2.
11.00, 19.00, 0.30 Nuo...
Iki...
12.00 Už vaikystę.
vas).
12.30 Yra, kaip yra.
23.05 „Super 8“ (trileris). 16.30, 20.00 Gyvūnų po1.20 „Kelyje“ (komedija). licija.
17.30, 2.00 KK2 penktadienis.
6.30, 12.00 „Candy Crush“. 21.00 Bus visko.
7.30, 15.00 Ledo kelias.
22.00 Žinios.
8.30 Juokingiausi Amerikos 23.00 Galiūnai.
namų vaizdeliai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00, 17.00 Sandėlių ka- 8.10 „Eliziejus. Rojus Žerai.
mėje“.
11.00, 13.00 Azija iš paukš- 10.35 „Bizantija“.
čio skrydžio.
13.05 „Ko nori moterys“.
14.00 Išlikimas.
15.40 „Atgal į ateitį II“.
16.00 Iš peties.
17.45 „Užmirštieji“.
18.00 Amerikos dievaitis. 20.10 „Pragaras rojuje“.
20.00 Gero vakaro šou.
22.20 „Sukčiai“.
21.00 Žinios.
0.15 „Paskutinis portre22.00 Nakties TOP. Va- tas“.
sara.
2.00 „Septynios seserys“.
22.30 Geriausi mūsų metai.

s

19.20 „Formulė 2“. FIA
čempionatas.
20.20, 2.00 Sporto linksmybės.
20.25, 22.55 Sporto naujienos.
20.30 Jojimas. Čempionų
turas.
23.00 Automobilių lenktynės.
7.00 Smiginis. „World
Matchplay“ turnyras.
11.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės.
13.00 Spidvėjus. Finalas.
19.00, 0.00 Ledo ritulys.
KHL.
21.00 Smiginis. „World
Matchplay“ turnyras. Tiesiogiai.
6.00, 13.00 Automobilių
perpardavinėtojai.
7.00, 10.30, 18.30 Kaip tai
pagaminta?
8.30 Variklių entuziastai.
11.00 Irvinų šeima.
12.00 Gyvūnų istorijos.
16.00 Greitai ir triukšmingai.
17.00 Nesėkmių garažas.
18.00 Garažų auksas.
19.00 Turto gelbėtojai.
20.00, 2.00 Nežinoma
ekspedicija.
22.00 Džeremis Veidas.
Tamsūs vandenys.
23.00 Gyvačių medžiotojai.
0.00 Mirtinas laimikis.
1.00 Statybos atokioje
Montanoje.
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18.30 Žinios.
19.30 „Naktis muziejuje 2“
(nuotykių).
21.35 „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“ (trileris).
23.25 „Padaras“ (siaubo).
1.30 „Iksmenai. Žūtbūtinis
mūšis“ (fantastinis).
6.05 Grupės „Mannazz“
koncertas.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Misija. Vilnija.
9.30 „Euromaxx“.
10.00 Nežinoma Čekijos
Lietuva.
10.30 Mes nugalėjom.
11.00 Pirmosios ekspedicijos į Igarką 30-osioms
metinėms. „Sugrįžimas“
(dok.).
11.45 Mano tėviškė.
12.00 Lietuva mūsų lūpose.
12.30 „Neribotos žmogaus
galimybės“.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Sporto galia“.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas. Finalai. Tiesiogiai.
16.40 Mokslo sriuba.
17.10 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su Nomeda.
18.45 Nuo Baltijos iki Bengalijos.
19.40 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasau-

liai.
21.50 G. Maleris. Simfonija
Nr. 3 d-moll.
23.30 „Jos Didenybės tarnyboje“ (trileris).
1.50 „Antikvariato paslaptys. Žudymo menas“.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 2019 m. „Formulė-1“
čempionatas. D. Britanijos
GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00, 0.05 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje.
17.00, 23.00 Laikykitės ten.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 24/7.

5.55 Lietuvos pilietis.
6.25 Tavo augintinis.
6.55, 8.00 Animacija.
7.10, 17.45 „Akloji“.
7.30 Ką pasakė Kakė Makė?
7.40 Pragaro katytė.
15.00 Džeimio Oliverio pa8.40 Daktaras Ozas.
tiekalai per pusvalandį.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
16.00 Topmodeliai.
10.55 Už vaikystę.
17.00, 0.45 Šokiai!
11.25, 18.50 Būrėja.
12.00 Klasikiniai kepiniai. 19.00 Kam ta meilė?
20.00 Labanakt, vaikučiai.
Anos Olson receptai.
12.30 Džinas Italijos pa- 21.00 „Vasara Barselonoje“
(melodrama).
krantėje.
13.00 Laukiam svečių su 22.55 „Realus įkaltis. Seno
namo paslaptis“ (mistinis).
Reičele Alen.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
20.00 „Visa menanti“.
6.00 Apie žūklę.
21.00 „Kapitonė Marlo. 6.30 Valanda su Rūta.
Balsas naktyje“ (detekty- 8.00 Bus visko.

6.00 Angliškasis biliardas.
7.30, 18.00 Dviračių sportas. Nacionalinės lenktynės.
8.30 Jojimas. Čempionų
turas.
9.30 Motosportas. FIA Europos ralio čempionatas.
10.00, 15.15, 18.55 Dviračių sportas. „Tour de
France“.
11.30 Automobilių lenktynės.
12.50 „Porsche“ supertaurė.
13.40, 15.50 Kalnų dviračiai. Europos čempionatas.
23.00 Sporto naujienos.
23.05 Motosportas. FIM
Pasaulio čempionatas.
23.45 Sporto linksmybės.

6.00 Spidvėjus. Finalo apžvalga.
7.00 Smiginis. „World
Matchplay turnyras“.
10.40 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
12.40 MXGP: Trentino
lenktynės
15.00, 18.00 Čekijos lenktynės. Tiesiogiai.
16.00 Lombardijos lenktynės.
19.00 Portugalijos lenktynės.
21.00 Smiginis. „World
Matchplay“ turnyras. Tiesiogiai.
23.00 Ledo ritulys. KHL.
6.00, 8.30 Automobilių
perpardavinėtojai.
7.00, 10.30 Kaip tai pagaminta?
7.30, 13.00 Karai dėl bagažo.
11.00, 0.00 Nežinoma ekspedicija.
12.00 Pamiršta ir palaidota.
15.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Garažų auksas.
18.00 Dyzelinio pasaulio
broliai.
19.00 Purvini vairuotojai.
20.00 Nesėkmių garažas.
21.00 Vaikų auginimas laukinėje gamtoje.
22.00 Statybos atokioje
Montanoje.
23.00 Statybos Aliaskoje.
1.00 Aliaska. Šeima iš miško.
2.00 Aliaska. Paskutinė
riba.

TV programos
20.00 Nuo... Iki..
20.30 Valanda su Rūta.
22.28 Telefoninė loterija
6.05 Labas rytas, Lietuva. 1634.
9.20 „Senis“.
22.30 „Draugeliai“ (ko10.25 „Štutgarto kriminali- medija).
nė policija“.
0.40 „Juodasis sąrašas“.
11.10 „Komisaras Reksas“. 1.35 „Rizikinga erzinti die12.00 Beatos virtuvė.
dukus“ (komedija).
13.00, 18.30 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo- 6.25, 18.30 „Mentalistas“.
terija.
7.20, 13.50 Pragaro vir14.00 Žinios.
tuvė.
14.15 Laba diena, Lietuva. 8.15, 14.50 „Sudužusių
15.00, 16.00, 17.30 Žinios. žibintų gatvės“.
16.40 „Ponių rojus“.
9.15, 15.55 „Teisingumo
18.00 Kas ir kodėl?
agentai“.
19.30 Vartotojų kontrolė.
10.15, 17.30 „Kobra 11“.
20.30 Panorama.
11.15 Ekstrasensų mūšis.
21.30 Dniepru per Ukrai- 17.00 Info diena.
ną.
19.30 „Įstatymas ir tvarka.
22.30 Dviračio žinios.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
23.00 „Kostiumuotieji“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
0.30 Klausimėlis.
21.00 „Gaudynės“ (veiks1.00, 2.00 LRT radijo ži- mo).
nios.
23.05 „Gelbėjimo misija.
1.05 Savaitė.
Mirtinas pavojus“ (veiksmo).
0.50 „Juodasis sąrašas“.
6.05 „Mano gyvenimo švie- 1.40 „Karo vilkai. Likvisa“.
datoriai“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
6.25, 15.00 Animacija.
9.50 „Mirtis rojuje“.
7.55 Ūkio šefas.
10.55 „Kandisė Renuar“.
8.20 Skaniai ir paprastai.
12.00 „Neklausk meilės 8.55 „Meilės sūkuryje“.
vardo“.
10.00 „Paslaptingas gyve13.00 „Paskolinta meilė“. nimas“.
14.00 „Našlaitės“.
12.00 „Svotai“.
15.00 „Svajoklė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00 Labas vakaras, Lie- 16.00, 18.30, 21.00 Žinios.
tuva.
16.30 TV pagalba.
17.25 „Bjaurusis ančiukas 19.30 „Atsargiai! MergiNiujorke“ (1).
nos“.
18.30, 21.30 Žinios.
20.30 „Kam ta meilė?“
19.30 KK2.
22.00 „Žmonijos biuras“
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
6.05 Labas rytas, Lietuva. 20.30 Valanda su Rūta.
9.20 „Senis“.
22.30 „Greitojo reagavi10.25 „Štutgarto kriminali- mo būrys. Ugnies audra“
nė policija“.
(veiksmo).
11.10 „Komisaras Rek- 0.20 „Juodasis sąrašas“.
sas“.
1.15 „Draugeliai“ (kome12.00 Stilius.
dija).
13.00, 18.30 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo- 6.25, 18.30 „Mentalistas“.
terija.
7.20, 13.50 Pragaro vir14.00, 15.00, 16.00, 17.30 tuvė.
Žinios.
8.15, 14.50 „Sudužusių
14.15 Laba diena, Lietuva. žibintų gatvės“.
16.40 „Ponių rojus“.
9.15, 15.55 „Teisingumo
18.00 Kas ir kodėl?
agentai“.
19.30 (Ne)emigrantai.
10.15, 17.30 „Kobra 11“.
20.30 Panorama.
11.15 Ekstrasensų mūšis.
21.30 Dniepru per Ukrai- 17.00 Info diena.
ną.
19.30, 1.50 „Akloji zona“.
22.30 Dviračio žinios.
20.30 Kvailiai šėlsta.
23.00 „Kostiumuotieji“.
21.00 „Gatvių kovotojas“
0.30 Klausimėlis.
(veiksmo).
1.00, 2.00 LRT radijo ži23.05 „Gaudynės“ (veiksnios.
mo).
1.10 Istorijos detektyvai.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55, 19.30 „Atsargiai!
Merginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
20.30 „Kam ta meilė?“
22.00 „Teta Helena“ (komedija).
0.25 „Kaulai“.
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9.00 24/7.
(nuotykių).
10.00 „Rojus“.
23.55 „Kaulai“.
11.05 Laikykitės ten.
0.55 „Legendos“.
1.45 „Detektyvas Beks- 12.10, 21.00 „Bruto ir
Neto“.
triomas“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Svarbiausia – įstatymas“.
6.05, 1.00 Bliuzo vakaras. 15.00, 23.30 „Lrytas“ tie6.50 Mokslo ekspresas.
siogiai.
7.05 Nežinoma Čekijos 16.00, 18.00, 20.00, 22.30
Lietuva.
Reporteris.
7.30 „Pašėlę Blinkio Bilo 17.00, 1.35 2019 m. „Fornuotykiai“.
mulės-1“ čempionato Vo7.50, 15.40 Animacija.
kietijos GP apžvalga.
8.20 „Neribotos žmogaus 18.52, 20.55, 23.27 Verslo
galimybės“.
genas.
8.50 „Šunų ABC“.
18.55 „Miškinis“.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 21.30 „Pamiršk mane“.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Istorijos detektyvai. 6.55 „Tėvas Motiejus“.
14.00 „Dauntono abatija“. 8.05 „Rožių karas“.
16.30 Laba diena, Lietuva. 10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.05 „Akloji“.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyveni- 11.35 Būrėja.
12.10 „Širdžių daktaras“.
mas tęsiasi“.
13.10 Animacija.
19.00 Mano tėviškė.
19.15 „Lecho Valensos 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
portretas“ (dok.).
16.00 „Svaragini. Amžina
20.10 Kultūros diena.
draugystė“.
20.30 Panorama.
17.00 „Būk su manim“.
21.30 „Nesamasis laikas“ 18.00 Geroji Naujiena. Esa(mistinė drama).
te pašaukti laisvei.
22.55 „Viskas arba nieko. 18.30 UNESCO objektai
Bondo istorija“ (dok.).
Lietuvoje. Kernavė“. TV
0.30 Dabar pasaulyje.
2.00 „Negyvėliams netinka Europa laida 2013 m.
19.00 Susitikimai.
pledai“ (komedija).
19.45 Muzikinė vaivorykštė.
6.30 Krepšinio pasaulyje. 20.00 Po kūrėjo delnu. Šv.
Vincento Pauliečio baž7.00 Šiandien kimba.
nyčia.
8.00 Ant bangos.

20.30 Nepriklausomybės
kovų verpetuose.
21.00 „Tarp jaunų ir karštų“
(komedija).
23.05 „Amžina meilė“.
1.00 „Senojo tilto paslaptis“.
6.30, 16.00 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
9.30 Topmodeliai.
10.30, 15.00 Animacija.
11.30, 16.55 „Univeras.
Naujas bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
13.00, 18.00 „Mikė“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“.
20.30 Žinios.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Paktas“ (siaubo).
0.50 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto lygintojai“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00, 18.00 „Lik mano
širdyje“.
12.00 „Vasara Barselonoje“.
13.55 „Tėvelio dukrytės“.
15.00 „Pamilti vėl“.
16.00, 22.55 „Likimo karuselė“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Laimingojo kvailio
vasara“ (drama).
0.55 TV pagalba.

lyga.
20.00, 23.10 Sporto naujienos.
6.00 Apie žūklę.
6.30, 21.00 Labas vakaras, 20.10 Olimpinės žaidynės
2026.
Lietuva.
1.00 Sporto linksmybės.
8.00 Žinios.
9.00 Gyvūnų policija.
10.00 KK2.
12.00, 15.30 Valanda su 7.00 Smiginis. „World
Rūta.
Matchplay“ turnyras.
13.30 KK2 penktadienis.
16.00 MXGP. Čekijos lenk15.00 Visi už vieną.
tynės.
17.00, 22.30, 2.00 Info 18.00 Futbolas. UEFA
diena.
Čempionų lyga.
18.55 Futbolas. Draugiškos
rungtynės. „Schalke“ –
6.10, 18.20 „Bjauri tiesa“. „Bologna“. Tiesiogiai.
8.05 „Sukčiai“.
21.00 Futbolas. Draugiškos
10.00 „Pragaras rojuje“.
rungtynės.
12.15 „Šeiminis apiplėšimas“.
14.00 „Kiti“.
6.00, 13.00 Automobilių
16.00 „Septynios seserys“. perpardavinėtojai.
20.10 „Šnipų vaikučiai 3. 8.00, 9.00, 19.00 Kaip tai
Žaidimo pabaiga“.
veikia?
21.50 „Bibliotekininkas. 8.30, 19.30 Kaip tai pagaLikimo ieties paieškos“.
minta?
23.40 „Visomis keturiomis 9.30, 11.00, 18.00 Turto
už meilę“.
gelbėtojai.
1.30 „Monos Lizos šyp- 10.00 Karai dėl bagažo.
sena“.
10.30, 18.30 Pamiršta ir
palaidota.
12.00 Nesėkmių garažas.
6.00, 11.00, 23.25 Mo14.00, 23.00 Statybos atotosportas. FIM Pasaulio kioje Montanoje.
čempionatas.
17.00 Aukso karštinė.
7.00, 17.30 Dviračių sportas. 20.00 Nežinoma ekspeNacionalinės lenktynės.
dicija.
8.00, 16.30 Fechtavimas. 21.00 Vaikų auginimas lauPasaulio čempionatas.
kinėje gamtoje.
9.30, 14.30 Angliškasis 22.00 Statybos Aliaskoje.
biliardas.
0.00 Ryklių sala. Kraujo
12.00 „Porsche“ supertaurė. broliai.
12.30, 18.30, 22.10, 1.30 1.00 Sunkvežimių vairuoDviračių sportas. „Tour de tojai.
France“.
2.00 Aliaska. Šeima iš miš19.30 Jojimas. Čempionų ko.

