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Plutiškėse – Oninės ir Duonos šventė

Onučių Plutiškių seniūnijoje
Liepos 27-osios vakarą prie Plutiškių tvenkinio rinkosi vietos žmonės, Kazlų Rūdos savirenginio vedėjai Žibutė Šilingienė
valdybės gyventojai, svečiai – čia vyko tradicinė Oninių ir Duonos šventė.
ir Liudas Mikalauskas bene 10
suskaičiavo ir jas sveikindami
duonos kepalus (tikriausiai jau iš
šių metų derliaus iškeptus) įteikė.
Gražiai tvarko savo gyvenvietę
plutiškiečiai, draugiškai pasitardami
ir bendrai veikdami. Čia ir energingo seniūno Donato Akranglio, jo
pagalbininkų, ir neseniai išrinktos
bendruomenės pirmininkės Žibutės
Šilingienės, gimnazijos direktorės Irenos Kašauskienės bei visų
gyventojų nuopelnas. Tad šventės
pradžioje apdovanoti ir gražiausių
sodybų šeimininkai, padėkota ūkininkams, verslininkams, parėmusiems renginį. „Didžiausias darbas
– dovanoti“, – sakė ir solistas Liudas
Mikalauskas. Jam rūpi ir Plutiškių
bažnyčios būklė: šiemet jai sukanka
180 metų, o 22 metus nebuvo dažyta, todėl kvietė parapijiečius aukoti
ir dovanoti jai naują rūbą...
O dieną vyko orientacinio sporto
„Pažink Plutiškes“ ir tinklinio varžybos. Apdovanoti ir kraštiečiai,
kuriems rūpėjo renginio sėkmė.
(Nukelta į 3 psl.)

„Vabalkšnė“ su duonele – Onučių pagerbti...

Visą gyvenimą – vienoje darbovietėje (II)
Tęsiame pasakojimą apie Marijampolės autobusų parko ilgamečius darbuotojus, kurių stažas šioje įmonėje trisdešimt,
keturiasdešimt metų.
Dažnas iš mūsų, užaugęs XX amžiuje, prisimena tuos laikus, kuomet autobusuose dirbdavo konduktorės, su didelėmis
rankinėmis bilietams ir pinigams. Gaudavome plėšomus bilietus. Neretai nuo konduktorių priklausydavo ir keliautojų nuotaikos, o kartais ir važiavimo galimybė. Geros širdies konduktorė pasigailėdavo ir priimdavo visus keleivius, nesvarbu, kad
autobusas būdavo perpildytas.
Šiandien apie konduktorės darbą pasakoja marijampolietė Aurelija Kalinkauskaitė.

Zootechnikė tapo
konduktore

ISSN 1822-8798

Marijampolės autobusų parke 30
metų dirbanti Aurelija Kalinkauskaitė konduktorės krepšį puikiai
prisimena. Tik išsaugoti atminimui
jo nepavyko, susidėvėjo, suplyšo.
Konduktore ne vienerius metus dirbusi moteris pasakoja, kad tuomet ir
pinigus skaičiuodavo skaitliukais.
Pašnekovė juokiasi, kad prireikus,
įgūdžiai atsigaivintų. Tą darbo laikotarpį moteris prisimena šviesiai.
Aurelija dirbti Autotransporto
įmonėje pradėjo 1989 metais balandžio mėnesį, baigusi Marijampolės
žemės ūkio technikumą. Ir nors jos
įgyta profesija – zootechnikė – su
autobusais nieko bendro neturėjo,
moteris buvo priimta dirbti konduktore. „Labai džiaugiausi, man
patiko mano darbas. Nenuobodus,
Aurelija Kalinkauskaitė sako visada ant ratų, su žmonėmis, įvyper trisdešimt metų įmonėje kiai, vaizdai, keliaudavau po visą
niekada negalvojusi ieškotis kito Lietuvą ir ne tik. Maršrutai būdavo
įvairiausi: Vilnius, Alytus, Kaunas,
darbo.
Lazdijai, Kalvarija, Gardinas“, –

pasakojo Aurelija. Moteris pastebi,
kad reisų tuomet būdavo mažiau, bet
keleivių tikrai daug, žmonės buvo
neišrankūs, viskas tikdavo.
Anot jos, su keleiviais jai nekildavo jokių problemų, konfliktų,
konduktorei patiko bendrauti su
žmonėmis. Niekas jos nevargino.
Nepykdavo, kad tekdavo sužiūrėti,
ar keleiviai nepravažiavo sustojimo, kartais ir įmigusį keliautoją
prižadinti.
Šiandien ir pati Aurelija stebisi,
kaip saugiai tada jausdavosi. Nė
minties nebūdavo, kad kas nors
gali užpulti, apvogti, atimti rankinę
su pinigais.
Moteris pasakoja, kad autobusų
stotis tuomet buvo, kur dabar įsikūrę prekybos centrai, ir sąlygos
buvę daug prastesnės. Jokių poilsio
kambarėlių, bendri, tik pertvaromis
atskirti tualetai. Iš pradžių konduktorės turėdavo tokius plėšomus
bilietus, vėliau atsirado ruloniniai
bilietai.
(Nukelta į 5 psl.)

Nuomonė

Komisare,
EP nariai, piliečiai:
mokesčius
Lietuvai!

Dažnai kalbama apie naujus mokesčius eiliniams piliečiams, o kaip esamus moka
politikų viršūnėlės?
TV laidoje paviešintas atvejis
šokiravo. Vytenis Povilas Andriukaitis patvirtino, kad jis, 5 metus
būdamas Lietuvos atstovu Europos
Komisijoje, Lietuvai mokesčių
nemokėjo.
Nuolat susiduriama su pasirinkimu, kaip elgtis su tais, kurie
mokesčių nemoka piktybiškai (netaikoma tiems, kurie nuo jų teisėtai
atleisti), ar juos moka svetimoms
valstybėms. Prašyti ar reikalauti
mokesčius mokėti tave išugdžiusiai
ir auginusiai, delegavusiai šaliai?
Šiame straipsnyje nekalbu apie tuos,
kurie sąžiningai atidirbdami, net
minimumo negauna savo šeimos
išlaikymui – tai atskira tema.
Jeigu mano valstybė man yra
Lietuva, jai mokesčius ir turėčiau
mokėti. Eiliniam piliečiui daugokai
smulkių paklydimų atleidžiama, bet
ar leistina „dovanoti“ politikams,
valdininkams, kandidatams į Seimą,
Parlamentą ar Prezidentus bei jais
tapusiems? Ar galima pateisinti ir
pasitikėti tuo, kuris nori valdyti
valstybę, būti jos atstovu, bet jai
nemoka mokesčių?
V. P. Andriukaitis nuo 2014 m.
pabaigos, eidamas Europos komisaro (ministro) pareigas sveikatos
ir maisto saugos reikalams beveik 5
metus mokesčių Lietuvai nemokėjo.
Jis mokėjo „Briuseliui“. Jo atlyginimas – apie 31000 Eur per mėnesį,
beveik 1,8 mln. eurų per kadenciją.
Įvertinkime, kad jam, pasibaigus
kadencijai, dar 3 metus, kas mėnesį
bus mokamas pusės atlyginimo
dydžio atlygis – dar beveik 0,6 mln.
eurų. Jo ir kitų nuostata mokesčių
nemokėti saviems, mažina galimybes mano valstybei, o tuo pačiu ir
joje gyvenantiems žmonėms negaunant apie 1 milijoną eurų mokesčių
vien tik nuo komisaro pajamų. Tokia
šio sprendimo kaina.
Mokesčių deklaracijos rodo
(www.vrk.lt), kad Europos Parlamento (EP) nario darbo santykių
mokesčių Lietuvai nemokėjo ir
Lietuvos atstovai jame. Jie taip pat
tikriausiai mokėjo „Briuseliui“, bet
ne Lietuvai.
Vienas EP narys gaudavo apie
8757,70 Eur per mėn., t. y. apie 0,5
milijono eurų per 5 m. kadenciją.
(Nukelta į 2 psl.)
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Valstietiškas trileris?
Farsas? Melodrama?

Gal manote, kad šūkis „Partijos
planai – liaudies“ nugrimzdo nebūtin kartu su pusamžį viešpatavusia
partija? Jokiu būdu. Jis net labai
gyvas. Tik persikūnijęs į „valstietišką“ formą. Giliai klystate, manydami, jog svarbiausi šalies politikos
įvykiai – naujai išrinkto prezidento
vizitai į užsienio valstybes ar galvosūkiai, susiję su vyriausybės kabineto konstravimu, nors premjero
klausimas lyg ir išspręstas.
Svarbiausia šiandien yra „valstiečių“ partiniai reikalai. Nes partijos pirmininkas ponas Ramūnas
supyko ant šventam jo žodžiui
nepaklususio partijos nario pono
Viktoro. Mat ponui Ramūnui
pasirodė, kad Seimo Pirmininku
įdarbintas ponas Viktoras nesilaiko
aprobuotos politinės linijos, todėl
postą turi užleisti tinkamesniam
politikui. Net jei tas potencialus
įpėdinis iš kitos partijos. Pavyzdžiui, „bebrų“.
Bet ponas Viktoras laiko save
ne vienos partijos patikėtiniu,
bet viso Seimo atstovu. Todėl
tauta kasdien turi užgniaužus
kvapą klausytis viešojoje erdvėje eskaluojamų dviejų partiečių
apsižodžiavimų. Vienas grūmoja
„partine ekskomunikacija“, kitas
žada to nelaukti ir „nebūti valstiečiu“. Kovos įkarštyje į areną išeina
partinės etikos komisija su savo
verdiktu: ponas Viktoras partiniu
požiūriu etiškas ir nieko nepažeidė.
Bet ponas Ramūnas su tuo nelinkęs
susitaikyti: esą pažiūrėsime, ką
pasakys partijos taryba.
Tikra titanų kova, kurioje epizodiškai išnyra ponios Agnės
siluetas. Tik šioje titanų kovoje
jai skirtas šiek tiek antraplanis
vaidmuo. Ji – partijos ir koalicijos
gelbėtoja.
Ponia Agnė pasiryžusi bet
kokiai aukai. Netgi emigracijai.
Ne į Britaniją, Norvegiją ar Airiją,
bet į kitą – labai tvarkingą ir labai
teisingą frakciją. Kad ši neišnyktų
kaip dūmas, neblaškomas vėjo.
Netikėtai kortas sumaišo budrumo
niekada neprarandantis opozicionierius, konservatyvus ponas Gabrielis ir ponios Agnės migracijos
klausimą pasiūlo spręsti etikos
komisijoje. Ne siauroje partinėje,
bet viso Seimo.
Partijos ir frakcijos gelbėtoja
ponia Agnė, pajutusi etikos parako
dūmus, žaibiškai grįžta iš partinės
emigracijos. Bet „rezidentūros“
neatsisako: reemigrantę pakeičia
kita įgaliotinė – iš valstietiškos
partijos eilinių.
Koalicija išgelbėta, titanų kova
tęsiasi.
Tauta toliau įsitempusi seka
partinio trilerio fabulą: kas ką?..
Tik pasakymas „partinis trileris“ – labai sąlygiškas žanro apibūdinimas. Galima tai vadinti ir farsu,
ir komedija. Nes kaip sakė vienas
įžymus prancūzas (ir imperatorius)
Napoleonas, nuo tragedijos iki
komedijos – tik vienas nedidelis
žingsnelis. Neabejotinai galima ir
juoktis, plojant katučių, šaukiant
„bis“. Priklauso nuo to, kaip į
viską pažiūrėsi. Tačiau vertinant
iš valstybės piliečio pozicijų, norisi
tik riebiai nusikeikti. Dėl to, kad
mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos partijos vadų ambicijos tapo
svarbiausiais valstybės reikalais.
Visai kaip prieš trejetą dešimtmečių, kai buvo tik viena vienintelė
partija – neatskiriama valstybės
dalis ir „liaudies vairininkė“. Kas
atsitiko, kad ir praėjus trisdešimčiai metų valstybė, pilietis – jau
nepriklausomos Lietuvos – vėl
murkdomi į partines problemas,
tik jau „valstietiškas“ ?..