10.00, 14.30 KK2.
10.30, 21.00 Labas vakaras,
Lietuva.
12.00 Nuo... Iki...
12.30 Žinios.
6.30, 16.00 „CSI krimina- 13.30 Yra, kaip yra.
15.00 Visi už vieną.
listai“.
7.30, 15.00 „Skorpionas“. 15.30 Valanda su Rūta.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
9.00 Nuo amato iki verslo.
6.10, 18.20 „Super Bri9.30 Topmodeliai.
sas“.
10.30 Animacija.
11.30, 16.55 „Univeras. 8.05 „Bibliotekininkas“.
9.55 „Visomis keturiomis
Naujas bendrikas“.
už meilę“.
12.30, 18.00 „Mikė“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“. 11.45 „Šnipų vaikučiai.
Žaidimo pabaiga“.
20.30 Žinios.
21.00 „Aplink pasaulį per 13.25 „Monos Lizos šypsena“.
80 dienų“ (komedija).
23.25 „Aukščiausia pa- 15.45 „Kapitonas Filipsas“.
vara“.
20.10 „Kaip išsirinkti
0.30 „Pėdsakai“.
vyrą“.
1.25 „Svieto lygintojai“.
22.00 „Enderio žaidimas“.
0.15 „Milžinas“.

Antradienis, liepos 30 d.
10.00 „Rojus“7.
11.05 Laikykitės ten.
12.10, 21.00 „Bruto ir
Neto“.
6.05, 1.15 Bliuzo vakaras. 12.40 „Šviesoforas“.
7.05, 18.15 Mes nugalė- 13.55 „Svarbiausia – įstajom.
tymas“.
7.30, 15.40 Animacija.
16.30, 20.30 Lietuva tie8.15 Lietuvos mokslinin- siogiai.
kai.
18.55, 0.30 „Miškinis“.
8.45 Vienuolynų kelias 21.30 „Pamiršk mane“.
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
12.15 Gimę tą pačią dieną. 6.55 „Tėvas Motiejus“.
13.10 Istorijos detektyvai. 8.05 „Rožių karas“.
14.00 Muzikos talentų lyga 10.05 „Akloji“.
11.05 Būrėja.
2019.
12.10 „Širdžių daktaras“.
15.25 ...formatas.
16.30 Laba diena, Lietuva. 13.10 Animacija.
15.00 „Detektyvė Rizoli“.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.40 UEFA Europos lygos 16.00 „Svaragini. Amžina
atranka. Marijampolės „Sū- draugystė“.
duva“ – San Marino „SP 17.00 „Būk su manim“.
Tre Penne“. Tiesiogiai iš 18.00 Mūsų praeities beMarijampolės. Pertraukoje ieškant.
18.30 Marijampolės krašto– Kultūros diena.
20.45 „Atominės bombos tyros muziejus.
19.00 Susitikimai.
virš Nevados“ (dok.).
19.45 Muzikinė vaivorykš21.30 „Damos“.
23.15 „Tiesos pasiuntinys“ tė.
20.00 Laiko dulkes nu(dok.)D.
braukus. Vytenio bataliono
0.45 Dabar pasaulyje.
muziejus.
20.30 Lūkesčių metai pajūrio krašte. Pabėgėliai jūra.
6.30 Kaimo akademija.
7.00, 17.00, 1.35 „Glucha- 21.00 „Midsomerio žmogžudystės. Sakmė apie du
riovas“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00, kaimelius“.
23.10 „Amžina meilė“.
22.30 Reporteris.
9.00, 15.00, 23.30 „Lrytas“ 1.05 „Senojo tilto paslaptis“.
tiesiogiai.
1.20 „Legendos“.

6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00, 18.00 „Lik mano
širdyje“.
11.55 „Laimingojo kvailio
vasara“ (drama).
13.50 „Tėvelio dukrytės“.
14.55 „Pamilti vėl“.
16.00, 22.55 „Likimo karuselė“.
19.00 „Detektyvė Klara“.
20.00 Labanakt, vaikučiai,
21.00 „Kita Eva“ (melodrama).
0.55 TV pagalba.

7.00, 12.30 Dviračių sportas. „Tour de France“.
8.00, 13.30, 21.00 Angliškasis biliardas.
9.30, 14.30 Olimpinės žaidynės 2026.
10.35 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas.
16.30, 1.05 Dviračių lenktynės. Valonijos turas.
18.00 Motosportas. FIM
Pasaulio čempionatas.
18.55, 2.00 Sporto linksmybės.
19.25, 21.50 Sporto naujienos.
6.00, 17.00, 22.30, 2.00 19.30, 20.00 Jojimas.
Info diena.
22.00 Motosportas. „For-

mulė 2“. FIA čempionatas.
23.00 Motosportas.
23.30 Automobilių lenktynės.

7.00 Smiginis. „World
Matchplay“ turnyras.
16.00 Krepšinis. Europos
moterų čempionatas
19.35 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. Žurnalas.
20.25 Futbolas. Draugiškos
rungtynės. „Borussia“ –
„St.Gallen“. Tiesiogiai.
22.30 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
6.00, 13.00 Automobilių
perpardavinėtojai.
8.00, 9.00 Kaip tai veikia?
8.30, 19.00 Kaip tai pagaminta?
9.30, 11.00, 18.00 Turto
gelbėtojai.
10.00 Karai dėl bagažo.
10.30, 18.30 Pamiršta ir
palaidota.
12.00 Nesėkmių garažas.
14.00 Nuogi ir išsigandę.
17.00 Aukso karštinė.
20.00 Nežinoma ekspedicija.
21.00 Statybos atokioje
Montanoje.
22.00 Mirtinas laimikis.
0.00 Mėlynos spalvos paslaptis.
1.00 Sunkvežimių vairuotojai.
2.00 Aliaska. Šeima iš miško.

Skaityk internete suvalkietis.lt

TV programos
Niujorke“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 20.00 Nuo... Iki...
9.20 „Senis“.
20.30 Valanda su Rūta.
10.25 „Štutgarto kriminali- 22.30 „Aklavietė“ (trilenė policija“.
ris).
11.10 „Komisaras Rek- 0.15 „Juodasis sąrašas“.
sas“.
1.10 „Greitojo reagavi12.00 Nacionalinė paieškų mo būrys. Ugnies audra“
tarnyba.
(veiksmo).
13.00, 18.30 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo- 6.35, 18.30 „Mentalistas“.
terija.
7.30, 13.50 Pragaro vir14.00, 15.00, 16.00, 17.30 tuvė.
Žinios.
8.25, 14.50 „Sudužusių
14.15 Laba diena, Lietuva. žibintų gatvės“.
16.40 „Ponių rojus“.
9.25, 15.55 „Teisingumo
18.00 Kas ir kodėl?
agentai“.
19.30 Mano mama gamina 10.25, 17.30 „Kobra 11“.
geriau!
11.25 Ekstrasensų mūšis.
20.30 Panorama.
17.00 Info diena.
21.30 Dniepru per Ukrai19.30, 1.40 „Akloji zona“.
ną.
20.30 Kvailiai šėlsta.
22.30 Dviračio žinios.
21.00 „Pavojus iš kosmoso“
23.00 „Kostiumuotieji“.
(fantastinis).
0.30 Klausimėlis.
1.00, 2.00 LRT radijo ži- 22.55 „Gatvių kovotojas“
(veiksmo).
nios.
0.50 „F. T. Budrioji akis“.
1.05 Stilius.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 „Bjaurusis ančiukas

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“
22.00 „Alinanti misija“
(nuotykių).

tuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 18.30, 21.30 Žinios.
9.20 „Senis“.
19.30 KK2.
10.25 „Štutgarto kriminali- 20.00 Nuo... Iki...
nė policija“.
20.30 Valanda su Rūta.
11.10 „Komisaras Rek- 2 2 . 3 0 „ M i s i o n i e r i u s “
sas“.
(veiksmo).
12.00 Gyvenimas.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
13.00, 18.30 Klauskite dak- 1.20 „Aklavietė“ (trileris).
taro.
13.58, 20.25, 21.29 Loterija.
6.15, 18.30 „Mentalistas“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 7.10, 13.50 Pragaro virŽinios.
tuvė.
14.15 Laba diena, Lietuva. 8.05, 14.50 „Sudužusių
16.40 „Ponių rojus“.
žibintų gatvės“.
18.00 Kas ir kodėl?
9.05, 15.55 „Teisingumo
19.30 Daiktų istorijos.
agentai“.
20.30 Panorama.
21.30 Dniepru per Ukrai- 10.05, 17.30 „Kobra 11“.
11.05 Ekstrasensų mūšis.
ną.
17.00 Info diena.
22.30 Dviračio žinios.
19.30, 1.35 „Akloji zona“.
23.00 „Kostiumuotieji“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
0.30 Klausimėlis.
1.00, 2.00 LRT radijo ži- 21.00 „Atvira ugnis“ (trileris).
nios.
22.50 „Pavojus iš kosmoso“
1.05 Vakaras su Edita.
(fantastinis).
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animacija.
6.25, 15.00 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 7.55, 19.30 „Atsargiai!
reindžeris“.
Merginos“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
10.00 „Paslaptingas gyve12.00 „Neklausk meilės nimas“.
vardo“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Paskolinta meilė“. 13.00 „Pažadėtoji“.
14.00 „Našlaitės“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios.
15.00 „Svajoklė“.
16.30 TV pagalba.
16.00 Labas vakaras, Lie- 20.30 „Kam ta meilė?“

Skelbimas Odesos laikraštyje:
„Ištekėčiau už bet kurios tautybės žydo“.
***
Žmona vyrui:
– Ant tavo švarko nėra plaukų!
– Na ir kas?
– Kas ta plika bjaurybė?!
***
– Kodėl estas, sėsdamas į

Trečiadienis, liepos 31 d.
7.00, 17.00, 1.35 „Gluchariovas“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
9.00, 15.00, 23.30 „Lrytas“
tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praei6.05 Bliuzo vakaras.
ties“.
7.10, 12.00, 19.00 Mano 12.10, 21.00 „Bruto ir
tėviškė.
Neto“.
7.30, 15.40 Animacija.
12.40, 21.30 „Pamiršk
8.15 Pradėk nuo savęs.
mane“.
8.45 Vienuolynų kelias 13.55 „Svarbiausia – įstaLietuvoje.
tymas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
16.30, 20.30 Lietuva tie12.15 Aš – laidos vedėjas.
siogiai.
13.10 Kultūringai su No18.55, 0.30 „Miškinis.
meda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Lecho Valensos
6.55 „Tėvas Motiejus“.
portretas“ (dok.).
8.05 „Rožių karas“.
15.25 ...formatas.
16.30 Laba diena, Lietuva. 10.05 „Akloji“.
11.05 Būrėja.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyveni- 12.10 „Širdžių daktaras“.
13.10 Animacija.
mas tęsiasi“.
19.15 „Didžiosios Visatos 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
paslaptys su Morganu Fre- 16.00 „Svaragini. Amžina
emanu“.
draugystė“.
20.00 Šimtas.
17.00 „Būk su manim“.
20.10 Kultūros diena.
18.00 Gyvenimo metodas.
20.30 Panorama.
18.30 Šventės ir tradicijos.
21.30 „Žvaigždėta naktis“ Krikštynos.
(komedija).
19.00 Susitikimai.
23.05 „Interneto valytojai“ 19.45 Muzikinė vaivorykš(dok.).
tė.
0.30 Dabar pasaulyje.
20.00 Lietuviai anapus
1.00Džiazo vakaras.
Lietuvos. Lietuvių namai
1.50 „Damos“.
Seinuose.
20.30 Gyvoji Sūduvos istorija. Rudamina.
6.30 Skonio reikalas.
21.00 „Midsomerio žmog22.25 „Vikinglotto“.
23.50 „Kaulai“.
0.50 „Legendos“.
1.40 „Detektyvas Bekstriomas“.

žudystės. Plėšrieji paukščiai“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo tilto paslap- 6.00, 17.00, 22.30, 2.00
Info diena.
tis“.
10.00 KK2.
10.30, 21.00 Labas vakaras,
6.30, 16.00 „CSI krimina- Lietuva.
12.00 Nuo... Iki...
listai“.
12.30 Žinios.
7.30, 15.00 „Skorpionas“. 13.30 Yra, kaip yra.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
14.30 KK2.
9.00 Statybų gidas.
15.00 Visi už vieną.
9.30 Topmodeliai.
15.30 Valanda su Rūta.
10.30 Animacija.
11.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
6.10, 17.40 „Ko nori mo12.30, 18.00 „Mikė“.
terys“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“. 8.55 „Enderio žaidimas“.
16.55 „Univeras. Naujas 11.20 „Kaip išsirinkti
bendrikas“.
vyrą“.
20.30 Žinios.
13.15 „Eliziejus. Rojus
21.00 „Eragonas“ (nuo- Žemėje“.
tykių).
15.25 „Bizantija“.
23.05 „Aukščiausia pa- 20.10 „47 roninai“.
vara“.
22.25 „Atgal į ateitį“.
0.15 „Pėdsakai“.
0.40 „Meilė iš pirmo žvilgs1.10 „Svieto lygintojai“.
nio“.
2.00 Dainų dvikova.
6.30, 10.30, 21.05 Angliškasis biliardas.
6.30 Animacija.
8.00, 15.00, 22.00, 0.35
9.00 „Kai šaukia širdis“.
Dviračių lenktynės. Valo10.00 „Lik mano širdyje“. nijos turas.
11.00 Džeimio Oliverio pa- 9.00, 14.30, 0.05 Motosportas.
tiekalai per pusvalandį.
12.00 „Kita Eva“ (melo- 9.30 Fechtavimas. Pasaulio
čempionatas.
drama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 12.00, 20.00, 23.00 Olimpinės žaidynės 2026.
15.00 „Kerštas ir meilė“.
14.00 Sporto linksmybės.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00, 22.45 „Aistros kai- 18.00, 1.30 Dviračių sportas. „Tour de France“.
na“.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.
7.00, 17.00, 1.35 „Gluchariovas“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
9.00, 15.00, 23.30 „Lrytas“
tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
6.05, 0.30 Džiazo vakaras. 11.05 „Žmogus be praei7.00 Lietuva mūsų lūpose. ties“.
7.30, 15.40 Animacija.
12.10, 21.00 „Bruto ir
8.15 Į sveikatą!
Neto“.
8.45 Vienuolynų kelias 12.40 „Pamiršk mane“.
Lietuvoje.
13.55 „Svarbiausia – įsta9.15 Labas rytas, Lietuva. tymas“.
12.00, 19.00 Mano tėviš16.30 Lietuva tiesiogiai.
kė.
12.15 Lietuvos tūkstantme- 18.55, 0.30 „Šeimininkė“.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
čio vaikai.
21.30 Dekonstrukcijos.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Atominės bombos
virš Nevados“ (dok.).
6.55 „Tėvas Motiejus“.
15.25 ...formatas.
8.05 „Rožių karas“.
16.30 Laba diena, Lietuva. 10.05 „Akloji“.
18.00 Mokslo ekspresas.
11.05 Būrėja.
18.15 „Giminės. Gyveni12.10 „Širdžių daktaras“.
mas tęsiasi“.
19.15 „Leonardas. Žmogus, 13.10 Animacija.
išgelbėjęs mokslą“ (dok.). 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
15.55 „Svaragini. Amžina
20.10 Kultūros diena.
draugystė“.
20.30 Panorama.
21.30 „Topazas“ (trileris). 17.00 „Būk su manim“.
23.30 Pirmoji nuolatinė 18.00 Nežinoma Čekijos
Lietuva.
konstitucija. 1922 metai.
18.30 Niekada nepalikę
0.00 Dabar pasaulyje.
1.15 „Žvaigždėta naktis“ savo miesto.
19.00 Susitikimai.
(komedija).
19.45 Sveikatos medis.
20.30 Grįžtantys.
6.30 Vantos lapas.
21.00 „Nusikaltimo vieta –
22.00 „Aukštis“ (trileris).
23.45 „Kaulai“.
0.45 „Legendos“.
1.35 „Raitelis be galvos“.

autobusą, renkasi vietą priekyje, o
žydas – gale?
– Estas nori greičiau atvažiuoti.
O žydas – ilgiau važiuoti už tą pačią
kainą...
***
Skelbimas: „Švietimo centras
ieško medžio deginimo būrelio
dėstytojo, mokinių ir tokios veiklos
prasmės“.
***

20.00 Labanakt, vaikučiai. 19.00 Jojimas.
21.00 „Slaptas milijonie- 21.00, 22.55 Sporto naujienos.
rius“ (komedija).
0.40 TV pagalba.