Istorinių vietovių detektyvai:
įsitraukė tūkstančiai gyventojų
Išnykę ir į istorijos metraščius nugulę Lietuvos vietovardžiai
vis dar įdomūs gyventojams. Registrų centrui interaktyviame
žemėlapyje REGIA pažymėjus visoje šalyje panaikintus buvusių gyvenviečių pavadinimus, jų buvimo vietas ir kitą su jais
susijusią informaciją tūkstančiai lankytojų ieško savo senelių
ar prosenelių gimtųjų vietų, jau nebeegzistuojančių įžymių
žmonių tėviškių ar tiesiog smalsauja dairydamiesi po istorinius
Lietuvos kaimus bei viensėdžius.
Didžiulis susidomėjimas pastebimai išaugino REGIA žemėlapio
lankomumą, istorinių vietovardžių
paieškų skaičių. Dažniausiai ieškoma buvusių vietovių Panevėžio,
Tauragės, Mažeikių ir Joniškio
rajonuose, rodo Registrų centro
apibendrinti REGIA žemėlapio
lankomumo duomenys. Taip pat ne-

mažai dėmesio sulaukė ir Šalčininkų, Vilniaus, Klaipėdos, Pasvalio,
Kretingos ir Rietavo rajonai.
„Pastarosiomis savaitėmis stebėti REGIA žemėlapio lankytojų
srautai, taip pat Konsultacijų centrą pasiekę klausimai, gyventojų
aktyvumas socialiniuose tinkluose
– puikus įrodymas, kad sumanymas

archyvinius duomenis panaudoti
šiam tikslui pateisino lūkesčius. Tai
dar viena iliustracija, kokį socialinį
potencialą turi visuomenės naudai
įdarbinti duomenys“, – teigia Registrų centro Komunikacijos skyriaus vadovas Tadas Valančius.
Siekdamas sudaryti galimybes
kuo didesniam gyventojų skaičiui
įsitraukti į Vietovardžių metų minėjimą, pasidairyti ar net aplankyti
šiuo metu jau neegzistuojančias
vietoves, Registrų centras kiekvieno Lietuvos regiono visuomenės
informavimo priemonėmis pateikė
jų krašto istorinių vietovardžių
sąrašus. Nemaža jų dalis šiais
vietovardžiais pasidalijo su savo
skaitytojais, organizavo gražiausių
krašto istorinių vietovardžių rinkimus, domėjosi apie jau panaikintų
gyvenviečių aplinkybes, tikslinosi
duomenis.
Buvusios kiekvienos savivaldybės gyvenvietės, jų teritorijų ribos,
pavadinimai ir kita informacija
REGIA žemėlapyje buvo paskelbta
naudojantis archyviniais dokumentais. Iš viso žemėlapyje pažymėta
apie 2,5 tūkst. tokių istorinių vietovių. Adresų registre šiuo metu yra
įrašyta per 21 tūkst. egzistuojančių
vietovių pavadinimų.
Visas istorines vietoves galima
nesunkiai surasti interaktyviame
REGIA žemėlapyje – atsidarius
konkrečios savivaldybės žemėlapį
dešinėje esančiame turinyje pasi-

rinkus „Adresų registro objektų
ribos“ reikia pažymėti „Istorinės
gyvenamosios vietovės“. Tuomet
žemėlapyje bus pažymėtos visos
toje savivaldybėje esančios buvusios gyvenvietės, jas pažymėjus
galima pamatyti dokumento, kurio
pagrindu vietovė buvo panaikinta,
informaciją.
Adresų registre sukauptų istorinių gyvenamųjų vietovių ribų publikavimas REGIA žemėlapyje yra
vienas iš pavyzdžių kaip Registrų
centras atveria įvairaus pobūdžio
duomenis visuomenei. Be žemėlapio pagrindą sudarančių pagrindinių
valstybės registrų duomenų, ateityje
numatyta žemėlapį papildyti aktualiais Gyventojų registro statistiniais
duomenimis, unikaliais ir iki šiol
niekur nepublikuotais Nekilnojamojo turto registro duomenimis, taip
pat naudinga ir išsamia informacija
iš Juridinių asmenų registro.
Atnaujindamas REGIA žemėlapį ir nuolat pildydamas jame pateikiamų duomenų pjūvius Registrų
centras siekia, kad REGIA taptų ne
tik patogiu įrankiu savivaldybėms
ir jų gyventojams, bet ir Registrų
centro atvirų duomenų platforma,
padėsianti žmonėms rasti naudingą
ir aktualią informaciją.
Parengta pagal pranešimą
spaudai
Gintaro KANDROTO
iliustracija

Komisare, EP nariai, piliečiai: mokesčius Lietuvai!

(Atkelta iš 1 psl.)
Padauginkime iš 11 atstovų,
pridėkime dar jų patarėjus (jų išlaikymui skiriama po 24526 Eur
per mėnesį). Sumos per kadenciją
milijoninės.
Į EP neperrinktiems nariams,
2 metus, kas mėnesį EP aparatas
mokės dar po kasmėnesinio atlyginimo dydžio (atsižvelgiant į stažą,
mažiausiai po 8757,70 EUR) pereinamojo laikotarpio išmokas („išeitines pašalpas“). 6 iš buvusių 11 EP
narių šias išmokas gaus – jiems bus
išmokėta dar apie 1,3 mln. Eur. Kurios valstybės „rezidentais“ jie save
pasirinks ir kuriai valstybei šiuos 2
metus mokės mokesčius?
Dauguma ES šalių įpareigojusios savo deleguotus EP narius
mokėti papildomą nacionalinį mokestį savo šaliai. Lietuvoje įvairių
laikotarpių valdančių partijų viršūnės nepatvirtino tokių mokesčių
mokėjimo savo šaliai teisės aktų
(nekalbu apie moralę), nereikalauja
jų iš savo buvusių ar esamų partijų
vadovų – delegatų Briuselyje. Jų
daugumos pamina valstybiškumą,
bendruomeniškumą bei solidarumą,
jeigu tai liečia savus ir savesnius.
Nutylima, kad būtent Lietuva,
per piliečių suteiktus balsus, o ne
partijos ar komitetai, į EP-ą 5 metų
kadencijai delegavo ir nuo šių metų
liepos naujai kadencijai vėl deleguoja 11 atstovų.
Kartais vis dar klaidingai mąstoma bei rašoma, kad tarsi ES Lietuvai duoda „svetimų“ pinigų, tarsi
kažkurios kitos šalys už mus kažką
sumoka. Atkreipiu dėmesį, kad į ES
biudžetą, tarp jų ir EP institucijos
bei EP narių išlaikymui, Lietuva jau
sumokėjusi apie 5 milijardus eurų.
Vien tik 2019 metais Lietuvos įnašas

(mokestis) Europos Sąjungai apie
0,5 milijardo eurų. Skaičiuokime
ir reikalaukime grąžos bei darbo už
savo mokesčių mokėtojų pinigus,
bent jau mokesčių susimokėjimo
mūsų Lietuvai.
Europos Sąjungos institucijose, registruotose ne Lietuvoje,
dirba gausus būrys mūsų piliečių.
Ar jie visi skriaudžia mūsų-mano
valstybę? Ar nežino, kad pasirašant
darbinių santykių sutartį užsienyje
galima pasirinkti, kuriai šaliai galima mokėti mokesčius? Ar suveikia
jų nevisavertiškumo kompleksas?
Mūsų mokesčių inspekcija ir ją
valdantys finansų ministrai, Vyriausybė turėtų labiau rūpintis, kad visų
mūsų piliečių mokami mokesčiai
būtų mokami mūsų valstybei – Lietuvai. Taip leidžia tarptautinė teisė ir
55 tarpvalstybiniai susitarimai. 1998
m. lapkričio 26 d. buvo pasirašyta
Lietuvos Respublikos vyriausybės
ir Belgijos Karalystės vyriausybės
sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų
išvengimo.
Reikia tik pasirinkti, kurios šalies
vadinamuoju „rezidentu“ (gyventoju)
save laikai, iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos (VMI) užsisakyti ir gauti
pažymą (DAS-4) FR0254 ar kitą
atitinkamą dokumentą/-us – https://
www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-patvirtinanciu-lietuvos-rezidento-rezidavimo-vieta-isdavimas-77;438.
html) ir tai deklaruoti įdarbinimo
santykius įforminusiai įstaigai
Belgijoje ar kitoje susitarimą pasirašiusioje šalyje.
SODROS mokesčius taip pat
leistina mokėti Lietuvai. Viena iš
galimybių – reikia kreiptis ir gauti iš
jos A1 formos pažymėjimą (https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/

TAR.78EC6C325DA8/asr ).
Tarpvalstybių susitarimų tekstuose yra įvairių teisinių detalių ir
aplinkybių. Tikėtina, kad kažkuriuo
atveju, dirbant kažkurioje šalyje,
ir esant išskirtinai nepalankiems
atvejams, mokesčių Lietuvai nebus
galima mokėti. Tikėtina, kad kitos
šalys ar jų pavieniai pareigūnai
bandys neleisti mums pasinaudoti
savo teise ir bandys gins savo šalies
interesus.
Bet kuriuo atveju, siūlau susitvarkyti minėtą pažymą ir/ar kitus
dokumentus bei savo pageidavimą
(mokesčius mokėti Lietuvai) raštu
praneškite įdarbinimo santykius
užsienyje įforminančiai įstaigai.
Manau, kad sutartis jau turintys ir
mokesčius mokantys ne Lietuvai,
taip pat gali raštu pateikti prašymus
savęs įdarbinimo įstaigoms ir „grįžti“ į buvimą Lietuvos „rezidentu“.
Tai gali ir privalėtų padaryti ir
komisarai, ir buvę EP nariai, kurie
gaus „išeitines pašalpas“ – bent
nuo jų mokesčiai būtų sumokami
Lietuvai.
Prieš dešimtmetį pats turėjau
darbo santykių Lenkijoje. Po vidinių konsultacijų man buvo leista
sutartyje deklaruoti ir mokesčius
susimokėti Lietuvai.
Norėdamas sužinoti kaip reaguos į mano, kaip piliečio kreipimąsi, o tuo pačiu ir siekdamas gauti
nešališką nuomonę dėl dirbančiųjų
„Briuselyje“, raštu kreipiausi į
Lietuvos ambasadą Belgijoje. Paprašiau patikslinti, ar yra teisinė
galimybė Lietuvos piliečiui, turinčiam darbo santykius ir gaunant
pajamas Belgijoje, turėti pasirinkimą mokesčius mokėti Lietuvai.
Ilgokai laukus gavau atsakymą ir
iš ambasados ir, vėliau, iš Lietuvos