20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Mėnesiena Vermonte“ (melodrama).
0.50 TV pagalba.

Hamburgas. Juodi laikai“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo tilto paslap6.00, 17.00, 22.30, 2.00
tis“.
Info diena.
10.00, 14.30 KK2.
10.30, 21.00 Labas vakaras,
6.30, 16.00 „CSI krimina- Lietuva.
listai“.
12.00 Nuo... Iki...
7.30, 15.00 „Skorpionas“. 12.30 Žinios.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
13.30 Yra, kaip yra.
9.00 Vienam gale kablys.
15.00 Visi už vieną.
9.30 Topmodeliai.
15.30 Valanda su Rūta.
10.30 Animacija.
11.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
6.10, 18.05 „Pragaras ro12.30, 18.00 „Mikė“.
juje“.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“. 8.25 „Atgal į ateitį“.
17.00 „Univeras. Naujas 10.45 „Super Brisas“.
12.30 „Munis. Mažasis
bendrikas“.
mėnulio globėjas“.
20.30 Žinios.
21.00 „Rytojaus žemė“ 14.05 „47 roninai“.
16.15 „Sukčiai“.
(nuotykių).
23.35 „Aukščiausia pa- 20.10 „Milžinas Halkas“.
22.45 „Romeo ir Džiulvara“.
jeta“.
1.00 „Pėdsakai“.
0.55 „Dorianas Grėjus“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
6.30 Animacija.
9.00 „Kai šaukia širdis“.
10.00, 16.00 „Likimo karuselė“.
12.10 „Slaptas milijonierius“ (komedija).
13.55 „Tėvelio dukrytės“.
15.00 „Kerštas ir meilė“.
18.00, 22.50 „Aistros kaina“.

Skelbimas daugiabučio skelbimų lentoje: „Liepos 30 dieną 18
val. įvyks visuotinis namo bendrijos
narių susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Užkniso.
2. Bendrijos pirmininko rinkimai.“
***
Skelbimas: „Parduodu vestuvines sukneles... Dydžiai: 44, 46, 48,

7.00, 13.00, 18.00, 23.10
Dviračių sportas. „Tour de
France“.
8.00, 12.00, 19.00, 0.15
Dviračių lenktynės. Valonijos turas.
9.00 Sporto linksmybės.
9.30, 16.00 Angliškasis
biliardas.
11.30, 1.05 Motosportas.
14.00 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas.

50, 54... Daugiau neturiu jėgų laukti
pasakų princo. Verutė“.
***
Skelbimas poliklinikoje: „Visus,
kurie suprato gyvenimo prasmę,
psichiatras priima be eilės“.
***
Jei žvejys iš žūklės grįžta namo
blaivus ir parsineša daug žuvies,
tai Lietuvoje jis vadinamas brakonieriumi...
***

7.00 Smiginis. „World
Matchplay“ turnyras.
16.00 Krepšinis. Europos
moterų čempionatas..
17.50 UEFA Čempionų
lyga. Žurnalas.
18.55 Futbolas. Draugiškos
rungtynės. „West Ham“ –
„Hertha“. Tiesiogiai.
21.00 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
6.00, 13.00 Automobilių
perpardavinėtojai.
8.00, 9.00, 19.00 Kaip tai
veikia?
8.30, 19.30 Kaip tai pagaminta?
9.30, 11.00, 18.00 Turto
gelbėtojai.
10.00 Karai dėl bagažo.
10.30, 18.30 Pamiršta ir
palaidota.
12.00 Nesėkmių garažas.
14.00 Greitai ir triukšmingai.
17.00 Aukso karštinė.
20.00 Nežinoma ekspedicija.
21.00 Purvini vairuotojai.
22.00 Dyzelinio pasaulio
broliai.
23.00 Gatvių lenktynės.
0.00 Ryklių įstatymai. Pavojingi vandenys.
1.00 Sunkvežimių vairuotojai.
2.00 Aliaska. Šeima iš miško.
19.55, 23.05 Sporto naujienos.
20.00, 1.35 Olimpinės žaidynės 2026.
22.05 Šachmatai. Didžiojo
prizo varžybos.
7.00 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. Žurnalas.
7.30 Krepšinis. Europos
moterų čempionatas. I
14.45 Krepšinis. Europos
moterų čempionatas. Ketvirtfinalis.
21.50 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
6.00, 13.00, 17.00 Automobilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai veikia?
8.30, 19.30 Kaip tai pagaminta?
9.30, 11.00, 14.00, 18.00
Turto gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir
palaidota.
12.00 Greitai ir triukšmingai.
20.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija.
21.00 Neįtikėtinos konstrukcijos.
22.00 Kas nutiko vėliau?
23.00 Statybos atokioje
Montanoje.
0.00 Gvadalupė. Pavojinga
zona.
1.00 Asfalto kaubojai.

Linksmasis
kampelis
Skelbimas: „Jauna šeima be
vaikų išsinuomos vieno kambario
butą. Garantuojame tvarką, švarą
ir atsiskaitymą laiku.“
O po skelbimu prierašas mažesnėmis raidėmis:
„Žmonės, gelbėkit nuo uošvės!“

TV programos

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58, 20.25, 20.59 Loterija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30
Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Vakarėja.
22.40 „Hobitas: nelaukta
kelionė“ (nuotykių).
1.25 Mes nugalėjom.
2.00 LRT radijo žinios.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
11.55 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Bėgte visą naktį“
(drama).
23.20 „Viskas ore!“ (melodrama).
1.25 „Baimės kaina“ (trileris).

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 19.00 Mano tėviškė.
12.15 Nuo Baltijos iki Bengalijos.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Neribotos žmogaus
galimybės“.
14.30 „Leonardas. Žmogus,
išgelbėjęs mokslą“ (dok.).
15.25 ...formatas. Poetas
Viktoras Rudžianskas. Rež.
Irena Morkevičienė.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.15 „Australijos lietuviai
– tolimi ir artimi“ (dok.).
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 „Nepagrįstai apkaltintas. Hario Viorco byla“
(drama).
22.30 Gera muzika gyvai.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiaze tik merginos.
1.35 „Topazas“ (trileris).
6.30 Čempionai. Valdemaras Novickis.
7.00, 17.00, 1.35 „Gluchariovas“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporteris.
9.00, 15.00, 23.30 „Lrytas“
tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be praeities“.
12.10, 21.00 „Bruto ir
Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Svarbiausia – įstatymas“.
16.30, 20.30 Kitoks pokalbis.
18.55, 0.30 „Šeimininkė“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė.

6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 Būrėja.
12.10 „Širdžių daktaras“
13.10 Animacija.
15.00 „Detektyvė Rizoli“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Susitikime čia.
18.30 Lietuvos darželių
gėlės.
19.00 Susitikimai.
19.45 Nuo Totoriškių ežero
iki keturiasdešimt totorių
kaimo.
20.30 Vyrų šešėlyje.
21.00 „Vera. „Kiro“ klubas“.
6.25, 15.00 Animacija.
22.55 „Akivaizdus ir tikras
7.55 „Atsargiai! Mergi- pavojus“ (veiksmo).
nos“.
1.35 „Senojo tilto paslap8.55 „Aš matau tave“.
tis“.
10.00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
6.30, 16.00 „CSI krimina13.00 „Pažadėtoji“.
listai“.
16.00, 18.30 Žinios.
7.30, 15.00 „Skorpionas“.
16.30 TV pagalba.
8.30, 20.00 „Rezidentai“.
19.30 „Princesė ir varlius“ 9.00 Sandėlių karai.
(animac.).
9.30 Topmodeliai.
21.40 Speciali laida apie 10.30 Animacija,
krepšinį.
11.30 „Univeras. Naujas
22.30 Kontrolinės vyrų bendrikas“.
krepšinio rungtynės. Ispani- 12.30, 18.00 „Mikė“.
ja – Lietuva. Tiesiogiai.
13.30, 19.00 „Gelbėtojai“.
0.30 „Džesabelė“ (siaubo). 17.00 „Univeras. Naujas
2.00 „Teta Helena“ (ko- bendrikas“.
medija).
21.00 Žinios.
22.00 „Bado žaidynės“
(mokslinė fantastika).
0.55 „Paktas“ (siaubo).
6.05 Džiazo vakaras.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30, 15.40 Animacija.
8.15 „Euromaxx“.
6.30 Animacija.
8.45 Vienuolynų kelias 9.00 „Kai šaukia širdis“.
Lietuvoje.
10.00, 16.00 „Likimo ka6.35, 18.30 „Mentalistas“.
7.30, 13.50 Pragaro virtuvė.
8.25, 14.50 „Sudužusių
žibintų gatvės“.
9.25, 15.55 „Teisingumo
agentai“.
10.25, 17.30 „Kobra 11“.
11.25 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Info diena.
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 „Snaiperis. Palikimas“ (trileris).
23.35 „Atvira ugnis“ (trileris).
1.25 „F. T. Budrioji akis“.

Liepos 20-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas ATITIKO KIRVIS KOTĄ)
prizo laimėtoja – Želsvos k. gyvenanti Roberta Pranskevičiūtė.

ruselė“.
12.05 „Mėnesiena Vermonte“ (melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“.
15.00 „Kerštas ir meilė“..
18.00, 22.50 „Aistros kaina“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Karališka meilė“
(komedija).
0.50 TV pagalba.
6.00, 17.00, 22.30, 2.00
Info diena.
10.00, 14.30 KK2.
10.30, 21.00 Labas vakaras,
Lietuva.
12.00 Nuo... Iki... G
12.30 Žinios.
13.30 Yra, kaip yra.
15.00 Visi už vieną.
15.30 Valanda su Rūta.
6.10, 18.35 „Šnipų vaikučiai. Žaidimo pabaiga“.
8.00 „Romeo ir Džiuljeta“.
10.25 „Dorianas Grėjus“.
12.35 „Milžinas Halkas“.
15.10 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties paieškos“.
16.55 „Visomis keturiomis
už meilę“.
20.10 „Nerealusis Halkas“.
22.15 „Žiurkių lenktynės“.
0.20 „Motina“.
2.10 „Milžinas“.
7.00, 12.30, 18.30 Dviračių
sportas. „Tour de France“.
8.00, 13.30, 19.30 Dviračių
lenktynės. Valonijos turas.
9.30 Motosportas.
10.05, 21.05, 1.05 Angliškasis biliardas.
11.30 Šachmatai. Didžiojo
prizo varžybos.
15.00 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas.
16.30, 23.05 Olimpinės
žaidynės 2026.
21.00, 23.00 Sporto naujienos.
7.00 Krepšinis. Europos
moterų čempionatas. Ketvirtfinalis.
10.50 Automobilių sportas.
MotoGP. Tiesiogiai.
11.45 UEFA Jaunimo lyga.
Pusfinalis.
14.00 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. Žurnalas.
15.05 Automobilių sportas.
MotoGP. Tiesiogiai.
16.00 UEFA Jaunimo lyga.
Pusfinalis. .
20.00 Spidvėjus. Vroclavo
GP kvalifikacija. Tiesiogiai.
1.00 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
6.00, 13.00, 17.00 Automobilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai veikia?
8.30, 19.30 Kaip tai pagaminta?
9.30, 11.00, 18.00 Turto
gelbėtojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir
palaidota.
12.00 Greitai ir triukšmingai.
14.00 Aukso karštinė.
20.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija.
21.00 Statybos atokioje
Montanoje.
22.00 Kovotojai.
23.00 Greitkelis A2. Nuotykiai.
0.00 Ryklių sala.
1.00 Asfalto kaubojai.

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

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu: regina@suvalkietis.lt
arba Ūkininkų g. 6, Marijampolė.
Primename, kad siųsdami atsakymus į kryžiažodžius nurodytumėte savo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą.

Galite tikėti, galite netikėti

Astrologinė prognozė kitai savaitei

AVINAS. Teks pasistengti kai ką užbaigti, ypač
jei tai susiję su namų remontu, nuosavybe, žemės ūkio
reikalu ar kokiu nors įsipareigojimu šeimai. Galimos
netikėtos išlaidos, rinkliavos. Sulig naujo mėnesio
pradžia ir prasidėjusia jaunatimi nuo ketvirtadienio
prasidės metas naujiems startams.
JAUTIS. Norėsite gauti daugiau, nei esate nusipelnę. Galite pasiduoti abejotinai įtakai, prisidėti prie
rizikingos avantiūros. Reikalą, susijusį su kelione,
pervežimu, ryšiais, gali tekti koreguoti arba labai skubėti užbaigti. Naujienų galite sulaukti iš giminaičių,
draugų. Dėl to galbūt keisis jūsų planai. Patys stebėsitės
dėl kažkokio savo susižavėjimo, negalėjimo atsispirti
pagundai.
DVYNIAI. Uoliausiai tvarkysite turtinius, komercinius reikalus, pirksite reikalingus daiktus, dovanas ar
kt. Venkite nereikalingo išlaidavimo. Nesinervinkite, jei
atrodys, kad kažkas jūsų negirdi ar nesupranta. Verčiau
paieškokite temos, kuri nekelia konfrontacijos. Labiau
kontroliuokite savo kalbą. Palanku aktyviau užsiimti
reklama, ryšiais, informacija, prekyba.
VĖŽYS. Uoliai tvarkysite kasdieninius reikalus,
rūpinsitės namais. Akiratyje gali pasirodyti senas pažįstamas ir priminti neįvykdytą pažadą. Pravartu tvirtinti
materialines pozicijas. Tik būtinai pasvarstykite, kas
jums naudingiau, nepasiduokite kurstymams. Gauta
informacija gali būti reikšminga, todėl nepraleiskite
pro ausis.
LIŪTAS Ši savaitė gana prieštaringa. Jausis nepakantumas, stabilumo, moralės ir energijos trūkumas.
Reikėtų būti atidiems, kad nesukeltumėte apkalbų
ir priešiškumo. Neignoruokite kitų žmonių noro jus
suprasti. Nuo savaitės vidurio pradės traukti meilės
nuotykiai arba prabangūs daiktai ir kitos pagundos.
MERGELĖ. Būsite linkę ieškoti naujų pažinčių,
ryšių arba ne itin moraliais būdais siekti ankstesnių
santykių atgaivinimo. Tačiau jums gali trūkti realybės
jausmo, subtilumo arba apdairumo, todėl lengva įsivelti
į intrigas, apsigauti. Galbūt neįvyks planuota kelionė
ar neatvyks lauktas svečias, o gal kai kurie jūsų norai
neatitiks galimybių.

SVARSTYKLĖS. Didelę įtaką darys aplinka,
gana įtempta atmosfera gali susidaryti darbe. Būtina
savitvarda, taktas, antraip galite daug netekti. Antra
savaitės pusė gali pateikti staigmenų, susijusių su
meile, pramogomis, kitomis pagundomis. Tikėtinos per
didelės išlaidos. Pagalvokite, ar verta lįsti į avantiūras,
rizikuoti dėl grožio ar naudos.
SKORPIONAS. Mintys ir kalbos suksis apie kelionę, galimus svečius iš užsienio, studijų aktualijas ir pan.
Galbūt teks atstovauti kažkieno interesams ar patiems
pasikliauti tarpininkais. Tikėtini nenumatyti keblumai.
Nuo ketvirtadienio kartu su mėnulio jaunaties pradžia
galėsite pradėti naujus sumanymus. Visgi jums nebūtinai pritars partneriai ir kiti suinteresuoti asmenys.
ŠAULYS. Savaitę pradėsite su šiokia tokia psichologine įtampa, ypač jei dirbate, užuot atostogavę,
bandote kitur įsidarbinti ar turite vykti į neplanuotą
kelionę. Galimi ginčai dėl skolų, išlaidų, daiktų vertės
ar kt. Aktualaus klausimo išsiaiškinimas leistų užbaigti
neapibrėžtumo fazę ir pradėti naują startą.
OŽIARAGIS. Savaitė bus tiek gera, kiek sugebėsite
sutarti su kitais žmonėmis, suderinti interesus, laiku
atsiskaityti už paslaugas ir pan. Turėsite progą pagerinti
arba dar labiau sukomplikuoti santykius su svarbiu jums
žmogumi. Šis laikas gali būti lyg takoskyra, kuomet
vieni santykiai užbaigiami, kiti pradedami.
VANDENIS. Galimi netikėtumai. Galbūt neįvyks
planuotas pasimatymas, sandoris arba jis jus nuvils.
Turite kontroliuoti save, kad išvengtumėte slidžių
pagundų. Jūsų emocinė būklė bus gana nestabili ir
prasidėjus naujam mėnesiui bei mėnulio jaunačiai. Tai
spinduliuosite meilę, tai kelsite kivirčus dėl niekniekių.
Regis, būsite linkę bylinėtis, ginti savo interesus.
ŽUVYS. Pravartu šį bei tą užbaigti, kad jau galėtumėte galvoti apie naujus užmojus. Būsite nusiteikę
žaismingai ir romantiškai, puikiai sutarsite su vaikais,
tačiau nerimausite dėl darbo, sveikatos. Regis, pernelyg
jautriai reaguosite į replikas dėl išvaizdos, stiliaus ar
pan. Ne viskuo tikėkite, ką išgirstate.
Pagal ELTĄ
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Pažinimo laboratorija
Interviu su ekspertu
Atsiveriantis Kaliningradas –
ar tikrai verta?
Šnipinėjimas – grėsmė nacionaliniam saugumui

Nuo liepos 1-osios į Kaliningradą net 53 šalių piliečiai gali
patekti nemokamai su elektronine viza. Rusija tikina, kad
iniciatyvos tikslas – atsiverti turistams. VSD Strateginės komunikacijos vadovė, žvalgybos pareigūnė Aurelija Katkuvienė
teigia, kad sienų atsivėrimu žavėtis nereikėtų. Gali būti, kad
atvykimo sąlygų palengvinimu siekiama ne tik turistų srautus
šalyje didinti, bet ir rinkti reikalingą informaciją.
Anot A. Katkuvienės, reikėtų
nepamiršti, kad Kaliningradas – Rusijos teritorija. Užuot gėrėjusis kvietimu atvykti į sritį paprastesnėmis
sąlygomis, ji pataria paanalizuoti
sprendimo komunikacinę žinutę.
– Ja sakoma: „Atvykite pas mus
lengviau, paprasčiau, pamatykite,
kaip mes gyvenime, galbūt pigiau
apsipirkite“ – tai yra kaip dirvos
purenimas, šalies grėsmingo įvaizdžio švelninimas. Rusija veikia
priešiškai Lietuvos atžvilgiu, todėl
sienų atsivėrimą galima palyginti
su narvo atidarymu ir kvietimu į jį
užeiti. Klausimas, ar tikrai verta ten
eiti? Ko ten eiti? Jei rusų tarnybos

Lietuvos geopolitinė padėtis – sudėtinga.
Iš Vakarų pusės prie mūsų glaudžiasi Kaliningrado sritis, priklausanti Rusijai. Šaliai,
kuri Lietuvos istorijoje paliko skaudžius
pėdsakus. Kaimynas iš Rytų – Baltarusija.
Iš pirmo žvilgsnio, nepavojinga, nieko blogo
mums nepadariusi valstybė, tačiau žinant,
kokius glaudžius santykius ji palaiko su Rusija, valstybės artumas nedžiugina. Pagrindo
nerimauti dėl šių kaimynių tikrai yra. Lietuvos
žvalgybos tarnybos grėsmių vertinimuose
metai iš metų pažymi, kad minėtų valstybių
žvalgybų tarnybos atlieka šnipinėjimo operacijas prieš mūsų šalį, tokiu būdu keldamos
grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Aišku, kad šnipinėjimo tikslas – sužinoti
apie mūsų šalį kuo daugiau informacijos,
ypač tos, kuri – slapta. Interesas, tikėtina,
pagrįstas ne taikiais ketinimais. Todėl budrūs
turėtumėme būti visi: ir tiesiogiai dirbantys
su slaptais duomenimis, ir apie juos nenutuokiantys Lietuvos piliečiai.
Apie priešiškų Lietuvai valstybių saugumo
tarnybų šnipinėjimo metodus ir specifiką
pasakoja Valstybės saugumo departamento
(VSD) Strateginės komunikacijos vadovė,
žvalgybos pareigūnė Aurelija KATKUVIENĖ.

vykdo priešišką žvalgybą mūsų
šalyje, tikėtina, kad atvykstančius
žmones iš Lietuvos jie taip pat šnipinės. Skirtumas tas, kad Lietuvoje tai
padaryti sunkiau, nes dirba Lietuvos
žvalgybos tarnybos ir saugo šalį.
Tuo tarpu būdami savo šalyje jie gali
elgtis, dirbti kaip tik jiems norisi, be
rizikos būti sulaikytiems, – perspėja
pareigūnė.
Žinoma, vykti į minėtas šalis
neuždrausta, tačiau apsisprendusius lankyti Kaliningradą, Rusiją ar
kaimyninę Baltarusiją, VSD atstovė
perspėja neatsipalaiduoti.
(Nukelta į 8 psl.)

Valstybės saugumo departamento Strateginės
komunikacijos vadovė, žvalgybos pareigūnė Aurelija Katkuvienė pastebi, kad Rusijos ir Baltarusijos
žvalgybos itin domisi visais žvalgybinių galimybių
turinčiais Lietuvos piliečiais. Ypač politikais, teisėsaugos pareigūnais, kariškiais, verslininkais, žurnalistais, kurie turi giminių Rusijoje ir Baltarusijoje
ar jose lankosi dėl kitų priežasčių. Tokie asmenys,
įvertinus jų žvalgybines galimybes, palankumą,
silpnybes ir priklausomybę nuo Rusijos ar Baltarusijos, tampa verbavimo taikiniais.

Turistams neva atsiveriančios priešiškai veikiančios prieš Lietuvą
šalys pasaulį suvokia keistai. Nors sovietinis režimas subyrėjęs, Baltarusijoje vis dar garbinami santvarkos simboliai, o šalies peizažas,
kaip ir Rusijos ambasados stogas Vilniuje, išmargintas įvairiomis
neaiškios paskirties antenomis.

Baltarusijos valstybinio pasienio komitetas (VPK).
Kinijai – Valstybės saugumo ministerija ir Karinės
žvalgybos direktoratas.
Nustatyta, kad žvalgybą Lietuvoje jos atlieka
keliais būdais. Vienas dažniausiai naudojamų – diplomatinė priedanga.
– Diplomatai (pareigūnai, vyriausybių įgalioti
palaikyti santykius ir vesti derybas su užsienio valstybėmis – aut. past.) yra saugomi Vienos konvencijos –
turi neliečiamybę, taigi gali laisvai rinkti informaciją.
Iš Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos į mūsų šalį atsiųsti
žvalgybos pareigūnai su diplomatine priedanga gali
Diplomatinė priedanga – patogus būdas nevaržomi vaikščioti, dalyvauti renginiuose, prašyti
suteikti jiems tam tikrus duomenis. Vadinasi, šnipinėti
rinkti informaciją
Lietuvos žvalgybai žinoma, kad priešišką veiklą labai patogu, – paaiškina A. Katkuvienė.
mūsų šalyje vykdo šešios Rusijos ir Baltarusijos
Užduotis atlieka per taikinius
bei dvi Kinijos tarnybos. Rusijai atstovauja Rusijos
Žvalgybos metodui su diplomatine priedanga
užsienio žvalgybos tarnyba (SVR), Rusijos ginkluo- susilpnėjus arba ieškant alternatyvių, papildomų būdų
tųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji žvalgybos rinkti informaciją, priešiškos Lietuvai žvalgybos
valdyba (GRU) ir Rusijos federalinė saugumo ir saugumo tarnybos imasi ir kitų šnipinėjimo bei
tarnyba (FSB). Baltarusijai – Baltarusijos valstybės verbavimo metodų.
saugumo komitetas (KGB), Baltarusijos GRU ir
(Nukelta į 8 psl.)

Kinijos žvalgyba Lietuvoje turi platesnių interesų
Ilgą laiką Lietuvoje žvalgybą
vykdė tik Rusijos ir Baltarusijos tarnybos. Tačiau šių metų
VSD grėsmių nacionaliniam
saugumui vertinimo ataskaitoje pastebima, kad agresyvėja ir
Kinijos žvalgybos bei saugumo
tarnybų veikla. Teigiama, kad
siekdama gauti dominančios
informacijos, Kinijos žvalgyba mėgina verbuoti Lietuvos
piliečius.
Kinija valdo antrą pagal dydį
pasaulio ekonomiką, jos vaidmuo
globaliame pasaulyje stiprėja. Galima manyti, kad dėl to plečiasi ir Kinijos žvalgybos interesų laukas. VSD
šiemet išleistoje 2018 metų grėsmių
nacionaliniam saugumui ataskaitoje
pastebi, kad augant Kinijos ekonominėms ir politinėms ambicijoms
Vakaruose, agresyvėja Kinijos žvalgybos ir saugumo tarnybų veikla ne
tik kitose NATO ir ES šalyse, bet ir
Lietuvoje. Ataskaitoje teigiama, kad
Lietuvoje veikia dvi Kinijos žvalgybos tarnybos – Valstybės saugumo
ministerija ir Karinės žvalgybos direktoratas. „Užsienio šalyse Kinijos
žvalgyba tradiciškai veikia su diplo-

matine priedanga, taip pat išnaudoja
Kinijos vyriausybės finansuojamus
Konfucijaus institutus, Kinijos įmones ir naujienų agentūras, naudojasi
užsienyje studijuojančiais kinų
studentais. Kinijos žvalgyba veiklą
Lietuvoje daugiausia orientuoja į
Kinijos vidaus politinių problemų
sprendimą, pavyzdžiui, siekia, kad
Lietuva neremtų Tibeto ir Taivano
nepriklausomybės bei nekeltų šių
klausimų tarptautiniu lygiu. Be to,
Kinijos žvalgyba turi platesnių interesų Lietuvoje – ją domina Lietuvos
vidaus ir užsienio politika, ekonomika, gynybos sektorius, Lietuvos
piliečiams prieinama informacija
apie įvairių šalių tarptautinio bendradarbiavimo su Kinija projektus,
ateities planus. Per Lietuvos piliečius Kinijos žvalgyba gali siekti
gauti neviešos ar įslaptintos ne tik
Lietuvos, bet ir ES institucijų bei
NATO informacijos. Lietuvoje Kinijos žvalgyba ieško jiems tinkamų
taikinių – sprendimų priėmimo
galią turinčių asmenų, taip pat kitų
asmenų, simpatizuojančių Kinijai ir
turinčių politinio poveikio svertų,
siekia juos paveikti dovanomis,

nemokamomis kelionėmis į Kiniją,
apmoka ten organizuojamus mokymus. Suteiktas paslaugas ir dovanas
Kinija linkusi vertinti kaip įpareigojančias palaikyti Kinijai naudingus

politinius sprendimus. Per Kinijos
žvalgų apmokėtas keliones į Kiniją
Lietuvos piliečiai yra verbuojami.
Atsižvelgiant į augantį Kinijos žvalgybos ir saugumo tarnybų aktyvumą

NATO ir ES šalyse, tikėtina, kad
ilgalaikėje perspektyvoje Kinijos
žvalgybinė veikla Lietuvoje taip pat
plėsis“, – rašoma ataskaitoje.

Šių metų VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje pastebima, kad Kinijos žvalgybos bei saugumo tarnybų veikla agresyvėja.
Fragmentas iš VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitos.
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Atsiveriantis Kaliningradas – ar tikrai verta?
(Atkelta iš 7 psl.)
Didelė tikimybė, kad, pavyzdžiui, viešbučio kambaryje palikti
atvykėlio daiktai gali būti patikrinti.
Jei tai tik rūbai – nieko tokio, tačiau į tarnybų rankas gali pakliūti
telefonai, kompiuteriai, kitokia
programinė įranga.
– Tokių daiktų į šias šalis patariame nesivežti. Net jei tiesiogiai jų niekas ir nepaliestų, įsilaužti galima per
„Wifi“, „Bluetooth“ ryšius. Žinoma,
be komunikacinių priemonių išvykti
būtų sunku – tokiais atvejais patariame naudoti paprastus, mygtukinius
telefonus. Juk išmanieji telefonai
nėra tik telefonai – tai kompiuteriai,
kuriuose yra dideli kiekiai duomenų,
– dėmesį atkreipia A. Katkuvienė.