SODROS bei Valstybinės mokesčių
inspekcijos (mano paklausimą viena
kitai persiuntė minėtos įstaigos).
Atsakymų, kaip ir paminėto susitarimo esmė – pirmiausia – Lietuvos
piliečiui leidžiama pasirinkti, kuriai
šaliai nori save priskirti – būti jos
„rezidentu“.
Bet kuriuo atveju, raginu LRS,
LRV, mūsų atstovus, deleguotus
į Europos parlamentą, Europos
Komisiją ir jų struktūras bei kitus
deleguotus ir pačių pasirinktų ar
laimėtų pareigų vykdytojus: padarykite kiekvienas pagal savo kompetenciją viską taip, kad neliktų nė
menkiausio teisinio trukdžio elgtis
kitaip – mokesčius mokėti Lietuvai
dirbant ne tik Belgijoje, bet ir kitose
šalyse.
Raginčiau aukščiau paminėtų
valdžios įstaigų atstovus: apie visus
esamus ir papildomai priimtus susijusius sprendimus pranešinėkite asmenims ar jų grupėms, kurie su tuo
susiję. Nurodykite besikartojančių
atvejų pareigūnams, kuriais atvejais
taikomos normos neginčijant Lietuvos teisės gauti mokesčius ir kuriais
atvejais pasitaiko ginčų. Ginčų
atvejais būtinas skubus ir aiškus
Lietuvos institucijų ir žmonių konsultavimas bei kitoks įsijungimas,
užtikrinant mūsų šalies interesų
gynimą ir pajamų išsikovojimą taip
pat ir „diskusinėje“ aplinkoje.
Negerbtini politikai, tarnautojai,
pareigūnai, kurie nejaučia poreikio
rūpintis lietuviais, Lietuva, jos bendruomene ir ypač tais žmonėmis,
kurie dar tik auga, yra neįgalūs arba
jau paaukoję savo darbingo amžiaus
gyvenimą mūsų šaliai ir negali turėti
gražesnio saulėlydžio.
Gintaras SKAMAROČIUS
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Plutiškėse – Oninės ir Duonos šventė

(Atkelta
iš 1 psl.)
Prieš šventę į
nušienautą pievą
Valdas Liutvaitis vežė smėlį,
jo dėka paplūdimio tinklinio
aikštelė bus puiki
pramoga vietos
jaunimui iki pat
rudens.
Orientacinio
sporto varžybų
sėkmę lėmė Plutiškių gimnazijos
direktorės Irenos
Kašauskienės
surinktos istorinės, kraštotyrinės
žinios apie savo
g i m t i n ę . Vi s i
punktai, kuriuoLiudas Mikalauskas sveikina varduvininkes.
se greičiausiai
orientavosi suaugusieji, Irenos išsamiai aprašyti.
Buvo galima sužinoti, kad pirmasis
spalvotas televizorius atsirado 1975
metais Anelės ir Juozo Deltuvų namuose – vakarais čia susirinkdavo
beveik visas kaimas. Reikėjo surasti
ir tarpukario monopolio – restorano, kurį valdė žydas Dvarkė, vietą
– ji iki šiol vadinama Dvarkyne.
Seniausias Plutiškių pastatas – tai
Šv. Juozapo bažnyčia, statyta 1839
metais klebono kunigo Simono
Mackevičiaus. Dainininkai Liudas
Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas
(jie yra Plutiškių gyventojai) 2017
metais inicijavo labdaros koncertą
šildymo sistemai įrengti...
...Kokia šventė be koncerto?
Pasirodė šeimininkai – Plutiškių
kultūros namų folkloro ansamblis
Koncertuoja populiarioji kapela „Bijotaičiai“.
„Vabalkšnė“ su vadove Laimute Vilčinskiene, kolektyvas iš Žemaitijos vadinamo Plutiškių ežero: ten iš šieno skulptūrą ir taip susipaži„Bijotaičiai“ ir dainininkas Ovidijus šiaudų buvo sukurta skulptūra no su Žilvinu Pranu Smalskumi,
Vyšniauskas, jis taip pat nuoširdžiai „Guba“ – stilizuotas rugių pėdas, Anykščių menininkų asociacijos
dalijosi prisiminimais, nes yra tikras simbolizuojantis grūdus, duoną. Tai vadovu, poetu ir kūrėju. Ir pakvietė
„Suvalkijos berniokas“...
dainininkas Liudas Mikalauskas, jį pasisvečiuoti Plutiškėse, kur garVakarop visi nuskubėjo prie viešėdamas Anykščiuose, pastebėjo busis svečias savaitę mokė vaikus,
jaunimą kurti iš šiaudų ar šieno.
Visi kartu ir sukūrė „Gubą“, kuri,
gaila, gražiai suliepsnojusi pradingo
saulei leidžiantis... Anksčiau Jankų
bendruomenės bei Kazliškių kaimo
šventėse, Ž. P. Smalskas taip pat
kūrė skulptūras – taip ir užsimezga
graži kūrybinė aukštaičių ir suvalkiečių bičiulystė.
O sutemus šventė jau buvo
skirta jaunimo linksmybėms – vyko
diskoteka, o senoviškai tariant –
rabaksas...
Saulė BERŽINYTĖ
Susirinko ne tik iš Plutiškių, bet ir iš tolimesnių vietovių.

Dega „Guba“, kitų metų derlių pranašaudama...

Irmanto ŠALAŠEVIČIAUS
nuotraukos

3 psl.

Dainius Gaižauskas –
naujasis NSGK pirmininkas

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas
LVŽS frakcijos narys Dainius Gaižauskas. Naują NSGK pirmininką
palaikė 75 iš 88-ių plenariniame
posėdyje užsiregistravusių parlamentarų.
„Komitetas ir toliau dirbs pagal
komiteto patvirtintas darbotvarkes,
todėl nenusigręžiame nuo įsipareigojimų, kuriuos nusistatėme, o tai
leis įgyvendinti priimtą nacionalinio
saugumo strategiją“, – sakė Dainius
Gaižauskas. Naujasis pirmininkas taip pat džiaugėsi, kad išėjus
Vytautui Bakui, NSGK komitetas
nebebus vien rietenų, intrigų ar politinių oponentų persekiojimo vieta.
„Užtikrinu, kad kova su korupcija
buvo, yra ir bus vienas iš komiteto
pagrindinių prioritetų“, – pabrėžė
komiteto pirmininkas.
Pasak naujo NSGK pirmininko,
daugelis reikšmingų darbų komitete
jau nuveikta – sustiprinta STT ir
toliau siekiama įgyvendinti civilinį

turto konfiskavimo institutą. Vis
dėlto Dainius Gaižauskas tuo pat
metu apgailestavo, kad nors šis Seimo komitetas įgyvendino proveržį
kovoje su korupcija, žmonės vis
dar mažai įvertina atliktus darbus,
nes korupcijos suvokimo indeksas
nesikeičia.
Jo teigimu, be kovos su korupcija, komitetas taip pat dėmesį
skirs krašto apsaugos ir žvalgybos
sritims, Astravo elektrinės, energetinės nepriklausomybės keliamiems
iššūkiams nacionaliniam saugumui,
policijai, pasieniui, tarnybų biudžetų panaudojimo kontrolei, Kinijos
keliamiems iššūkiams, strateginių
objektų kontrolės ir kitoms svarbioms sritims. ,,Darbų tikrai yra
daugybė, tačiau tikiu, kad juos galima sėkmingai įgyvendinti per likusį
1,5 metų laikotarpį“, – sakė NSGK
pirmininkas D. Gaižauskas.
D. Gaižausko biuro
informacija
Užs. 890.

Sasnavos aerodrome varžėsi
parašiutininkai iš keturių šalių
Savaitgalis Sasnavos aerodrome
buvo karštas ir tiesiogine, ir perkeltine prasme: čia dvi dienas vyko
atviras Lietuvos parašiutų sporto
čempionatas. Čempionate dalyvavo 10 komandų (40 sportininkų)
iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir
Baltarusijos. Dalyviai varžėsi nacionalinio parašiutų sporto tikslaus
nusileidimo ir atviro Lietuvos parašiutų sporto tikslaus nusileidimo
įskaitose.
„Tikslus nusileidimas“ reiškia
pataikymą į vos poros centimetrų
diametro jutiklį skritulio centre,
nukrypimai fiksuojami milimetrais,

Komandinė nugalėtojų pakyla.

kurie virsta minusiniais taškais. Laimi tas, kuris jų surenka mažiausiai,
o geriausiai – kai jų būna nulis.
Komandinėje rungtyje nacionalinėje ir atviro čempionato įskaitose
nepralenkiama buvo Marijampolės
aeroklubo 2 -oji komanda (Šarūnas
Šulčius, Lukas Kučinskas, Romas
Šmigelskis ir Lina Jankauskienė),
užėmusi pirmąją vietą.
Atviro čempionato suvestinėje –
antrąją vietą iškovojo Marijampolės
1-oji komanda, trečiąją – svečiai iš
Rusijos.
(Nukelta į 6 psl.)
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Čia MŪSŲ Sūduva
Kūrėjai šalia mūsų

„Svarbiausia turėti
savo braižą“

Vasaros festivalis „Marijampolė Music Park“
vėl stebins klausytojus
„Ateik, išgirsk, pamatyk…“ – tokiu šūkiu šiais metais kviečia
šeštasis klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis „Marijampolė
Music Park“, vyksiantis rugpjūčio 22–31 dienomis ir pristatysiantis
septynis nemokamus koncertus. Kiekvienais metais išlaikantis originalumą, kuriantis menų sintezės projektus, premjeras bei Lietuvos
ir užsienio menininkų bendrus pasirodymus, šiais metais klasikinės
ir džiazo muzikos vasaros festivalis „Marijampolė Music Park“ vėl
stebins klausytojus. Čia bus ką išgirsti ir pamatyti…

Fortepijono menas
ir jo atlikėjai

Aplinkos ir interjero dizainerė Indrė Kazlauskienė savo keramikos
dirbtuvėje kuria prabangius gaminius iš porceliano.
Marijampolietė keramikė Indrė Kazlauskienė tarp savo srities
menininkų žinoma kaip prekės
ženklo „WOW porcelianas“ įkūrėja.
Užaugusi kūrybingų tėvų namuose,
besimokydama vidurinėje dar lankė
ir Dailės mokyklą, tad praktinis ir
teorinis pasiruošimas nulėmė gyvenimą susieti su menu. Mokslo paieškos prieš keliolika metų ją nuvedė
į Vilniaus dailės akademijos Kauno
dailės fakulteto keramikos studijas.
Prisiminusi tuos laikus Indrė sako,
jog išgirdus žodį keramika, dažnai
žmonėms susidaro klaidingas įspūdis: „Tai toli gražu ne vien tik molio
minkymas... Keramika yra meno
sritis, dizainas, tiksliau – kūryba iš
tam tikrų medžiagų: ne tik iš daugybės molio rūšių, bet ir porceliano,
akmens masės ir kitokių“.
Baigiamajam studijų darbui
Indrė pasirinko taip pat ne įprastą

molinį keramikos gaminį, bet iš
porceliano pagamino interjero
papuošimo detales, kurias galima
panaudoti ir kaip kalėdinius eglutės
žaisliukus, ir kaip mažus šviestuvus,
mat juose įmontuotos lemputės
sukuria pasakiškai jaukų vaizdą.
Šie darbai buvo eksponuojami ir
Kauno Rotušės aikštėje esančiame
Keramikos muziejuje.
Nuo studijų pamėgtas kaulinis
porcelianas tapo mėgstamiausia kūrybos medžiaga. Iš jo galima pagaminti
neįtikėtinai subtilių formų gaminius.
Darbas su šia tekstūra leidžia menininkei eksperimentuoti, derinti ir kitus
komponentus. Ji naudoja anglišką
kaulinį porcelianą, tačiau pasiruošti
medžiagą iki darbui tinkamos konsistencijos tenka pačiai. O tai tikrai ilgai
užtrunkantis ir didelio profesionalumo
reikalaujantis procesas.
(Nukelta į 5 psl.)