Anot jos, jei žmogus, dėl vienokių ar kitokių priežasčių anksčiau
yra pakliuvęs į Rusijos ar Baltarusijos tarnybų akiratį, bando įvažiuoti
į tų valstybių teritorijas, didelė
tikimybė, kad jis bus bandomas
apklausti. Nebūtinai tai bus pasienio
pareigūnai. Jei neaiškindami aplinkybių civiliais drabužiais apsirengę
žmonės bandys nusivesti Lietuvos
pilietį į atskirą patalpą, tikėtina, kad
jis turi reikalų su žvalgybos tarnyba. (VSD yra minėjęs metiniuose
grėsmių vertinimuose apie tokius
fiksuotus priešiškus žvalgybos
tarnybų kontaktus Baltarusijos pasienyje.) A. Katkuvienė sako, kad
į tokią padėtį pakliuvusiam žmogui
reikėtų žinoti kelis dalykus:

– Atsiminkite, kad esate Lietuvos Respublikos pilietis, kad jus
saugo LR įstatymai – labai svarbu
tai pažymėti. Net jei ir mokate rusų
kalbą, bet sulaukiate įtartinų klausimų, rusiškai neatsakinėkite – būtinai
prašykite vertėjo, nepasirašinėkite
jokių dokumentų – neaišku ant ko
galite pasirašyti. Priešiškos žvalgybos tarnybos dažniausiai ieško
žmonių, kurie galbūt yra pažeidę
kažkokius įstatymus, vengę mokesčių – tuomet jie gali šantažuoti,
daryti spaudimą. Nepasiduokite
jokiems bauginimams, siūlymams
bendradarbiauti. Jei visa tai vyksta
pasienio zonoje, reikėtų prašyti leisti
susisiekti su ambasada, artimaisiais,
– instruktuoja pareigūnė.

VSD žvalgybos pareigūnė perspėja, kad bandant įvažiuoti į Rusijos
ar Baltarusijos teritoriją, pasienio postuose yra didelė tikimybė susidurti su žvalgybų tarnybų atstovais. Tokiu atveju labai svarbu nepasiduoti šantažui, spaudimui, nesusigundyti siūlomu atlygiu. Vietoje to
reikėtų prašyti skambučio į Lietuvos ambasadą arba artimiesiems.

Šnipinėjimas – grėsmė nacionaliniam saugumui
kol sulauks momento,
kai taikinys pats pasisveikins, nusišypsos.
Tikslas yra užduotis,
ne laikas, – paaiškina
žvalgybos pareigūnė.

Žaidžia
žmogiškomis
silpnybėmis

Įvykus kontaktui, susipažinus su
taikiniu, įgavus šiokį
tokį jo pasitikėjimą,
dažniausiai imamasi įtraukimo proceso
Kairėje Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje, dešinėje – Rusijos ambasados arba, kitaip tariant,
pastato stogas. Pasvarstykite patys, ką gali reikšti toks didelis antenų kiekis ant bandoma susidraugauti. A. Katkuvienė
pastato, kuriame įsikūrusi Rusijos diplomatinė atstovybė.
sako, kad įtraukimo
periodu žaidžiama žmogiškomis
(Atkelta iš 7 psl.)
Duomenis renka
silpnybėmis. Galbūt taikiniui reikia
Pavyzdžiui, gauti ir rinkti
ir klausydamiesi
pripažinimo, pagyrimo, galbūt jis
informaciją rūpimais klausimais
pokalbių
yra nusivylęs. Anot pareigūnės, prie
į šalį atsiunčiami neva verslininAnot A. Katkuvienės, yra dar tokių žmonių prieiti labai paprasta.
kai, žurnalistai, turistai, visuo- vienas, sudėtingesnis, tačiau taip Ji pastebi, kad tokiomis aplinkybėmeninių organizacijų atstovai. pat įmanomas ir naudojamas infor- mis žvalgas taikiniui bando įkvėpti
Anot A. Katkuvienės, šis būdas macijos rinkimo būdas, vadinamas pasitikėjimą, jis gali sakyti, kad
rinkti informaciją sudėtingesnis, SIGINT – signalų žvalgyba. Pa- taikinys labai gerai dirba, paaišreikalauja daugiau pastangų nei prasčiau tariant, pokalbių pasiklau- kindamas, kad ir jis vykdo veiklą
duomenų rinkimas su diplomati- symas ir kiti techniniai sprendimai. panašioje srityje. Šiuo momentu
ne priedanga. Be to, šiuo atveju Bandydama vaizdžiai paaiškinti, atsiranda ir paslaugų prašymai.
galioja baudžiamasis kodeksas, kad tokie procesai realybėje vyksta,
− Viskas prasideda nuo labai
taigi asmenims gali būti taikoma ji retoriškai klausia, kodėl Vakarų nekaltų dalykų. Gali būti prašoma
atsakomybė.
valstybių ambasadų ir Rusijos atskleisti net ne slaptą informaciją
Svarbu paminėti, kad asmenys, ambasados Vilniuje stogai skiriasi? – pasakyti nuomonę vienu ar kitu
su civiline priedanga, prieš atvyk- „Pažiūrėkite į ambasados, esančios klausimu, atskleisti, kas ir su kuo
dami į šalį rinkti jiems reikalingų Latvių gatvėje Vilniuje, stogą – pa- darbovietėje bendrauja. Taip pat gali
duomenų, operacijas kruopščiai matysite daug antenų. Kaip manote, atsirasti mažos dovanėlės, finansiplanuoja. A. Katkuvienė sako, ką tos antenos reiškia? Tikėtina, kad niai atlygiai. Kartais nereikia net
kad turėdami užduotį, tikslą gauti jos reikalingos tikrai ne televizijos jų, nes žmogus labai sociali būtybė.
kažkokią informaciją, žvalgai transliavimo kokybei užtikrinti“, – Gali pakakti pagyrimo, įvertinimo.
pirmiausia išsirenka taikinius, per samprotavo ji.
Procesui įsivažiavus, žvalgo gokuriuos ketina veikti, kitaip sakant,
dumui augant, taikinio pradedama
Svarbiausia – ne laikas,
kuriuos ketina verbuoti. Anot jos,
prašyti atskleisti informaciją, kurios
o užduotis
tapti taikiniu gali bet kas – pilietis,
Kai žvalgybų tarnybos išsiren- jis neturėtų atskleisti. Pavyzdžiui,
organizacija, institucija.
ka taikinį, per kurį ketina atlikti duomenų ir skaičių iš darbo aplinkos
– Žinant taikinį, prieš kurį užduotį, ir turi apie jį pakanka- ar informacijos apie karinius duoplanuojama pradėti verbavimo mai informacijos, planuojama kita menis, – paaiškina specialistė.
operaciją, renkama informacija operacijos dalis – kontaktas. Anot
Nepasiduoti spaudimui
tolimesniems etapams. Pradedama A. Katkuvienės, kontakto tikslas
ir įtakai
nuo atvirųjų šaltinių žvalgybos – prieiti prie taikinio taip, kad jam
Gerai, jei taikinys supranta, kad
(OSINT). Tai yra „Google“, įvai- atrodytų, jog iniciatyvą susitikti netikėta draugystė vystosi ne taip,
riose socialinių tinklų platformose žvilgsniams ar pasisveikinti parodė kaip turėtų, ir praneša apie tai atitinpateikiama informacija. Pakanka jis, o ne žvalgas.
kamoms tarnybos. Prasčiau situacija
žinoti žmogaus vardą ir pavardę,
– Variantų ir būdų kaip prieiti susiklosto, kai draugystė užsitęsia.
suvesti juos į paieškos sistemas, prie žmogaus gali būti daug. Pa- Atėjus tinkamam momentui, viskas
kad išsiaiškintum, su kuo jis ben- vyzdžiui, tarnybos išsiaiškino, jog pasikeičia iš esmės. Paaiškėja, kad
drauja, koks yra jo charakteris, taikinys mėgsta sportuoti ir žino, ko- draugas visai nėra draugas – baigiasi
psichologinis portretas, kokie kiame, kokiu laiku sporto klube lan- malonūs pokalbiai, šypsenos. Liepomėgiai, hobiai, koks šeimyninis kosi. Tikėtina, kad žvalgas užsirašys piama gauti konkrečią informaciją,
statusas. Visus šiuos duomenis į tą patį sporto klubą ir lankysis ten pristatyti ją sutartu laiku. Anot R.
apie save atskleidžiame patys, tada, kada lankosi taikinys. Žvalgas Katkuvienės, čia įvyksta užverbapildydami socialinių tinklų anke- prie taikinio iš karto neis. Gali būti, vimas.
tas, – perspėja VSD Strateginės kad tą patį sporto klubą jam lankyti
– Iš esmės, žmogus nėra verteks metus ar dvejus. Jis dirbs tol, čiamas rinkti ir teikti informaciją
komunikacijos vadovė.

– sprendimą, kaip elgtis priima jis
pats. Žinoma, gali atsirasti šantažas, spaudimas, gali būti siūlomas
atlygis už informacijos rinkimą.
Tačiau taikinys puikiai supras, kas
vyksta. Pajutus, kad reikalai klostosi
prastai, užuot pasidavus spaudimui
ar susižavėjus atlygiu, reikėtų
kreiptis į Valstybės saugumo departamentą. Būdų su mumis susisiekti
yra įvairių: apie situaciją pranešti
galima el. paštu pranešk@vasd.
lt, skambinti 24 valandas per parą
veikiančiu telefonu 8 700 70007,
vadinama „Pasitikėjimo linija“.
Klaidingai manoma, kad įvykdžius
vieną, antrą prašymą, žvalgas atstos.
Ne, bus klimpstama vis giliau. Kuo
anksčiau apie tai sužinos žvalgybos tarnybos, tuo geriau. Priešingu
atveju informaciją renkančiam ir
perduodančiam asmeniui gali grėsti
baudžiamoji atsakomybė, – perspėja
A. Katkuvienė.

Į žvalgų akiratį gali
pakliūti bet kas

Paklausus A. Katkuvienės, kokie
asmenys dažniausiai papuola į priešiškų Lietuvai žvalgybų akiratį, ji
sakė, kad vienareikšmiško atsakymo
pateikti negalinti. Tačiau, anot jos,

įdomiausi tie asmenys, kurie dirba
su slapta, valstybinės reikšmės
informacija. „Tikėtina, kad žvalgų
dėmesį pirmiau patrauks aplink
svarbų asmenį esantys žmonės: patarėjai, konsultantai, vadybininkai.
Jie gali būti naudingi bandant gauti
svarbią informaciją“, – paaiškina.
Žvalgams vertingi gali pasirodyti ir eiliniai, iš pažiūros nieko
neypatingi asmenys: studentai,
pensininkai, darbininkai,valstybės
tarnautojai, verslininkai. VSD
atstovė sako, kad sunku pasakyti kuo kiekvienas jų galėtų
būti vertingas – viskas priklauso
nuo priešiškų žvalgybos tarnybų
tikslų. „Pavyzdžiui, darbininkai,
valstybės tarnautojai gali būti naudingi siekiant rinkti informaciją,
žurnalistai – platinti propagandą.
Pensininkai, ypač tie, kurie sovietinius laikus prisimena su nostalgija, gali būti parankūs skleidžiant
melagingas, tačiau priešiškoms
šalims naudingas žinias apie ideologiją. Niekada negali žinoti, kas
sudomins tarnybas, todėl svarbu
saugoti savo duomenis, būti akyliems ir aplinką vertinti kritiškai,
– perspėja A. Katkuvienė.

„Pasitikėjimo linija“ per metus gauna apie 1 tūkst. pranešimų
iš pilietiškų ir neabejingų Lietuvos žmonių, kuriems rūpi valstybės
saugumas. A. Katkuvienė sako, piliečių gyvenime pasitaikę įtartini
atvejai gali suteikti vertingos, svarbios informacijos, todėl kiekvienas
kreipimasis yra reikšmingas.

Parengė Rita LIŽAITYTĖ, nuotraukos Ramūno DANISEVIČIAUS, Gintaro KANDROTO ir iš VSD archyvo
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Po to, kai rašėme
Ketvirtadienio „Suvalkietyje“
rubrikoje „Smulkiau apie įvykius“
spausdinome žinutę apie tai, kad
Marijampolėje, Gedimino g., esanti
viena kompiuterinės įrangos parduotuvė esą apgavo savo pirkėją, kuris
sumokėjo 2950 eurų ir iki šiol prekių
negavo. Jam negrąžinami ir pinigai.
Pasirodžius šiai žinutei, į redakciją užsuko Gedimino gatvėje
įsikūrusios UAB „IT pasaulis“,

Vairavo neblaivūs

Marijampolės savivaldybėje

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus
pareigūnai nustatė asmenis, kurie
padarė Administracinių nusižengimų
kodekse (ANK) numatytą nusižengimą, nes būdami neblaivūs vairavo
transporto priemones.
Egidijui Mačiuliui (g. 1965 m.,
Marijampolė) už vairavimą lengvai
apgirtus (0,85 prom.) paskirta 800
Eur bauda ir vieneriems metams atimta teisė vairuoti. 800 Eur baudomis
ir teisės vairuoti atėmimu vieneriems
metams taip pat nubausti ir Tadas
Paškauskas (g. 1988 m., Šakių r.
sav.; 1,24 prom.) ir Neringa Bendaravičienė (g. 1969 m., Vilkaviškis;
1,31 prom.). Jie irgi buvo sulaikyti,
kai vairavo lengvai apgirtę.
Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK
Kelių policijos skyriaus Veiklos
organizavimo ir prevencijos
grupės specialistė

Kalvarijos savivaldybėje

Kalvarijos policijos komisariato
(PK) pareigūnai, kontroliuodami
eismo saugumą, nustatė vieną ANK
numatytą nusižengimą padariusį
asmenį ir išnagrinėję administracinio
nusižengimo bylą jam paskyrė administracinę nuobaudą. Tai – krovininį
automobilį vairavęs Baltarusijos
pilietis Aliaksandras Jakimčiukas
(g. 1991 m.). Už tai, kad vairavo
lengvai apgirtęs (0,49 prom.), jam
paskirta 800 Eur bauda ir vieneriems
metams atimta teisė vairuoti.
Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK
Kalvarijos policijos komisariato
vyr. specialistė

Temidės verdiktai
neblaiviems vairuotojams

Marijampolės apylinkės teismas
išnagrinėjo baudžiamąsias bylas,
kuriose Lietuvos piliečiai buvo kaltinami tuo, kad būdami neblaivūs, t. y.
vidutiniškai ar sunkiai girti, vairavo

„IT pasaulis“ saugo
savo reputaciją
kuri prekiauja kompiuterine įranga,
savininkas Kęstutis Tumelis. Jis
informavo, kad su žinutėje paskelbta informacija jo bendrovė neturi
nieko bendro. K. Tumelis patikino,
kad bendrovė saugo savo reputaciją
ir jokių neįvykdytų įsipareigojimų
klientams neturi.
„Suvalkiečio“ informacija

transporto priemones. Skelbiame
įsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais
nuteistiesiems paskirtas bausmes.
Tomą Sudeikį už tai, kad vidutiniškai girtas (2,13 prom.) vairavo automobilį „Mercedes Benz E
320“, teismas nuo baudžiamosios
atsakomybės atleido pagal sutuoktinės laidavimą. Tačiau T. Sudeikiui
dvejus metus uždrausta naudotis
specialia teise vairuoti kelių transporto priemones, o automobilis –
konfiskuotas.
Edita Zigmantienė už tai, kad
vidutiniškai girta (2,5 prom.) vairavo automobilį „Ford Focus“ ir
apgadinusi du automobilius nuvažiavo iš eismo įvykio vietos, irgi nuo
baudžiamosios atsakomybės buvo
atleista ir perduota už ją laidavusio
asmens J. A., kuris, anot E. Zigmantienės, jai kaip tėvas, žiniai. Be to,
E. Zigmantienei uždrausta vienerius
metus vairuoti, o automobilis – konfiskuotas.
Teisę vairuoti už pasivažinėjimą
su kvapeliu anksčiau jau praradusiam
Donatui Čekaičiui, kuris būdamas
sunkiai girtas (2,81 prom.) vairavo
draugui priklausantį automobilį
„Volkswagen Passat“, paskirta 2000
Eur bauda, dvejus metus uždrausta
įgyti teisę vairuoti, be to, iš jo nutarta
išieškoti konfiskuotino automobilio
vertę atitinkančią pinigų sumą – 600
Eur.
Mantui Morkūnui už tai, kad
neturėdamas teisės vairuoti (nes jos
nėra įgijęs) ir būdamas vidutiniškai
girtas (1,61 prom.) vairavo automobilį „Renault Laguna“, teismas
paskyrė 4000 Eur baudą, dvejus
metus uždraudė įgyti teisę vairuoti, o
automobilį „Renault Laguna“ nutarė
konfiskuoti.
„Suvalkiečio“ informacija
Marijampolės apskr. VPK Kelių
policijos skyrius „Suvalkiečio“ skaitytojus prašo būti pilietiškus – jei
pastebėsite neblaivų asmenį, vairuojantį bet kokią transporto priemonę,
iškart skambinkite Skubiosios pagalbos tarnyboms tel. 112.

Kalvarijos savivaldybė perka Kalvarijos mieste
arba savivaldybės gyvenvietėse ar kaimuose
(ne toliau nei 1,5 km nuo artimiausios viešojo
transporto stotelės) 2 kambarių butus

Pirkimo sąlygas galima gauti Kalvarijos savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriuje, 201 kabinete, Laisvės g. 2, Kalvarijoje, iki 2019
m. rugpjūčio 16 d. 12 val. Visa informacija skelbiama www.kalvarija.lt,
taip pat pateikiama tel. (8 343) 60632, el. p. linas.vinciauskas@kalvarija.
lt (Linas Vinčiauskas), tel. (8 343) 60626, el. p. edita.snapkauskiene@
kalvarija.lt (Edita Snapkauskienė). Pasiūlymai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 15 val. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su
pasiūlymais, vyks 2019 m. rugpjūčio 19 d. 14 val. 217 kabinete, Laisvės g.
2, Kalvarija.
Užs. 887.

PERKA

Sodybą, namą arba butą ir visų
markių automobilius. Tel. 8 634
Užs. 1644.
49324.
---------------------------------Garažą ar du. Gali būti apleisti.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 636
Užs. 1124.
94394.
---------------------------------Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355. Užs. 872.
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Smulkiau
apie įvykius

Gatvėje nuo traktoriaus atsikabino priekaba

Palyginus laimingai trečiadienį Nuo traktoriaus atsikabinusi priekaba
pasibaigė avarija Vasaros gatvėje. nugriovė tvorą, apgadino mašinas.
Tądien 43 metų Liudvinavo seniūnijos Liucinavo kaimo gyventojas
į akcine bendrovę „Marijampolės
grūdai“, Stoties gatvėje, traktoriumi
„John Deere“ nugabeno grūdus.
Pridavęs grūdus važiavo namo. Apie
17 val., tik pravažiavus Vasaros-Gedimino gatvių sankryžą, priekaba atsikabino. Traktorininkas to nepamatė,
judėjo toliau. Priekaba perlėkė gatvę,
trenkėsi į prekybos centro „Garnys“
aikštelės tvorą, ją pramušė ir apgadino čia stovėjusius tris automobilius:
„Fiat“, „Opel“ ir BMW.
Į avarijos vietą atvykę pareigūnai
nustatė, kad traktorininkas išgėręs.
Kraujyje buvo 0,46 prom. alkoholio.
Vyras paaiškino, kad laukiant eilėje
priduoti grūdus susigundė atsigerti
alaus.
„Suvalkiečio“ skaitytojo
Po gatvę važinėjusi nevaldoma priekaba pridarė bėdos.
nuotrauka

Į avariją pakliuvo
dviratininkė
ir motociklininkė

Vilkaviškio policijos komisariato
pareigūnai pradėjo tyrimus dėl dviejų
eismo įvykių.
Trečiadienį, apie 21 val., Vilkaviškyje, Statybininkų ir Lauko gatvių
sankirtoje, devyniolikmetė dviratininkė, išvažiuodama iš šalutinės Lauko
gatvės į pagrindinę Statybininkų g.
nepraleido pagrindine gatve važiuojančio automobilio „Opel Astra“, kurį
vairavo 51 metų moteris. Dviratininkė
į automobilį atsitrenkė. Ji pristatyta į
Vilkaviškio ligoninės skubios pagalbos skyrių. Vilkaviškietei medikai
konstatavo galvos ir kaktos žaizdas.
Ji paguldyta į Ortopedijos traumatologijos skyrių.
Ketvirtadienį, apie 21 val., kelyje
Vištytis–Varteliai į avariją pakliuvo
motociklininkė. Moteris kelio vingyje nesuvaldė transporto priemonės
ir įlėkė į griovį. Nukritusi nuo motociklo ji susižeidė koją. Vairuotoja
paguldyta į Traumatologijos skyrių
stebėsenai.

Apgadintas bankomatas
ir knygų namelis

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai aiškinasi, kas apgadino
bankomatą ir suniokojo Poezijos
parke knygų namelį.
Trečiadienį, 21.48 val., pareigūnai gavo piliečio pranešimą, kad
Sporto gatvėje, prie prekybos centro, apgadintas „Swedbank“ banko
savitarnos bankomatas. Nuplėštos
apdailos detalės, kyšo laidai. Pats
bankomatas nepažeistas.
Tos pačios dienos rytą policija
registravo Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus
pareiškimą, kad suniokotas Poezijos
parke esantis savitarnos knygų namelis, kuriame buvo laikomos viešai
prieinamos gyventojų naudojamos
knygos. Žala – 200 eurų. Tikimasi,
kad nusikaltimą padės atskleisti
vaizdo kameros.

nai registravo dvi avarijas.
Trečiadienį, apie 7.50 val., Kazlų
Rūdoje, S. Daukanto gatvėje, prie
įvažiavimo į degalinę, susidūrė du
automobiliai. Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kai automobiliu
„VW Golf“ važiavęs Kazlų Rūdos
gyventojas lenkė kitas mašinas.
Išvažiavęs į priešpriešinio eismo
juostą 22 metų vairuotojas atsitrenkė į automobilį „Toyota Corola“,
kuris tuo metu suko į degalinę. Po
susidūrimo šį automobilį vairavusi
30-metė Alytaus gyventoja skundėsi
galvos skausmu. Ji buvo nugabenta
į Kazlų Rūdos ligoninės priėmimo
skyrių sveikatos patikrinimui. Įvykio
aplinkybės tikslinamos. Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Penktadienio rytą, apie 6 val.,
kelyje Višakio Rūda–Bagotoji nuo
kelio nuvažiavo automobilis „Reno
Scenic“. Jį vairavo 65 metų Bagotosios kaimo gyventoja. Moteris
nuvežta į ligoninę sveikatos patikrinimui.

Romų sumušta
moteris pasislėpė

Marijampolės apskrities policijos
komisariato pareigūnai aiškinasi moters sužalojimo aplinkybes.
Trečiadienį policija iš Marijampolės ligoninės gavo pranešimą, kad
apie 15.45 val. į Priėmimo skyrių atvyko sumušta 62 metų pilietė. Moters
teigimu, ją bendrovėje „AutoTema“,
Vasaros gatvėje, kilus konfliktui,
sumušė iš matymo pažįstami romų
tautybės asmenys.
Belaukdama apžiūros, pacientė iš
ligoninė pasišalino. Ją bandyta surasti nurodytu telefonu, tačiau moteris
neatsiliepė. Pati rašyti prašymo dėl
sužalojimo į Marijampolės policijos
komisariatą neatvyko.

Dega kombainai

Įsivyravus palankiems orams,
derlių skuba doroti žemdirbiai. Žemės ūkio technika laukuose dirba net
sutemus. Neišvengiama ir gaisrų.
Trečiadienį 18.25 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos
Surgučių kaimo laukuose dega kombainas. Atvykus paaiškėjo, kad po
Per dvi pastarąsias dienas Kazlų kombaino „Massey Ferguson 9380“
Rūdos policijos komisariato pareigū- varikliu smilkusios susikaupusios

Susidūrė automobiliai

---------------------------------Visų markių automobilius (tvarBrangiai perka žemės ūkio paskir- kingus, tinkamus eksploatuoti,
ties žemę. Tel.+370 645 88254. 		 taip pat ardyti). Gali būti daužti,
Užs. 844. nevažiuojantys. Pasiima patys. At---------------------------------siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281. 		
Užs. 1699.
Šieną (pageidautina „kitkomis“).
---------------------------------Trakiškiai, tel. 8 611 35679. Užs. 1759.
---------------------------------Sendaikčius: knygas, maldaknyVisų markių automobilius ir ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario
motociklus (važiuojančius ir su nuotraukas, atvirukus, dokumentus,
defektais ar po avarijos). Dėl kainos statulėles, monetas, popierinius pisusitars, atsiskaito iš karto, pasiima nigus, laikrodžius, indus, medalius,
Užs. 1286. ženkliukus, karinius daiktus, pašto
patys. Tel. 8 634 90360.
---------------------------------ženklus, gintarą, senus papuošalus,

dulkės jau užgesintos vietos gyventojų. Kombainas sulietas vandeniu,
vizualiai nenukentėjo.
Po pusvalandžio, apie 19 val.,
gautas pranešimas, kad Kalvarijos
savivaldybėje, Tarprubežių kaime,
dega dar vienas kombainas. Iki atvykstant ugniagesiams gaisrą spėjo
užsigesinti pats kombainininkas.
Apdegė kombaino „New Holland“
variklio skyrius.
Gesindamas gaisrą rankas apdegė ir pats kombaino savininkas, kuris
perduotas medikams.
Ugniagesiai paskaičiavo, kad
per pastaruosius penkerius metus
šalyje rugpjūčio mėnesį sudegė 104
kombainai.

Sąmyšis dėl
rūkstančios medžiagos

Trečiadienio pavakare į Vilkaviškį skubėjo ugniagesių, greitosios,
policijos mašinos. Pareigūnams nerimo sukėlė iškastas neaiškės kilmės
rūkstantis daiktas.
Apie 18.45 val. Vilkaviškyje,
S. Nėries g. 38, šalia miesto stadiono dirbantis ekskavatorius iškasė
neaiškios kilmės metalinį rūkstantį
daiktą. Statybininkai apie radinį pranešė specialioms tarnyboms, kurios
pradėjo gelbėjimo darbus. Teritorija
buvo aptverta 100 metrų spinduliu, putomis išpurkštas radinys. Iš
degalinės, esančios už 200 metrų,
evakuoti 4 žmonės. Ugniagesiai
dirbo su specialiais kostiumais, iš
Marijampolės atvyko ekipažas su
cheminiams incidentams likviduoti
skirtu automobiliu.
Ugniagesiai, atlikę radiologinius
matavimus, nustatė, kad radiacinis
fonas nepakitęs, deguonies aplinka
teigiama, dujų kiekis nepakitęs,
aplinka saugi, nesprogi. Radinys
buvo apdengtas polietileno plėvele,
apkastas žemėmis, kad išvengtų
kontakto su oru.
Atvykę J. Vitkaus inžinerijos išminuotojai nustatė, kad tai aviacinis
100 kilogramų sprogmuo ZAP (iškastas dalimis). Karo laikų aviacinės
bombos fragmentą su sprogstamąja
ir padegamąja medžiaga išminuotojai, lydimi gaisrinio automobilio,
išgabeno į Pavembrių kaime esantį
sąvartyną ir sunaikino.
Loreta TUMELIENĖ

stalo įrankius, plėšomus kalendorius ir
BRANGIAI – VERŠELIUS (mėvisa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 53993. sinius, juodmargius, „belgus“). Moka
Užs. 678. 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
612 34503.
Užs. 1549.
------------------------------------------------------------------O. Balčiūno įmonė BRANGIAI –
Buliukus, telyčaites auginti.
VERŠELIUS. Greitai pasiima. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el.
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto.
Užs. 54.
686 46230.
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.
---------------------------------Užs. 1550.
Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
Asmeninis skelbimas*
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel.
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur!
Užs. 818.
8 613 79515.
*(iki 10 žodžių)
----------------------------------
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Užs. 880.

PARDUODA

1,5 kambario butą Marijampolės
centre, privataus namo antrame aukšte
(49 kv. m). Tel. 8 614 78745. 		
Užs. 1737.

---------------------------------Dviejų kambarių butą renovuotame name su patogumais Kęstučio g. 3,
Kalvarijoje (III aukštas, 15000 Eur).
Dalį namo (virtuvė ir kambarys
be patogumų) Dariaus ir Girėno g.
12, Kalvarijoje (4000 Eur). Tel. 8 610
43637.
Užs. 1614.
---------------------------------2 kambarių butą R. Juknevičiaus
g., Marijampolėje, 5-aukščio namo II
aukšte. Tel. 8 685 08605. Užs. 1744.
---------------------------------2 kambarių butą su garažu Kalvarijoje, J. Basanavičiaus g. 21C-18.
Tel. 8 615 70895.
Užs. 1746.
---------------------------------2 kambarių butą Geležinkelio
g. (II a., 54 kv. m, didelis įstiklintas
balkonas). Tel. 8 685 65873. 		
Užs. 1756.

---------------------------------Namą su sklypu ir 1 ha žemės
Tautkaičių k., Sasnavos sen. Tel. 8
698 12425.
Užs. 1761.
---------------------------------Sodybą Pilviškiuose, ant Šešupės
kranto, su 20 a žemės. Tel. 8 698
74867.
Užs. 775.
---------------------------------Gyvenamąjį namą sode (10
km nuo Marijampolės). Tel. 8 685
08605.
Užs. 1745.
---------------------------------Liudvinavo miestelyje – namą su
ūkiniu pastatu. Sklypas 20 arų. Tel. 8
Užs. 624.
686 58405.

UAB „Sūduvos galvijai“
brangiai perka karves, jaučius, tely
čias. Moka 6-21 proc.
Sveria, pasiim
 a.
Atsiskaito iš karto.

„Tele2“ 8 613 79515
„Bitė“ 8 614 44299
„Omnitel“ 8 620 35000

Užs. 818.

Brangiai perka buliukus,
telyčaites, belgų mėlynųjų
veršelius auginti.
Moka 6 ir 21 proc. Užs.
Tel. 8 699 75181. 1548.