meno mokyklos auklėtinis, jaunasis
pianistas Justinas Pliskus (mokytoja projektą. Čia susijungs klasika,
džiazas, šiuolaikinė, elektroninė
„Seniai svajojau į festivalį „Ma- Giedrė Stanionienė).
muzika, originalios vokalo ir forteFestivalio premjeros
rijampolė Music Park“ pakviesti
Festivalyje bus pristatytos kelios pijono kompozicijos bei „kosminės“
aukščiausio lygio atlikėją, talentingą
jaunos kartos pianistą Luką Geniu- premjeros, tačiau vieną iš jų norisi vaizdo projekcijos.
šą. Ir štai šiais metais pavyko. Lukas ypač išskirti. Žinomas rašytojas,
Dedikacija mažajai
drauge su Kauno miesto simfoniniu poetas, scenaristas, aktorius ir reLietuvos kultūros sostinei
orkestru ir Vokietijoje reziduojančiu žisierius Alvydas Šlepikas sujungė
Festivalis „Marijampolė Mudirigentu Vilmantu Kaliūnu atidarys muziką, žodį ir šokį į vieną teatra- sic Park“ šiais metais išplės savo
festivalį ir atliks S. Rachmaninovo lišką meninį vyksmą. Pagal poetės geografiją ir rugpjūčio 28 dieną
antrąjį koncertą fortepijonui ir Nijolės Miliauskaitės rimuotus aplankys vieną iš mažųjų Lietuvos
orkestrui“, – džiaugėsi festivalio tekstus ir Astoro Piacolos (Astoro kultūros sostinių – Liudvinavą,
organizatorė ir meno vadovė, pia- Piazzolla) muziką kuriamas ke- dovanodamas mažosios kultūros
turių moterų gyvenimas viename sostinės gyventojams ir miestelio
nistė Eglė Kasteckaitė.
Marijampolėje nėra gero, kon- kambaryje, į kurį uždrausta įeiti, svečiams ansamblio „Jazz Island“
certinio fortepijono, kad galėtų tačiau labai norisi nors akies kraš- (vadovas Artūras Novikas) konkoncertuoti tokio aukšto lygio pi- teliu pamatyti ir išgirsti jų paslaptis. certą. A cappella dainuojančio
anistai, tačiau miestas turi svajonę Keturios moterys, keturi skirtingi ansamblio koncerte klausytojai
tokį instrumentą įsigyti. Iniciatyvą charakteriai ir temperamentai, ke- išgirs nuo lietuvių liaudies dainų
ir labdaringus koncertus šiam tiks- turi metų laikai, keturi „Uždrausto ir instrumentinių žinomų klasikos
lui pasiekti rengia iš Marijampolės kambario“ kampai. Rugpjūčio 25 kūrinių originalių aranžuočių iki žikilusi dainininkė Laura Latvaitytė- dieną publikos laukia jaukus ir pa- nomos džiazo muzikos ir lietuviškos
Zaman, o festivalis „Marijampolė slaptingas vakaras su aktore Aldona estrados šedevrų.
Music Park“ prisideda prie šios Bendoriūte, balerina Beata Molyte,
Muzika širdžiai
įkvepiančios iniciatyvos. „Kol kas violončelininke Elena Daunyte ir
„Visa festivalio muzika – širgalime tik pasiskolinti koncertinį pianiste Egle Kasteckaite.
džiai, – sako festivalio organizafortepijoną – specialiai šiam festivaLietuvos ir užsienio
torė E. Kasteckaitė, – Kiekvienas
lio atidarymo koncertui iš Vilniaus
menininkų tandemai
festivalio koncertas yra ypatingas,
fortepijonų salono „Organum“
Ypač įdomūs, netikėti ir publikos skirtas kiekvieno klausytojo širdžiai
bus atvežtas puikusis koncertinis itin mėgstami festivalio muzikos ir jos skirtingiems ritmams, ar tai
fortepijonas „Bösendorfer“. Šiuo vakarai – tai jau tradicija tapusios bus klasika, ar džiazas, ar šiuolaiįstabiai skambančiu instrumentu per „Džiazo naktys“ ir antrus metus kinė, ar fortepijoninė, ar vokalinė
Lietuvos Prezidento inauguraciją festivalyje gyvuojanti „Kosminė muzika“. Du „Marijampolė Music
prieš keletą savaičių skambino pia- muzika“. Šie koncertai bendriems Park“ festivalio pabaigos koncertai
nistė Mūza Rubackytė, o rugpjūčio projektams ir premjeroms sujungia tai puikiai atspindės. Rugpjūčio 30
22 dieną šiuo fortepijono garsu ir Lietuvos ir užsienio menininkus. dieną koncertuos saksofonų kvarmagišku Luko Geniušo skambinimu Rugpjūčio 24 dieną „Džiazo nakty- tetas „Atomos“ iš Latvijos, kurio
galės mėgautis Marijampolės publi- je“ koncertuos pianistas Dima Go- programoje žymus italų kompozika“, – sako E. Kasteckaitė.
lovanovas kartu su savo tarptautine torius Dž. Rosinis šoks rumbą, taip
Dėmesys jauniesiems
komanda: kontrabosininku iš Estijos šmaikščiai savo koncertą pavadino
Haiko Remeliu (Heikko Remmel), kvartetas, o 31 dieną dainininkas
Marijampolės talentams
Kiekvienais metais festivalis trimitininku iš JAV Džeisonu Han- Linas Adomaitis drauge su styginių
remia jaunuosius Marijampolės teriu (Jason Hunter), būginininku kvartetu, su klausytojais plauks savo
talentus, suteikdamas jiems didžiąją Augustu Baronu. Koncerte dalyvaus „Muzikos vandenynais“.
sceną ir galimybę koncertuoti kartu dainininkė Veronika Chi Chi.
Išsami informacija apie klaRugpjūčio 29 dienos koncerte sikinės ir džiazo muzikos vasasu profesionaliais muzikantais ar net
orkestrais. Ne išimtis ir šie metai – unikalaus balso dainininkė Katiko ros festivalį „Marijampolė Mumagišką fortepijono garsą rugpjūčio Purtseladze bei pianistas virtuozas sic Park“: http://www.solartis.lt/
22 dienos koncerte galės išmėginti Pavelas Ignatijevas iš Ukrainos kar- festivalis/2019-metu-festivalis/,
ir kartu su Kauno miesto simfoni- tu su vaizdo menininku iš Lietuvos https://www.facebook.com/solartis.
niu orkestru muzikuoti tarptautinių Pijumi Čeikausku pristatys publikai lt/.
konkursų laureatas, Marijampolės savo bendrą „Kosminės muzikos”
„Suvalkiečio“ informacija

„Lietuvos muziejų kelias“ jau suks link Suvalkijos...

Porcelianui degti naudojama speciali cilindro formos krosnis.

Tarptautinę muziejų dieną (gegužės 18-ąją) Aukštaitijoje prasidėjęs tradicinis visos Lietuvos
muziejų projektas „Muziejų kelias“
jau įveikė didelį maršrutą. Šių metų
tema „Lietuvos kraštovaizdžiai:
vandenų kultūrinė atmintis“ – tai
siekis atsigręžti į gamtą, prie jos
ir žmogaus vienovės, išryškinti
konkrečios vietovės dvasią per
istoriją, kūrėjų darbus ir pažintimis
su gamtos paminklais bei turtais.
Daugybėje renginių (jų per 60) ypač
didelis dėmesys skiriamas Lietuvos
upių, upelių, šaltinių, ežerų, marių
ir, žinoma, jūros istorinės atminties

aktualizavimui. Kiekviename regione daug išmonės – čia ir susitikimai
bei pokalbiai, įvairių žanrų parodos,
ekskursijos ir žygiai...
Į mūsų regioną „Muziejų kelias“
šį kartą atvingiuoja iš Mažosios Lietuvos, čia daug įdomių dalykų jau
vyko. Bet tie, kas ketina keliauti į
tą kraštą, dar gali suspėti į renginius
Bitėnuose (Pagėgių sav.) Martyno
Jankaus muziejuje: rugpjūčio 3
d. nuo 13 val., 5 d. – nuo 12 val.,
šeštadieniais ir sekmadieniais su
specialiomis programomis laukia
Lietuvos jūrų muziejus.
Suvalkijoje renginiai vyks rug-

pjūčio 12–rugsėjo 1 dienomis.
Kelio pradžia Vilkaviškio rajono
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centre-muziejuje, paskui renginiai
pasklis į Prienus, Marijampolę, Šakius... Numatyta parodų, edukacinių
pažintinių programų, teatralizuotų
kelionių ir aktyvaus laisvalaikio
akcijų. Išsamią programą pateiksime rugpjūčio pradžioje, tad tie, kas
paskutinį vasaros mėnesį nenori
nuobodžiauti, galės rinktis tarp įdomaus ir dar įdomesnio – kiekvieną
kartą „Lietuvos muziejų kelyje“
daug netikėtumų...
„Suvalkiečio“ informacija
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„Svarbiausia turėti savo braižą“