---------------------------------10 ha ariamos žemės Kalvarijos sav., Zigmantavo k. Tel. 8 674
46484.
Užs. 809.
---------------------------------Senos statybos fermas. Naujai
išvedžiota elektra, vandentiekis, pusėje fermų įrengti gardai galvijams
auginti. Kalvarijos sav.,Santakos k.,
Vilties g. Tel. 8 639 21691. Užs. 1514.
---------------------------------Skutiką-lėkštes. Tel. 8 644
44124.
Užs. 1742.
---------------------------------Kultivatorių su voliuku arba akėčiomis prie T-25 (150 Eur), kauptuką
su ravėjimo nagais (150 Eur). Tel. 8
670 53290.
Užs. 1684.
---------------------------------Vežimą, pakinktus, žemės ūkio
arklinį inventorių, 11 metų darbinę
kumelę. Tel. 8 620 25335. Užs. 884.
---------------------------------Naudotą buitinę techniką iš
Vokietijos. Gali atvežti. Garantija.
Kauno g. 43. Tel.: 8 686 14137, 8 686
11317.
Užs. 1034.
---------------------------------Naują trimerį „Suptec Italy“.
Garantija. Gali atvežti. Tel. 8 686
11317.
Užs. 1035.
---------------------------------Kokybiški dėvėti drabužiai iš
Švedijos (urmu). Nerūšiuoti šeimyniniuose maišeliuose. Be tarpininkų.
Didesnius kiekius gali siųsti tiesiai iš
Švedijos (1 kg – 1 Eur). Perkant 1 t
taikoma 10 proc. nuolaida. Tel. 8 659
21594.
Užs. 865.
---------------------------------Beržo ir juodalksnio malkas
(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 689 60418.

Beržo malkas rąstais. Pristato nemokamai. Iškrauna manipuliatoriumi.
Tel. 8 639 59593.
Užs. 1314.
---------------------------------Beržo, alksnio malkas (skaldytas, supjautas kaladėmis ir rąsteliais), stambias beržo, pušies
atraižas. Tel. 8 681 21353. Užs. 809.
--------------------------------Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio
skaldytas malkas, atraižas (pjautas,
pakais). Atvežimas nemokamas. Tel.
8 681 94630.
Užs. 1451.
---------------------------------Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio
skaldytas malkas ir atraižas (pjautas,
pakais). Atvežimas nemokamas. Tel.:
8 633 84438, 8 636 25626. Užs. 1452.
---------------------------------Beržo, alksnio, ąžuolo skaldytas
malkas ir atraižas. Sausos. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 681 94630, 8 636
25626.
Užs. 778.
---------------------------------Nebrangiai – stambias atraižas,
supjautas arba sukapotas įvairių rūšių
malkas ir pjuvenas. Atveža nemokamai. Tel. 8 675 03772.
Užs. 1538.
---------------------------------Stambias atraižas, supjautas arba
kapotas alksnio, beržo, skroblo malkas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai.
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441. 		

Užs. 832.

Reikalingas turizmo vadybininkas (-ė)

Reikalavimai:
Labai gerai naudotis kompiuteriu, sąžiningumas, greita orientacija,
organizuotumas, siekimas rezultatų, anglų ir rusų kalbos mokėjimas.
Atlyginimas
bandomuoju laikotarpiu 580 Eur (į rankas).
Priedai už rezultatus.
Kreiptis tel. 8 699 98377.
Užs. 864.

Užs. 1539.

---------------------------------Malkas, atraižas, plautą akmens
anglį, granulinę anglį, durpių ir
medžių briketus, medžio granules.
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699
92406.
Užs. 1702.
---------------------------------Stambias juodalksnio atraižas
(pakais ir supjautas), beržo, alksnio,
uosio malkas. Atveža nemokamai.
Tel.: 8 609 73915, 8 690 27280.
Užs. 1585.

---------------------------------Skaldytas ir rąsteliais beržo,
alksnio ir uosio malkas. Juodalksnio atraižas, supjautas ir pakais.
Atveža nemokamai. Tel.: 8 610
45504, 8 645 34667.
Užs. 1586.
---------------------------------Skaldytas beržo, alksnio malkas.
Malkas rąsteliais. Alksnio stambias
atraižas. Veža nemokamai. Tel.: 8
699 40234, 8 602 09301. Užs. 1587.
---------------------------------Kokybiškas beržo, juodalksnio
malkas rąsteliais ir skaldytas. Greitas
ir nemokamas pristatymas. Matuoja
vietoje. Tel. 8 645 34667. Užs. 1588.
---------------------------------Šieno „kitkas“, bulvių rūšiuotuvą.
Tel. 8 615 90307.
Užs. 1729.
---------------------------------Šieno „kitkas“, kiaulę, lašinius.
Tel. 8 611 82980.
Užs. 1739.
---------------------------------Šviežių bulvių pašarines bulvaites.
Kilogramo kaina – 0,10 Eur (fasuotos
maišiukais). Ūkis – Antanavo sen.
Tel.: 8 618 22415, 8 687 31602.

www.darbogrupe.com

Nuolatiniai ilgalaikio
ir trumpalaikio
darbo pasiūlymai
Švedijoje.
Siūlome darbo vietas
statybų srityje.

Mūsų kontaktai:
LT +370 621 36666,
LT RU +370 663 63519,
PL +370 670 11915.
El. p. greta@darbogrupe.com.
Užs. 873.

NUOMA

Išsinuomočiau žemės Marijampolės, Patašinės, Igliškėlių, Puskelnių,
Sasnavos kadastrinėse vietovėse. Tel.:
8 698 71696, 8 624 60644. Užs. 726.
---------------------------------Išsinuomočiau pievų arba dirbamos žemės Kalvarijos sav. (100–200
Eur). Tel. +370 654 93851. Užs. 1731.
---------------------------------Išnuomojamas erdvus kambario
butas Marijampolės centre. Tel. 8 689
Užs. 1579.
92669.
---------------------------------Išnuomojame patalpas Kauno g.
9, Marijampolėje (Liuteronų parapijos
Užs. 807. namuose), I aukšte – 2 kabinetus (50
kv. m) arba II aukšte (77 kv. m). Tel.
---------------------------------Užs. 1409.
Šilauoges (pristato į namus, dides- 8 610 29209.
Užs. 1545. niam kiekiui taiko nuolaidas). Tel.: 8
------------------------------------------------------------------652 22804, 8 699 97565.
Užs. 879.
Brangiai išsinuomočiau žemės
Beržo malkas rąstais. Tikslų kiekį
---------------------------------ūkio paskirties dirbamos žemės aplink
matuoja jūsų kieme. Pristato nemokaKviečius, miežius, metalinius
mai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. lovius. Trakiškiai, tel. 8 611 35679. Marijampolę ir jos apylinkėse. Tel. 8
Užs. 1577.
671 45242.
8 655 72191.
Užs. 1315.
Užs. 1758.
------------------------------------------------------------------ĮVAIRŪS
Dešimt avilių su bitėmis. Tel. 8
Perku stačią mišką.
613 24971.
Užs. 883.
Parduodu statybinę medieną,
---------------------------------Šviežiapienes karves. Tel. 8 652 malkas. Atvežu. Tel.: 8 699 48191, 8
Užs. 264.
96359.
Užs. 1740. 614 98516.
---------------------------------brangiai perka
---------------------------------Galiu slaugyti ligonį savo naKarvę (veršiavosi birželio mėn.).
karves, bulius, telyčias.
muose.
Tel.
8
604
56789.
Užs.
1743.
Atsiskaito iš karto.
Parduodu pusę gyvenamojo namo
---------------------------------Užs. 50.
Tel. 8 616 21993.
Sasnavoje (prie kolonėlės), yra 20 arų
Paršelius. Tel. 8 634 21897.
Užs. 1682. žemės (su namu) ir 20 arų dirbamos
žemės prie tvenkinio. Kaina – 14500
---------------------------------Eur. Tel. 8 653 68429.
Užs. 1738.
Naminiai paukščiai
2–4 sav. mėsinius viščiukus, 3–6
mėn. vištaites. Tel. 8 685 78204. 		

UAB
„Samsonas“

Skanios picos!
Gedimino g. 9, Marijampolė
Užsakymai priimami
tel. 8 699 06663.

UAB „Eudara“
parduoda medžio pjuvenų
granules, trąšas, baltarusiškus
durpių briketus, akmens anglis.
Pristato.
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189.
Užs. 800.

REIKALINGA

Reikalingi darbininkai Ispanijoje
citrusinių vaisių plantacijose. Nuveža, apgyvendina, suteikia visas soc.
garantijas. Tel.: 8 634 00018 (LT),
+34 677 308573 (Ispanija).
Užs. 1668.

---------------------------------Darbas vairuotojams, turintiems
patirties. Užtenka C kategorijos ir 95
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8
Užs. 1689.
655 56743.
---------------------------------Statybos įmonei UAB „Kalstata“ reikalingi plataus profilio
statybos darbininkai. Darbas Marijampolės regione. Tel. +370 699
Užs. 817.
85318.
---------------------------------Reikalingi savivarčių vairuotojai,
sugebantys prižiūrėti paskirtą techniką. Amžius – iki 50 m. Atlyginimas
– pagal sugebėjimą 1000–1500 Eur.
Užs. 857.
Tel. (8 343) 26003.
---------------------------------Reikalingas savivarčio vairuotojas
Kalvarijoje. Tel. 8 644 44124. 		
Užs. 1741.

Užs. 1726.

Užs. 838.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21
proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
635 07197, Ričardas Lukauskas.
Užs. 791.

Užs. 342.

Užs. 786.

Užs. 1486.

Užs. 861.

2019 m. liepos 27 d.
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Griešių pradinės mokyklos
visų mokinių susitikimas
2019 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 11 val. – buvusios mokyklos aplankymas,
nuo 12 val. – pas Balčiūnaičius
pokalbiai, prisiminimai ir visų bendra nuotrauka.
Facebook‘e yra grupė „Griešių pradinė mokykla“.
Užs. 885.

PASLAUGOS

---------------------------------Kasame ir valome tvenkinius,
Taisau automatines skalbimo
mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu išlyginame žemes, darome pylimus.
Įvairūs kasimo, lyginimo darbai. Tel.:
garantiją. Tel. 8 615 73404.
Užs. 863. 8 659 45419, 8 686 15419.
Užs. 1145.
------------------------------------------------------------------Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, plauGaminame šulinių apdailas, tetą žvyrą, juodžemį, durpžemį.
Išvežu šakas ir kitas šiukšles. Galiu rasas, laiptus, pavėsines. Tveriame
pasikrauti, išsikrauti. Tel.: 8 687 tvoras: medines, segmentines. Kiti
Užs. 1701. karkasiniai gaminiai. Tel. 8 678
41274, 8 699 92406.
Užs. 1732.
40269.
------------------------------------------------------------------Dengiame stogus iš savo ir
Gaminame dvitėjines sijas, matužsakovo medžiagų. Tel. 8 678
Užs. 820. menys nuo 150 mm iki 500 mm,
29667.
galimi ir kiti variantai. Metro kaina
---------------------------------Darbai ir paslaugos jūsų namų – 4,50 Eur. Tel.: 8 682 62729, 8 683
Užs. 1728.
Užs. 1566. 61627.
ūkiui. Tel. 8 679 07938.
------------------------------------------------------------------Atliekame įvairius statybų darGreitai ir kokybiškai gaminame ir
statome nerūdijančio plieno kaminų bus: terasos, lauko ir vidaus apdaiįdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami- los, stogai. Tel. +370 602 83929. 		
Užs. 1736.
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.
---------------------------------Užs. 1658.
Nelauk nelaimės, kviesk elektri---------------------------------ką.
Elektros instaliacijos ir remonto
Nebrangiai gamina stumdomąsias
duris, spintas stumdomosiomis du- darbai. Tel. 8 639 36799. Užs. 1406.
---------------------------------rimis, komodas, kompiuterių stalus.
Kasimo ir lyginimo darbai. KaUžs. 3307.
Tel. 8 699 48772.
same
ir valome tvenkinius. Įvairių
---------------------------------Santechnika (keičiame radiato- dydžių ekskavatorių, buldozerių
rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą paslaugos. Statybviečių paruošimas,
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 senų sodybų tvarkymas. Vežame žvyUžs. 1584. rą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 14532.
687 55370.
Užs. 768.
------------------------------------------------------------------Santechnikos, suvirinimo, šildyDengiame stogus. Skardinimo
mo, vandentiekio, nuotekų sistemų
darbai,
kraigai, vėjinės, pakalimai
montavimo, avarijų šalinimo darUžs. 1703. ir kt. Montuojame „Cetral“ dailybai. Tel. 8 689 95542.
lentes. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636
---------------------------------Užs. 648.
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 94394.
---------------------------------plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį.
Dažome medinius, tinkuotus naSunkvežimiu su kranu pervežame
mus
ir stogus. Patirtis, garantija. Tel.
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686
Užs. 1609.
Užs. 1144. 8 691 42513.
15419.
------------------------------------------------------------------Dažome medinius namus, faSienų šiltinimas, užpildant oro
sadus,
stogus savo ir užsakovo
tarpą termoputa. Tel. 8 640 36105.
Užs. 319. medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel.
Užs. 647.
8 636 94394.
---------------------------------Suvalkijos
Paminklai, antkapiai, tvorelės,
dengimo plokštės, betonavimo,
paminkl ai
montavimo darbai. V. Kudirkos g.
Paminklai,
44. www.paminklaivisiems.lt. Tel. 8
dengimas, antkapiai. 671 47733.
Užs. 94.

Pamatų liejimas,
trinkelių klojimas,
kapinių tvarkymas.

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

Užs. 1662.

VšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

Visos laidojimo ir
šarvojimo paslaugos

Tel. 8 611 18799
Marijampolė, Vytauto g. 33
(bet kuriuo paros metu).

Užs. 13.

UAB Laidojimo namai
„Saulėlydis“
Vytauto g. 78, Kalvarija

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.

„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.
Užs. 6.

- Stemplės, skrandžio tyrimas
vaizdo endoskopu,
- skydliaukės, pilvo organų
echoskopija (ultragarsu),
ozonoterapija, gyd. G. Kireilis.
- Akuš. ginekologė B.Valiukienė.
- Lėtinio skausmo gydytojas
Egidijus Gaučas (Kauno klinikos).
- Kojų problemiškų nagų
tvarkymas, tiesinimas sąsaga,
nuospaudų šalinimas,
karpų cheminis šalinimas,
b. pr. slaugytoja S. Sakalauskienė.
Tel. 8 658 58633, Žemaitės g. 14,
Marijampolė, Kireilio klinika
Užs. 881.

UAB „Apractus“ ES PARAMA.
BUHALTERINĖ APSKAITA.
FINANSŲ VALDYMAS
Žinios, patikimumas, konsultacijos. Tvarkome apleistą buhalteriją. Jūs mokate tik už atliktus
darbus. Tel. +370 616 75891,
el. p. tomas@apractus.lt
Užs. 875.

Kviečiame įsigyti naujų knygų pigiau
(NE)suskaičiuotos miego avelės
– knygelė vaikams

Ar žinojai, kad dangaus ganyklose gyvena miego avelės? Dienomis jos blizgina
žvaigždes ir dirba kitus kasdienius darbus,
o naktimis išsirikiuoja į eilę ir viena po
kitos smagiai šoka per tvorą. Taip, taip,
būtent jas skaičiuojame vakarais, kai negalime užmigti! Pirma avelė, antra avelė,
trečia avelė… ir taip iki šimto. O tada
visiems saldžių sapnų.
Gal viskas taip ir būtų likę, jei ne viena
mažytė avelė, kuri dar nė karto nebuvo
suskaičiuota. O jeigu ko nors labai labai
nori, tai būtinai išsipildo…
Knygelės kaina – 7 eurai.
Knygų teiraukitės redakcijos reklamos ir skelbimų skyriuje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).

Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje

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

Kalvarijoje
---------------------------------Apšiltiname fasadus, dedame
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“.
struktūrinį tinką, tinkuojame kalkiniu
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
skiediniu, atliekame kitus statybos
Kazlų Rūdoje
darbus. Tel. 8 627 46980. Užs. 1422.
---------------------------------Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.
Buhalterinės apskaitos įmonė
teikia paslaugas IĮ, MB, UAB ir in------------------------------------------------------------------dividualią veiklą vykdantiems. Veda
Veža žvyrą, juodžemį, mėšlą,
Gaminame duris namams, ūkiGPAIS apskaitą. Tel. 8 603 05073. 		 malkas, durpes, kitus krovinius. Perniams pastatams ir kitus stalių gamiUžs. 763. krausto. Tel. 8 685 56724.
Užs. 1686.
nius. Tel. 8 682 62195.
---------------------------------Užs. 1547.
---------------------------------Taisau televizorius, kompiuterius,
---------------------------------Kasame tvenkinius su žemės sugarso, viryklių, šaldytuvų elektroniSutvarkome dokumentus Kalikos įrangą. Galiu atvykti. Tel. 8 656 ningrado vizai gauti. Organizuojame tvarkymu. Aras – 200 Eur. Tel. 8 648
Užs. 869.
94475.
Užs. 776. keliones į Kaliningrado sritį. Tel. 8
54542.
---------------------------------652 71170.
Užs. 821.
---------------------------------ĮVAIRŪS STALIAUS DARBAI,
---------------------------------Kokybiški nerūdijančio plieno
Metalinių vartų, tvorų, turėklų LAIPTŲ GAMYBA, BALDŲ SUkaminų įdėklai, pristatomi kaminai.
Gamyba, montavimas, garantija! Tel. gamyba, segmento montavimas. Tel. RINKIMAS, REMONTAS. GRINUžs. 1063. DŲ KLOJIMAS. Tel. 8 612 96916.
Užs. 1458. 8 635 96008.
8 683 75879.
Užs. 1747.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Stogų dengimas. Skardinimo darEkskavatorių, krautuvų, savivarčio
Dengiame stogus, Atliekame
darbai. Vandentiekio, kanalizacijos, bai. Tel. +370 612 72940. Užs. 1685.
---------------------------------skardinimo darbus, fasadų apkalimą.
nuotekų valymo įrenginių, drenažo,
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, smė- Pasirūpiname medžiagomis. Tel. 8
lietaus, nuotekų tinklų montavimas.
lį, skaldą. Tel. 8 650 48645. Užs. 774. 663 36874.
Užs. 1748.
Užs. 781.
Tel. 8 638 99272.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Nebrangiai pjauname žolę, karTrinkelių klojimas su užsakovo
Tveriame įvairių tipų tvoras. Tel.: pome, formuojame gyvatvores. Tel.
arba savo medžiagomis, žemių ly8 642 47200, 8 633 61818. Užs. 823. 8 689 29039.
Užs. 1560.
ginimas. Tel. 8 694 90110.
------------------------------------------------------------------Užs. 1757.
Dengiame stogus, atliekame skarBituminių stogų dengimas prily---------------------------------dinimo darbus. Tel.: 8 642 47200, 8 doma danga, skardinimo darbai. Tel.
Holistinės sveikatos kabinetas.
Užs. 822. 8 633 62871.
633 61818.
Užs. 860.
Nustačius stuburo pažeidimų, kraujo------------------------------------------------------------------Karkasinių namų statyba, stogų takos sutrikimų, lėtinių ligų priežastis
Greitai ir kokybiškai klojame
trinkeles. Tel. 8 655 28268. Užs. 543. dengimas, kiti statybos darbai. Tel. 8 ir kt. pats organizmas pašalina probleUžs. 1749.
625 23335.
Užs. 1637. mas. Tel. 8 620 92722.
---------------------------------Karštuoju būdu restauruojame
vonias. Darbo patirtis 27 metai. Suteikiame garantiją. Tel.: 617 78494,
Užs. 740.
8 636 79331.
---------------------------------Ne t ek t y s
Dažome tvoras, namus, medinius
langus. Tel.: 8 642 47200, 8 633
Užs. 824.
61818.
Mirė Regina Elena BALIONIENĖ, gim. 1940 m., gyv. Kalva---------------------------------rijoje.
Gaminame paminklus, tvoreVelionė palaidota Kalvarijos kapinėse.
les, dengimo plokštes, stalviršius,
-------------------------------------------------------laiptus, liejame pamatus, dedame
Mirė Adelė STRIŽAUSKIENĖ, gim. 1946 m., gyv. Marijamtrinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682
polėje.
Užs. 1565.
44093, 8 698 47733.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs
---------------------------------Paminklai, tvorelės, antkapiai,
laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019 m. liepos 27 d. 15
granito plokštės, plytelės kapaval. Lydės į Marijampolės naująsias kapines.
vietei uždengti. Išbetonuojame,
-------------------------------------------------------pastatome, visiškai sutvarkome
Mirė
Algirdas KRUTULIS, gim. 1952 m., gyv. Marijampolėje.
kapavietes. Klojame trinkeles. Tel.
Velionis pašarvotas laidojimo namuose „Diemedis“ (Bažnyčios
Užs. 1308.
8 685 54770.
g. 42, Marijampolė). Karstas išnešamas 2019 m. liepos 28 d. 13 val.
Lydės į Liudvinavo kapines.

Marijampolės laidojimo namai

UAB „Sustojęs laikas“
Laidojimo ir kremavimo paslaugos
Šarvojimo reikmenys • šarvojimo salės
kūno balzamavimas
ilgesnio laikymo šaldytuve galimybė
Tel.: (visą parą) 8

699 58719, 8 615 90347, 8 611 42299, (8 343) 54362.
Vokiečių g. 3. LT 68137 Marijampolė
Užs. 7.

UŽJAUČIA
Danguje užsidegė žvakelė... Ji Jūsų Mamytei... Ji iškeliavo.
Paliko tik tikėjimą, kad susitiksite... Gyvenimas taip sutvarkytas.
Skaudu, bet negalime pakeisti. Galime tik apkabinti ir užjausti.
Liūdime kartu su Rimute Klimavičiene, jos mamytei mirus.
Marijampolės moterų VVK narės

Užs. 1766.
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2019 m. liepos 27 d.
Sinoptikai prognozuoja karštą
savaitgalį. Šiandien Suvalkijoje
sušils iki 27–29, o sekmadienį iki
31 laipsnio šilumos. Pūs 7–11 m/s
rytinių krypčių vėjas. Sekmadienio
naktį termometrai rodys apie 18
laipsnių šilumos.
Išankstinėmis prognozėmis, kitos
savaitės pradžioje karščiai išsilaikys,
o nuo trečiadienio atvės ir palis.

Natalijos, Svalios, Sergijus ir
Žintauto vardadieniai.
Saulė teka 5.18
val., leisis 21.32 val.
Mėnulis delčia.

Iš redakcijos
pašto

Petrui JASELIŪNUI,
gyv. Janaukos k., Kalvarijos sav.
Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas,
Jis neša mus, kaip trykštanti srovė.
Kada plaukai pirmu šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės.
Tebūna visos dienos Tavo gražios
Ir skaidrios lyg gaivinanti srovė,
Tų laimės valandų taip reta
Ir jos prabėga lyg upe vanduo.
Te bus gražiausi Tau ateinantieji metai
Te bus Tau visada pavasaris, o ne ruduo.

Šiandien

Sekmadienį

Ados, Augminos, Inocento, Nazaro, Nazarijaus,
Vytaro ir Vyto vardadieniai.
Saulė teka 5.20 val., leisis
21.30 val. Mėnulis delčia.
Pasaulinė Hepatito diena
Jūros ir Žvejų diena

Marijampolės vaikų lopšelyjedarželyje „Linelis“ liepos 9 dieną
vyko lopšelių-darželių „Rasa“
ir „Linelis“ vaikų bendra rytinė
mankšta su pasakų herojais. Šiltas
vasaros lietus tyliai beldėsi į darželio langus. Pilki debesėliai, žaisdami su vėju, slėpė saulę. Vaikučiai
nekantriai laukė, kada pasirodys

Sportas

Lengvoji atletika

75-ojo jubiliejaus proga sveikina draugė Nijolė.
Užs. 1727.

Marytei TILVIKIENEI,
gyv. Skaisčiūnų k.

85 metų jubiliejaus proga
sveikina
Gražina, Sigitas, Birutė
ir krikšto dukros.

Užs. 878.

„SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)
LIEPOS 27–RUGPJŪČIO 1 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Bjaurios lėlės“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai.
07-27, 28 d. 11 val. Bilietas – 3 Eur.
„Liūtas karalius“ (JAV, drama, V). Dubliuota lietuviškai. 0727–08-01 d. 13 val., 15.30 val., 17.45 val. (2D formatu). Bilietai: 13
val., 15.30 val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, 17.45 val. – 4,70
Eur. Sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.
„Vagys melagiai“ (JAV, drama, N-16) 07-27–08-01 d. 18 val.
Bilietas – 4,70 Eur.
„Keršytojai. Pabaiga“ (JAV, nuotykių) ATNAUJINTA FILMO
VERSIJA! 07-27–31 d. 20 val. (2D formatu). Bilietas – 4,70 Eur.
IŠANKSTINIS SEANSAS: „Greiti ir įsiutę: Hobsas ir Šo“ (JAV,
D. Britanija, komedija, N-13) 08-01 d. 20 val. PAMATYK PIRMAS!
Bilietas – 4,90 Eur.
Atostogų seansas: „Liūtas karalius“ (JAV, drama). Dubliuota
lietuviškai. 08-01 d. 13 val. Bilietas – TIK 3 Eur.

Mažojoje salėje:

„Pūkuota šnipė“ (Belgija, Vokietija, komedija). Dubliuota lietuviškai. 07-29–08-01 d. 13.15, 15.15 val., 07-27, 28 d. 11.15, 13.15,
15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, sekmadienį
13.15 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.
„Aušros pažadas“ (Prancūzija, Belgija, drama, N-13) 07-26–08-01
d. 17.15, 19.30 val. Bilietas – 3,70 Eur.
Atostogų seansas: „Pūkuota šnipė“ (Belgija, Vokietija, komedija.
Dubliuota lietuviškai. 07-31 d. 13.15 val. Bilietas – TIK 2,50 Eur.
Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

Redakcijos adresas:
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.
Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Laikraštis eina tris kartus per savaitę:
antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį.

www.suvalkietis.lt

El. p. info@suvalkietis.lt
Steigėjas ir leidėjas –
„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

A. Švrljuga:
„Svarbiausia yra tvirta
„Sūduvos“ pergalė“

Marijampolės „Sūduvos“ dešiniojo krašto gynėjas Andro Švrljuga
sako, kad sėkmingas jo asmeninis
pasirodymas per Europos lygos
atrankos II etapo rungtynes San
Marine su vietos „Tre Penne“ yra
malonus, tačiau svarbiausia – komandos pergalė.
Kroatas per pirmąsias rungtynes
pelnė įvartį ir atliko du rezultatyvius
perdavimus.
Puikus asmeninis pasirodymas
krašto gynėjui atnešė ir „Sūduvos“
gerbėjų įvertinimą. Klubo narių balsavime jis buvo išrinktas geriausiu
rungtynių žaidėju.
„Svarbiausia, kad laimėjome
ir prieš atsakomąsias rungtynes
nejausime įtampos. Kažkiek jau
galbūt galėsime galvoti ir apie artėjančias kitas rungtynes, – teigė A.
Švrljuga. – Savo pasirodymu ir dėl
aistruolių įvertinimo, aišku, galiu
būti patenkintas. Ne visada krašto
gynėjui pavyksta tiek nuveikti. Tačiau pasikartosiu, kad svarbiausia
yra tvirta „Sūduvos“ pergalė.“
Atsakomasis mačas su „Tre
Penne“ bus žaidžiamas liepos 30
d. 18.45 val. Marijampolėje.
FK „Sūduva“, „Suvalkiečio“
informacija

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

Beatričės, Mantvydės, Mortos, Faustino, Felikso, Laimio
ir Mantvydo vardadieniai.
Saulė teka 5.21
val., leisis 21.28 val.
Mėnulis delčia.

Rytinė mankšta darželyje

saulutė ir su vėju nudžiovins lietaus
lašus. Ilgai laukti neteko, pavargę
dangaus žaidėjai netrukus leido
saulutei pradžiuginti vaikučius.
Gaivus oras, puiki nuotaika
subūrė grupės vaikučius į darželio
kiemą. Netrukus pasirodė Pelytė
Mikė, per skubėjimą pamiršus
draugę Pepę su vaikais Ralfu
Griovėju ir Rykliuke. Bendromis
pastangomis kartu su vaikučiais

Daug laimės ir sveikatos norim palinkėti
Ir metų daug prasmingų ir ilgų.
Ir kad širdis ilgai plazdėtų,
Nors smilkiniai pasidabruoti jau šerkšnu.

Pirmadienį

šaukėme, kvietėme ir ieškojome
likusių svečių. Šūksniais ir geromis emocijomis pelytės draugus
prišaukėme.
Sportavome, šokome, žaidėme
ir daug sužinojome. Reikia valgyti
košę, būti geram, visada klausyti
tėvelių ir auklėtojų, daug sportuoti, nesipykti su draugais, ir augsi
sveikas bei laimingas.
Daug gerų emocijų suteikė
šokių grupės „Korni“ pasirodymas
(vadovė Gerda Dabrilienė).
Padėkoję pasakų herojams, pažadėję nepamiršti, ką sužinojome,
atsisveikinome neilgam, nes Pelyte
Mike su savo draugais pažadėjo
dažniau mus lankyti.
Lijana JUOČIENĖ
Lopšelio-darželio „Rasa“
ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Daiva RUTKAUSKIENĖ,
Renata RADZEVIČIENĖ
Lopšelio-darželio „Linelis“
ikimokyklinio ugdymo
mokytojos

m kliūtinio bėgimo kvalifikacinį
bėgimą ir papuolęs į finalinį penkioLiepos 21 dieną Švedijos mieste liktuką, finale Giedrius finišavo vieBurose finišavo Europos jaunimo nuoliktas (rez. 9.15,74). Sportininką
(iki 20 metų) lengvosios atletikos treniruoja Vladas Komisaraitis.
čempionatas. Lietuvos jaunimo
rinktinės sudėtyje čempionate starSC „Sūduva“ informacija
tavo sporto centro „Sūduva“ auklėtiir nuotrauka
nis Giedrius Valinčius. Įveikęs 3000

Irklavimas

Liepos 19–21 d. Trakuose vyko
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Varžėsi irkluotojai
iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Rusijos.
Marijampolietė Ieva Juškaitė,
keturviečių baidarių 500 m rungtyje
irklavusi kartu su Dovile Sudeikyte,
Karina Martiniuk ir Gabriele Mažeikaite iš Vilniaus, finišavo pirmos ir
tapo Lietuvos čempionėmis.
Keturviečių baidarių 200 m
rungtyje jos iškovojo bronzos medalius.

Marijampolietės Goda Steponavičiūtė ir Rūta Šalaševičiūtė kartu
su vilnietėmis Karina Martiniuk ir
Dovile Sudeikyte 1000 m distanciją
keturviete baidare įveikė ketvirtos.
Vyrų grupėje vienviečių baidarių 200 m rungtyje ir keturviečių
baidarių 500 m rungtyse sidabro
medalius iškovojo buvęs Marijampolės sporto mokyklos irkluotojas,
Rio De Žaneiro olimpinių žaidynių
dalyvis Ignas Navakauskas.
Sporto mokyklos
informacija
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