Vestuviniai žiedai dėžutėje iš
šventiškai.
(Atkelta iš 4 psl.)
Ieškodama idėjų savo kūrybai
Indrė išbandė ne vienos paskirties
gaminius, tačiau tai, kokias fantazijos galimybes suteikia kalėdinių,
velykinių ir kitoms šventėms skirtų papuošimų kūryba, su niekuo
nepalyginsi. „Panašūs dirbiniai
dažniausiai daromi iš popieriaus
japoniško origami principu, tačiau
pagamintų iš porceliano kol kas dar
neteko matyti... Tai mano autoriniai,
originalūs darbai“, – sako Indrė ir ji
tikrai pelnytai gali didžiuotis savo
darbo rezultatais. Išskirtinumą ir
ypač šventišką įspūdį suteikia papuošimų, dizaino detalių išvaizda,
primenanti įvairiausius brangak
menius, kristalus ar kitas gamtoje sutinkamas natūralias formas.
„Svarbiausia yra turėti savo braižą,
kuriuo išsiskirtum iš kitų“, – sako
pašnekovė, per keletą metų suradusi savo kūrybos stilių ir vis dar
besimokanti perprasti šios trapios,
prabangios medžiagos panaudojimo galimybes. „Porcelianas yra
toks nenuspėjamas, kad tikriausiai
kiekviena kūrybos diena padiktuoja
kažką naujo, skatina domėtis ir ieškoti pažangiausių technologijų“.
***
Ne vienas dailininkas, menininkas, gyvenantis mūsų laikais ir mūsų
Lietuvoje susiduria su ne itin palankiomis kūrybai sąlygomis. Indrė
taip pat ne išimtis. Kad ir kokie
originalūs, gražūs ir kokybiški būtų
gaminiai, jų paklausa nėra tokia, kad
keramika galėtų tapti normaliu pragyvenimo šaltiniu. Negana to, kad
žaliava yra nepigi, kūrybos dirbtuvei įsirengti taip pat reikėjo nemažų
investicijų. Faktas, kad keramika dėl
savo gamybos technologijos, naudojamų cheminių medžiagų yra ne itin
palanki sveikatai, taip pat riboja jai
skiriamą laiką. Tikram menininkui
yra skaudi ir kita realybės pusė –
iniciatyvą kurti aukštos prabos gaminius dažnai žlugdo visuomenėje
susiformavęs vartotojiškas skonis,
kai net pačioms iškilmingiausioms
progoms renkamasi pigi kiniška

Po to, kai rašėme
Liepos 27-osios „Suvalkietyje“,
skyrelyje „Smulkiau apie įvykius“,
pasakojome apie romų sumuštą moterį. Rašėme, kad trečiadienį policija
iš Marijampolės ligoninės gavo
pranešimą, jog į Priėmimo skyrių
atvyko romų sumušta moteris. Ligoninės pranešime buvo teigiama
esą pacientė iš ligoninės pasišalino,
į policiją nesikreipė.
Į „Suvalkiečio“ redakciją užsukusi UAB „Autotema“ direktorė
paaiškino, kad viskas buvo ne taip.
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Visą gyvenimą –
vienoje darbovietėje (II)

Internetinėse svetainėse gaminius
perka užsienio šalių meno gerbėjai,
kolekcininkai. Jau dabar jos dirbtuvėje pradedami gaminti kalėdiniai
papuošimai ir menininkė tikisi,
kad jie, atėjus žiemai, pradžiugins
ne vieną šeimą, kartu susibūrusią
puošti Kalėdų eglutę ir savas tradicijas norinčią perduoti iš kartos
į kartą. Taurios medžiagos, tokios
kaip porcelianas, auksas, platina,
sidabras, sukuria pridėtinę vertę,
skatina vertybių puoselėjimą ir
vartotojiškumo mažinimą.
Indrės ateities planuose kol kas
nedrąsūs pamąstymai apie bendrus
projektus su kitais menininkais ir
Marijampolėje. Kad ir kokia stipri
būtų masinės gamybos įtaka mūsų
porceliano atrodo prabangiai ir gyvenime, visada išlieka viltis,
Dana Šeškuvienė džiaugiasi,
kad žmonėms reikės ir kokybiško
mėgstamą darbą.
meno...
plastmasė... Bet šią problemą iš(Atkelta iš 1 psl.)
Aldona KALINAUSKIENĖ
spręsti tikrai reikės ne vienerių metų
Skaičiuodavo skaitliukais, po
ir ne vien tik menininkų įdirbio.
Nuotraukos
to atsirado skaičiavimo mašinėlės.
Taigi belieka pripažinti, kad posakis
iš pašnekovės albumo
Nors darbas būdavo rankinis, trū„geriau kokybė,
kumų nepasitaikydavo.
nei kiekybė“
Vėliau Aurelijai teko padirbėti
šiuo atveju tinka
ir su taksi, nes šis transportas taip
labiau.
pat priklausė autotransporto įmonei.
Keramika iš
Moteris priimdavo iškvietimus.
porceliano pasTeko dirbti inkasacijoje, kur surinktaruoju metu
davo iš darbuotojų per dieną uždirbyra Indrės hotus pinigus, suvesdavo balansą ir
bis, valandėlės,
priduodavo.
skirtos paleisti
Moteris sako, kad jai pasisekė
į laisvę kūrybisėkmingai išgyventi visas reorganes idėjas. Monizacijas, neprarasti darbo, tad ligi
teris juokauja,
šiol darbuojasi toje pačioje įmonėje.
kad nors menas
Tik daug kas pasikeitę iš esmės.
ir valdo visas
Aplinka, darbo sąlygos, darbo pojos gyvenimo
būdis, galimybės. „Mūsų autobusai
sritis, skurstandabar nauji, nukeliauti gali visur,
ti bohema jos
vienas malonumas jais važiuoti,
niekada neviviskas pritaikyta keleivių patoguliojo. Šeima,
mui“, – kalba Aurelija. Dabartinis
du mažamečiai
jos kasininkės darbas su klientais
vaikai, taip pat
džiugina, nes jai patinka bendrauti
reikalauja savos
su žmonėmis, jiems padėti. Aurelija
dėmesio dalies,
prisipažįsta per tiek metų niekada
todėl šalia kenepagalvojusi, kad reikėtų keisti
ramikos moteprofesiją, ieškoti kito darbo.
ris turi ir kitą
Prekių žinovės specialybę
mėgstamą veik
pritaikė autobusų parke
lą. Ji – aplinMarijampolės autobusų parko
kos ir interjero
dispečerė apskaitininkė Dana Šešdizainerė, taigi
kuvienė šioje įmonėje dirba jau
nuo kūrybos ir
keturiasdešimt metų. Moteris keleitiesioginiame
viams teikia informaciją, darbuojasi
savo darbe toli
siuntų skyriuje, kasose pardavinėja
nepabėga. Jeigu
bilietus. Tai jos balsą girdime, kai
žvelgti giliau,
skambiname informacijos telefonu
šios sritys kar51333.
tais viena kitą
Į Marijampolę D. Šeškuvienė
netgi papildo.
atvyko iš Vilniaus 1979 metais,
***
baigusi Vilniaus prekybos korporaPrieš pencijos technikumą, kur buvo įgijusi
kerius metus
prekių žinovės specialybę. Jos darbo
sukurtas Indrės
profilis – parfumerijos, kosmetikos
Kazlauskienės
sritis.
prekinis ženDana pasakoja, kad iš Vilniaus
klas „WOW
išvyko dėl šeimyninių aplinkybių,
porcelianas“
sukūrusi šeimą. Marijampolėje
jau turi savo
darbo pagal specialybę nerado, tad
Eglutė, papuošta porceliano žaisliukais, sukuria
gerbėjų būrį ne
atėjo į tuometę Kapsuko autotranstik Lietuvoje. ypač jaukią nuotaiką.
porto įmonę. „Įmonė buvo didelė,
apie 500 darbuotojų, vien autobusų
ir taksi vairuotojų – apie pusantro

Romų sumušta moters niekur nesislėpė

Trečiadienį įmonėje, autoservise,
romai puolė mušti jos sūnų. Moteris
bandė muštynes sustabdyti, gynė
savo vaiką. Tuomet vienas iš užpuolikų smogė metaliniu strypu jai
į ranką. Prireikė medikų pagalbos,
greitoji pagalba moterį nugabeno į
ligoninę. Ligonėje pacientei buvo
teikiama pagalba, buvo labai aukštas spaudimas.
Nukentėjusios direktorės teigimu, iš ligoninės ji niekur nepasišalino, visą laiką – keturias valandas
– buvo ten, kol jai teikė pagalbą. Po

to, pasiėmusi dokumentus, išėjo. Tą
pačią dieną į policiją nenuvyko, nes
blogai jautėsi, buvo prileista vaistų.
Liepos 25 dieną moteris pati atėjo į
policijos komisariatą rašyti pareiškimą, ją priėmė tyrėjas Rolandas
Bendorius, tad nukentėjusiajai
sunku suprasti, kodėl teikiama tokia
informacija. Moteris buvo Kaune,
teismo medicinos ekspertai nustatė
sužalojimo lygį. Nukentėjusioji
sakė sieksianti, kad užpuolikai už
savo veiksmus atsakytų pagal įstatymus.

kad ligi šiol turi galimybę dirbti
šimto. Man teko dirbti skaičiavimo
skyriuje, viename kabinete sėdėdavome aštuonios. Atlikdavome
kelionės lapų, kuro apskaitas, pildydavome kelionės lapus. Darbovietėje vykdavo gražios šventės,
sportinės varžybos, koncertai, visur
dalyvaudavome, būdavome užimti“,
– prisimena moteris.
Pasak jos, apie 1991 metus
įmonėje atskyrė sunkvežimių parką
nuo autobusų. Ji liko dirbti autobusų
parke. Po to vyko dar kelios reorganizacijos. „Gal penkis kartus keitėsi
mūsų pavadinimas, dirbu jau su
penkta vadove“, – sako Dana. Anot
moters, per tą laiką keitėsi ir darbo
sąlygos, darbų pobūdis. Smagu,
kad viskas krypo į palankią pusę.
Darbuotojos išmoko dirbti kompiuteriais, naudotis programomis. Anot
jos, sudėtinga buvo tik iš pradžių.
„Darai ir padarai, tik iš tolo atrodo
sunku“, – sako ji. Moters nuomone,
kompiuterizuotas darbas efektyvesnis, yra daugiau galimybių. „Pasikeitė ir požiūris į klientus. Kiekvienas žmogus mums reikalingas, mes
dėl jo stengiamės. Anksčiau būdavo
atvirkščiai“, – sako ji.
D. Šeškuvienė pasakoja, kad
šiuo metu labai išsiplėtė darbas
siuntų skyriuje. Vis daugiau klientų
naudojasi Marijampolės autobusų
parko teikiamomis paslaugomis
nugabenti siuntas. Turima nuolatinių klientų. „Aš mėgstu bendrauti,
tad man nesunku nei dispečerinėje
dirbti, nei siuntų skyriuje“, – sako
ji. Moteris džiaugiasi, kad dabar jų
darbo sąlygos tikrai geros. Stotis
nauja, darbo vietos patogios, administracija pasirūpino, kad darbuotojai būtų saugūs. Po vėlaus darbo jie
parvežami namo, ryte, jeigu reikia
pradėti nuo šeštos valandos, atvežami. „Labai džiaugiuosi, kad mūsų
darbovietė išliko. Vienu metu jau
buvome pasmerkti, nedaug trūko,
būtų uždarę įmonę, tačiau atėjusi
nauja vadovė sugebėjo parką prikelti naujam gyvenimui“, – sako D.
Šeškuvienė.
Loreta TUMELIENĖ
Gintaro KANDROTO
nuotraukos

GBPay paslaugos – neteisėtos

Lietuvos bankas įspėja – nesusigundykite „banko“ GBPay paslaugomis, ši įmonė neturi teisės siūlyti
bankininkystės paslaugų.
Viešojoje erdvėje plinta įmonės
GBPay, prisistatančios banku, pranešimai dėl teikiamų paslaugų, kvietimai į pristatymus, siūloma įsigyti
tariamo banko paslaugų, pavyzdžiui,
mokėjimo kortelę už 100 Eur, žadant
didelį paslaugų paketą. Atkreipiame
dėmesį, kad bankas Lietuvoje veiklą

vykdyti gali tik turėdamas licenciją.
Tai galima patikrinti Lietuvos banko
finansinių paslaugų teikėjų sąraše.
Būkite atsargūs ir apdairūs – saugokite
savo asmens duomenis, neatskleiskite
jų tretiesiems asmenims (tokie duomenys gali būti panaudoti sukčiavimo
tikslais), neperveskite lėšų prieš tai
neįsitikinę, kad jos atiteks veikiantiems ir realybėje egzistuojantiems
asmenims ar įmonėms.
„Suvalkiečio“ informacija
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Sasnavos aerodrome varžėsi
parašiutininkai iš keturių šalių

(Atkelta iš 3 psl.)
Asmeninėje rungtyje nacionalinėje įskaitoje visas tris prizines
vietas iškovojo Marijampolės aeroklubo rinktinės nariai: pirmąją –
Edgaras Danilaitis, antrąją ir trečiąją
vietas – atitinkamai Deividas Raguckas ir Gediminas Jankauskas.
Atviro čempionato vyrų įskaitoje 1-ąją vietą laimėjo sportininkas
iš Rusijos Ivanas Ivanovas, antrąją
– E. Danilaitis, trečiąją – Rusijos
atstovas Sergejus Balinas.
Nugalėtoja moterų įskaitoje –
marijampolietė Lina Jankauskienė,
II ir III vietose – Latvijos sportininkės Irina Turavina ir Irina Gordei.
Teisėjų kolegijai vadovavo Nacionalinės kategorijos teisėja Birutė
Kailiuvienė, o čempionato organizatoriai – Marijampolės aeroklubas.
Marijampolės aeroklubo parašiutininkų pasiekimai pastarajame
čempionate – ne atsitiktiniai: parašiutizmas čia – jau kelis dešimt
mečius skaičiuojanti sporto šaka, o
dabartiniu metu Sasnavos aerodromas – ir bene svarbiausia parašiutų
sporto bazė. Šio klubo nariai jau keletą metų yra ir pagrindiniai pasaulio
bei Europos parašiutizmo čempio
natuose dalyvaujančios Lietuvos
komandos nariai. Nors ir nelengva
varžytis su nepalyginamai geresnes
sąlygas turinčiomis užsienio šalių
komandomis, Lietuvos atstovai
šiuose čempionatuose pasirodo
kaip stiprūs vidutiniokai. Ir labai
rimtai nusiteikę toliau tobulėti.
Neseniai šiam tikslui Marijampolės aeroklubas įsigijo ir

Asmeninėje rungtyje nacionalinėje įskaitoje visas tris prizines
vietas iškovojo Marijampolės aeroklubo rinktinės nariai: E. Danilaitis,
D. Raguckas ir G. Jankauskas.
jau išbandė tikslaus nusileidimo įspūdingos aviacijos šventės, o
treniruotėse vadinamąjį išvilktu- pastaraisiais metais jį atranda ir
vą – įrenginį, pakeičiantį lėktuvą. ieškantys aštrių pojūčių ar naujų
Išvilktuvas pakelia parašiutininką į patirčių, pavyzdžiui, „pakyboti“
200–250 metrų aukštį, o tai leidžia tarp dangaus ir žemės – savarantobulinti parašiuto valdymą, taikant kiškai ar su instruktoriumi iššokti
į dviejų centimetrų tašką. Tikimą- su parašiutu. Beje, pastarojo tipo
si, jog ši treniruočių įranga padės šuolius Sasnavos aerodrome yra išefektingiau rengti sportininkus ir bandę ir nemažai pramogų pasaulio
pasiruošti pasaulio čempionatui, žvaigždučių, ir politikų (dabartinė
kuris vyks ateinančiais metais.
europarlamentarė Aušra MaldeiPasiruošimas čempionatams, kienė, Vilniaus eksmeras Artūras
parašiutininkų treniruotės – kiek Zuokas ir kt.).
mažiau plačiajai visuomenei žiRasa KALNIŪTĖ
noma Marijampolės aeroklubo
veiklos pusė. Daugiausia klubą
Marijampolės aeroklubo
ir Sasnavos aerodromą išgarsino
archyvo nuotraukos

Smulkiau
apie įvykius

Suniokoti automobiliai
tampa kasdienybe

apskrityje buvo su kaupu.
Į Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių buvo pristatytas neaiškiomis aplinkybėmis susižalojąs
51 metų vyras. Po medikų apžiūros
jam nustatytas 2,43 promilės girtumas ir šonkaulių lūžimai. Vyras dėl
neblaivumo tikslių susižalojimo
aplinkybių paaiškinti negalėjo.
Pirmadienio naktį gautas pranešimas, kad į namus pas Vilkaviškio
rajono Gižų seniūnijos gyventoją
atvažiavo automobilis „Opel Astra“.
Jame sėdėjo nepažįstami vyrai. Jie
gyventoją sumušė ir pasišalino. Nukentėjusysis kreipėsi į ligoninę.
Šeštadienį į Vilkaviškio ligoninę iš Gižų kaimo, savo namo
kiemo, buvo atvežtas 70 proc. kūno
nudegimų patyręs vyras. 46 metų
pacientas, suteikus pirminę pagalbą,
išgabentas į Kauno klinikas. Aplinkybės tiriamos.

Nusikaltėliai nesiliauja vogti iš
mašinų, jas gadinti, niokoti.
Marijampolietė, atėjusi prie savo
automobilio BMW 530, stovėjusio
Kauno gatvėje, pamatė apgadintą
priekinį stiklą, priekines ir galines
dureles. Ji patyrė 600 eurų turtinę
žalą.
Šeštadienį Pilviškių miestelyje,
Vilkaviškio rajone, gyventojas policijai pranešė, kad nepažįstamas asmuo apgadino jo automobilį „Volvo
S40“. Taip pat sudaužė mobiliojo
ryšio telefoną. Žala – 600 eurų.

Sangrūdos seniūnijoje
degė ūkinis pastatas

Penktadienį gaisrininkai skubėjo
į Sangrūdą gesinti ūkinio pastato.
Pranešimas apie gaisrą buvo
gautas 11.16 val. Gaisrininkai,
atvykę į Berezninkų kaimą, ūkinio
pastato pastogėje rado degančius
šiaudus. Pastatas mūrinis, stogas šiferio, perdanga gelžbetoninė. Gaisro
metu apdegė apie toną šiaudų.
Sekmadienį Šakių rajone, Lekėčių seniūnijoje, Mikytų kaime, užsidegė gyvenamasis namas. Ugniagesiai, atskubėję į nelaimės vietą, rado
statinį skendintį liepsnose. Viduje
žmonių nebuvo. Gaisrininkai išnešė
dujų balioną. Namo išgelbėti nepaMuštynių ir keistų sužalojimo vyko, jis sudegė, ugnyje pražuvo ir
aplinkybių savaitgalį Marijampolės visas viduje buvęs turtas.

Medikai gelbėjo
sumuštus, apdegusius
vyrus

Kviečiame įsigyti knygų pigiau
„Suvalkiečio“ redakcijoje
pigiau nei knygynuose galima
įsigyti įvairių knygų ir albumų.
Iliustruotas žinynas „Įdomiausios Lietuvos bažnyčios“
supažindins su daugiau nei 100
įdomiausių Lietuvos bažnyčių.
Knygoje gausu interjero ir dailės
kūrinių nuotraukų, kiekviena
šventovė užfiksuota iš paukščio
skrydžio – neįprasto eksterjero ir
urbanistinės situacijos matymo
kampo.
Kaina – 18 eurų.
Knygų teiraukitės redakcijos Reklamos ir skelbimų
skyriuje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).

Pavogė ratus,
apiplėšė namus

Marijampolietis, palikęs automobilį prekybos centro aikštelėje,
neberado ratų.
Pasak 43 metų nukentėjusiojo,
automobilį „Mazda RX-8“ jis sek
madienį pastatė prekybos centro
„Norfa“ aikštelėje. Apie 1.30 val.,
atėjęs prie mašinos, pamatė, kad
pavogti automobilio ratai su padangomis. Žala – 600 eurų.
Sekmadienį 45 metų vyras, atvykęs į savo sodybą Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų I kaime, pastebėjo
atvirus sodybos vartus. Atvira buvo
ir daržinė. Be to, išdaužytas namo
langas, ir per jį įsibrauta ir vidų.
Iš pastato dingo dvi sulankstomos
žvejybinės kėdės, teniso raketės,
skrybėlė. Kitas turtas suniokotas.
Žalą nukentėjusysis įvertino apie
650 eurų.
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Asmeninis skelbimas*
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur!
*(iki 10 žodžių)

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

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

Užs. 818.

Skaisčiūnų kaime
mušėsi motina
su dukra

Sekmadienį Marijampolės apskrities policijos komisariato pareigūnai turėjo išskirti konfliktuojančias motiną ir dukrą.
Pranešimas, kad Skaisčiūnų
kaime mušasi moterys, buvo gautas
Bendruoju pagalbos telefonu. Skirti
besipešančių motinos ir dukters
išvyko patrulių ekipažas.
Pirminiais duomenimis, girtutėlė (3,75 prom. alkoholio) 43 metų
motina, kilus konfliktui, sugriebė
dukrą už krūtinės, trenkė į statomo
namo sieną. Sužalojo jai ranką,
draskė. Nukentėjusioji, dvidešimt
dvejų metų dukra, taip pat buvo
neblaivi. Kraujyje rasta 2,66 prom.
alkoholio.
Motina sulaikyta ir patalpinta į
Marijampolės apskr. VPK areštinę.
Loreta TUMELIENĖ

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. 1486.

stalo įrankius, plėšomus kalendorius ir
visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 53993.
Užs. 678.

Marijampolės centre
nuogos moterys
surengė fotosesiją

Net ir visko matę miestelėnai
šeštadienį Marijampolės centre vidurį dienos išvydę erotinę fotosesiją
buvo priblokšti.
Praeiviai pasakojo, kad apie 14
val. nuo prokuratūros pastato prie
J. Basanavičiaus aikštėje esančio
fontano atėjo visai nuogos trys
moterys. Aikštės centre jos surengė
erotinę fotosesiją. Viena staipėsi
įlipusi į fontaną, kita prigulė ant
suolo, trečia pozavo šalia gulinčios.
Nuogales fotografavo du fotografai.
Tarpusavyje visi bendravo lenkiškai. Erotinę fotosesiją išblaškė aikštėje pasirodęs policijos pareigūnas.
Nuogalės pabėgo, fotografai taip pat
pasišalino.

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

Užs. 786.

Užs. 791.

PERKA

Sodybą, namą arba butą ir visų
markių automobilius. Tel. 8 634
Užs. 1644.
49324.
---------------------------------Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355. Užs. 872.
---------------------------------Visų markių automobilius ir
motociklus (važiuojančius ir su
defektais ar po avarijos). Dėl kainos
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima
Užs. 1286.
patys. Tel. 8 634 90360.
---------------------------------Visų markių automobilius (tvarkingus, tinkamus eksploatuoti,
taip pat ardyti). Gali būti daužti,
nevažiuojantys. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 631 54281. 		
Užs. 1699.

---------------------------------Sendaikčius: knygas, maldaknyges, plokšteles, paveikslus, tarpukario
nuotraukas, atvirukus, dokumentus,
statulėles, monetas, popierinius pinigus, laikrodžius, indus, medalius,
ženkliukus, karinius daiktus, pašto
ženklus, gintarą, senus papuošalus,

---------------------------------O. Balčiūno įmonė BRANGIAI –
VERŠELIUS. Greitai pasiima. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8
Užs. 54.
686 46230.
---------------------------------Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel.
Užs. 818.
8 613 79515.
---------------------------------BRANGIAI – VERŠELIUS (mėsinius, juodmargius, „belgus“). Moka
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
Užs. 1549.
612 34503.
---------------------------------Buliukus, telyčaites auginti.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el.
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto.
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.
Užs. 1550.

KADASTRINIAI
MATAVIMAI

2019-08-10 10 val. bus matuojamas sklypas, kadastro Nr.
5155/0002:155, esantis Navininkų kaime, Kalvarijos sav. Gretimo
sklypo, kad. Nr. 5155/0002:221,
savininkės A. Mažukaitienės turto
paveldėtojus kviečiame atvykti dėl
ribos suderinimo.
Su savimi turėti dokumentus.
Jums neatvykus ar nepranešus,
darbai bus tęsiami toliau.
Darbus atlieka UAB „Geo veikla“,
Vasario 16-osios g. 5, Marijampolė
(tel.: 8 687 37047 8 670 97597, el. p.
geoveikla@gmail.com).
Užs. 886.

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.

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

2019 m. liepos 30 d.

Marijampolės savivaldybė viešuose aukcionuose
parduoda nekilnojamąjį turtą:

1. Pastatą – mokyklą (paskirtis – mokslo, statybos pradžios metai –
1935, bendras plotas – 2391,20 kv. m) su kitais inžineriniais statiniais
– kiemo statiniais (tvora, kiemo aikštelė, šulinys, futbolo aikštelė) ir
1,5023 ha žemės sklypą, esančius Marijampolėje, P. Armino g. 27.
2. Pastatą – gyvenamąjį namą (bendras plotas – 518,58 kv. m, nebaigtas statyti), pastatą – ūkinį pastatą (užstatytas plotas – 205,00 kv. m,
nebaigtas statyti), pastatą – ūkinį pastatą (užstatytas plotas – 203,00 kv.
m, nebaigtas statyti) ir 0,5280 ha žemės sklypą, esančius Marijampolės
sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mstl., Birutės g. 25.
3. Pastatą – mokyklą (bendras plotas – 686,09 kv. m), pastatą –
katilinę (bendras plotas – 91,34 kv. m), kitus inžinerinius statinius –
kiemo statinius ir 1,8306 ha žemės sklypą, esančius Marijampolės sav.,
Sasnavos sen., Gavaltuvos k., Sodo g. 31.
4. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę (bendras plotas – 400,86 kv.
m) su bendro naudojimo patalpų 1/2 dalimi – 14,52 kv. m, Marijampolės
sav., Gudeliai, Vytauto g. 6-2.
5. Pastatą – Mokymo stotį (bendras plotas 514,83 kv. m), pastatą
– sandėlį (bendras plotas 361,47 kv. m), pastatą – katilinę (bendras
plotas 86,20 kv. m), pastatą – garažus (bendras plotas 81,10 kv. m) ir
kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė) bei
5,6440 ha žemės sklypą, esančius Marijampolės sav., Marijampolės
sen., Adomiškių k. 7.
6. Butą (bendras plotas – 18,08 kv. m su bendro naudojimo patalpomis 3,12 kv. m) Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 26-301.
Aukcionai vyks viešų aukcionų sąlygose nurodytu laiku. Aukcionų vykdymo būdas – elektroniniai aukcionai. Asmuo, ketinantis
dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų
elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje
https://www.evarzytynes.lt.
Turto apžiūros laiką suderinti iš anksto aukcionų sąlygose nurodytu
telefonu.
Aukcionų organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracija (kodas – 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).
Už informacijos teikimą atsakingas darbuotojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
Birutė Domarkienė, tel. (8 343) 90058, 8 615 49143, el. paštas
birute.domarkiene@marijampole.lt.
Informacija skelbiama interneto svetainėse: www.marijampole.lt;
www.evarzytynes.lt.
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UAB „Eudara“
parduoda medžio pjuvenų
granules, trąšas, baltarusiškus
durpių briketus, akmens anglis.
Pristato.
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189.
Užs. 800.

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.

Skelbimai
į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje

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

Kalvarijoje

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“.
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje

Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.
„Suvalkiečio“
redakcijoje

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)

priimami skelbimai
ir į kitus leidinius:

(Prienai)

Gaminame dvitėjines sijas, matmenys nuo 150 mm iki 500 mm,
galimi ir kiti variantai. Metro kaina
– 4,50 Eur. Tel.: 8 682 62729, 8 683
Užs. 1728.
61627.
---------------------------------Atliekame įvairius statybų darbus: terasos, lauko ir vidaus apdailos, stogai. Tel. +370 602 83929. 		
Užs. 1736.

---------------------------------Dengiame stogus, atliekame skardinimo darbus. Tel.: 8 642 47200, 8
633 61818.
Užs. 822.
---------------------------------Gaminame paminklus, tvoreles, dengimo plokštes, stalviršius,
laiptus, liejame pamatus, dedame
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682
44093, 8 698 47733.
Užs. 1565.
---------------------------------Vežame žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, skaldą. Tel. 8 650 48645. Užs. 774.
---------------------------------Užs. 832.
Nebrangiai pjauname žolę, kar---------------------------------pome, formuojame gyvatvores. Tel.
Skaldytas beržo, alksnio malkas.
Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio
8 689 29039.
Užs. 1560.
Malkas rąsteliais. Alksnio stambias
Užs. 888.
skaldytas malkas ir atraižas (pjautas,
---------------------------------atraižas. Veža nemokamai. Tel.: 8
ĮVAIRŪS STALIAUS DARBAI, pakais). Atvežimas nemokamas. Tel.:
699 40234, 8 602 09301. Užs. 1587.
LAIPTŲ
GAMYBA,
BALDŲ
SU8 633 84438, 8 636 25626. Užs. 1452.
Nebrangiai gamina stumdomąsias
PASLAUGOS
---------------------------------RINKIMAS, REMONTAS. GRIN---------------------------------Taisau automatines skalbimo duris, spintas stumdomosiomis du- DŲ KLOJIMAS. Tel. 8 612 96916.
Kokybiškas beržo, juodalksnio
Pigiai – uosio, beržo, alksnio
mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu rimis, komodas, kompiuterių stalus.
malkas
rąsteliais ir skaldytas. Greitas
Užs. 1747. malkas rąstais, supjautas, kaladėUžs. 3307.
Tel. 8 699 48772.
garantiją. Tel. 8 615 73404.
ir nemokamas pristatymas. Matuoja
---------------------------------mis ir skaldytas, beržo, pušies ir
---------------------------------Užs. 863.
Bituminių stogų dengimas prily- alksnio atraižas. Tel. 8 643 71094. vietoje. Tel. 8 645 34667. Užs. 1588.
Santechnika (keičiame radiato------------------------------------------------------------------doma danga, skardinimo darbai. Tel.
Užs. 810.
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, plau- rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 8 633 62871.
Šviežiapienes karves. Tel. 8 652
Užs. 860.
---------------------------------tą žvyrą, juodžemį, durpžemį. ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8
Užs. 1740.
96359.
---------------------------------Nebrangiai – stambias atraižas,
Užs. 1767.
Išvežu šakas ir kitas šiukšles. Galiu 687 55370.
Karkasinių namų statyba, stogų
------------------------------------------------------------------pasikrauti, išsikrauti. Tel.: 8 687
dengimas, kiti statybos darbai. Tel. supjautas arba sukapotas įvairių rūšių
Naminiai paukščiai
malkas ir pjuvenas. Atveža nemokaSantechnikos,
suvirinimo,
šildyUžs. 1701.
41274, 8 699 92406.
8 625 23335.
Užs. 1637.
2–4 sav. mėsinius viščiukus, 3–6
Užs. 1538.
mai. Tel. 8 675 03772.
mo, vandentiekio, nuotekų sistemų
---------------------------------mėn. vištaites. Tel. 8 685 78204. 		
---------------------------------montavimo,
avarijų
šalinimo
darPARDUODA
Dengiame stogus iš savo ir
Užs. 1726.
Stambias atraižas, supjautas arba
Užs. 1703.
Kambario butą (sutvarkytas, 25
užsakovo medžiagų. Tel. 8 678 bai. Tel. 8 689 95542.
---------------------------------kv. m) Suvalkų g. Kalvarijoje. Kaina kapotas alksnio, beržo, skroblo malUžs. 820.
29667.
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai.
Sienų šiltinimas, užpildant oro 7500 Eur. Tel. 8 600 49788.
---------------------------------REIKALINGA
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441. 		
tarpą
termoputa.
Tel.
8
640
36105.
Užs.
826.
Darbai ir paslaugos jūsų namų
Reikalingi darbininkai Ispanijoje
Užs. 1539.
Užs.
319.
---------------------------------Užs. 1566.
ūkiui. Tel. 8 679 07938.
citrusinių vaisių plantacijose. Nuve---------------------------------2 kambarių butą R. Juknevičiaus
------------------------------------------------------------------ža, apgyvendina, suteikia visas soc.
Malkas,
atraižas,
plautą
akmens
g.,
Marijampolėje,
5-aukščio
namo
II
Gaminame
šulinių
apdailas,
teGreitai ir kokybiškai gaminame ir
garantijas. Tel.: 8 634 00018 (LT),
statome nerūdijančio plieno kaminų rasas, laiptus, pavėsines. Tveriame aukšte. Tel. 8 685 08605. Užs. 1744. anglį, granulinę anglį, durpių ir +34 677 308573 (Ispanija).
---------------------------------medžių
briketus,
medžio
granules.
tvoras:
medines,
segmentines.
Kiti
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kamiUžs. 1668.
Gyvenamąjį namą sode (10
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490. karkasiniai gaminiai. Tel. 8 678 km nuo Marijampolės). Tel. 8 685 Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699
---------------------------------Užs. 1702.
92406.
Užs. 1732.
Užs. 1658. 40269.
Darbas vairuotojams, turintiems
08605.
Užs. 1745.
---------------------------------------------------------------------------------------------------patirties. Užtenka C kategorijos ir 95
---------------------------------Stambias juodalksnio atraižas
Senos statybos fermas. Naujai (pakais ir supjautas), beržo, alksnio, kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8
Užs. 1689.
išvedžiota elektra, vandentiekis, pu- uosio malkas. Atveža nemokamai. 655 56743.
---------------------------------sėje fermų įrengti gardai galvijams Tel.: 8 609 73915, 8 690 27280.
Statybos įmonei UAB „Kalsta49 69 56 75 20 12 53 14 09 15 47 59 63 61 62 24 65 07 46 27 48 auginti. Kalvarijos sav.,Santakos k.,
Užs. 1585. ta“ reikalingi plataus profilio
Vilties
g.
Tel.
8
639
21691.
Užs.
1514
.
05 54 18 03 35 45 17 64 57 31 04 34 43 08 68 33 51 (keturi kampai,
---------------------------------statybos darbininkai. Darbas Ma---------------------------------eilutė, įstrižainės), 66 29 06 25 22 74 01 16 02 44 70 (visa lentelė).
Skaldytas ir rąsteliais beržo, rijampolės regione. Tel. +370 699
Kultivatorių
su
voliuku
arba
akėLaimėjimai: visa lentelė – 17502 Eur, įstrižainės – 31 Eur, eilutė – 1,5
Užs. 817.
čiomis prie T-25 (150 Eur), kauptuką alksnio ir uosio malkas. Juodalks- 85318.
Eur, keturi kampai – 1 Eur.
---------------------------------nio atraižas, supjautas ir pakais.
su
ravėjimo
nagais
(150
Eur).
Tel.
8
Papildomi prizai:
Reikalingi darbininkai šlaitinių
670 53290.
Užs. 1684. Atveža nemokamai. Tel.: 8 610
011*114 – 600 Eurų,
stogų
statybai. Būtina darbo patirtis.
Užs.
1586.
45504,
8
645
34667.
---------------------------------Užs. 1768.
Tel. +370 650 46215.
013*303 – baseinas su filtru „Bestway“,
---------------------------------Naują trimerį „Suptec Italy“.
020*861 – dviratis „Azimut Classic 28“,
Garantija. Gali atvežti. Tel. 8 686
0247609, 0256653, 0024149, 0349426, 0242966 – elektrinis 11317.
Užs. 1035.
paspirtukas „Xiaomi“,
---------------------------------N etekt y s
Beržo ir juodalksnio malkas
003*045, 002*321, 013*905, 026*084 – hamakas „Spokey
(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas
Mirė Aldona KLIOKIENĖ, gim. 1930 m., gyv.
Zuni“,
Marijampolėje.
011*281, 024*642, 042*808, 019*774 – išmanioji apyrankė nemokamas. Tel. 8 689 60418.

TELELOTO Lošimas Nr. 1216 Data: 2019-07-28

„Xiaomi“,
031*205 – išmanusis tel. „Samsung J4 Plus“,
035*683 – kelioninių baldų komplektas,
031*558, 016*772, 003*178, 025*088 – knyga „Neregėta Lietuva“,
036*181, 009*102 – lauko kepsninė „Mustang“ 43 cm,
021*494, 002*397 – ledų gaminimo aparatas TRISTAR,
010*340, 003*254, 027*115, 027*475 – kvietimas į TV studiją,
015*139 – planšetė „Lenovo TB-7104F“,
0408955 – pretendentas į 120000 Eur,
038*768, 042*299 – sodininko rinkinys „Gardena“,
021*017, 041*822 – trintuvas „Nutribullet“,
0048237 – automobilis „Volkswagen Tiguan“.

Užs. 1545.

---------------------------------Beržo malkas rąstais. Tikslų kiekį
matuoja jūsų kieme. Pristato nemokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel.
8 655 72191.
Užs. 1315.
---------------------------------Beržo malkas rąstais. Pristato nemokamai. Iškrauna manipuliatoriumi.
Tel. 8 639 59593.
Užs. 1314.
---------------------------------Pigiai – beržo, ąžuolo, alksnio
skaldytas malkas, atraižas (pjautas,
pakais). Atvežimas nemokamas. Tel.
8 681 94630.
Užs. 1451.

Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose
„Sustojęs laikas“ (Vokiečių g. 3). Karstas išnešamas 2019
m. liepos 30 d. 12 val. Lydės į Gudelių kapines.
-----------------------------------------------------------------Mirė Aldona LELEŠIENĖ, gim. 1945 m., gyv. Marijampolėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs
laikas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2019 m. liepos 30 d. 13 val.
Lydės į Marijampolės senąsias kapines.
-----------------------------------------------------------------Mirė Alfoncas BOBINA, gim. 1932 m., gyv. Kalvarijoje.
Velionis pašarvotas Kalvarijos laidojimo namuose „Saulėlydis“.
Karstas išnešamas 2019 m. liepos 31 d. 12 val. Lydės į Kalvarijos
kapines.
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2019 m. liepos 30 d.

Sveikas,
PASAULI!
Aš gimiau Marijampolės ligoninėje
Antradieniais „Suvalkietis“ savo skaitytojus supažindina su naujagimiais, išvydusiais pasaulį Marijampolės ligoninėje. Džiugu, kad
mūsų laikraštyje spausdinta savo dukrelės ar sūnelio nuotrauka tėveliai
pradeda vaikų Didžiąją Gyvenimo knygą.
Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 8 vaikučiai: 4
mergaitės ir tiek pat berniukų. Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, į namus parsivežusius savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę.

gghh

2019 m. liepos 24 d. 1.10 val.
kalvarijiečiai Viktorija ir Mantas
Vaitkevičiai susilaukė dukrelės
ADELIJOS. Mergaitė gimė 3540
g, buvo 51 cm.

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

Virginijos TULEVIČIŪTĖS
nuotrauka

„SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)
LIEPOS 30–RUGPJŪČIO 1 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Liūtas karalius“ (JAV, drama, V). Dubliuota lietuviškai. 0730–08-01 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.
„Vagys melagiai“ (JAV, drama, N-16) 07-30–08-01 d. 18 val.
Bilietas – 4,70 Eur.
„Keršytojai. Pabaiga“ (JAV, nuotykių) ATNAUJINTA FILMO
VERSIJA! 07-30–31 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.

Sportas

Artimiausiomis paromis orai šiek tiek atvės,
galimas trumpalaikis lietus su perkūnija.
Suvalkijoje šiandien bus apie 24 laipsnius,
pūs 5–10 m/s rytinių krypčių vėjas. Trečiadienio naktį 11, o dieną apie 20 laipsnių šilumos.
Išankstinėmis prognozėmis, panašūs orai
vyraus ir antrąją savaitės pusę. Lietus mažai
tikėtinas, vėjas pasisuks iš vakarų.

Šiandien

Donatilės, Radvilės, Abdono ir Nortauto vardadieniai.
Saulė teka 5.23 val., leisis
21.27 val. Mėnulis delčia.

Marijampolėje vyko
„Marijampolė City“ futbolo
akademijos ir „The Elite
Football Academy“ (Anglija) organizuota individualių
įgūdžių tobulinimo stovykla. Išskirtinis stovyklos bruožas tas, kad
treniruočių planas buvo sudaromas
kiekvienam žaidėjui individualiai.
Treniruotės pasižymėjo aukštu
intensyvumu ir dideliu dėmesiu visoms, net ir smulkiausioms detalėms.
Stovykloje dalyvavo 20 jaunųjų futbolininkų iš Marijampolės, Vilniaus,
Kauno, Šiaulių ir Kazlų Rūdos.
Stovykloje užsiėmimus vedė
elitiniai individualių treniruočių specialistai iš Anglijos Šonas Vilkinsas
(Sean Wilkins) ir Džekas Pylas (Jack
Peel), kurie buvo sužavėti „Marijampolės City“ futbolo akademijos organizaciniais sugebėjimais ir turimo
inventoriaus resursais, nė kiek nenusileidžiančiais Anglijos aukščiausios
kategorijos akademijoms.
Be kasdienių treniruočių, svečiai
taip pat surengė ir seminarą treneriams bei tėvams. Stovyklos pabaigoje vyko individualūs pokalbiai su

Treniruotės vyko Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
stovykloje dalyvavusiais vaikinais
ir jų tėvais.
„Marijampolė City“ futbolo
akademijos ir „The Elite Football
Academy“ bendradarbiavimas neapsiribos viena stovykla, šiuo metu
derinama galimybė keliems žaidė-

Kačerginėje šeimos rinkosi į
tradicinę futbolo šventę „Vieninga
šeima“. 2010 metais Keturvalakiuose startavęs futbolo renginys šeimas
užbūrė ir sužavėjo savo originalumu, netradicinėmis taisyklėmis.
Renginys pasižymi unikaliomis
taisyklėmis, kurios skatina įsitraukti
visus šeimos narius: rungtynių metu
turi žaisti moteriškos lyties atstovė,
komandos žaidžia su pirmo dydžio
kamuoliu į netradicinio dydžio

vartus, o tai leidžia vaikui varžytis
prieš suaugusįjį. Puoselėjant dalyvių
tarpusavio pagarbą, varžybų metu
nebūna teisėjų, visus sprendimus
priima šeimos.
Šiais metais tai jau penkioliktoji
futbolo šventė, į kurią užsiregistravo
20 šeimų: Karpavičiai (Ringaudai),
Stankaičiai, Mažeikos, Rinkevičiai
(Kaunas), Dembinskai, Tamulynai,
Tumosai, Šnekučiai, Burdzilauskai,
Skamarakai, Žilinskai, Ruočkai

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

www.suvalkietis.lt

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

jams vykti į treniruočių stovyklą
Anglijoje rugpjūčio mėnesį, o gruodį
planuojama vykdyti dar vieną stovyklą Lietuvoje.
„Suvalkiečio“ informacija
Organizatorių nuotrauka

Tradicinė šeimų futbolo šventė „Vieninga šeima“

Mažojoje salėje:

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

Saulė teka 5.25 val., leisis
21.25 val. Mėnulis delčia.

Jaunieji futbolininkai įgūdžius tobulino su elitiniais treneriais

„Pūkuota šnipė“ (Belgija, Vokietija, komedija). Dubliuota lietuviškai. 07-30–08-01 d. 13.15, 15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
„Aušros pažadas“ (Prancūzija, Belgija, drama, N-13) 07-30–08-01
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.

Laikraštį pigiau skaitykite
internete suvalkietis.lt

Trečiadienį

Elenos, Vykintės, Ignaco,
Ignoto ir Sangino vardadieniai.

(Marijampolė), Melnykai, Navickai
(Keturvalakiai), Čivinskai (Lakštučiai), Pociai (Pypliai), Markevičiai
(Karkliniai), Kartavičiai (Mokolai), Svirupskiai (Gižai), Fedorčak
(Vilkija).
„Renginyje dalyvauti norinčiųjų
buvo daugiau, tačiau pasirinktas
pats optimaliausias dalyvių skaičius,
o tai rodo, jog šeimų noras sportuoti
kartu yra labai populiarus“, – sakė
renginio organizatorius Martynas
Karpavičius.
Šeimos ne tik varžėsi futbolo
aikštelėje, bet save išbandė trijuose
skirtinguose konkursuose. Vyro ir
žmonos žongliravimo konkurse nugalėjo Gediminas ir Rita Mažeikos.
„Kantrybės“ konkurse geriausiai pasirodė Augustė ir Herkus Zubrickai
(brolių ir seserų rungtis). Rungtyje
„Virpstas“ savo taiklumą įrodė Ernestas Burdzilauskas.
Visi rungčių nugalėtojai apdovanoti Leonoros Miliauskienės
įsteigtais asmeniniais prizais.
„Vieningos šeimos“ nugalėtojų
vardus iškovojo Žilinskų šeima iš
Marijampolės, Ruočkai iš Marijampolės pasipuošė antros vietos taure ir
medaliais, bronziniai medaliai teko
kauniečių Mažeikų šeimai.
Renginį organizavo futbolo
entuziastai Martynas Karpavičius,
Povilas Melnykas, Viktorija Svirupskytė-Urkienė.
„Suvalkiečio“ informacija

Varžybų nugalėtojai Žilinskai iš Marijampolės.
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